




بمفاتزراسطس.\قو\ اب: الكتاسم 
الئ٠يرلأينامحذي•ءإتالإلحتو؛.ز؛بيث■' الخاظ الإنام ا-ماوؤل—ف:

امحيي•صبري حض د• أ• ت ق المحلاسم 
2 7 ت ع المقط 4x1 .سم

نمزسئدات.جنمات: 
2ق ق 0 كفحات: اس 

،م5/ص564،م4/ص444،م2/صوو4،م3/ص474ما/ص844
م.2018ه-143دةالدع:و

و78وو-90-أ 86-  402-رنم 
2018/د.ع/ 141رتمالإدلخبإدارةاسماتاس: 

2018/ 1588/  30أ/ حقويىنمص:رنم 

ا،'اأام-ا>1>آم

٧٥٢٢٢ص.ب: 

www.hcia.gov.bhالإلكتروني: الرتع 

اوسكانيكية،إلكترونيت مراءأكانت أوراصهلة، ثكل أي في أونقله الكتاب هن.اإصدار بإعادة لاسح 
سحطي إذن دون الاسترجاع• أر أرالتخزين أوالنجل، باكح'فوتوكوبي' التمؤير ذللث، في بما 

المجاضالآشصالإض٠





مر



اءمحصةقإسس

اسالآثو

بم؛وْلمبم.الهواف ؛كر نح، 
تئال الجوهري، أحتزثاأبومحمد ئال! طاهر، أبي بن أبوتكر أغبرئا — ١ ٥ ١ 

بنالحاوث حيكا مالت مموف^، بن أحمد حيكا مال،! حثويه، ابن أحبرئا 
محاوثعمز، ين محمد حاJقا ماJت نعد، بن محمد -^٥١ محالت أنامة، أبي 

امحدلي،نمال نن الم عن جئدُب، ئن ثني عذ ذئب، أبي ائ حدش 
:Jl3أيه، عن 

ويذعزنث
محشى،إذاشارس:قوو:

هاو؛شممومسلأهاالكامم__وا 
(^،^٢١وطردب أضئ مدح—زغ 

قإدايأهلثا، قزجنثاإش هدا، قدتخ ئهم رممه، سرعن-اوحن 
ئخنجهامحشضاه،،

انئةس/

لاليوم تقعان الزرقاء وكذا وص — المم يقم وبعضهم معا، والعض المم بفتح ز معان )١( 
الأيل،•ف،آحر النيل، وص اكرص من )٢(»وذ*:ثرسن\( 

به،الوافدى عن ١ ٦ ١ / ١ الكبرئ الطقات ق سحل اض رواء الواندي، فيه صحيف، إساده )٣( 
.T٣٦٦/ ١ دمشق تاريخ j عساكر اض طريقه: من ورواه 
وفيهبه، ذنب، أبي ض عبدالرحمن ض محمد إلئ بإساده ( ٥٩الضوة)دلأنل ل نمم ابو ورواه 
منهم؛الكديث،.وص سلمة، ض الضر 



ثياهبمنة الهرايب ذم ثي الأيل اا؛اب 

أبوالقاصي أحبرثا هال; اوردي، انثالخس بن محمد أبوعالس، أح؛زتا — ١ ٥ ٢ 
مال:خاوثاأتوتياشِ^س[ثثامينسيناضامحرا<، 

بنالشم ئ أبوعلذأحثي ^^١ ٌ نهدي، ين علذ بن الحنص 
! Jliالأنصاوي، حثاو بن محمد بن محمد أنوجنمر أ-نيدا مال! س_مة، 

محنامحينظوراصر٣،،

:Jli

موحرني رحو به إينئ انثن—حد، هاعدقي الخطاُت، بن عمن سنا 
ثنهاو: الثار؟ هذا أئنرف ١^٠^١، أميز يا رجل؛ له هقال، الننحد، 

وموءيع،شرف لة الثثن، أفل من وفورجل ماربرْل توادمح، ت ماو ئو؟ 
سرومنها المصادر بعض ل أنته بما ذكره جاء وند الأصول، من قط صالعقرفتين مابين )١( 

.٣٢>/ا ١١٠٧١٢^
كماأبوحاتم قال الصادر، كماق ماأنته والصواب، وعرحطآ، الأصول؛)الشاعي(، ل حاء )٢( 

حبانابن وسماه صدوئا(، وكان عنه، كتيت، يأس، به )ليس ؛ ٥٣٥ y/ والتعديل لجرح ال 
المريض(،عن )يروي ونال: اس(، المسالعمان حجربن بن )يحين ؛ ٢  ٦٧ه/ لشات، ال 

الصائر.بحض ل حاء وكاوا 
 ،Jمنبطن بزس، اكر بن اس، مربن بن لإىبنغا

ءرص•

أحرئ؛مصائر ل وحاء الصادر، يمض وق الكتاب،، نح وق الأصل، ق حاء كذا )٣( 
،١  ١٦٧/ نقط،ن لابن الإكمال كماحاءقإكال أنته، U والصواب، وهوحطآ، )الأباري(، 

آخر.ر مصل. ق أحل.ه ولم ، T١٣٢/ الجار لابن بغا-اد تاؤخ ذيل ق موجزة ترجمة وله 
مدالرحمنبن أبويمروعثمان وعو• وهوحهلآ، عثمان، من بدلا )غيايثخ( الأصول؛ ق جاء ( )٤ 

،الحديث، وعومجروك الدن، الوناصي الزهري القرني، وقاص أبجب بن محي بن عمر ابن 
الترمذي•له اّوئ 

ثممكورة، راء الألف، وبعد —بالقافح قاربا ابن الواو— ه وتخفيفالمميز ~بمح مواد )٥( 
وحنوأسلم الجاهلية، ق كهانة صاحسا وهو ال.وّي، ويقال؛ لوسي، موحدة—أزلي 



[^٥١]

هزت^.:هههل2ل!أء2ءلء2!أء

•٢١١اي. بملهور جي- -ض ظه كْ يهو١^^، 
قال!د،نم، قارب؟ نوالين أنث صال، بؤ، مدعي بؤ، هلي عهر■ سال، 
'قهائتك.من عش محق  ١٠على قأنث 

مندأحد انتمش  ١٠أميز يا وقاوت ثدييا، عصتا ئثضب 
أنشت.

ءمحق بخئئاشيناتيكأظامئا ، ٥١صي:ياسان صال 
؛نئيامم،منيسههيتي..

إيآتانيوالمظان، الئايم نص يلؤ يناأنادائن، أثيرالموميص، يا لعم، يال،• 
محتداغقزإ0 مامهم قارُب ندالبذ با لم لقال؛ برجلو، ئصرص أُب، 

اقود1ليىيدعوi^، عايب بن لدي ثى رئول قدبتث إثئ أوينبو، مهم 
أيسآثم ع؛ادي4، 

تجقِيهاخا

هثغيامحدئثثدىإليى٠٤
ئنخزإفيالأيْينئنم

ثiدثا

ثاتيالحنمحنجاح

ثامثكشنبم،،

. ١٨١مأ/ الإصابة يطر: =إسلأ0، 

حامة.بأخار فاق الجن، من يراءئ الذي م ~ الياء وتثديد الراء، ~شح )رنه( قوله•' ( ١ل 
وهوالكساءحلس، جمع )أحلاسها( ونوله: سرة، ثمرة مع اليص الإبل قوله*)العيس( )٢( 

القتب.البعيرتحت بلي؛لهر الذي 
المشركن.بمم وأراد وهوالنجس، رجس جمع )كأرجامها( قوله: )٣( 
بعينيك.وانفلر أعل أي يمر، صما من قوله•)واصم( )٤( 



ثيا.بتيأ الهوايب م؛كر الأيل التاب 
٩^^ء»ل«ءلممعصلصعءمجؤ 

هإنيأئثس._؛uf، ع- ئواأنو؛حيص مال: 
ودال:أولمأئزوك:اضمض،همنيبخ، ووو\ئذوش' 

لديبذ ثى ببث مد إيه ينمو، محث إذ واعقز مامهم، مم مارك، بن نواي 
يمدونالجي أيثأ م محاديؤ، يإد الم يدعوإل عايب ابن 

العيشوشدها ا ويهنلابهشحى عحتئ 

الحزككدابهاقاصادى محئ محي دهويإد،مكه 
ينىقواسثآذمماصقانخزإلئاص-طم 

ئضمح؛لإنىأطناتص• ئو:هنلمأوشكبم، 
ثداو:أولمأئللك:اضاةينمحُآهممشيربج، 

بنلدي بن ينول مدبيذ إثة ينقل، إذمحث، داغمل مامهم، مم مارّب 
يمول•الجس اننأ ئم محاديؤ، يإلمح، الم بدعي٠^، عايب 

ثأكواوهاالعيش وقدها ا ارهوأحسللجن عجبت 
مامحتومحئمارهااتيئ محي ه محيلليى٠٤

وأحجارهاروامحها نص هاشم من الصقؤة إش مازحل 

إليه.ألممت لم أي رأسا( بقوله أرفع )فلم قوله: )١( 
لغيره.وهوللجملكالإكاف بفتحتين، ثب جمع والأثتاب )أنتابمأ( نوله: )٢( 
١^١^١٥جناح، كل ل عترة وهي ليثه مقاديم وص• الطير، قوائم _• توله؛)تداماها( )٣( 

أيضا.القدامى وص قائمة 



[!٥٢]

دلئ1أسشوئئتيتاض،
فابنالمدينه، قدهاجرإلى اللمي. أل أحترت الُئريق ببمض محق 

بد،مجئإبياكحو،
مماشسئغ مميتات حوثه، والناس اقوه ؤإدانقول وعملتثاهتي، 

اف.رسول يا 

•بدية بص صرت حى بي يرل للم اذيث، اذيؤ بجيت لأبي ممال 
نسكا،دإسانك ماحبزني هاُتا، مماو: ^، ٥١زئوو مماكي؛١ ١>^^ ممنث،; 
قنت:

٢بك—اذمح—،؛١ مدو1وت فيما يلث، ولم بمدهدءورقدة يحي آتانح، 
^ة ئلأثيالقنلُثلون

سايبمائيناشالأ؛شثزئصذمميالإزاتنزظن 
ع—١^—مبجفو على مأمول وانك منسزه زيثه لا ؛" 1٧٥١ل يأسهد 

إلثاش:اايناصالآ>ب"<نأثلنوويرينيأأ 
اظثابم،/ئنثانساجاأي،تنم كز دابمااتيكجثا مب
ارصقئن تواد عن بمئن براك لادوشماعة يوم شفيتا ش وثن 

ؤئحى شديدا، قرحا بإنلامي هووأصحابه ه الله رثول ممؤح ئال،• 
مصادربعض ول قليلة نسخ ق وحاء الأحرئ، المسخ وبعض الأصل ل كدا نوله؛)بلوت( )١( 

)تلوت(.الحر 
سماس،ومل:)الماسب(

والمفازة.القفر وهي سبسب جمع 
وأولاهم.أنربمم )أدئالمرنلين(أي: نوت: )٣( 



ئئا.بتبوة الهواف ذر بى الأول الهاب 

يثقاو:ددممكأنض

بن\>ت\ييإ أ->وتوآ ئال; ثابت، أبوبكربن محال القرار، أبومنصور أحبريا "" ١٥٣
حدثنامال! الحكنمث، أحمد بن محمد أبوعنداش أح؛زئا قال محلي، 

حدثنات قال حنمر، بن ع1داض حد؛نا ثالت الهاش_هؤر، علي عبدالعزيزبن 

القرظيكعب بن ومحمد آنفا، ذكرنا كما الحديث وهومتروك الوقاصي فيه متروك، (إسنادْ 
الإسناد,-^١  Y٣٤٤/ المنتظم ق المصنف رواه عمر، سيدنا يدرك لم 

لواممران ، ٤ ٩ ٥ Y/ الكامل ل عدى وابن ٢،  ٤٣ا/ الصحابة معجم ل قانع ابن ورواه 
الجليسق والتهروان ، ٢٥٦ص الطوال الأحاديث، كتاب وق ، ٩ ٢ U/ التكّير المعجم 
وق(، ٦٢الموه)دلائل ق نعيم وأبو (، ٦٢العجاب،)فنون ق والنقاش ، ٢ ٢ ٤ ؟/ الصالح 

النوةدلائل ق الة وقوام ٢،  ٥٣م النوة دلائل ق والبيهقي ، ١ ٤ • ٧ ٢; الصحابة معرفة 
تلقيحق التميمي عيدافه وأبو ، ٢٧٢ لإ/ المبهمة الأسماء غوامقى ق بشكوال وابن (، ١٤٤)

يه.الشامي حجر بن بشر إلن باسنائهم ( ١١٩الرسول)فضائل ق العقول 
بنغياث إلن ياسنائه ٧ ٠ ٤ ٣/ المستدرك ق والحاكم (، ٣٢المعجم)٩ ق أبويعلئ ورواه 

به.الوقاصى عيدالرحمن 
دمشقتاريخ ق عساكر وابن ٢،  ٥٢آ/ النوة دلائل ق البيهقي ت يعلئ أبي ؤلريق من ورواه 

VU / ٨٨/ ١ الار عيون ق الاس سيد وابن ٣، ١ ٦.
١.٣ ص١ البينة الآيا>ت، ق الكلبي دحية ابن اممراق: مزؤلريق ورواه 
والطراز، V٢٤٣/ الصحابة معجم ق والبغوى ٢، ٠ ٢ / الكبير؛ اكايخ ق الخاري ورواء 

حبيربن سعيد ؤلريق من  ١٤٠٦؟إ الصحابة معرفة ق وأبونعيم ، U٩٥/ الكبير لمعجم اق 
صعيف.ؤإساده قارب، بن سواد عن 

طريقمن ٨ ٠ ٣ / y الصحابة معرفة ق منيه وابن ، ٢٧ص الجنان هواتف ق الخرائهلي ورواه 
ضعيف.ؤإسناده يه، قارب بن مواد عن طاو_، أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد 
سمعتمجا عمر، ين عبدالدة حديث محن ( ٣٨٦)٦ الصحيح ق البخاري بعضه وروئ 
رحليه مر إذ جالس، عمر بينما يظن، كما كان إلا كدا لأظنه رإف ت يقول قط لشم،ء عمر 

عليكاههم، لقدكان أو: الجاهالية، ق دبمه علئ هذا أوان فلي،  ٧٥٢١لقد فقال: جميل، 
له...(..فدص الرحل، 



٢،الحنل١ من ^ Ijله 'كان ؛ ٧١أة  aL_Iمدم جص أوو إل ئاو: جائر، عن 
حدثتاألأثتزو لة! مماJئا ثهم، جداو عأى ممط طائر صورة ق هجاء 

الزنارى.عاثا زم ١^١,^، من ثخ هدظنحزقن ١^ هاو: ذثلأقذ.؟ 
أحبرياهال: الجوهري، أحبريا هال: طاهرالبزاز، أبي أ-حبرثاأبوبكربن " ١٥٤

أبيبن الحارث حدثنا ثال: ماروء_،، بن أحثي حدثنا ئال: حثويه، ابن 
عليعى محمد، بن علي أحبرثا هال: ثني، بن محمد حد؛نا : ٠Jهاأنامة، 

عنقتادة، بن عنز بن عاص، ض يزإنحاق، محئد ض مجاهد، ابن 
محننمحن،قال;

الحي.من لهاثابع الننتان ئت< هاطئه لها: الئجارمال بثي قي امزاة 'كايت، 
الخائط.علئ هانمحن اي. هاجن حن ^٥١ ١٥لأيها هكان ئال: 

اJدىممئ١f^، ; ١٩هد.هاَل: س:ىكلإشنحامحثهم؟ 
والتابعةيحبها، المرأة حتىيتع هنا ها ت)التاع ١ ٨ ٠ ١/ النهاية ق الأثير ابن ( ١١٠)ناح( قوله: )١( 

تحبه(.الرحل نتع حنية 
تحريمذكر أوهامه ومن ؤيخالف،، يخهلئ وهوصاووق عميل، ابن لأجل صعيما، إسناده )٢( 

عن٢ ١ ٧ / ١ ٢ بغداد تاؤيح ق اJغاJادى الخليس، رواه الهجرة،  JU؛أرل، تحريمه لأن ا، الزن
به.جعفر بن مخلد بن إبراهيم 
به.الرقي حعفر بن عبداه عن ١  ٨٩/ ١ الكبرئ الهلبقات( ق سعد ابن ورواه 
دلائلق والبيهمي ، ٢ ٩ U/ للثوصيرى المهرة ، إتحافق كما ني المق أبويعلئ ورواه 
به.الرقى عمرو بن اه عبيد ؤلريق من ٢ ٦ ١ t/ التيوة 

كتابأمآ\،وو ا/ 'آ"آا،والفراقواوعجماب / ٢٣ورواهأحمدjالمتل
والخطس،، ١١٤ص والمبهمات، العوامض ق الأندى سعيد بن وعبدالغي (، ٥٦الأوائل)
عيداهعن عمروانرش بن المحن المليح أبى ؤلريق من ٤ ٤ ٥ / ١ ٢ بغداد تاريخ ل البغدادي 

ابر،محمدبر(ئ؛لبم■



^سٍٍ^ثيا. يئة امحوؤف ذم م الأيل الباب 

حدسات محال المطئر، أبومند قاو! محمد، بن الحير مند أسأنا — ١ ٥ ٥ 
^^١د1وت أحمد، بن محمد أبوأحمد حدسا ئاو: الأ>ننة\إ، أبوئمم 

دال:خدكاصينمحذام،إنخايىينتياغينهاٌ، 
معيدعى إص—حاق، حدسامحمدبن هاو(ت حدساأبوعمنال1حوتي، مال! 

محال؛محْ، ر ص الخمري، تعيد أيى ١^٠ 
^ظاك،:بجبيمشبمبي،ثامح
جمحاممحقاص<،سبمش:

يي؛بجممت هاف ثإدا ئثهائؤ، من الوادي هدا بتزيز أعود 
والاهصأوواوثثة\ع والخجد ائجلأو ذى بافه ش عدتا 

س—اوولا ؤؤح_داف، واوترأو_امت،سالآئم_او 

١٠هدسث،  l^Jيثن ئصليل؟ أم أنميعندك ئقول،؟ اصف؛،١ أيها يا هقألت،; 
مماو:اليل؟ 

سمعولم وهومروك اللكبلي، القاصي لم مبن مجاهد بن علي فه حدا، ضعيف (إنائه )١ 
الطماتل معد ابن رواه ولإرماله، المداش، ولضعف الترمذي، له روئ إمحاق، ابن من 

منورواه به، اJدائني سيمذ أبي بن محمد بن علي الحسن أبي عن ١  ٦٧/ ١ الكبرى 
.Y٨٢/ المتظم ق المف، 

٦،٢ ١ Y/ المرة دلائل ق والمهقي (، ١٨٥)الأوائل كتاب ل م عاصأبي ابن ورواه 
حضض عن الزهمك، ُلريذا من ٢ ٥ ٩ ص المهمة الأسماء ل البغدادي والخطيب، 

صحح.مرسل ؛ه،وهو 
اللل•أظلمعلي، أي رج~ي،ا )آ(ملهت 

بينموضع وفاء- وألما، الزاي، وسديد المهملة، العين شح - الزافج( )أبرق وقوله: 
: ٦٨/ ١ البلدان معجم ق الحموي ياقوت قال، ا، مهميلا عشرين علن ال.؛ والزبالمدنة 

الجذ(.عريفا فيه يسمعون لأنهم ، لعزاف١ محمي )ؤإنما 



^^أ»أهءاس؛ل»هسأءهس

اةواشتالخزان يدعوإلى دوالخزان زثوواف هدا 
اوهن_اتااأعن الناس وينغ لأة والص_وم يالصميأمئ 

عنداوحمنحدسأ ت مال جنمر، بن محمد نن عندافه وحاوسا أبو مال — ١٥٦
ننهشام خدكاأثو١^ ماو: ئ نن ظؤ قال: الخن، ١^؛ 

قال!العماق، عنداش عى أبيه، عى الث-ائب، نن محمد 

طنئا،وثاثظة
مثمنت، ٢٣١٠عسزعئدصنم ثوم دان ياتترثا/ مازن: قال الاتزر>تاا، مى ثاتل <-،[ ٥٢]

نر•يبطن ظهرحير سر، انمع مازف يا يمولت الصن، من صوئا 
شزمن نجئ نمئ، 

َسَْءوْتْآْ 
طرحر من سم 

الختمبن صوئا مثمفت، عتترْ، ثنيأتام عترثا ثم لدللث،، قمرعتر قال؛ 

شءنالابميزأبل!لثأبل 
منرلحق جاء هدا 

أهتدلم اللحمي وأبوعمر عنعن، وند وهومدلس إمحاق محمدبن فيه ضعيف، إساده ( ١ ) 
به.العال إبراعيم بن أحمد بن أحمدمحمد أبي عن ٦( ر١ النوة دلائل ل أبونمم رواه إليه، 

وابن٣، ٤ ٦ / ١ ٦ دمشق تاؤيخ ق عساكر وابن ، ٢ ١ ٠ / ٤ اعير المعجم ق اسرال ورواْ 
محمد؛نإسحاق؛ه.إل طسادهم ٣٢٢٩^/

الطاثي،الغضوبة بن ومازن واوساكنة، ثم المعجمنين، الضاد وصم الغين، —بقح الغضوبة )٢( 
حائم.أي )سادن( فوله: ومعي ، ٥ ٢ ٠ ه/ الإصابة يتفلرت فيه، واحتنالفح الصحابة، ل ذكر 

أي— ماكنة تحت، مثناة نم مكورة، فوق، مثثاة ثم المهمالة، العين —بفتح فوله•)عيرة( )٣( 
رأسها.علئ دمها وبمسأإ الجاهلية، ل للأصنام دح كانتا ذبيحة وهي 



نيا.سالآثوتحذر 

حؤوء°'ض
وهودهاالجئدواه

منع1سارحل ممدم يحيريرادى، ثإيث هداننجب، إ0 سلئات هال، 
نم،ها:ثاالخثثناأك؟.

اف.داعى أجيبوا آتاْت نمى يمول، أحمد، له يمال، رجز ظهر ت هال، 
متإدامحإةكثز;4ُص،هةلت،ثساكاظث، 

هأناJمئل٣/آلإنلأم، يَر ٤٣٥اف.، رئوو عش هدئت حى 
ننمحمد حديثا ئاوت الصن، نن أحمد تن محمد وحدسا أبو_؛،: هاو - ١  ٥٧

ا/أندى،١^عامر حاوثثأ ،؛ Jliالمئجاب، دالت ثسه، ربى بن عثماذ 
المكي؛حرتود ابن عن 

ممائاإدالأيم،محثاص
إلهتم،تيتن١، وغ ثيء قي وهدماص1ثاإثه جلوس، عندوثن ثنت £، ١١٥

وهوتقول!هاتف، 

الأحلامؤطايش أنتم ما ام دووالأجث_الناس ياآتها 
الصخر.)الج،ول( نوله! ( ١ ) 

وكسرته.إليه ونت أى الصنم( إلى رفثرت ت نوله )٢( 
أعرفه،لم العمان! عبداطه وفيه مروكان، وكلاهما وأدو0، الكلبي هث.ام فيه مروك، إسناده )٣( 

به•جعفر بن محمد بن عداف عن ( ٦٣)النوة دلأتل j أبونعيم رواه 
وق، Y٣٣٨/ ٠ الكبير المعجم ل والْلران ، ١ ٢ ١ م الصحابة معجم ذ هاتع ابن ورواه 

تاشحق المس وأبوعثداف ٢، ٥ ٥ Y/ الثوة دلائل ي والبيهقي (، ٦٢)اظوال الأحايين، 
زالأس ميد وابن ، ٠٢٣ ٤; الغابة أسد j الأثير وابن (، ١ ٢ الرسول)٦ فقاتل ي العقول 

الموصاليبه.محمد بن حرب، بن علي إلئ بإستادهم  ١٩١/ الأثر عيون 



^^هءء1»»»1؛»»1!ء»ء»ءهءءا

خ1\؛إتأ1مالمحك،إدالآيم ذص 
بالرروبالإنلأمبمانع اككام ئ حكم ذي أغدو 

ذأوأ\مت\سإ
ألحص حديظ، الئم وصاندنك عندْ، ومئةنامى ممزعنا، محاوت 

هآن1ومت،را،.هحئثؤ، المدينه، يدم ثم يمتكه، ئدحنج الثي. 
ننأت\؛وإ حدئتا ت عال، جعفر، نن محمد نن عم وحيكا ت يعي، أبو يال، — ١ ٥ ٨ 

بنمحمد حدقاأبوعريه ت مال، سلمه، بن الضر ا ماو(تحدتناو>سدي، 
يال؛أمحه عن نعيد، نن حالي عن الوابصي، حالي نن النطاق عن موتى، 

ه،القؤ وثول بعث حين يالئام كنت، ت يقول الداري ثمينا سممت، 
جوارعظيمتح، أنا صنت،؛ القز، يأذرهم( حاجتحب، بمنض قي ىمج—ث، 

القله.النائي ^١ 
الحنهإل بافه، عد أناة؛ لا بمثادينادى إداآنا مضجمى أحييت، يلما دال،ت 

هالر!^، ٥١رسول الأمين رسول مدحتج عروجل، افث عش أحدا لاتجير 
ؤرثثذم،ئوالجن، هباسص،ثأثاثابماة، 

اك١لمنسم.هاإطلقإرسدنثولنب ^^4؟،، 
لالبخاري ذكره محمد، بن القاصم وهوت الأسدي، أبوعامر فيه محعيفج، إساده ( ١ر 

مفيالخرحوسللأ/بمااونكتاءنحاله.
روئأخاريا، دكان وهم صديقاربما وص حربوذالمكي، بن معروف ص؛ خربوذ وابن 

دلائلل أبونمم رواه يعرف، لا مبهم رجل عن يروي وص وغيرهما، لم ومالخاركا له 
به.الصواف ين الحز بن أحمد بن محمد عن ( ٦٤النيوة)

مازالمن؛المعلاة، الممكة مقرة علن مشرف حبل الجيم— وصم الحاء —بفتح الحجون )٢( 
الأمم.نبيا معروفا 



0بالآئونيذراسيثةياه

ثأكناما،ثأتيمح
الاسهأموهوحتئ الحزم، مى حئج ئدصددوك، \ذئ\ي،.' ةق\ز الخز، 

[١٠٣]هلأ/نمقإلثؤ. 

بم،تثولاف.هأطت،>^/
حاوونيأبي1ت هال، بيه، عى القمري، نن تعيد عى أبو■ءزثهأ وثال، — ١٥٩

إيننمعنأمذجوفهحلونا، كناعندصنم هاو،ت عذحؤيلدالصنري، 
الهئثاكهت،نيثبمآكهوئييئ الوحي، دمرانتزاق، صاتحايصح: 

ؤالصلأرت٠والبئ، ؤالصيام، بالصلاة، يأم يزب، مها-مءإش أحمد، انمة 
اتمئهيثكه سي حتج هثالوا! ينآلثا، الصنم، عند مذ هممنا للارحام، 
أخثداص.

اللام،^؛؛٠ النم، أيوب كن مأماكانتط مال، دمشق، بجنومذ بحورات( قرية أيوب دير )١( 
للعلامةوالإسلام الجاهلية ؤ، العرب أمواق، كتاب ق كما سحي، سخ م ياماليوم وتعرف 

الأساز،ص٢٦rمعيد 
ميزانق كما يالكدب متهم وهر المروري، شاذان لمة مبن الضر فيه مروك، إّناد0 ( ٢ )

صعيفوهو القاصي، المدق مومس ين محمد غزيه أبو أيضا وفه ، ٢ ٥ ٦ / ٤ الاعتدال 
قهومقرر كما الإم—لأم متآحر تميما فإن حطأ، والحديث ، ٤٩ة/ الاعتدال ميزان ق كما 

عمرحفص أيي عن  v٦٠٤/ والنهاية البداية ق كما النيوة دلائل ل أبونعيم رواه ترحمته، 
به.الأصفهاق جعفر ين محمد ابن 

بنانمئاف عن الوافدى عن لومي( ال'آّآ-طيعة )٩ الكرئ الطقات ق سعد ابن ورواه 
النتذلمل والمصنف ، ٧٣/ ١ ١ دمشق تاؤخ ل عساكر ابن ت طريقه من ورواه به، حالي 

به.الوافدي إلئ بإستاده ( ١٧٤)التبوه دلائل ل الأصبهاف المنة قوام ورواء 
البخاريله روئ وهوثقة، الأموي، العاص بن معيد عمروين ابن هوت سعيد بن وخالد 
ومرء"

دلائلق أبونعيم رواه ترجمة، له أجد لم سعيد بن عثمان بن وسعيد كسابقه، متروك إستاده )٣( 
بنمحمد عن سالمة ين الضر عن المدى بن إبراهيم عن محمد بن عمر عن ( )٥٦النبوة 



^^هعه11ل2صأأ2أءألءءأ1

أحتزو1هال: \دةنبوئ.أ أحتتدا ت محاو التزاو، عيالناقي محمدبس أح؛رد-ا - ١ ٦ ٠ 
أبيبن الحاوث حدسا يا3،: بن احمد حدسا ث ناو حيزيه، ابن 

محاوتعم، بن محمد احترما ت مال تعد، بن محمد حدسا عاون امة، ان—
س،ضمحتي،ضسينمحينم،

أيه،عن 

ومدJحنJابنهر، . ٠٥١رئول، ملأ0يبمئ ، ٢١^^؛لوناعندصنم جج 
يشبالتجسح، انسثعواإلى ؤاحدةت مذجوف يصيح صانع مإدا جزرا، 
مهاجرْإليىيزب•أحثي، انمة لأمحت،ميثئأكث، الدحي، انثراى 

د-مجنئرل،افهءمهآئشكثاثسا، 
ماو:طكاأ؛ومح،هاَل:طكاالنطنز، ئاو:أ-تينااأا-أيسطمح، 

الحضبن محمد حدسي ت مال الغطرنؤ، أحمد بن محمد ابوأحمدت 
محمدحدسا ئال،ت الدماري، محمد بن الماس حدسا ث مال الثري، 

حدييمالت المزشؤ، مقاله بن معاد حدسا مالت معاذ، بن أحمد ابن 
ييصهعذ المعتمر، مصوربن عن الوصافؤ، حدسي ناوت الآصمعؤ، 

عمرو١^١^٥؛ابن 
به.القمري سعيد بن عثمان بن سعيد عن غنية وألي سليمان بن وفلح عالح—ن 

بنالعطاف عن الواقدي عن اللوس( ؟"آ-ءل؛عة الكثري)٩ الطبقات ل سعد ابن ورواْ 
المنتظمل والمصنف ، ٧٣/ ١ ١ دمشق تاؤيخ ل اكر عابن طريقه؛ س ورواه ه، بحالي 

/،(١٦٨.

مننريية ينح وراء ونون~مضة ألف، الواومخففة،»،ُلها وبفتح الموحدة، بفم ~ بوانة )١( 
(.١٤٣رنم)الخر حاثية ل أيقن -أا التعريف، وتقدم البحر، صاحل 

الواقديعن ١ ٦ ١ / ا الكثرئ الطبقات ق سعد ابن رواه الواقل.ى، حدا،»يه فعين، إسناده )٢( 
.Y٣٣٦/ المتظم ق ه والمطي٢،  Y٩٧/ التار؛خ ل اممري >يقه: من ورواه به، 



__سالآثوشذماسكئةنبم. 

أوصانيالزهاه لي حصنت نثأ قاو: الئلؤئ، مزداس بن قثاس اض 
هلثا^٥، ثوم م، آتيه ومحت بيت، ق يجعلنه ءي<تاد، له: ^lJ ثه بصنم 
ضنايمبتإ)ئ زاعني، الثتو جوف ق صوتا تمت ه الثي ظهز 

وهويقول؛جوفه، من بالصوت لإدا منتغيظ، 
ه،صؤعاشأفواكدئلِيهبنبجأمحا 

محمدالبي إلى الكتات محتل مث، يني ؤ'كال أودئ 
مهتديرئس مذ ثربم ابن بمد أ0الديووتافوْوامحدظ 

مناميصوياق الآحرارساتمت من الناس للمازج الثاس، ههتشة 
ينحلنالعصباء، النائة صاحم، الئلأياءئغ لتله وقع الثووالذي ثقووت 

إلئزثوواهِهفآغقرا/
حديثاإبراهيمت قال جعثر، بن محمد بن عمئ وحديثا أبويعت،; قال — ١ ٦ ٢ 

تلمهبن محمد حدسا قال؛ تلمه، بن النصر حديثا قال; الئندي، ابن 
^بجينجان،ضم،ينظاءبي،

توجاJدىبماللة م صتي،صتاشدينضنلإى،قال:ثان 
راشدبتوظمر قأرتثئ، سلتم، مذ وبتوظمر _jJ،، له ثدين بالمنألآلآ٣٢، 

وابنالآرمذى له روئ وهوصعيف، ألكوي، الوهماق الوليد ين اش عبيد محيه صعيف، إمناده )١( 
لأبونعيم رواه ترجمة، له أجد لم الخزاعي إمحاق عمرووهوابن بن قيمة وفيه ماجه، 
به.الخلريفي عن ( ٦٦الموة)دلائل 

الإصابةيتظرت راشدأ، اطه رمول ماه فغويا، اممه كان لمي الريه عيد بن رائد هو• ر٢( 
٣٦١/٢.

الإسلام.و؛عل• الجاهلية مند الحجون ق مكة مقرة هي المعلاة )٣( 



اتنقيتيبميةصئش؛دءغ.
مىثصئج صائح وإدا نولع، مز ضي المجرإر ج يأكتت زاثئ1 ياو 

جزهؤ:

٠بمرم ، همدالئف/ مذض نثي مذ ثزالتجب، التجب تّاْبآ 
ؤئمينا، ١^٠٠١٠ؤحرنت1تا والدح ؤالرثا، 

اسمهئبي حرغ ينبد، وثاذ الصمار، يرك ^٥^^ من آحر صم هتم، نم 
والئلأت، ^١٢، ^١^١٢بالزثاة، نتم ١^؛، بمش ئ ف، 
م.

تهاتف آحر صنم جوف مذ هتف ثم 

بمبلريش ثى مريم ابن بمد افوْخئ درث الذي إة 
فيبي سك—و0 وب—ما ز سشرشاس4

ذفيحولة،  ١٠٥اشءرممتنسث.ان ثغ عندقزلع وألمت راشتت ماو 
ذؤ•بذعي راشد ممول يدك مبني يمحما، ظتؤ بمرجان م لث، يهدئ ما 

كدذوستان،ءاقال4أنئ؛وواكشانبم 
افه.١١٢٠رسول عندمعمج وعلن 

ميزانق كما يالكذب متهم ومو المروري، ش—ادان سالمة بن النصر فيه مروك، ناده إم١( ،
ضالةبن سالمان ين يحص ولعله أعرفه، لم سالمان بن يحص وفيه ، ٢ ٥ ٦ / ٤ الاممدال 
الفلفري،عطاء بن وحكيم ، ٤٠٤الميزازب/ لمان ق كما وهوصعيف المدق، الخزاعي 

حفصأبي عن الموة)٨٦( دلائل ق نعيم أبو رواه ترجمة، علئ لهم أقف لم وحده ووالده، 
يه«الأصمهاق جعفر بن محمد بن عمر 

نعيم،لأبي المرة دلائل عن نقلا الأصول ل اسمه حاء كدا المخزومي سالخة بن محمد 



__محتحذرإمالزنمس 

الثانياتاب 

فو.الوحش إعلام م ض 
أحمدأحبرنا قال; علي، بن الحتن أخبرنا قال! محمد، بن افه هته أحتزنا — ١  ٦٣

حدسات قال أبي، حدبى ت قال أحمد، بن عتداض ا حدثنقال; حعقر، ابن 
بنعدالله حدش ت ؛Ijj ،^ lJأبى بن ١^ عثد أح؛تدا ثاو: يكر، بن محقد 

ثال،:مجاهد، عن كثير، 

عبس،ابن له؛ يمال ١،، ييئس عروْ قي ولص الجاهليه، أدرك ثيح حدسا 
قول،، دريح١٢ياأل جوفها: مى قثمنت، لتا، لأل بمنة أثوى 'كئت، قال،ت

افه.إي لاإله أذ صح: رجل قصيح، 
دمتكهأ'ا/ئدحؤج اللمي. يوجديا مكه، ممدمنا قال،: 

معبن الحسن أح؛توا قال،: اتزان، عتدالتاق_ي بن محمد أحتزئا — ١ ٦ ٤ 
بنأحمد حدسا قال: حثويه، بن أبوعمن أحتزيا ثال،: الجوهري، 

لأييالصحابة معرفة ق وحاء أعرفه، ولم ٦ ٠ ٥ ّآ/ والنهاية البداية ق كثير ابن محه "ومله 
وهوالميل، أبوالحسن زبالة وهوابن المخزومي( الحسن بن ت)محمد ١ ١ ٢ ٠ ؟/ نعيم 

الحديث.متروك 

الغربياحل الممبقرب تقع المتوسط، الأبيض البحر ق حزيرة ه— أولبفم — رودس )١( 
افهرمحي نيان مأبي بن معاؤية غزاها اليونان، نتع الأن دهم، يوية، الأمتركيا من الجنوبي 

(.٩٢منة)٩ القانوق مليمان الهل١ن الفتحها نم نفتح، لم عنه 
•العرب ل مشهور تطن مكسورة—ت راء نم المعجمة، الدال( )آ(درج—بفتح 

تقرئوقد يخطئ، وهوصدوق القاواح، زياد أبي بن اش عبيد به تقرئ ضحين،، إسناده )٣( 
محمدعن  ٢٢٤٩! العلل ول ، ٢ ٠ ٤ آ/ ٤ ني المل أحمد رواه أحد، يتابعه ولم بالحديث،، 

لالأث؛ر وابن، ٣، ٠ ٦ ٢ آ/ الصحابة معرفة ق أبونعيم ت طريقه من ورواه يه، اق البرّبكر ابن 
أّدالغابةه/أأّاء



mmmmrnym _
^^هصءاسلءءهعءلءصس

بنمحمد حديثا مال! امامة، أبي بن الحارث حدسا مال! مع_ئوف، 
^،٠١مماشين:ز1 م ض: لز، ئ ئثئد ^!١ ٌ ث، 

عمروالهد^j،•بن نعتد عى 

ومدثمناإلتؤصنمناشواعتا، محوبي من رجال حصرت؛غ محاوت يه، أض 
مسمنثاهدبحتهاعش!لصنم، سميئه، منة من ثكنت،أول اإديائح، 

بمر؛^^١،، ٧١نص ض حروغ ؤزالتجب التجب مذجذبجات صذئا 
•فتمرسا ورميثاباكهب، وحوي وبمر؛ الزدا، 

لمناحى محمده، بمدأحدابمبرثابخرمحج مثالناهلم ممدنناثاكه، 
صكبح:ذءوإشالهئثالل4ُ:

اقو،رسول هدا ثمم، ممال! اكز، هأحبرد4 مال! داك؟ وما مال! أحمد؟ 
اناأنثنناوياليث، هومنا، سفلزمايضخ حش ^١ ٥٥عاثاإرالإنلأم، دم 

ينةسهأنشثابم؟/

اأحمدأحبرنال! نالندم،، ابن أحتزنا قال! الحصنن، ابن ا أحتزن- ١ ٦ ٥ 
حدثناقال؛ ابي، حدثني هال! أجمد، بن عداض حدسا مال: حنمر، ابن 

بنثهر عى عثداش، بن أئعث، ض منمئ، أحتزئا ئال! عبدالرراق، 
حوذب1

مكة.بجباحب، ؤيعرفان نمقعان، وجل نيس ايي جل أى ماملأمكة، الأحاثِهت ( ١ ) 
كمابقة وهوليس الميل، الهذلي يزيد بن عبداش ونه الواتدى، فيه جدا، ضعيف إسادْ ( ٢) 

١ ٦٧/ ١ الكبرظ اكلقان، ق سعد ابن رواء ، ٥ ٢ ٦ T/ الاعتدال منان ق كما النماثي، قال 
. ٢٣٥٨المتتفلم ل المصنف ءلريقهت من وروا0 ؛٠، الواندى عن 



•^0'^اءالأم ذم قف ١^١^، اا؛اب 

ْأال؛ الرامح، لطي/ محأحدمنهاثاة، جاءذس_،إريزاءيمحا، ت ئاو صأنىئريرْ، 
عمدتوداJ،! ،، يأئتىوانتلدز١١علىثل، الئب مصعد منة، حصاسرعها 

مر.اشُامصئ زرئيه روق إل 

هاوالدلث،:أتجت،ينلأبمئ،كامحمذثاقكللم، 
ص'كائنوما ض، الحريص، تم، النحلأيت، في هدارجل 

١^؛،وصدقة هآن1مؤأني0، ه اللمي ئجاء1ليى يهوديا، الرجل دكاف 
أوثك،عة، ١^١ يدي نتن أمارا١ي٠ مى أمازْ إثها اللمي.ت ثاو مم .، 

أئالةأحدُث، وما ونوطة، ثنلأة، حرحدية يلأيرّى بُمج أل الرجل، 

عزمهائثث بالأم: امذير مال،: )واذز( وقوله: ألمه، علئ جلس أتم( )أسن( قوله: )١( 
له.وصلب عليه 

عن٤ ٢ ٥ / ١ ٣ المني ق أحمد رواه يأن، مكما روايته j، نهر توع لقد حن، إساده )٢( 
المنتهلمل والمنف المجاب)٩(، فنون j( النقاش ءلريق-ه: من ورواه به، ءبل-الرزاق، 

نرحj( والغوتم( (، ٢٧١الموه)دلائل 3، وأبونعيم ٣، ٥ ٧ / ١ ند ال3، إسحاق، ورواه 
المنةها/ب\/ءنىدارزاقبم

والملران، ١  ٧٣/ ١ الكثرئ الملمات ق معد وابن ٣، ٥ ٤ / ١ ٨ الند 3، أيضا أحمد ورواه 
رواْفلعله به، الخيري صعيد أيى عن حوشب بن شهر ءلريق من ١ ٤ • ٤/ الثاميين مند 3، 

هريرة-وأمح، سعيد أمح، عن 
أحمدرواه معيد، أبي حوثّاعن شهربن المد.ى هلعة بن ماللئ، المنيربن أبونضرة وناح 

ما/هام،والحاكمفيالمأدرك؛/إاه.
(،٣٦ ٩٠)اليخاري صحيح ق ثايتة منه استنفدها ثم الراعي شساة أحذ الذي الذنب وضة 

ضضابمراكبصصد١لمي.٠



الثالثاوب 

^ممحمحاقتصتضلاف.موم
يناحمد أحبرنا ت قال المدمج، ابن أ-نينا ال; نالحصنن، ابن ا أحزن— ١  ٦٦

أبوحدسا ت مال أبي، حادثني دالت أحمد، بن عتداض حدثنا محال،؛ جنمر، 
عباس،ابن عن عماو، أش بن عمار أحبرئا هال،! حماد، حدتنا دال،أ كامل، 

محال:

ؤبمتعوالتحر، الصوء يزئ نح ننه، عئزه حنس  ٠٤٠^؛اليب أقام 
جمنحخم،إياديمان الصوت، 

هال،؛الرهرتم(، عن معمر، مال،؛ عبدالرراق، وحدسا احمد؛ مال، — ١  ٦٧
مالن،•عاتثه، عن ءروْ، أح؛رنى 

لايزئوثاق الصائمة، ١^^١ الوحي اقو.من رث—ول، يه مانيئ أول، 
جراءيأتح، وكاذ ١^^■؛، إلي-ه حبب م الصتح، محألق بثل جاءيت، إي ^؛-١ 

.٢٣١ال٠Lلاكاوحاءة الخن، ئثثئ حص _^^، يسحشث، 
به،الخراماق مدرك ين مظفر لكمل أيي عن ٤ ٥ ه/ ني المق أحمد رواه صحيح، إسناده ( ١ ر 

(.٤٧)الصفوة صفة ل المصنف ءلردههت من ورواه 
به.سالمة ين حماد إلئ يإسنائه ( ٢٣٥٣)مسالم ورواه 
رأئحتى تعالى اش ونورآيات الملأتكة تور يرئ أي الصوت( ؤسمع الضوء، )يرئ قولهت 

الملائكة.من يه الهاتف صوت ويسح اض، يوحي وشافهه بعينه الهالك 
لؤيقع أميال، تلاثة علئ مكة حبال محن معروف حبل والمد- والخفيف —بالكسر حراء ( ٢ ) 

الجبلهدا ارتفاع ؤسلغ يالعدل، اليوم يعرف ما طريق علئ ؤيطل مكة، مجن الشرقي الشمال 
مجتران.كيلو حمة مساحته ونير مترا، ٦(  ٤٢)

؛4.همام بن عبدالرراق عن  ١١٢م؛/ المسند ق أحمد رواه صحيح، إستاده )٣( 
يه.عبدالرزاق عن ياسنادهما ( ١٦٠)ومسالم ٦(،  ٩٨٢)البخاري ورواه 



بمنيمز اف. ينول وآقا اق اقو؛ أتادات ذر في الثالث التاب 

أحثيالمطثز،محمدبن أبونعد ت قال محمد، الحيربن أسانانعد — ١٦٨
الحس،بن أحمد بن محمد حدسا مال! الحافظ، أبومم حدسا ئاوت 

 Jت_هنل،ن صائح حدسا ماو،ت سه، بنأبي محال بن محمد حدسا ت دا
صإن_ءئايى، أُي عن أبيه، عن زائدة، أبي بن زرثا بن بمي -ثدكا ثاو: 
مبمزة:أبى 

الصزتتمخ ^٥١ يامحمد، يناديه: مى سخ بررن'كاذإدا أداشى. 
ثدحشست،ياحديجه، هماو،ت لها، مدكن٥^، حديخه، ماتى هارتا، اطلى 

أرئولا ^؛؛۶، ثؤا أنتع بررت إدا إي ثيء، عملي حالط قد ثكول أف 
شقا،هاممقهارثا.

^^ث،ذبمإدرمثكانييئاهقاJت،:Uكان 
مأظربمكريدم.الخاظه، قي له 

اظلقيماإقوتمه.ساو:
و،:وماداك؟. ١٥٥

هدكنإإالوأله.قُلورمه، به حللته بتا محيله 
ساولهثنهه:هومئفئا؟.

ص،ثلأأنئشئا،هآشقهارتا،
ينادى.مإداهزعندي 

لاائ،ّيقول، ما سئع حص هاست، النداء تممت، هلائهنل،إدا يال،: 
يامحمد.بررسخ: هنئا 



^^ءأصأءصلإءأ،»لسأصلصعا

ماو:وكاك.

بمضو\لأس'\
اوكتارسا.محاتحة من مؤغ حس العالمين، وب لله انمئد  jiقاوت ئم 

مدوذلك،ل4/>،^، ٩٢
^بجمح،آثلإضوشىتيلأ

أحثي،أستؤ أح«د،هياأنهدأثاك / مة انسبمدي من هفه( ئرقول ميتس ب[ ٥٤]
^^^١^١^،،أن يوشالث، اش، رئوو ؤأئاأنهدأيالث، وأئاأفهدأثلثإمحمد، 

معك.لأثاغلن وأناحي أبرثربالقتاو ؤإن 
محنىالخةشتاث،محترا،.ئتاث 

تابعي،الكول الهمداي شرحبيل بن عمرو واسمه برة أيا فإن لإرساله، صعيف إسناده ( ١ ّ 
،١٣٢ص إسحاق ابن سرة ق زوائدْ ق بكير وابن ، ٩٣٢ U/ المصئف ل شية أبي ابن رواه 

ب؛/ا؛؛ا،والهيفيدلأئلاضةآ/حْا،واينمامفي
لإ/تم\بمممإدأبيبميىبم.

أولالفاتحة وموكون غرابة، وفيه روهومرمل، ت ٢ ٤ / ٤ والنهاية البداية ل محير ابن نال 
نزل(.ها 

والدين.العلم ل انمبمارئ الين-ريس تثديد وضمها، ونتحها القاف -بكسر والقس 



ادائواغمذمساصرناصره

اوابغاس 

أحمدأحتزنا قال! علق، بن الحس أتمرنا قال• محمد، بن افه هة آخرنا " ١٦٩
-حيئال! أبي، حدثني ت قال أحمد، بن عنداممه ا حدثتت مال حنمر، ابن 

جابرض مناك، حدش طهئاف، بن حدثتاإبرابمم بمحر، أمح، ن بميى 
هال!تمنه، ابن 

أبمث،،أ0 مل علي كاذبملم حجرابمآكه حوف إي اطه.ت زئول، يال، 
إنيلآ>ف4ُالآنلأ/

هال؛همدالجثار، بن المتازك أحيردا قال! الحافظ، ياصر محمدبن أحبردا " ١٧٠
تمال، ض، أحي ابن ءم القح، بن علي بن محئد أبوطالب أحبرئا 
بنمحمد حدسا هال! حدساأبوتكرالقزثؤ، هال! صمواف، ابن حدقا 

أبيبن عثاد عن الثدي، حدسا هال؛ ور، أبى بن ١^^ حدسا هالت ^، ١٤؛
هال:طاو_،، أبى بن علذ عن ويد، 

نيمحاماجمها،حارجاينفهشث،مغاني.بنكه، 
اص؛ظك،ثامإبهاو:

.١^٢٢زئوو 

منورواْ به، بكم أبي بن يحي عن ٤ ١ ٩ U/ ٤ المسند ق أحمد رواه صحح، إسناده )١( 
(.٢١)الصفوة صفة ق المصنف ت طريقه 
المححل حان وابن (، المنن)'٢ ل والدارس ، ١١٠ ٣ ا"/ الصمم، ل شيبة أبي ابن ورواه 

٢(. ٢٧٧ملم)شيبة: أبي ابن ٍلريق من ورواه به، بكم أبي بن يحص عن ٤ ٠ ٢ / ا٤ 
بنعباد أيما وفيه وهوصعيمح، الهمذاق ثور أبي بن عبدافه بن الوليد فيه ضعيفا، إسناده )٢( 

رواًْالمنن، أصحاب، بعض رواة من وكلاهما وهومجهول، الكول، يزيد أوابن يزيد أبي 



^^؛ع5ءءءصأصههههأ

حدثناياوت المط_ثو، أبومعد أحيردا ماو؛ محمد، بن الحير معد ا أثأن— ١ ٧ ١ 
بنعلي حدثنا (؛ ق-LJأحمد، بن سلمنمان حدثنا محال; الحافظ، أبومح، 

حدساإبراهيممحال; منعود، بن مومسن أبوحديثأ حدثنا يال; عندالعزيز، 
ئاوأ>ثئته، بن جابر عن حند-ج، بن سماك ض طهماف، ابن 

ضيئئ،ماصنث،بجثلآ
ااثلأمنيش:انئوواشلا،.خجرإلآداَل: 

حد؛نادال(ت أيوبج، بن سه-ل بن أحمد وحد؛نا ت أحمد بن — ١٧٢
خدثثائال: حث؛ثاممثدضمايافدي، واَل: اكم؛ينمحهور، 

ضاضينتياشينمحيناظاب،صمحد
يالت•يجراْ، أبي، بمي بره عى ي، بمب صفيه أمه عى عبدالرخنن، ابن 

ألحص أبمد لحاجته ■مج بالشوة"كاذإدا محمدآ. مالي ابتدأافة" تما 
ب٠تجرثلآنمإلأداJ:ملأثم والأودة، الشنايت، إلئ يمحي ئبما يزئ 

قلايرئوحلفه وشماله يمينه ض يلممت مكان افه، يارثوو عليك الئلأم 
أخدأرى.

يه.بكار بن محمد عن الهواتف)٦( كتاب ق الدنيا أبي ~ابن 
٢، ٤٧م عة ار أحبj والفاكهي (، ٢٠السن)ق واكارس (، ٣٦٢٦الترمزى)ورواه 

المبوةدلائل ق وأبونمم ، ٢٦٧٧; السيرك j والحاكم ،  ١٣٢/ ١ ٧ المد ق والزار 
بإنادهم ٢٨٧/  ١٣السة ثرح ل والبغوى ، ١  ٥٣آ/ النوة دلائل j والمهقي (، ٢٨٩)

به•ثور أنح، بن الولبم■ إلمح، 
آنفا.تخريجه تقدم صحيح، إسناده ( ١ ) 

الواقديعن ١  ١٥٧ الكثرئ الطبقات ق سعد ابن رواه الواقدي، فيه حدا، صعيف إسناده )٢( 
،v٢٩٠/ السنن ق والدارقطني ، ٢ ٩ ٥ / Y التاريخ ق الطري الراقدىت طريق من ورواه به، 

والخطيب، ٦٣٢٧٥! معرية ق نعيم وأبو (، ٤٢٥حيينه)ق البحتري وابن 
٤ ٦٦٨! والفريق الجمع أوهام موصح ل البغدادي 



ذذر؛ذءم-توالحابس التاب 

لخامزاس 

الوحي
عبقبن المحس أحترنا قاوت الحصين، بن محمد بن اف مة أحبرن—ا — ١  ٧٣

بن•يواف حدثنا محال! المطيعق، جنمر بن أحبرناأحمد قال؛ التميمي، 
عنمنم، حدثنا مال! •ء1دالثراق، حدJثا ; Jliأبي، حدش ت مال أحمد، 

مالن،:أثها عائثه عن عنو0، أح؛تتي محايات الرغري، 
يزئلا هكاف الصادئه، الثؤJا الوحي اف.مص زتسول يه دؤ-ئ ما أدل 

[١٥٥]حراء بأني قكا0 الخلاء، إليه / حبب م الصتح، يلق بثل جاءيته رزناإي 
إلىثم,لإط ويترددلدلك، العدد، يوات يهوالثملالمحالي محؤ، كتحشن، 
لمثلها.متروده حديجه 

ئه.المالااث« يجاءه جراء، عار قي وهو الخى، لخثه حتى 
.ؤآرأيم.مماو:
بقارئ.ماآنا اف.I رمول يمال، 

•ؤآرأ يمال أزنلقي، ثم الخهد، مر تغ حش يعطى، قآحدني مال،ت 
مالجهد، مني بح حش الثانيه، ئثئي هآحدني بمارئ، أنا ما ت يمنت، 

هماو:ؤامأآؤ..أذتش، 
م١^^، مني بح حر الئالثه، معطيي هأحدني _L^، ماآنا صنتؤ: 

أجدولم أعرث4، لم العمري، الخطاب، بن عمر بن اض عسي محمدين بن علي ت ملحوظة 
ترحمة.له 



]سورةينلم{ }مالم بلع حى ه قى أدى رش أرأأنم ؤ ت 3ماو أرتش، 
ااعالق:ا-ه[.

دشيدشي ■٤^•؛^، عش لحو حش بوادره، رجم بقا لرجع 
الحبر،هآحتزها مالي، حديجه; يا مماو الثوغ، عنة يهب حش قزملوْ، 

عش.حشيت مد وماو: 

محذالهمحا،بمشولإبم،'كمح،أنشن، دقالنو1: 
وايبعش يمحى الصنم، يقرى الكو،لاأ، وحيل الحديث٠، وتصدق 

الخق.

-ؤهناينعأخدحةَ،لأسُشبمثلأثبمينوم 
شبمامحبيالخاه،وكا0بج4اكاب 

أجيك•اش انمغبى ابنعم، أي لج.ذ'' سالت مدعيي" محرا 
اف..زثول _ وئ؟ ثا أخي اتن يا ثزء4: مماو 

يوعشس<،:اهمئابمعا،فذو/ظ■ 
^؛l2،.حرجك •حثاحين أقوو 

ىا؟رم.أني 

يسابلوابي
لثقيل أي ؤوذرءفلمحموس،• تعالئ؛ اف قال، الحال، ضعيف من ل فدرة لا ومن 

الصنعة.ل ضعيف الموونة، 

الملكعن خعبمر وشره، حير، ق الرجل مر هوصاحبا الناموس، أصل قوله؛)الناموس( )٢( 
،.ilJjLبالوحي؛حاء الذي 

مخرج.وهوجمع مشددة، الياء )أومخرجي، ت نوله )٣( 



شم->وبن؛ ذم هي الحابس الباب 
٣١^^ء؟2؛ةه؛2تأع$2ء2أءسأوإأص\ 

يومك،بدرمي ثإف عووي، إي بؤ جئث بما قط رجل يأُب لم يعم، ياك 

ئءثم:ش4ثةآنمحفيا/
ثرارابّئ عدا حريا دلثنا~ ~فما افث. حريررسول حس وقئرالوحي 
يمحيحص حبو بدروْ مهاأونح، الحبال، ثواهق رءوس 5ف م.ص 

ص/شُ،كرئكُنيل.
ودمثمئة،جأئة، لأك آكن هبمسافوحقا، زثوو محمدإك ظ قاذ.' 

^^محظابخءك،لإاأنمحبمثةم
هقاوو4ُمثلذِلاكرى.تئئلهُجييو، 

أحزجاه.

محاو:الداودي، المظمر ابس أ-حبردا ت ل ئ، عبمئ، بى عندالأول أحبرئا " ١٧٤
ئاَلثخدئظ١^؛،، خدتثا قال: 1_، خدشا ئال: أنحرنا 
أبوأح؛رنح، بهابج، ابن عن عمحل، عن المحث، مال'حددثا بكير، بن يحص 
ثاو:عداطه بن خابر ض عبدالرحض، بن تلمه 

مناخديثه: ي صاو الولحي- هئزة ض -وهويحدث اللمي. تمت 
يشثا.أي قوله•)ينسب، ( ١١

منورواه به، ام همبن ءبا-الرزاق عن  ١١٢"ا/ ٤ المني ل أحمد رواه صحتح، إضاده )٢( 
(.٢٢١الصفوة صفة ق الممتف ت ؤلريقه 
الحديثمكرر وهو به، همدالرزاق إلئ بإسناده ١( ٦ • ر ومسالم (، ٦٩٨٢١البخاري ورواه 

(.١٦٧١برقم التقدم 
بلاغاتمحن هده بلغنا...( مما ه الله رسول حزن حتى الوحي روفتر آخرالحديث؛ ي وقوله 

متملة.لمت، الزيادة وهده الإسناد، متصل يكون أن الحديث صحة مروط ومن الزهري، 



^^لأهل»سدص1ألءأهل2هلأأ

١^اكلك هم،قإذا يس 1اأضيإذثضن؛اينص، 
منةدجسئ والأرض، الثماء بيس ثربسي عش جالس بجراء جاءني 
ض،محلالهُممار:^١٢، 

حدساأبوثال! ال٠طئز، أبوتند أ-حتزئا د1ل! محمد، الخيرين تند ابأنا " ١٧٥
ئزأيىعتداش حدثنا ثاو؛ علي، بن محمد حدثتا قال(ت الأصثهايى، محم 
يعقوبحدثنا قال! حلاد، بن محمد بن ء1داش أبوأمك حدينا ثاو(1 داود، 

بنهشام عى نحى، ين محمد بن عتداض حدثنا ثال(ت الرهري، محمد ابن 
عزوْ/،ضأسي،ءنعاتئة،ئاكت]ْْب[ 

ئمحح،ثبؤح جتريل; لها دثر أثن حديجه نة دثزث نقا ورقدت ؛١٧ 
صاوممبجاالآنىئ،بملمح
يوفيضشينأئسئد،تمذاكت

سننت.ثزاْ، لا عند من ذكن قال هتحثرىل٣،، 

؛صاJ، ورثه، قأحيرمحت، قزجعت، ^٠، قثم جتريل يغيب حثرمت، قل٠ا ؛ ثالت، 

وذعرت.وحفت ت فزعت أي )نجتثت( (توله: )١ 
يونسإلئ يإساده ( ١٦١وملم)به، بك؛ر بن عبداف بن يحص عن ( ٤٩٢٥البخاري)رواْ ر٢( 

ابن؛ز؛دالأيربه•
(.٢٣الصفوة)صمة ق المصنف اليخاري: طريق من ووراه 

رأصاك.عن محكثفي أي زنتحسرى( ت توله )٣( 





___

^^2S2RSS2SS2S2S2<2S؛_؛

أييبن الحاوث حدسا ت ئال حلاي، وحدساأبوبكربن أبويتيم! ئال — ١  ٧٧
عنرافعذل خلاح خدئنا مال: الني، نن داوئ قدثنا مال: أتائأ، 

عائثه:عذ باثنوس، بن يزيد عن اأجو.ي، 
ثهررمصان،دلك موامق بجراء، شهرا يدرأذ الق. رئول أن 

ي.الثلأم قإن أنمز، صانتذ: هأخزٍا، شك، ى ^،: ١٥٥
يالمشرق،له جناح الشمس، عش لإدا أحرئ، حزجتامره م مال: 

اثارت<،وين مإدائويني منرعا، محنتؤ منة، مهالئ، بالنئرُت،، له وجناح 
أذمرأست، عش ئؤط\ له، هحئت، موعدا وعدني يم بؤ، أنست، حش دئْني 

ثامح،صمد،محبمئابج:مح
اائغا؛نالآنض.

مهانشحرجة محليي ض نو يم ، ٠٢١الممالحلاؤة هثامني جزيل محآحدنحب 
يئاءدهن، من طنت، قي عشلة م بمشمخ، \ظن*ؤأ ثاء ما منه انشحنج 

محال:تم ظهري، قي حتم تم لأنه، تم مكاثة، أعاده تم رمرم، 
اصمءيكا:اتجتإيدال:

هثالت،أعرحديجه، حردحنت، الله رسول 

أبيعن يرويان أنبمما كما عنهما، يروي المحر بن وداود ملمة، أوابن زيد ابن هو•' حماد )١( 
الجوف•عمران 

الجانين•أحد إلى ني بمل لم القفا وسط- على أصجض أي )فكي•••( فوله: )٢( 



__ساصنيبمبمءالزم 

\ممحئ\ذشمذ\ؤم

المتحبن علي ئ سد أ-محنا يادت أخني بى اش مة ٌ - ١  ٧٨
بنعداض حاوس1 ثال! ساهين، بن أحمد بن عمئ ■حدسا 3ال1 الثشاوي، 

بنا>ت\؛وإ حدسا هال! اتوب، بن محمد بن احمد حدسا ئ{وأ,' محمد، 
[١٥٦]الزبير/ آو مولئ ان كبن وقب عى اسحاى، بن محمد ض مند، 

:،Jها

اللتئ•قتادْ نن عنير بن لعييد يقول وم الربير بن همداف سمعت 

النبوةمن اممه رنول به عروجل اللب ابقيا؛ بادأْ كيم، عبيد، يا حدسا 
حينخاءَةتيل؟رم

لكالثهرا، نته ثل من جراء يجاورقي اف. كاذرسول ت عست ممال 
يجاوردلكاقو. رثول، وثان الجاهاث، ل قريثن به تحديث، مما دلك 

سجاةةسافام،لإاشتثوو،اف.
الكنه،جوار0 مى اعصزف إدا سدأيه ما أول كال دلال2،، نهرم من جواره 

إلىبرّى م دللث،، اف؛من ساء بهانبماوما مطوق بسه، يدحل أ0 بل 
منكرامته أرادمن ما نه سارئ أزادافه الذي الشهئ إداكاف حص يته، 

وبماجه، ابن له روئ روك، وهوم انمرى، الثقفي الممر ين ت'اوت• فيه روك، م إمحنادْ ( ١ ) 
الهوةدلائل ل أبونبم رئاء والمائي، أبوداود له روئ وهومجهونا، بابنوس، يزيدين 

يه.حلاد بن يوسف بن أحمد بكر أبي عن ( ١  ٦٣)
المحربه.داودبن عن  Y٨٦٧/الباحت بغية ق كما المد ل أسامة أبي بن الحارث ورواه 
عن ٠٩٧ T/ الخد ق راهويه بن ؤإسحاق ، ١ ٢ ٥ الخدم ق العليالي أبوداود ورواه 
به.عائشة عن رحل عن حييب ين عيدالملك عمران أيي عن حماد 

يه.تعالئ اش ابتداء أي )بدأة( ت قوله )٢( 



^^ءصءءءعءدأصأسهأصأ

إره اف رئول ■مج رممحاذ، نهر الئهر ودلك يها، بمث اكي الث—نؤ 
أكرمهالتي اللتلة 'قاست، إداحص أهلة، منه يمحذلجخ حئج )؛ 15ئا"جزاء، 

امعردجز•جاءْجزلبى برناكؤ، افُعرلجزمحها 
فيهديباج مى يغئط وآناثايم مجاءني اف.ت زثوو محاو إنحايىت ابى قال 

.شهقوهامت،أقزأ؟دغشاا<،Ujئنت: ،قال: ٧١مماJ كتاب، 
مح:طاأةتأ؟ىهمومكإب

.خلى،١١٢٢^ زش بآم  ٢٨:مماJ أذيئود، امحتداءمنه 
قال!الحن_ن، بن عاصم ا ا•ئستنقاوت المتازك، بى عدالوه_اب اثأئا -  ١٧٩

الدياق،أحمد ين عثمان أحبرئا مال! بثناذ، بن محمد بن على ا أجزن
قال!البرا:ء، بن أحمد بن محمد حدسا هال! 

لتلهجبريل قاتاه ويوم، تنه يوثمدأرثم0 وله محمدأ. اف؛'وتالئ تنث 

•مىرمصا0وجناء 

مازؤ يولوت إلى رإى، اتر وز\ يرل؛ المرآذ، شه قوصعثرل وهوأول 
ثلم،ممط.

ا.هنلمةالوضوءوالصلأْزكتتين١٤فنعه1هاثاء، الآرضر"آ،، مقحصتنمه 

الشص.ص الخلّ: وعمري، صمي أراد أي )نملي( رواية: ول )لختي( توله: )١( 
بنوهب عن ٢ ٣ ٦ / ١ هشام ابن سرة كمال السيرة ل إسحاق بن محماو رواه مرسل، إسادْ )٢( 

.١ ٢ ّآا■/ دمشق تاييخ ق عساكر وابن ٣، ٠ ٠ آ/ التفسير ق الطري هلريقه: من ورواه به، كيسان 
أي؛حث،.)تحص( )"؟(نوله: 

يه.الميارك بن عبدالوهاب عن ٣ ٤ ٧ / Y المتتفلم ق المصنفج رواه )٤( 



والصلاةلإ>ئوة اقو. ونول جزل ذكرينيم م اثث'س الوب 
^^هء؛2أسءهسءأءإءصزعته

^-^،١س 

ؤا)صلأ0الوضوء الله. زشوو جبريل ينليم ذكر محي 
المطيعؤ،أحتزنا ت مال الئذم،، ابن أحبرنا ت ال نالحص1ن، ابن ا اخبرن— ١ ٨ ٠ 

تمال حدساحثن، مال! أبى، حدثنى مال! أحمد، بن حدثتاعداض ت مال، 
زيد،بن اته عذأنعزوة، عذ الزهري، عن محل، عذ لهنه، ابن حدكا 

حارثه[لا؛:بن نني أبيه لش° 

الوصوءمشه إليه، أوحى ما أول ني أئاه ■جتريل أ0 البي. همن 
بهانصح ماء، من عنه4 أحد ائوصوء، من مغ م1ما والصلأْ، 

أيهالبراة ابن عن يكريا ومد الحديث، هدا ق الصلأة كيفيه يدكن لم ت ملت 
ركعسن.مالت 

شاسثنفيأثلايمفزض 
العمائر.من وءير0 السند من وامتدركته الأصول، من مقطت، نيادة المعقوشن ين (ما ١ ) 

بنالمحن عن ٢ ٥ / Y ٩ المسند ق أحمد رواه ومومعيق، لهيعة، ابن فيه ضعيفا، إمحناده ( )٢ 
الأثتروابن ، ٥٣٥ / ١ المتناعية العلل ل الجوزي ابن ءلرمهت من ورواه به، الأشيب موص 

آآ/لماا.وأسدالغابة 
عاصمأبي وابن (، ٢٨٣)المسند من المنتخب ل حميد وعبدن (، ٤٦٢)ماجه ابن ورواه 

نعبداف إلئ بإسنادهم  ٨٥ه/ الكبير الحجم ل والطراق ٢، • ١ / ا لأحادوالمثال ال 
به.لهيعة 

إلىوانتقل بلخ من أصله اق، الخرامحالأزلي بثير ن محقان ن مقاتل أبوالحسن )م(هو'• 
علنثلاثة; علئ عيال كلهم )الناس الشافعي؛ قال التفسير، ق العالم أوعية من وكان المرة 
أحساالجدلومن فعليه؛ماللثا، الصحيح الأثر أحب أيضآا؛)من وقال •( • التفسير. ل مقاتل 
فإنه~ير بالتفتبحره وهع بمقاتل( فعليه ير التغأحب ومن حنيفة، أبي بأصحاب فعليه 



ثلةق الحس محرض يم بالعثئ، ووكعتين بالمياه، وكعثن صلاة 
١٣١•،

النبوة.أول ق الشني روال عند صش أيه حديث• ق جاء ومد 
منصتاالقل تام مكال/ النزملبثكه، ثورة وزلت، الممسير: عاناء وماو -،[ ٠٥٦]

هنسحوعثهلم، عليه دللث، مئق المؤمني، مى طائفة نته يقوم إثقا0 عليه، 
٤•بن أية مم طوأق رظث، وإة دنالءإ(ت بموله وعلهم علة دلك 

•٢[.]الزر: 

ؤهؤءة موله رل شلبماذت بن ومقاتل بمارأى، عطاءبن ومال 
والأولأصح.يالمدينه، مؤم،■ تنوأق 

وييىأتخ،ضثنؤ لعالي؛ جمه و الليل محام بح قوم• ومال 
الحمى.بالصلوات المؤمني حق ق ونسح [، ٧٩لالإ.ءراء: ؛ للئ، مهءهب 

^؛Uy•5ومي الأمة، عن يح ومحوت 
يزنهم.نيوص1اظه زقيل:إواكال 

ماكزئلزآنيثاضةم،٠

المائل.كتاب ق أبوداود له روئ (، ١٥٠محسة)وتول بالتجيم، واتبمم الحديث،، متروك 
.١ صّآ٤ فيرم ل حاء هذا مقاتل قول ا ١ ١ 

ماتعابد، لمتا ثقة وهوتابعي المؤمّين، أم ميمونة مولى الملءق الهلالي ار يبن عهناء هو• C ر٢ 
الستة.له وروئ ، L_Jbأو؛،)٣٩( سنة 
.٣٥٣أ/ اشر علم ل المسير زاد ل الصنف تقدم: ما كل )٣(نقل 



ميتاافئ رصي يعلي بمحديجث امحأ بدايؤ اف.ني رنرو بي؛فرصلاة الثاغ ال؛اب 

لقاعاس 
افوؤبدايؤ ارمح.ءي رثول صلاة م قي 

اللاعنهثازتيؤ وغئ بحدحه 
أحمدا أحبرنماوت المدم،، ابن أ-ح؛تنا قال: الحصص، ابن ا أنمرن- ١ ٨ ١ 

حدساقال؛ أبي، حدبي ثالت احمد، بن عندافه ا حدثند1لت جنمر، ابن 
أبيبن بممح، خذفي قال• إسحاق، ابن عن أبي، حدسا ت قال ينمون،، 

جدة،ض عذأبته، الكندي، عمم، نن ينإياس صإتاهمJ الأنمج، 

مئة,لإخؤأ مدائمطلمت،بن عباس محابت، الخج، ممدمت، ؛١^١، شت، 
بمسالأجازة.

إلثئي منة، حثاءريب من ن->و إذحنج ؛، ^^،١٢لإ\ض\و قال: 
اكش،ظوثانآهامامض.

ممامنهالرجل، دللئ، مئة حنج اكاءالذي دللئ، من امرأة حزجتؤ سم 

منةبمش•صام الخباء، دللث، الظ؛امن راهن حين علام مج -م 
Jli : :قنقيحاسJli :هدآ

•اثي النله روئ تديمء، أملم الكدي، - العض -بفتح عمق )١( 
يراقأمحا اء الدممن يمي لما بذلك مميت — وعدمه الصرف ْع الميم يكر — منن ( ٢ ) 

المسمنالشهور جدها موفيها كيلومتر، ثلاثة قرابة بينهما مكة، حرم من وهي ؤيما، 
الثلاث!.العقبات ل بالحصن يرمن وفيها الخيفا، بمسجد 



^^أ2لء2علصل2ءعلءءء2أ

\زأجو.مدانمف 

حويلد.ائثت، حديجة امزأية هذه هال! \ذتت\0؟ هذه من هلت! 

عئه.ابن طالب أُي نن هلي ^١ هاو! المص؟ ^١ من صنف! 
تبةولم بؤ، انه وهويرعم يصر، هال،! الذي؛٥^؟ هدا ئثا هلث! 

محوزعينه نممح آثه يزعم وهؤ اكص، ^!١ عمه ؤائن ألأ\تت\0ث.< أقره عش 
ومحن•كنرئ، 

بم؛ثزظ^LؤونUنالخعلإ
اينأمح،طافص•

بنيحص وكدا مجهول، وأبوه صعيمإ، وهو إياس، بن إسماعيل فيه جدا، صعيفإ ساده إ( 
بنإبراهمم بن سعل■ بن إبراهمم بن عن!عفوب ٣ ٠ ٦ ّأآ/ المسند ل أحمد رواء الأشعث، أبي 

به.الزهري ، عوفبن عبدالرحمن 
صاصرا/آخا،واصفيأخارم؛/واآ،وص

،١ ٢ ٥ / y الكامل ق عدي وابن ، ١ ٠ ٠ ١/ ٨ الكبير العجم ق واممراق ، ١٧٩/ لضعفاء اق 
يه.إبراهيم بن يعقوب، إلن بإستادهم  v٢٠١/ المستدرك ق والحاكم 

ستا(.ولم حديثه، يصح )ولم ترجمته؛ ل العقيلي وقال 



غش.الدم ئردل مم؛ م ازبن اتاب 

الئابناوب 

ُال:بالآثو،ُاو:أنيتااينامح،ُاو:ياينمح، 
مال;يوتف، نن ■ء1الاش ماو(تحاوسا الثحاوي، حدسا ئال! المنبري، حدسا 
عذعائشة؛أيه، عى عنJة، بن هشام عن مالك، أحيرنا 

تأساا1،محس اقو، رثوو يا ساوت اقوه، رثول تأل هثام بن الحارث أ0 
٣؟•

علي،وهوأثيم الجرس، صلصله مئل بأيتي أحياثا اف:٠ رسول، سال، 
نجألآوفكي^ئ،ثاقاَل،ثأهائوياظ 

يقول.ما هأهمر 

عنئمقصم ١^٥، الشديد اليوم قي عليه يرل، ولميرأيه عائثةi يالت، 
[١٥٧]،. ١١/  ١٥۶ج-؛ثئلإئو 

بنأحني أحيرنا ال! فالميم،، ابن أحبرنا ال،ت قالحصنن، ابن ا أحبرن~ ١  ٨١٢
حدسايحصI مال أبي، حدش ؛ يال، أحمل، بن همداش حدسا ت مال، جعفر، 

بنبمش بن صموال أل عطاء، أح؛تني دال،ت جريج، ابن عن سعتي، ابن 
أب،أ-ئصة:

بتم،أرمح،لإامح.جميوخم،
صفةل الممنف، طريةا<ت من ورواه به، اكسي يوسف، بن ع؛ل.اش عن البخاري)٢( واه را 

انمنوة)؛أ(.
لأ-عروة بن هشام إلن بإّتادْ ( ٢٣٣٣لم)مورواء 



ا.ولهِقهقمسفة_
^^ءءصهلأل2علصءتصءع

بؤأظل قد اف.دوب رث—وو وعلى بالحعراثؤر١؛، 'قان قلثا ئاو؛ إليب، 
^لأجاةةنبجعهؤمحٌةمما

بمدماج؛ث قي بمئرة أحرم رجل م رئ 'كتم الله، رثول ثا قماو بمب، 
مثحبط؛ب؟.

أ0بمدى عترإر قأثار الوحي ئجاءْ تكث، م ناعة ه اللمي قتفز 
'كيلكيغط الوجه، محئث البي. ئإدا رأسة، قأدحل بمش، ئجاء ، ثعاو 

ََءُِ,َآبهُ؛ء عنه.سرى نم اعه، ّ

اضضاكت؛آث؟محمحبجهمبم
سىبم،مم؛هثئثسنكالخ؛ئ

قيصع ما عنزتك قي ئم!صغ 
الصجممن.ق مله والإي هدا 

أحبرياعبدالرخمن،ت قال داود، بن وحدسائلبمان قالأحمال>ت وبالإنناد، — ١ ٨ ٤ 
تثابت ئ ييد قال قال؛ ريي، بن حارجه عى الزناد، أبي عى 
الثبمه،دعشيئة ت ؟ال، إليه، أوجي إي يوما، اللمي. جنب ماجدإل إر 

قوقعقخدةعدىقخديحينعشقئةالثكينه.قال: 

العين،وسكون الجيم، يكر وقيل؛ الراء، وتشديد العين، وكر الجيم، بكر الجعراتة— )١( 
بينمكان وهي ~ المحدثين ومحققي اللغة، أهل عند أرجح ، والتخفيفالراء، وتخفيف، 

المعالمينظرن كيلا، عثر ميعة قرابة عنها تبعد مكة، إلئ أقرب، ولكنها ،، والطائقمكة 
الأثيرةص'ا'.

به.القطان سعيد بن يحين عن ٤  T٦٨/ ٩ ني المق أحمد رواه صحيح، إسناده )٢( 
إلئبإسناده ( ١١٨٠)لم مورواه به، سعيد بن يحين )هخا،ة(منءلريق الخاري ورواه 

به.حرج ين عبدالعزيز بن ^والمالك 



ظني.اامح'م ُردي بم نجب الئاثى الياب 

سريثم اممو.، رمحول هخذ مى أثمل ثقا وجدت ما هلاواش )  Jujهال 
ايثائدرا/ئ،فقال:

الحس.بن عاصم أحترتا ءالت المباوك، بن عبدالوهات أحبرئا —  ١٨٥
وأبومحمدعاصم، أح؛زوا هال! الثمندئد.ي، أحمد بن \حن\علذ وأح؛زثا 

مالوا؛وذ°تةبم بن وأبوطامر البمري، بن وأبوالمابم محاذ، أبي ابن 

توجي. ت يال محمي.، بن أحمد حدثني مال! ثبيب، بن عداش حدسا دالت 
مال؛ثابت، بن ثني عن ثني، بن حاوجه عن الرماد، أبي عن أبي، تاب، كل 

وال،كزي،الشدأة من أحد0 الأسدبود.ة الثورة اش^^ رسول عش أنزل، إدا كاذ 
محةاكُسُينملأ،تيغرقوإ1أص 

المطرز،أحمد بن محمد أحبرياأبوسعي. محمي.، المربن سناو أسانا — ١٨٦

عنالهاشمي داود بن ليمان معن  ٥١٨ُّآ/ ٥ المسند ق أحمد رواه حسن، إسناده ( ١ ) 
٢(.)٥ الصفوة صفة ق المصنف ت طريقه من ورواه به، الزناد أمحي ين عدالرحمن 

الأعفلمي(،)طبعة ١  y٥٣/ السنن ق منصور محن وسعيد ٢(،  ٥٠٧داود)أمحو ورواه 
ا،وساوفيابامره/اما،وام

أمحيين عيدالرحمن إلئ ؛اصنادهم  ٤١؟/ الكبرئ المتن ق واليهقي ، ٩ ١ آ/ لمستدرك اق 
يه.الزناد 
يه.منصور ين سعيد عن ٢ ١ ١ / ٤ العلبقات ق سعد اين ورواه 

وابنعلي، بن أحمل هوت عثمان أبي ين وأبومحمد العاصمي، الحن اين هوت عاصم )٢( 
الخباز.رزمة بن علي بن الحسن بن عبد.ال؛كريم هو: وأبونلاهر أحمد، بن علي هو: البرى 

المحامليرواه امم، وتد الحديث، وهومتروك الريعي، ثييّبا ين عيداف فيه متروك، إستاد0 )٣( 
به.شبيب بن عبدافه عن مهدي( ابن روايه - ١٧١)لأمالي ال 

مكة.أخبار كتاب صاحب الأزرمحي أحمد ين عيداض اين هوت محمد بن وأحمد 



ايةنمحههءعسأث

احمل،بن سل؛مال حدسا ماوت ع1_داه، بن أحمد أبويمثر حنت}؟ ئاو; 
واَل:حوكاهُينممزم،طكاسدينمحالينري، 

 :Jعنالزهري، عن _>^->_>،، بن ع؛نال عن بكير، ئ يوص حدسا دا
تيقول ثابت، بن ؤئد سمعت مال! تند، بن تهل 

عزها،وثحدرحتينم لدلك، اف.مل ينول على الوحي كاذإدامرل 

أحمدا أحبرنال؛ نالمدمر، ابن أحتزنا هال! الحصين، ابن ا أحينن— ١  ٨٧
حدساداو،ت أبي، حدبي ماو،ت أحمد، بن عيداه حينما هال! جعفر، ابن 

يزيدبن يوسم، عم، أش مال،ت ثلنم، بن عإدالروا3،، 
عبدبن عيدالرجمن عى ، الرمحر/ بن عروْ ض شهاب، ابن عن الأيلي، -،[ ١٥٧]

يقول!الحطانمر بن عمر تمت هال! الماري، 

كيديدوي وجهه عند بممغ الوحي اه. رسول على يرل إدا كا0 
الضءى•

وانموهومروك، المدن، الوقاصي عمر بن عبدالرحمن بن عتمان مه متروك، إتاد0 ( ١ ) 
أحمدمليمانربن عن ( ١٧٤)النبوة دلائل ل أبوتحتم رواه الترمذي، ل روئ يالكد١—،، 

الطبمراقُه,
0 الكبير العجم j الطراز ورواه  /o  به.شيبة أبي بن عثمان بن محمد عن ١ ١

)الجمان(وقول: 

٥٣ ١ / ١ الند ق أحمد رواه وهومجهول، انمنعان، سليم ين يونس غيه صعيمؤ، إستاده ( )٢ 
.٠ ٥ U/ البوة دلاثل ل البيهقي طريقه: من ورواه به، همام بن ءيلالرزاق، عن 

الترمذيءرذه: من ورواه به، لم من يوض عن  ٣٨٣م الممقا j همدالمرزاق ورواه 
،٤  ٢٧/ ١ المد ق والمزار (، ١٠)ني الممن المنتخسر ق حميد وعبدبن ٣(، ١ )٣٧ 

آ/.يا،والنولأبيوصا/.خم،وا؛نسيفيالكاملواسفيالناممرئ 
 /A تغفري والم٧، ١ ٧ ا/ المستدرك ق والحاكم ٥، ١ ٩ j القرآن فقائل /Y٧٦٧=،



علت؛الدم ئرول بمي ثي اكابذ الباب 

حبب،أيى نن تزيد عى وه؛عه، انن حيى مال! قسه، وحدثنا أحمدت مال — ١٨٨
ئال:عنرو، نن عبدامم؛ عى الوليد، مروبن عض 

رئولممال بالوحي؟ جس هل اقو، رمول يا ت هملت الئي.، نأك 
إيإلي بيض هرة ثى هما دللئ،، عند أنخث، م صلاصل، أنستغ اقو.ت 

ظثئئأنشيي،را/
^^١ثخت،: Jliخدشأبوالخبمد، ئال: وت5دو١^، أختي: -ثاو ١٨٩

مال:عثاس، همدامموبن حييني مال؛ 

مظعون،بن محان به م إي جالس، بمأكه بيته بفناء اقوه رمول، سثا 
ماو:ش.دقاللهُنثولافو.:ألأس؟ ةكثزإدنثولافو.ص، 

رثولثحص هويحد منتا تمبلئ، من—اطو. رئول هجيس يال،: 
حشبصره يضع هآحد الثناء، إلى ثاعه الثناء، سصروإر اطو. 
عثماذجليسه اقو.ص رسول فتحرق الآنض، في عشبجيؤ وصته 

وابن، ٢٣١٥يمال ما ينممقة كأيه زأثة ينغص هأحد بصزه، وصغ حيث، إر 
ظئ.مظعون 

إراطو. رسول بصر هئحصن له، بمال ما وانتممة حاحتة، هصى ملما 

٣١٢ص النزول أصاب ل والواحدى 
بنقتيبة عن ٦ ٤ ٢ / ١ ١ ني الماحمدل رواه لهيعة، بن عبداف كمؤ خعيف، إصاده )١( 

له.سعيد 

به.لهيعة ابن إلئ بإمحتاده  ١٦/١٣الط١راقفيانمجماءب؛رورواه 
تم.أي )فكثر( قوله: )٢( 
إليه.ؤيميل رأسه تحرك أي )ينغفى( قوله: )٣( 



^^ءلص$أل؛أءص2تءء2هء2ءأ

محأملالثناء، في ثوازئ حص تضرم وآبتة ٠^٥، أول، فحص كثا الثناء 
الأدلى-بجلنتؤ محاذ إلى 

يهنل'كفعللئاة—اوأيتك وآتيك، الث، أجالئ_'كنت، L فين-يامحمد، دال،ت 

^بمثك،سصتضنكإفيص،
يأحدُت،ورؤتتي، إليه فت،مدت، يمينك،، عنى وصعت4 حيث، وصنته مم 

ضُئاثثاوس،.

داو:ؤهطئث،لناك؟.

ماَلضان:ننلم.
جالس.وأست، ادف^ما، وسول هض اله.ت رسول سال، 
ئتب.محاو: افه؟ رئول داز،ت 

داو:دقاماولكؤ؟.

ويت،من،آلمرش ذك، ؤإيثاؤ، وآلإ-ننتي ألدد.إب امز آقث •ؤز^ هال،ت 
تلآمحض<ئقًفلم تقم ص نأ'ش=قي نتتقي أم 

[.٩٠]الحل: 

الإتانقش،هأب،ساساا،.

منورواه يه، القامم بن هاشم النضهر أيي عن  ٨٧ه/ ني المق أحمد رواه حن، إءناد0 ( ١ ّ 
١٠٣ / ١ ١ المختارة ق المقدسي والضياء ، ٥٣٥ Y/ المنتفلم ق المصنم، أ عر؛قه 
أُيوابن (، ٨٩٣المفرد)الأدب، ق والبخاري ، ١  ٧٣/ ١ الكبرئ الهلقات، ل معد ابن ورواه 
أسابًي والواحدى ، n٣٩/ الكبير انمجم ق والطبراو ٢، ٢  U٩٨/ ير الخفj حاتم 



سظ؛؛ الدض ريل كم؛ م اكابذ الباب 

ئالأخفت:زخدتثامآلم،ىو:خدكاميَيشضبي،- ١٩•
مالت،!يزيد، بنت أنماء عى حوثب، بن شهر عن 

التائيةعليه إدثزلش افس~! رثول ثامه ~ التصناء برمام لاحدة إني 
،.١١عصيالتامة ؛دى ^4، من ،^ ٤٥ظها، 

تمال الجوهري، ابومحمي. أح؛توا ت مال الئزاو، طاهر أبي بن محمد أحبرثا " ١٩١
الحارثحدسا ئ\ذ.' توووب حدساأحمدبن ت مال حثويه، ابن أحبرئا 

ْسلثا،بن عمان أحبرئا دال،ت تند، بن محمد حدس؛ دالت ا؛نأبيأتّ_امه، 
عىالحثن، عن وحمتي، قتادة، أح؛زدا مال! تلمه، بن حماد اح؛ردا مال! 

١^١مت:بن عتاده عن اوياثئ، عتداض بن حطاف 

محؤربَلأ،ثربمثبجُص.
صالآش،دال:أختناأنوتكرين
صر،شهينميالإ.ضن،

ينبأراميه.يإسادهمإلنعبدالحميل• ٢٨٠النزولصى 
عن٠  ٠٧إ/ ٥ المنار ل أحمل. رواه صعق، وهو ص—ليم، أبي بن لمث، فيه صعيف، إسناده )١( 

به.القاصم بن هاشم النفر أبي 
النحوي؛،،.عبدالوحمن بن سيبان إلن بإستاده  Y١٧٨/ ٥ اعير العجم ل اممراق ورواه 
لوالبيهقي ، ١٧٤ه/ ني. الق راهويه بن ؤإمحاق ، ٤ / Y ير النفق عبدالرزاق ورواه 

ذق■'مدذنص ورّداْ به، سليم أ؛ي بن ليث إلى ؛إسنادهم  ٧٨إ/ الإيمان شعب 
٠٨٩خ/ التمر ق اممرى 

به.لم مبن عفان عن ١  ٩٧/ ا الكثرئ الطقات سعدل ابن رواه صحح، إستاده )٢( 
به.عفان عن ٥ ٤ U/ النبوة دلائل ق واليهقي ، ٣٧٦/ rUالمد ل أحمد ورواه 
٤، ٦٩٦; ير النفق والطري ٢، ٤ ٢ U/ الكثرئ المنن ق والمائي (، ٢٣٣٤سلم)ورواه 
وأبونعيم، ٣٢١٩/ الخد ق الماسي كليب بن والهيثم ، ٦ ٠ ٢ / Y ير النفق الخزر وابن 

به.قتادة إلن بإسنادهم  U٨٤/ الكري المنن ق والثيهقي (، ١ )٣٧ الثوة لائل دل 



^^ل:علء2ءعأ2أ2؛2؛2عءلج

قادتصأبىأزثئامحّؤ،، 
وميزقرعو، واحك على وانه اف/ه رسول عش ينزل الوحي رأيئ ^ ٥٨؛؛

مؤيدةووثناقائش يرثناتت'كت،، ذراعهاثممصم، آل أقلى حى ا، يدنها١ 

عىإس_زائيل، أحبرو1 قال! موتى، نن الله عثد وأحتزئا تند! ابن هال — ١  ٩٣
هال!■عكرمه، عن جابر، 

.الشكنانل٣، 'هو ثاعه  Jjjjjافِهثئد زثوو إش أوحن إذا كان 
حدساهال! اإمطئر، أ-نيواأبوتند هال! محمد، الحيربن تند ا أثأن— ١٩٤

بنحدسأعلي ئال؛ حنفر، حديئامحليبن هال! ااأصثهاي، أبووم_ثإ
غزاب،نن عئ، حدسا هال! تعيد، بن قتيبة حدسا هال! النثائق، عالب 

أبىعن اأمش،ل؛ا، نن سعثد عى عون، عذأيى حكيم، نن الآحوص0 عن 
ال:هق 

الجنين.عن المرفقين ين ما ناعي أي )وتفتل( ونوله! المر، صوت الرغاء )فرغو( قوله: )١( 
وهماثرة، مأيي بن محمد بن عداف بن وأبويكر الوافدي، فيه حدا، صعيف ناده إم)٢( 

السنن،أصحاب له روئ صعيف، وهو المدق، زائدة بن محمد ين صالح وفيه ماروكان، 
لالمصنف ت طريقه من ورواه يه، الواقدى عن ١  ٩٧/ ١ الكرئ الطبقات ل محتمل ابن رواه 

/r١سمTo٦
الطبقاتق صعد ابن رواه وهومتروك، الجعفي، يزيد بن جابر فيه جدا، صعيف ناده إمح)٣( 

الختتفلمق الصنف طريقهت من ورواه يه، البسي مرسن بن اش عبيد عن ١  ٩٧/ ١ الكثرئ 
Ton/Y

مزاحه.له تحرف أي السكران( )كهيئة وهوله: ّنكت، أي )وهد( هوله: 
أهلومذهب يكرهه، كان أنه عنه وحكي الياء" شح ~ فالمشهور صيهله ق احتلف المسيب )٤( 

٢٠ ١ ٩ / ١ واللغات الأسماء تيذيب ق كذا الكسر، المدينة 



__سامحنييخمحلالنمش. 
^^ءأهءلأءءهلسه»ء»هؤنتقع.

شمحمحئدغ،هنك/سا،.

نزوولك0بمث1ئثعئد بثا اليئون اش.إلئ زتوو شثوا  lJiنحل: ١^٠ ئاو 
ثالثدررأ<.الثلكمحالإس 

إعناءوثن دلك، ثن الئري، بمزكهم المش، من الصنرْ وواء ما أعملوا نم 
الجنون،اعناء بخلأف، والحز، الص—وانم، ثان ل4 يجري كاف ما أثر ثإف الجنون، 

الحديث،،لتندى إثلث، افه، ، iLijitjS/وافه سالت،: حدنجة، الإي وهدا 
،.٢١نزاد_، ش زيين 

لكنمحىمحينوّجمرولاقحم
وضوءه؟يقفن هل 

كالهإدا ئلثه، ولأين_ام همناه تنام منامه، ق محفوفلع )؛ 15لأثه لا، محالجرانم،: 
يالمتاهفيها أكرم التي ئالحالة وصوءْ، ينقص لا الوكاء فيه تنغللمى الذي الئوم 

الأدئ.من تنئوْة فيها طثاعه تكوف أف أش الهدئ يبه إل5أا والإلماء 

وثق،وقد حكيم، ين الأحوص )فيه ت ٩ ٥ / ه الزوائد مجمع ل الهيثمي قال صعيف، إمحناده ( ١ ) 
والنهايةالبداية ل كما النيوة دلائل ل أبونعيم رواه أعرفه(، لم وأبوعون كثير، صعقا وفيه 

جمفرينمخلدالمامم،يه,
الطبق وأبونعيم آ"/ه، الأوستل المعجم ل والطثراق ، ٢٦٣ا \ المني.i ل الزار ورواه 

حكيمبه.بإسادهمإلنالأحوصبن ٣٢٥/١النومح، 
البمر.تحير ص در( )القوله: )٢( 



^^SZS!S_S؛fSBBS2^S2S2S2S

١^س
دبثتهو الثلاوقه مى ه اف برثول هم0 محمى الخلاف ذكر في 

بنثثتد أبوالنمنن أ-نينا ئاو: الثاء، بن الحض ن يخص اح؛رئا - ١ ٩ ٥ 
حدسأمحال! جنيثا، بن عثماف ن اممه عبيد أ-محبروا هال! الأبنوسي، بن أحمد 

خدنناإنناطينماسرا،،هال:خدكائإتادبنالئثى،قال: 
عامر.عى داود، عذ ومت،، حدسا داو(ث حالي، بن هديه 

هال:حدساأبي، مال،: عثل، أحمدبن ن عندافه وحدسا إنماعنل: هال، 
مال،:عامر، عذ داود، عذ عدي، انذأمح، حدثنا 

يلاثإنرامحل بتبؤيؤ دئر0 نته، أدتمحن يهوابن البوم. عل؛ؤ يرلث، 
بيلامآنشبمانم،ة)ثاسن، 
لثانه•على اكنآ0 فترل، جبريل، بمؤيؤ هر0 ينتن دلأُث مشت، 
،.حيل١٢بن أحمد عدافوبن يه حدسا ما عش ولمفلئ الحديث٠ وسامح، 

هري،الجن أحبرئاأبومحمد ق—ال،: البرار، عبدالبامح، محمدبن أحبرئا — ١  ٩٦

الخطبوصفه الذي التارخ كتاب صا-صا الخلي، إسماعيل بن علي بن إسماعيل (هوت ١ ) 
تين(.الترتيب على تميرا ^١ ٠٧٧)صف بقوله• ٣ ٠ ٤ U/ بغداد تاريخ ل العدائي 

القاسمأيي عن ٢( ١ )٨ المشيحة ق الأبتوسي رواه صيأق، كما يمح لا وهو مرمل، )'؛؟(إسناده 
به.الدقاق حنيقا ين يحص بن عثمان بن عيداف 
بمْإدضصنمينجلبه. Y١٣٢/\وهتيودلأثلي ورواْ 

اضرواْالإمامنمفياكارخ.^^0سا
علنيدل وغيرهما اكححين وهوق تقدم الذي الحديث ق كما ج؛ويل فجاءة إن قلتا: 
سنة،أربعين ءمر0.آنذاك وكان اللام، عاليه بمريل بدأت اليعثة وأن الخر، هذا خلاف 
الواثدي.قول من هذا يؤكد ما وميأق 



كئييj هجج مى افن. برئول قرذ يمن الخلاف ذم الئايعم الياب 

حدساقال! >و<إورح.( حدساأحمدبن مالت حثويؤ، احبرثاأبوعمربن ةالت 
بنتعش أحبرثا مال؛ مند، بن محمد حدسا محال! أمامه، أبي بن الحارث 

عامر:عن هند، أبي بن داود عن حالي، بن ومب حدسا قاو: أند، 
،[٠١٥٨]منة فكاق منه، أرمين وهوابن الموه عليه/ انزلت، اقو. رسول، أل 
عشرمحخىج؛ريل، ديرذيي عزل م محخى، رامحلكث إن-

•المدسه ْها*بمه مشن وعر بمكة، 

يعرفثس ممال،: عمن، بن لمحثد ائحديث، هدا دد'قنرت، مند: ابن قال 
،ثإنها;ىاوأهواشزة

أفإر الدحي عش جيذؤزل ثى جبر؛ل، عير بؤ بمرق لم ت يئوزف بنهم 
لص.راء

به.انمي أسل بن المعلن عن ١ ٩ ١ / ١ الكثرئ الطبقات! ل سعد ابن رواه مرمل، إسناده ( ' 
به.عدي أبي بن إبرامم بن محمد إلئ ؛إمناد0  Y٣٨٧/ التاريخ ل اممرى ورواه 



^^ألصأإه»هء»ءء»»سصاسعأ

لناشئاس 

عندهما ثرية وجزأذ عر رثه اممه. رئول ثوال قي 
أنوالقفلأ-ثضنا ئال: الئ1اك، ج\لإأو بن ى أبوالخض أ-متنا - ١  ٩٧

خدتنأمحاذين،ثوثفالخلأى،ثاوألخنينننحئدنن\ققاو: 
محمدبن عدالخك حدسا ت مال النجاد، لمال >ثبن أبوبكرأحمد ^؛^١ 

هضم،ينزي،ضأبينه،ضتيئال:
بمدهاس'كدص لاف آيه أييف اللهم يمال؛ بالجبمون، الئى. ثاذ 

.^oe
مممئتئها، على ماهثئ هدعاها، الشجزه، هدم اذغ له: شل 
مالن•م افؤ.، رئول يدي بجن وهمش حس الأرض، يحث أملئ 

ئتشائ؟ى;ريد؟

مذوافوماأتالي سال؛ مكانها، إلى هزجعن مكانك، إلى ازجص يال؛ 
ظتنيِسمةذلآل

عوفبن، نهد عوت وأبوربيعة التئمي، العيشير ؤيقال عائشة اين، هوت محمد بن، الد عبيد )١( 
انصري.أبومليمان هوت ثبي—ا بن وداود البصري، 

الرقاشي،.أبوقلأية هوإ محمد بن وعدالمللث، 
وروا0نن،، الأصحاب له روئ صعيما، وهو جدعان، بؤ، زيد علير؛ن، نه ا، ضعيفإمحنادْ ( ٢ ) 

به.الماك الحسن، أبي م،  X٣٥٢/ المثفلم ول ، ٢٧٤أ/ اسكل ذممخ المصف 
تامرئا/'يا،والفام،فيأخارثةمأهم،وابيار

النوةيلام، ل وأبونعيم ، ١ ٩ ٠ / ١ ني المل الموصلي، وأبويعلى ،  ٤٣٨/ ١ ني لمال 
يا<.ًجدعان بن زيد بن علي ؤريق من  U١٣/ النوة دلائل فا واليهقي (، ٢٩)'



ءئنْما موي آيئ برتن أ0 دجل م وثن اقوهئ ينول نوال فف العاشر الباب 
^^أسءءهأءءهتظج^^.

بنأحمد أحبرنا قال! الميم،، ابن أحبرنا فال! الحصنن، ابن ا أحتزن— ١  ٩٨
أبوحدسا يال! أبى، حدثنى ت مال أحمد، بن عنداممه حدثنا ماله: جعفر، 
همال•مالك، بن آس ض ئميال، أبى ض ^^■__، عن معاؤيه، 

حتيب؛١^^١؟،قد حزين، •جالب، وص يوم دايتؤ اللمي. إلى جبريل، جاء 
م،كه.أنل بنص صرثئ 

مماووت:ئوك،؟

قال:ًهممح،ثئمثظدا•
و؟أنظ:وط، 

النائي.ززاء من نجزة إل ثظز ماو: 

ثديه.ين مامت، حص يمشي مجاءلمر مدعاها، الئجزْ، يخذ ائغ صاو،ت 
مكانها.إر مزجنتق هآمها ملتن-ئ، سال،; 

حتسىلآ،.اطه.I رثول همال، 

به•نيد بن حماد إلى  ٤٣٦ دمشق؛/ تاريخ ؤ، عساكر ابن ورواه 
به،الضرير حازم بن محمد معاوية أبي عن ١ ٦ ٥ / ١ ٩ المسناو أحمدل رواه صحيح، نائه إ ا

.٢ ١ ٤ ٦/ المختارة ق المقدسي الضّياء ت حلريقه من ورواه 
مكةأحبار ل والفاكهي ٣، ١ ٧ ٦/ المصنف ل يبة شأبي وابن (، ٤٠٢ماحه)٨ ابن ورواه 

jالموطئ وأبويعلن ، ٥ ٦ / ١ ٤ الخد والمزارق ، ٣٩٦"Y/الاJهروحيينه ديم قق 
ص١ ٥ ٤ Y/ النوة دلائل j والمهقي ، ٢٣/ ١ الفوائد ق الرازي و-طم ، ٣٠٨!/ الخد 

^١^.بن حليحة هو. صفيان وأبو 



^^ءه2ةإهلأل2علألإءعءأ

اوث

وتنكيسبث. حين بالشهب الئياطتن وقي في 
1نيفهمدامينامئو:

تمال الثربري، يوث بن محمد حديثا مال! اوث<نحسؤ، أعص ابن \-زنع 
أبوعواثه،حديثا ت قال إسماعيل، بن موتى حدئتا قال! البحاري، حددتا 

محال:عثاس، ابن عن محر، بن تعتد ص بئر، عذأبي 
عكاظ،شوق إوى عامدين أصحابه من تحرظائثة ه اف اطلزرمول 

المح،،عليهم دأن-ثت، حبرالثناء، وبين الئياطن بجن حل يهد 
الئياءيئ1مح،ّ•هرجنج، 

داووا:ئهإ؟
.الص/ عاؤت( الثناء، ب حيزتتتا ^١^١: [ ١٥٩]

مثارىماصربوا حديث،، ما إبُ الثماء حمر وبص فظؤ حال ما مالوا؛ 
هصزبواماطنموا، حدث، الدي الأمئ هدا ما هاظئوا ومثارتها، الأرض 

الأمفىخاوبجإسمظثونىسا
الثماء.

وهو، ، ١ افه.بتح^هل زشول ^، ١١حو^١٠٤ دوجهوا الدين دادط1يى ؛ مال، 
نمعوامالئا المجر، صلاة بأصحابه وهوبمر عكاظ، شوق عامدإر 

له.سمعوا القنآنى 
الأحرئ،عن هما أحل. تبعد ولا ؤيمانة، شامية، نخلتازت وهما مكة، جنوب ق موصع نخلة ,١( 

الكيير.السل من بالقرب وتقع الشامية، نخلة هنا والمراد 



الآصناموتنحس مث. جى بالشب امحاطض دني م ئم الحائي التاب 

وجعواإشدهناJاث حثرالثناء، وين حاو الذي مدا همالوا: 
مذض
هدئءازآؤئدثامناهءمحدمكستار،ائاعثآ، ^ ياي ممالوا: 

يوثJايم]الجن:١-٢[.
؛هآيفي< مرين أنتخ أنم أو؛هم،إق م ؤ ثيه.ت على اللآسال-يى وانزو 
٩١ص: 

مال!الجوهري، أبومحمد أ-حبردا قال! طاهر، أبي بن ابوبكر أحتزئا — ٢ ٠ ٠
حدسامال،! معزوف، بن حينماأحمد مال،! حثويه، بن أ-حتزئاأبوعمن 

بنعلي المريا مالات سعد، بن محمد حدثنا مال،! اسامه، ايي بن الحارث 
عن،جث، بن تمحي عن الثاب، بن عطاء عن عتز، بن وزقاة عن ئئثد، 

اينءسقال:

ديكمبل وكائوا بالآكوا؛ب، ورموا الحس، دحر محمد. نعث، لما 
مزغيديكم، مأدل شدبمتبثوذمحي، الحز من مبل يفل بمشنوذ، 

يوم،ثل أوعم -ل إيله كان من لأيهتهم مجعلوابمحو0 الطاتم،، أمل 
.^١^١ م ثدمت،، كادنا حص 

بجا^إاشماءنحامحفايلب 
سيءٌ..آ 

لالمصنف طريقه: من ورواه به، التبوذكي إسماعيل بن مؤمن عن ٤(  ٩٢البخاري)١ واه ر٠ 
(^٢٦الصفوة)صفة 

به.اليشكرى عبداه بن الوضاح عوانة أبي عن فروخ بن شتبمان عن ٤( ٤ لم)٩ مورواه 
إياس•بن جعفر هوت يشر وأبو 



بمديؤ،بذوأزض اميف الأرض، بك، ندحدث كداأم دمالإأيم،ت 

.اكJث١١٢كائ 

سمحمحس،صمحضمءص،ض٢- 
ئال؛الائثس، تن ١^٠ بن عثه بن بمموب 

ت^١ ١٥ي،؛لإم عنزوتن ٠^١ مميف، ائمحوم لرئي المركاننغ أوو إن 
^؟J،»-Uر آلم 

بجا^٠^٠ ٠٥بجابجثدئ اض متالإالتجوم كانت يإو بد٥١^٧، ماو؛ 
نإنفيها، الني ئداالخلق ودهاب خمأ ثاءقهؤ والدأأنواءالصم، 

هقنالممس<، في يبمث ولمي ثأترأرادارإلآ'بجداالخلهم،، جوثاعترقا، كاتئ 
مموثئلك>،ء.

ملهي عل تعرف لا اياتب بن عطاء عن ورئاء ورواية المدادي، صعف،محعف إسادء )١( 
محمدبن عالي الحسن أبي عن ١  ٦٧/ ١ الك؛رئ الطقات سعدق ابن رواه يعده، امحلادأم 

يه•المدائتي سف آ؛ي ابن 
المصتفجمن خطأ المت3لم،وس ق هذاالخلأكاJلك ووتع محلآ، وعو )معين(، الآصول،ت ل ( ٢) 

ل■محان ذكرءابن عوالدك، ولعله اعرفه، لم عدا ويحٍن معد، ابن ^، ١١٧٠من واكمويؤ_، نمه، 
سعدبنعن أمحه عن يروى اJميتة، أهل من الأنصاري معز بن )يحض ^ ١٠٠ ٢٦• اكةارت،ه/ 
■المدينة( آهل عنه روكا المسجه، 

أدعئمن كان تممه بن علاج بي أحد مالك،، بن معنس، بن وعج، بن أمية بن عمرو هوت )٣( 
الرب'

الك،رئاللهاث، ل سعاو رواءابن مسخه، ولجهالة الدالي، لضعف، صعيم،، إمئاده )٤( 
٣. T٥٧/ ١ل٠تفلم ق الممف ٠لريةهث ورواءمن اليائي؛٠، محمد بن علي عن ١  ٦٣/ ١ 

وتوقوعٍره، إسحاق ابن عته روئ المالماءبالمسرة، أض كان التمني، عوت عتة بن ؤبمقوبا 
المننإلأالر.اوى.أصحاب، له روئ (، ١  ٢٨)ّنة 



الآصناموسكسى ه تعث حين بالشهب الشتاين زني ني صتن الحائي الباب 

محمدبن محمد ابومند أحتزئا ئال! محمد، الحنربن تند ا اثأن— ٢٠٢
أحمدبنأحبريامحمدبن ماوت أحبرثاأبويعم ياوت المطرو، 
المزج،يى الحثنن حدسا ثال: ، ٢١١جهم بن الحس دالات الحس، 

عمزعى أنLJلم، بن ئند ين أناته حديي 3الت عمن، بن محمد -هحئ ت محال 
; Jliكنس،، بن أتي ض العيي، عبداض ان 
ليثااف.، رئوو سيء حص مريم، ن عيثي ْتدربع تجم يزم لم 

أمامهم،سثوذ جعلوا رام لم أمنا ؤهش مرألمه إها، نهي نجيء 
الطائمؤ،أخل مذفعلهم دلك ث؛غ اكناء، انه يفل-ول وينتق—وذأرياءهم، 

صدت،سفلذوك،.

أزئ؟ما ؤلم هاو،ت ميم،، عمروماصننث، ن مح'ءبميالل 
محمهزأثاأهالإائت،ينصم

ل؟هب[ئكن هإن واثفروا، هلآدنجiلوا، ^١٢، ١٠١ثد؛،تنئيهابه الماو/ إمالة إل ياوت 
مهوجونالاينزف ؤإذ'كاست، الناس، مهوعندقاءمن ثجوماينزف،، 

حديث،.أمر عند 

هآحتئوْ.ينزف، هوَرلا مإدا ذتظروا 

jأبوالشخ قال، الأصهاف، أبوعلي اليمي، قلة مبن -ملة بن الجهم بن الحز ص؛ ، )١ 
الحسينمن سمعه الواتدي، عن المغارى عنده )لكن ؛ ٠٣٩ م/ يأصبهآن المحدثين طبقات 

(,٠٢٩ سة توق الفرج، ابن 
ساقط.أي )تبماك( )آ(مل4: 

لوحاء شديد، دهائه بعد امحتحصاله أي الاستفادة يمعص أو المال، إعط-اء أي رإفادءآ قوله؛ )٣، 
سديد.ذهابه بعد وتبعته تذكره أي المال تفويت أي ت)افاتة( المح بعض ول الأصل حاشية 



ا.سقءءقة

ظهووئثي.عند ^١ ثني، مهله فيه الآمئ صاوت 
ث0ينحنبإدآممح،ساةظواإي:ذاشفيم 

الثجوم.أمز ^١^٥ عتديالل، هجاء 
مزنل.أن4 يزعم ئن محئد قثهز مثنآئ: مماو 

هاَلعبم:ظ:سوذبمئآ،.

ضطتيل،ه1و:أنيلأر
نعد،بن محمد حييني هال! كامل، بن أحتزو1أحمد هال; ثادا0، ين علي 

عباس،انح، عن جيم، ص عذأتيه، عمي، حيلي يادت حددي<أبي(، مادت 
قال:

منهابمئدوذ وكانوا وسد، عيسئ بجن المتزة م تخزس الثنائ كن كم 
حزتاقديدا،اوثأماء حرست، محمدا. ه1ماهتذافه مثاعدللث_نع، 

ذ<بمن أرد ■ؤزلادفيوأسز ممالوات ديك، هآع\كئوا الش_ثاطين، هرجمتر 
•؛ا ت'١ الجن تّورة ه رثدا رمم آمّأراد آ'؛ةبج، 

الحز.إثته واحتثعث( حدث، الازض قي حدمث، لمد إبليز: مماو 

الثماء.في حاو.ث الخرالذي هدا ما الأرض، قي مرموا سادت 

إلبثهم الحي، وهمأشزاث ممحثمحممحر(لى، 
المتقيذكر0 مركان، وهما الخياط المرج بن والحين الواقادي فيه يمح، لا متروك إمحتاده ( ١ ) 

النوة.دلائل ق أجده ولم النوة، دلائل ق نعيم لأي دءراْ ٤ * ١ م العمال، كنز ق الهندى 
تركياثمين الحل.وح على عمر، ابن جريرة شمّال تقع مدية — ثانيه وكر أوله، بفتح نصيبين" )٢، 

التركية.الحدود داخل اليوم وهي وسوريا، 



سمحجم:ذهمحالآذثام

بمشاقوه قوجددائى ثحله، وادي الوادي تلثوا مائدهئواحص تهامة، 
انصتوارا/يالوات يتلو\فر'ؤأ.أ يلماتمعوْ حله، سظن العداة صلاة 

فيهنؤملب الئ-نناتكلهن ١^٠ بمني إنيز كاف مسه؛ بى وهب مال 
محجبعنثى، وئ أف إلئ الجن مى آدم مّذأحرج لأيمنع ماء كيس 

لمنالعنا محلما تتوان، دلأُث، ق يتردد صار تموات،، أربع بن ■حيسد 
ؤيمدثوفمووجنوده، سترى محجوبما صار الثلاث، مى جت، ح. 

محثدبن محثد ائوتند أحريا قاو؛ محمد، بن الصر تند ا أثأن- ٢ ٠ ٤ 
أحتتJا؛ jlJفظ، عأ_داش بن أحثي أبوينن، أحترثا داو،ت المط-ئر، 

حدساداوأ الجهثر، بن الحس حدسا مال؛ الحنن، محمدنزأحمدنن 
ممدينصنصي،فال:دغدش

عادبنّين عطيق هو: حماس ابن حمن فالراوي بالضعفاء، ل لمجدأ، ضعيش إسناده )١( 
ؤيكنيهالتمر، عن وياله الكلء^ بأن كان نيحا تدليسا يدلس ضعيفا وهو العول، يناله 
أبايريد أنه فيتوهمون حيي، أبومحدثتى فيقول؛ بهذا؟ حدثلث، من له؛ قيل فإذا عيد ميأبى 

يحل)لا : ١  Y٧٦/ المجروحين ل حسان ابن قال الكلبي، أرادبه ؤإنما عيدالخيري، م
التعجب،(.جهة على إلى حديثه ولاكتابة به الاحتجاج 

ضعيف،.وهو ععلية، بن المن ابنه هوت هدا مهلية عن والراوي 
ابنمحه روي وهومحعيفإ، طية، بن الحسن بن انمين ابنه هو: هدا الخن عن والراوي 

وغيره.محمد بن معد أحيه 
وهوصعيفج.الحسن، بن محمد بن معد أحيه ابن هدا: الحسين عن والراوي 

يه.القاضي كامل بن أحمد أ؛ابإضادهإلئ ١ Y/ البيهقيلدلأشالبوة رواه 
الخينبن الخن محمدبن سعدبن محمدين عن ١ ٦ ٤ / Y ١ التفسير ل الهلري ورواه 

و4.العول معد بن عطية ابن 
لأحدهيعزه ولم ، a٦٧٢/ الماري فتح ل حجر ابن )٢(ذكره 



يسار،عظءنن عن إنحاى، يننى حكم أى اتن عن صالح، محئدبن 
وه''ش

ومحإض،يضمحبم
الآنضينميوىوّضا.

3الثةنوم؛.،، IjjSIIتحرقرئ 3الثوئوه هدبعث يث هد! هال؛ 
وموأ>نْ.^١؛ ١٥٥

—هاكث بنص ~ اكب يخك عليك فتووي* يشئة، ئمخ أئاصاحإ، قاوت 
مناتج>اء،ضإفي،ظتي

عئدكم؟هتا جتريل، مع4 وجدنة هد هث1و؛ 

أصحابووتحجاإمحم•أعين ق الشهوات ثرين مالئات 
هاو:هلأأتاةإدارى.

كيلامايقرب مى ق مجدالخف وين ينه مى، أسغل مشرف'كلى جل، ت الثعالب ؛رن )١( 
المنازلهوقرن رلمؤ، الثعالب، من إل4 يأوؤ، ماكان لكثرة الثعاف قرن ت له ونط، تقريا، 
كيلالماتين يعدعنهاتراية مكة عن نهوبعيد اء، الملم—بعص نجدكمانال أهل، ميقات 
الشهترفامكة-المنثنية حم، علئ مطل، ■بمل، الثعالب درن مربجا، 

أبونعيمرواه وعمامتروكان، الواقدؤ، وشيخه الخياط الفرج الخسين؛ن، فيه متروك، إسناده ر٢( 
عليأبي عن الصواف ين إسا>ا3، بن أحمد بن محمد علي ايي، عن ١( الموه)٨٧ لاثل، دق 

يه.الأصبهاق مصقله بن جالة بن الجهم بن الخن 
؛٤ ١ ٢ ْ/ الملتان معدؤ، ابن قال عفان بن عمان مولئ، المدئ حكيم أيي، ؛ن، ؤإص—حاق، 

الحديث،(.قليل ركان 



[١٦]•يا./ بث عند 
ألإلئ محفوفل١ا، مثالك ق حوض أرض ق يديم، جري دجله كائت 

عشالأكاس_زه قأيمى را>س—ط، صوب وجرت عورت يم ئارس، بمر ق ثمحب 
اضأئنالآيرةولم:شاظ.^^ةاي\)أ \ذندثا 

محهمرمنساس
عثازاتكثٍزةب/فاعزى 

عشوثقيش العمارة، تلك بمص ثعاد مث_ثادت،ل؛؛، أئوشنوالبش ؤش قلما 
بمكآ،الثوم أشد من ولكف اوثرواف، ئروش بذ ملك أف دبك 
وتشلابمصى، ما علتها وأص العوراءلْ،، دجله مثكز لعيره، يتهيأ لم ما له ريهيا 
مرأفئى ٠^^، رأبه قويا والبمج وبملس ماجة، فيه يخلن وكاف مجليه، طامحا 

~والحزاةتالحزاة رجلامس ومتوف دلآأومامح عنده وكاف ت منيه بن وهب يال، 
بغداد.من الشرقي بالجانب ثهر يفتح• وقد والكسر، ~بفم جوُض أو جوحا )١( 

بينالتي وامحل عاصمته العراق وسيل واسع موصع ثانيه"" وسكون أوله، بفتح ~ كسكر ( ٢ ) 
وال،صرة.الكوفة 
وجرئ.انفجر أي )أنبق( وقولهت 

افهرسول ولد زمانه وق ولده، شروان وألو فارس، ملرك أحد فترور بن ناذ )٣( 
المد.وهو ممناه جمع ماسنيا'ت■ )٤( 
لوحاء العربإ، مهل من جزءا الثوم ويشكل المرة، دحلة له يقال الدي هو العورام جلة ح• )٥( 

إحللاقفلعل لها، ماء لا عوراء فلأن يقال• لدجلة، صمة العوراء دجلة )قوله؛ ت لأصل ا حاشية 
فيه(.الدي للحال العوراء عليها يطلق أنه وتحتمل الكل، إمحللاق باب من عليه العوراء 



ح

^^1«««ءألء2أصء»ءءءسءء1

ماو!ة١^٠-، مى وجو فيهم ولكف ،- ١١٢٠ومج—وناحر، لكهن، ثن من العلماء 
الثمنل"ا،.مى ثادان إليه به بعث يحطئءر^ا،، ما ثل ١^٠--، اغياف بماف الثائب، 

قت لمال ومنجمه، وتحارْ، ، ^Ij4أمرجمغ إداحربة كنرئ دكا0 
الأَنرناص؟.ثدا

طاىومدامصمت، عداة، دان كنزئ أصح محمداس افة بمث اف ثلما 
حزثة.دلك، رأئ ثلما العنزاء، دجله عليه واد«مئتا ونطها، من ملكه 

ثاةالعوراء دجله عاي وائحرمث، ونطها، مى ملكي طاى امصمت، ودال(ت 
انكتزاك١^، ثكن،،ئول: 

يدلك،،وأ-حتزهأإ معه__ئا، ائنه الث_ودعا ومنجميه، ونحارْ، كهاثة، دعا ثم 
الأم.انووافيثدا نثال:

لناحرئلايمضي علمه%ا، وثثكعواق الأرص،  ٢٠علنه—يثنوامحاظلمئ، 
ئجومه.؛ Jlpلمج»ا ولأ كهاثته، ولألكاهن بحرم، 

أوصنمن ئثأ بردآ يزمن الأزض من ربوة عاى ظلماء ليلة 3، الث-ائب وبايت، 
قدمنهيخت، ما إلئ ثظئ دم، أصبح قلما المشرق، بلغ حتى انتطاز ثم الحجاز، 

الحجازمن ل؛*مجن ماأرئ صدق لئن ،ت فيماهفئمال( حضزاء، روصة نإدا 
ملكؤعن أحص؛نؤ ما كأئصل الأزصل عنه ويحصث، والعزب،، الشنق ينلمع ثلطان 

يه.كان 

الغسب،.عالم الدينJاJءون دهم جمعحاني، ملهت)الحزاْ( )١( 
.-٦١وتطيريتح إذا الطير عفت، يتطير، أي ملهت)يعتافا( )٢( 
عاليها.فآم0 لزمنر-ولاضه أمل؛ كري، زمن j اليمن مللئ، كان باذام، ليقالات باذان، )٣( 

ذكر.بما فرعا فارمية كلمة وهي الأصل، ق صطها (كدا )٤ 



_صي>نحجممحشبكيه 

يلبكمونص تينك~لم حاو ما وافه تغض; -لم بمضهمحاو الحزاة اجثئعت ملما 
ثأوصبمئ:طثاواض

موثونه.أمرأ تينكم محاقيئوا ^٠، ٤٧ظكة كنّزئ إلئ منم وكن وثكسّز0، 
وصنشالديى حث—ابك ءوجاJدا هدا ق ئظزتا قد اما لئ.' مماثوا كنزئ قجاووا 

النحوسلاأ،علئ وصعوه العوراء، دجله وسكزت ملكلث،، طاى حنابهم على 
.قلايزوو بقائك علنه يفع حثابنا للئ، تثغثب ؤإثا 

لة.قحثبوا قاحثيوا، قال.' 

الما الأموال مى فيها وأيص هر، أئئمايه دجله ل معيل قبى، اسه، ئالوات ثم 
مم.قالوا؛ سورها؟ عش أجلس لهم؛ ئال، ئنغ إدا حر هو، ما يدرئ 

،٢٢١قجمعوابالمزاربة وأمز عليها، موصنث، والرياجى والقرش بالبمط فأمر 
الثقالدجله اسثمت، هوهن١لكا ثنتا علنها، جلس حر حرج لم اللثابوف، وجبع 

ا'با٠ ت هريقامن الحرام من/ قتل ملئاأحرجوْ إلاباحرزمن(، بمتحرج ملم يحثه، من 
ُي؟تاJعبول وثال،! مائة، 

ضو1امححناناخر
القعود.مى الوقاق عش يفعها 

دقولول٠٠^١ ائظروا ثالات 

ثالوا;قإئامنو.

صنبمئإؤآيبجا ةأر؛ةاقخب ؤ تعالى'• افه ال قالعد، حلاف وص نحس، جمع النحوص )١( 

القومعلئ المقدم الشج1ع، الفارس وهوبالفارسة مرزبان، واحدهات قولهت)بالمرازبة( )٢( 
الملك.دون 





هينبي نعث إن'وزسو الننثئ كنزئ أحواو j الض بى رفع تحرذكرنا عفن اكاني ازب 

.. قو. ما لأيدرئ ما الأمواو مى فيها وامق العوواء، دجلث تكز ثاو انه 
يعينه.مشاه الذي الحديث ويكر 

أفأصحابال؛ضري: الحض عن ^٠^، س وحييتي وقال " ٢٠٦
فيك؟نا افه، تتوَل :ا افهئالوا: زثوو 

هوالن«ي جداوبيته سور من بدم دجل عر  ٠٥١بمذ محال• 
مدتعثافه إن كنزئ، يا ئنغ لم ت مثال منغ، منثارأها ئلألأنورا، فيه 

ثأظئ.ت مال ذ\->نئلذأ، دساك سئم ^٠ ١٥كتاتا، عليه وانرل رسولأ، 
ياشينرمينممينموينني

]،:١٥عزف نن ١^->^؛ عبد نن نشه أبي عن الرقري، عن 
جم،ومحض:ضِس:ضةوجبمنه

عصاتحريده رأيّه مائتاعلى إلأبه يرقه قلم فيه، عليه لايدحل الذتم، 
ئاق:ظهئو:;اجم،ثمأنكئ

أ-ماتةوحجائةدعا م عنة، مامبمزف بهز، تهل مثال: المحا؟ هذه 
دالوا:ىذخلعأواكاوجزعئ؟ وهاو:سآذخلهدا ٥^^١، 

1حوثلأنأبما،ؤ

محاةمسشمحئا،ظاولهنحاماوله،٣ كان ^١ 
ميعاعنه، قحرغ تهز، تهل مثال: المحا؟ س أوأكسز لم اتنسهال: يم 

^١^١:ثهاللهلمكثاهاَلأئوصة، اتهثي،ئظمحا، بس 

عليه،الأص اختلاف إلئ ارة أوأثعليها، يعتمل. لكن التي ص كرها أراد التي العصا عل ل( 
الأصل.حاثسان ق حاء كما 



__

^^ء2ءء2تءءء2عءأءلء2ا

ظنك.يخز ثازوص 
لآاىننيانممكةشصمأ-اْ

محنقال: بجزبجز، محال: اك؟ م1و،لإماو:ٌاأؤأنييممْ 
[٥٦١

تلمه،أبي عى الحد.ث، عندالعزيزغدا ئن عمن حديت الرهري: مال 
جمشني:ض،لإد1ل:أيم،

هكاذمنحنج، م ؛4J»y ،iالأحزئ عش أحدبجئا بمئز، قلم 

تممت،قال: المروزيأ"اآ، أبوص-ائ وحييني الدثا: أبي أبوبكربن محال ~ ٢ ٠ ٨ 
المجوسق زأسا —وكان وتده بى حابي تمعت، قال: عطاء، يى حائم 

قانألإ-قاو:

ققولأنلةتاعهشائ:آتبمنئإدانكط،زكثكةةتمح، ثان 
^ك،يرب،،شئبم:أيم.

ضزيربي،ممامكإرضام،
ش،وكانينتى؛دنام،قاثاخ

سزطته.صاحب عئته محدحز انتمظ، ١^١^، حافر صويث، 

أيسقط.الامدام،منهار قوله؛)تبمور(التهور: )١( 
الأساد. Y٣٦٢/ \يم ق المش رواه لأسلاءه، محعيف إسادْ )٢( 
النضرصاحب بناج الملقب المروري الحنظالي د راشسبن منصور بن أحمد هو: أبوصالح )٣( 

لاسمه ووحدت أحده، لم عطاء بن حاتم وشيخه وغيره، لم مشيح وراؤيته، ثميل ابن 
موضعآحر.ق أحدهما ولم عطارد(، بن )حاتم (: ١٦الدنيا)أبي لابن الأء~ار كتاب 



 jعندتبمثئياه أجوالكنرئالننشص' البابجؤئمف؛متاللمع؛_امحر__

نبعمحوي ى رمح، انه رأيئ إئي أئام، يدعؤنى يلم أبمظمحيي، ثال؛ 
علتهإراثورئاء.ثنيدنه، قإدا3-؟J هوممت،ثنيذيافهمالئ، نناوات، 

أمظتمؤيي.منه هأنتردها ، أمحوو ؤأ أوذيت، إن( دالي يغم 
^سالإنارثاوئاء،ضيهاتي.>اد

الحن_ن١^ أإصنا ثاوت ابي، أحبرنا قال؛ بمدار، بن، ثابمب بن بمجمم، ا أبمأن" ٢٠٩
أبوالماس_ثإحييني قاوت الآ:ئو$؛■' أبوحفص، حددتا ماوت مشبمر(ل^، ابن 
دالأقتيبه، بن حدساأبومحمي. داو،ت بكير، ابن، 

محل،ر;إمماوثممحظها،

٢٤حارجتاجمرأ0 • التحماذإله كب حكن، ثحديثه، حادثه وكائواثثويئوي، 
ثالآزض.الثناء ُتهالأبمثهنئووإو 

كانيضنم>ْ<.دانزعجودِلك،، 

j،رواْ أحاوْ، لم ولذة بن وخالد رواته، بعض ولجهالة لانقطامه، ا، محعيفاسناده ( ١ ) 

أحمدين عمر هوت حفعس وأبو المقرئ، البغداديي قنيش بن محمد بن عليي هر• أبوالحن، ( ٢ر 
ينعبداف بن أحمد بن اف محيي هو: م وأبوالقامالمقرئ، اJغلادى، الأحرتم، هارون ابن 

بكيرالتميمى.

أيقنازمه ون، ه، اض رّوو، بعث زئه وقب ناذ، أنوثروان؛ن بن هرمز ابن، أبرييزهوت )٣( 
غار.ذتم، ونعة ونعت 

ظهر•أتم، رنجم( ت نوله )٤( 
قتية.ابن عن نقلا  ١٨١ص النوة أعلام محاب فب الاوردتم، نقله )٥( 



حلأس افه وئول مبعث عند الأم، اك منايوانممصن قتيبأت ابن نال 
^ي،ظلبجبَلأاتجقإنى

بالثْناءلاعيص ميعاإنحاق ولده، ق الشوة صاوت انحاى ابنه دعوة 
•^١٢مذ ظهم يالروم ^١^٥، 

ظهزم أباه، ينويه شسادتثاصهامش أول وكأل داورس، وائممقستانمأتكة 
يلتثوارآ؛.وثم المنك، يمثثاوروا فيه، مهللئ، ملكه ؤ، الطاعون 
يرف،ذي بذ نيف الحبشة قل دلك أول وكاف اليثن، أهل مللئ، وانممص 

الإنلآم.جاء رجلأحى ملكوا ياجة أهل يكل بميم، الأمن واسثز 
،.المندر١٣بن النعتان يحد الح1رة مملكه وانتمصسث، 

الأيه،بن جبله منهم؛ ملك، مى وكا0آحن جمنه؛؛،، آو ملك، وائمم_ص 
عمر.حلأمحة ق تنصت الذي 

إلأأخ ~وهوإمحرانل— ليعقوب، يكن هت)لم مالخص-يا ٤ ٨ ٠ y/ ير النفذ الرازي نال )١( 
سوئأيوب(•الأساء ُن ولد للعيص يكن ولم المحص، 

بعض.عالن بعضهم أغار أي قوله؛)تناولوا، )٢( 
)ي(ك؛لأانة معالي اليوم أنقاصها نزع العراق،، ل المناذرة عاصمت الحاء— بكر — الحيرة )٣( 

يقعانوكلاهما رأبوصحثر(، لقضاء تايعة وهى والنجف، الكوفة مدينة من الجنوب إلى 
أيضتا.حا التعريف سق وفد الجف، محافظة صمن 

آخرالأيهم ين جبلة وكان الخاصة، من الشام ملوك وهم عامر، عمروبن هو"ابن جفنة آل ( )٤ 
فوطئوم^ اإخهلاب، بن عمر المومتين أمتر عهد ل أسالم الشام، بادية ل الخاسة ملوك 
ولحقفرفض، القول عمر منه وطالب أنفه، فهثم وكلمه فعضثا فحله رجل إزاره على 

النصرانية.على ومات وتنصر بيرتل، 



سءاف.اثسمحالإنلأم اكاثمحنيذمب>ةزضو التاب 

}1ظنىس 
^مُظةنضوالههاةشإدالإنلأ؛

يم■الإسلام؛ي إلى تذص سويت اول ي ثاذ. 

قومه.من به يثق من يدعوايضتا أبوتكر ولكذ 

[١٠٢٠٦ ل [، ٩٤زايحجر: تؤمر؛ه بما هصح ؤ عليه يرل بنص يلأث النبوة مى مفن،/ قلما 
الدعايه.فاظهز 

٢١ تقال الجوهري، أ■حتزJاأبومحمد قاJ: التزار، عدالثاةي بن محمد أ■ح؛تدا - ٠ 
بنالحارث حدسا قال; مموف، بن أحمد حدسا هال; حثزيه، ابن أحتزتا 

تقال عمر، بن محمد حدسا ت قال مند، بن محمد حدسا مال; أسامه، أبي 
أمحه،دالتص العام، بن عبدالرحض عى عمنال، أبى بن جاريه حدسا 

بيسثلاث البوم عيه انزلن ا نأدل امهبنع-و؛س 'كاذرسول 
يطهزالدعاءراأ.وأن ، عند١٥٠يثاحاءمن أذثفنخ إرأذأمن م1شحفتا، 

قال!الرهري، عن معمر، وحدش عمرت بن محمد قال — ٢١١

بممطاظا،فاتجابشتيثا;مح
عيرد,ؤمارمرص به، آس حص'كثرثى وصنماءالناس، ١^^، أخداث 

علامأف إليؤ محتردف تجالبهم قي عليهم ص إدا قكاف يئول،، لتا 
عمربن محمد عن ١ ٩ ٩ / ١ الكبرئ الطمات ل سعد ابن روا0 حدا، ةعٍش إسادْ ( ١ ) 

ااواقديبه.



تنيضاض،وثلمسص.
آبائهمويكرهلاك دوثة، ينثدودها اكي ،؛"آبجتهم wlحرعاب ككان 
.، وعادو؟١ القؤ. لرثوو دلك عند الآقمرمشنفوا على مائوا الدين 

هال!العثايؤ، عئدالعزيز بن محمد بن أبوجنمرأجمد ومحيأحترئا يلت! — ٢١٢
بنأحمد أحبرئا هال! اقعؤ، الثسعداوحمن بن الحس أبوعلي أحبريا 

المصل،بن ؛^ ١^١٠بن ثخئد أبوجنثر أ-نينا مال: فناس، بن إئزامم 
معمر،عن كثير، بن محمد حدثثا مال؛ المزائفتي، نني بن علي حدسا مال؛ 
:cJliعائشه، عن الزهري، عن 

^^ُلاله.إتىالإنلأآ...محاسص.
همدالئخننبنأبيالزناد،خدتنأ ثخئدبنصت: ئاو ١^، و؛الإن1اد ٢-  ١٣

مالث:عائثة، عن أبيه، عن عزوة، بن هشام عن 

بنعمثه وب4وا لهب ر يي، جايئن، ثر ين محق اف.ت رنول هال 
اف.،رئول ؤلريق قطزحانهاي كانايأتان؛المروُث، إن معبمل، أسي 

•الطريثام عن يلقيه م جواوهدا؟ أي همدمثأف بجي يا دمول،ت يمج، 
ينمحمد عن ١ ٩ ٩ / ١ ١^^^؛ الطشات ق سعد ابن رواه كسايفه، حدا صعيف إسناده ( )١ 

قوالمصنم؛ ، ١ ١ ٥ / ١ الأشراف أنساب ق البلاذري طريقه* من ورواه به، الواقدي عمر 
.٢٣٦٤انمفلم 

البغفن.بالتحريك" الشنق~ )فشنفوا( وقولهت 
محمدإلئ بإسناده  ٨٥٢السنة؛/أهل اعتقاد أصول شرح ق اللألكاثي رواه صحح، إسناده ( ٢ ) 

يه.راشد ين معمر عن  ١٣٢ ه/ المصش ق عبدالرزاق ورواه 
.٥ ٤ ٠ ه/ الميزان لمان يظرت مسالمة، وثقه وقد العلرسوسى، هوت نيد ين وعلى 

ينمحمد عن ٢ ٠ ١ / ١ الكيرئ الطيفان ق سهد اين الواقدى،رواه فيه حدا، صعيف إسناده )٣( 



المواسماللب.و وترو إدار ذكر في عقر لإلجا الناب 

١^^اوب 
المواممل الله. وئول إئدار كر ذق 

^^يقاو:أنيواتيوضينصين
بنعلى حدثنا مال؛ يئرا0، بن عبدالملك محمدبن احبرئا مال! يرمق، 

حدسامال؛ إنسماعيل، بن الماسم أُتحرياأبوعسي مال؛ عمرالدارتطتي، 
عىيثير، ابن حدسا مال؛ القطان، سعيد بن يحص بن محمد بن أحمد 

بنطارق عن شداد، بن حابع حدثنا مال،: الجند، أبي بن زياد بن يزيد 
مال:

تح،أأا،بماعة التجاردأئامح، ذي دئ-و3، مرْ مرسن؛ اف. رثول، رأث 
المح:يامحاامحممحا: سئوءأشظئنائ، 

هإلآالهُ;ئلخوا.
يامحاوهومميل؛ ذؤوؤءم أدنى'كنسه مد ياذبمايإ بجمة لرجل 

><.^١٢^٧، لأنمنوه، الناس 
عدالخف،.ني علام ^١: ١٥^١؟ ثن ملت: 

[١٦٢]وهوأنو ، عدالتزئ/ عمة هدا مالوا: ينميه؟ الديثبة هدا ممن ملث: 

قوالمصنف ، ١ ٣ ١ / ١ الأشراف أنساب ق اللادري طريقهت من ورواه به، الواثدي ~عمر 
x٦0\سب\ا

بعدالحجة ذي هلال أول ق تقوم لكنت الجاهلية، ق العرب أسواق أشهر عن المجاز لي سوق )١( 
بانية.آثارْ زالتا وما عرفة، كيلأشمال عشر حمسة علئ وتقع ومجنة، عكاظ بسوق وتوفهم 

الساق.ءشّثا فوق المتوتر الغليفل العصب، وهو أوله~ يضم ■" عرفوب تثتية )عرقوبيه( ( ٢ ) 
^ناكامينإساءيلانماش=



أحبرنامال.' علي، بن الحس أ-تينا I قال محمد، اقوبن مه ا أ-حمتن— ٢ ١ ٥
مال؛أبي، حدثني ت مال أحمد، ين عنداممه حدئنا مال: حنمر، بن أحمد 
عنالرمحر، أنح، عن حم، ابن عن( معمر، أحبرئا دال،ن عبدالرراق،، حيكا 
مال،:جابر، 

بعكاظمثانلهم في الناس يسح الهه^بمآكهعئزيسن، رمول مكث، 
أبلغحى يصرنح، من إووض؟ من ^•' jkبمم،، الموام ونح، وتجنهر١،، 

رتالةَنبي،ولةانجةُ؟.
سام،أنسمظاقاو->ىضي،

امحمحمفيض،لأ:سك،سم

ده«نمير بن عبدافه إلئ بإسناده  U٣٣٢/ المصنم؛ ق أيي*شيية وابن 
لخزيمة وابن ، ٥ ٠ ٨ / ٤ المهرة الخيرة إتحاف ل كما الكبير المسند ل أبويعلى ورواه 

المقالينمسستد ل أحمد ين ودعالج ، ٥ ١ ٨ / ١ ٤ الصمحيح ق حيان وابن ، ٨٢/ ١ الصحيح 
قالمقدمي والضياء ، Y١٥٥٦/ الصحابة معرفة ق وأبونعيم ، ١٣٧ / ٤ الأيار جامع ل كما 

به.نياد ين يريد إلى بإستادهم  a١٢٩/ المختارة 
أنوميق متقاربين، وكانوا العرب، أس—واق أشهر المجاز وذو هما ومجنة( )يحكاظ ت (قوله )١ 

مجنةسوق أما اليوم، إلى مجاثلة آثاره زالت وما ؛؛L؛j_، تقع؛lJوأتبما عكاظ يوق تعريفا ذكرنا 
يقولوبعضهم مكة، شمال ق إما يقول من فيحصهم تحديدها، ق المزرخون احتتلف فقد 

ادفالم سنهما، حلاف لا ٠ اللي، الخ•, و الملة مص ما شك كأنه قال( )كدا 
اونّ،ررادبمرمتإ.

منورواه به، همام بن عيدالرزاق عن ٣ ٤ ٦ لإ/ ٢ ني المق أحمد رواه حمن، )٣،إسناد٥ 
الأمر؛الخروفكتاب ق المقدّس وعيدالغتي (، ٤ )٩ الصفوة صفة ق المصنف ا4ت هلريق

)٦(.المكر عن والنهى 
به«عبدالرزاق إلئ بإسناده  ١٧٢/ ا ٤ الصحح ل حيان ابن ورواه 
الشريعةق ،والأحرى ٤٧٤/١٥الصحيح ق حيان وابن ، ٢١٤؛/مكة أجار ق الفاكهي ورواه 

به.حيثم بن عثمان بن عيداض إلئ بإستادهم  ٦٨١أ/ المستدرك ق والحاكم ، ١٦٥٨؛/



سعشتزئث إئداؤْ ذم مثرق الحايس الباب 
٧٣ءءءهءءهءء1ههص> 

الحامزعماس 
عشتزئه.وذكر 

محاو!اعص، ابن أح؛رثا —اوت ق الداودي، أحبريا ئاوت عبدالأزو، احبرئا " ٢١٦
ث1و:خدكاأنوالبمان، ثاو:حوئث1 ١^؛،، ك ئاو: الفزنري، ^^١ 

تنوأبوتلمه المتئت،، بن سعيد أحبرتي محال! الرنري، عن ئعيب، 
قال:_>؛، عذر 

]اكعرا»:،• ^^ك،آلآءكت ؤ ت عليه انزو حص اف. رئوو قام 
منعتفم لآأعني اف، من انس؛ؤلم ائ_تئوا هزئش، منثز يا هاو؛ ٢[، ١ ٤ 

هإينالهمم:دامازين
 vلآأعنىاف زثوو عئه صمه يا ثقا، ^ ٥١من عنك لأأعي عثدالئطبي

لأأعضمالي، من ماثست محمدتبض بث يامحاطمة قسا، اف عئكرمى 
.^١١١٢من!ف عنك 

بنأحتزناأحمد ال؛ فالميم،، ابن أحبرنا محال؛ الحصص، ابن ا أحبرن— ٢١٧
عدافحدسا هال،؛ حادثيأش، يان،؛ عتدافيبنأحمد، حدثنا داز،ت حعمر، 

صمحوبنمة،عذسينمح،ضاين
م،هاو:

آتى٢[، ١ ٤ زافرا.: ٤> عفينفئ ؤ • دجل همر اف؛ أئرل، لئا 
ظجثتعاثسإش،،، ٢١ياصاخاة ئ،شدش،منائئ: 

به.نافع بن الحكم اليمان أبي عن ( ٢٧٥٣البخاري)(رواْ )١ 
به•الرهممح، عن يوس ^^، س ٢( ٠ ملم)٦ درداْ 
وف،ًتكون أن الإغارة j الغالب العدولأن للإشعاربإغارة مال، كلمة صباحاْ( )يا )آ(قوله: 



م<سسسسسةعج^^
تننيوبي؛رك،نءنم:بمنضه

ينحا،لأٌيا ياشي، بجر، ياض همدالمشب، تى ظ اف.ت رنوو هاو 
طمماسم،يئأنشتم

ثتم.^١؛ ١٥صدث؛ئوني؟ 
ثدي.^١٠٠٠ يدي ين محم ثديئ قإر محاوت 

^لآبجدا؟هئوالأمولك:
>ثثئ:دآفييثف،سا[ص.

عثنان،ضأيي حدثااشق، هاوت تعيد، نن وحدثنابمش قالأختي؛ — ٢١٨
قالا:صرو، ئن زرمر ثخارؤ،، تن بصأ عن 

اقوصعدرئول ٢[، ١ ٤ ]الشعرا»ت ألأيه،٠ ثأندرعثخهأى ؤ لثايوئت؛ 
محث\ظقاؤي::>ضهذاف،

ينتأآئ1لآاأ،قدهن اقت_دو، زأئ كرجل و؛مألآؤم إثثا؛هم، إثتاآنا^^، 
ُْا.ياصتاحاه ؤيهتف: كادي ثجعل آذبمبموْ، يحشي 

للأستناثة.مكروه شيء أصابه من يهولها كما "الصباح، 
جرا•لطم فلأن بمي يا بمي،فلأن، يا أي بمي، يا بممح،، ريا ،؛دله؛ ر١ 

عنابنتميربا<.١ ٧ ْ/ المتر ق احمد رواه صحح، )آ(إساد. 
(يإمحتادمم٣٣٦٣والترمذي)(، ٢٠٨ومسلم)(، ٤٨٠١ومنها)الخاريؤ،مواضع، ورواء 

به.الأعمش إلئ 
الوادي.جانبا أي >رقة( )م(قولبم: 

اسم،وعهم، الرمحنة، والاسم: عدومم، من بمطتلهم أي: يقرأ- وزن علن - أ( )يربتوله: )٤( 
أوشرن،جبل إلاعلن الغالب، ق ولايكون اك.و، لتلايل>همهم للقوم ينئلر الل.ي والهليمة 

شي،ء'/'ي(يم\فأ.ذ•أو 
به.—اكئان سعد بن يحص عن ٢ * ٩ / ١ ٤ ني المj( أحمل• رواء صحيح، إستاده )ْ( 



عشتريئ.بمارْ ذكر ل عثر الخامس الباب 

وك/الخدي ش وه ئنلمأ، الخدث ئدا ض ١^ 
أبوأح؛زوا مال؛ الجوهري، أحتزئا مال1 ١^١^، طاهر أبى بن محمد أحبرJا — ٢ ١ ٩ 

بنحاJسا يال؛ معروف، بن أحمد حدسا ماو،ت حثويه، بن عمن 
مال،؛عمز، بن محمد حدثنا ماو(1 مند، بن محمد حدسا ماز،ت اتامه، أبي 

 /،Cj1ا*ب[عن الخننن، داودبن عن خبة، أبي بن إنناعتل ئ إبراهيم ^؛[
ماو:عكرنةَ،ضاينهما^ 

اقوصعدرمول [ ٢١٤]الشعراء؛آأةمvرى؛ه ؤأيدرعثير،يلث، ؤ ؛ ثمايرلث، 
هم:ض.تنثن :ا محاَل: الئما، د ع. 

،2U؛؛١ ومالوا؛ واجث٠عوا، يهتمح، الصما عش محمد قريس؛ ممالث، 
سد؟.:ا 

صونأنحزهاأنمنيسا
مط.ثدتأ عيك -مث١ زئ وبجم، عئدنا آنت، م، ثالوا؛ 

;١^؛١^^١^٠، ساص،س، 
جوافَعزj إق هزئش، عددالأيحادمن ش رهنْ بماش همدمناف، 

ملأسهدلمِسافثامح'،ثلأ
ينالآير؛ساإبأذضرا:لأبمياه/

ماشافه ألهداجمعتئا؟ تائرالنوم، سالك ؛ آبولهست، يقول يال،؛ 

به.التئمي ء؛لرحان بن يمان إلئ بإسناده ( ٢٠٧)مالم "ورواه 
النهل.ى.مل بن ءبل.الرحمن هوت عثمان وأبو 



الثورة'قثهارا،.١[ ]المسد: وثب هنح بدآم 'ؤإثبمئ 
٠٠٠

>بفو:َثئزكفنْمحش
^٧!،لجذ1أ ئاوت [ ٢١٤لالث-ماء: ه أيٌك نأنذر ؤ ام. رث—ول 
جاءحى هصتت ماأكز0، ٠!^ الآ>ورأزئ ^١ ^١^ ْش اني وعرت دنهما، 

نبش.ممل.تث بؤ ماتومئ إلامعل إيش محمد، يا صال! ■ج؛ريل، 

واتلألناساة، رجل علي5 واجعل صاعامذطعام، لهم اصح ياعلي، لي• محال 
بث*ماأمحرت وأتمحم أكلمهم حى •مي-الئطف ني لي اجمع يم لسأى، مذ همثا 

أورجلا رجلا، أزبمون يومثد وثم لا، دعويهم ثم يؤ، أميقي ما صعلت، 
اجثتعواهنئا لسم،، وابر والعثاس، وحنزة، طاسم،، أبر اعمامه؛ فيهم يتقمحوم، 

بؤ.مجئت، صننتر، الن>ي بالطعام دعاني إلتؤ 

الماةام ثئمهابأمنانو، مذالثم، حديآ اش. رشول، تناول ثلثاوصنته 
حاجة،بثي؛ مالهم حص الثوم قأكل ١^، حدوابان، ثال• الصمحثة، واحي يى 

الواحداوجل كان إن يدْ، علؤ ص الدي اطه وأنم أدبهم، إلامواضع دماأرئ 
لجميعهم•هدمث، ما تأكل متهم 

بأيي بن إّماعيل بن إبرامم شيخه وفيه د*ومروك، الواقدى مه جدأ، صعيقح إسناده ( ١ر 
ابنرداه ائي، النإلا المتن أصحابا له ررئ صعيم،، لمز الميل، الأشهلي الأنصاري 

الأشراف،أساب، ي اللاذرى ورواءمحه: به، الواتاوى عن ١ ٩ ٩ / ١ الكترئ اللقا٠ت، ل معل• 
.\TU/S

المقلم.القيح )آ(الخست 



هءد1تئة ذكرإدايه ل الحائزعشن الباب 

وي-جم؛عا، رووا حى منه همثربوا العس، يدلك يجئنهم الثوم، انق ئالت ثم 
ياحتنهيوزب،بم

مقال!الكلام، إش أبولهب بمرْ يكلمهم، أف اف. يلماأرادرسول 
 ،^L^ ،افِه.زتول نظير م ^، ٠١كوى ^^٠١

منمحاعدلنا ١^١؛،، من تمنث، ما سمني!ش هدا إف علي، يا ١^٠ دئالات 
لي.١-^،^ م صنت، ما مثو الطعام 

..١^ رسولا يكثم ثم وسربوا، ^،^^١ وجمنتهم، يمبلتا 
يأمحصلقومة جاء المرّ_، محي نابا أعلم ما واللب إر عبدالمش—،، بثي يا قال؛ 

أدعوكمأف ش أْرنح، ولد والأجرة، الديا بممر جسكم يد إر به، جّمحا يد بما 
أحي.يكرف أو عش الأمر ^١ عش يأبمكم إليه، 

[١٦٣]. ٢١١/ يصحكوو الثوم محئام اض، آنايائش مناI وأناأحاو؛هلم همئث، القن؛، هأحجلم 

١،٣ ٩ Y/ اكاييخ وق ، ١٦٦ Y/ ١ التمر ي والفري ، ١ • ٥ Y/ المد j البزار (رواْ :١ 
أخآ،وأبونممفيدلأشاووة)اص،واينماكرفي

المهالعن القاسم، بن عدالغفار عن إسحاق، بن محمل. 'لريق من ٤ ٨ / ٤ ٢ دمشق تارخ 
بهتقرئ متروك، إساد وهذا به، عباس ابن عن نوفل، بن الحارمحث، بن صداض عن عمرو، ابن 

وهومتهم؛الكاوب.القاسم بن عيدالغفار 



اساثدّقءشن
هرتاتي قموم م ذم 

أ-حترئائاوت الحض، بن يضئ أح؛ردا ت هاو اطو، عس—د بن محمد أحثرد-ا " ٢٢٠
هال؛عمنزيه، بن عبمئ بن محمد أحبريا I محمد،داو بن عدالعافر 

هال!الحجاج، بن مسلم حدسا هال! سمتاذ، بن محمد ين إئزاملم أ-حترئا 
قال:أيائو!خدشايإ،قال!أتيناذائ، 

هال!تياط5، ئن خا؛ئ أ-تينا هال! الفقيئ، ثني 

الناسإلى ومئث حاصة، يومه إلى يبمئ الني دالت'كا0 الثى. أف 
ءاثة>ا/

محْ،وأمح، أمانة، وأبي ئونض، وأبي دو، وأبي علق، عن اتاُب وي 
إفالأحاديث، مى بمد متا الأحاديث، هذه ونتأق عمرو، وعتدافوبن 

•به المابوري يص بن يحص عن ( ٥ ٢ )١ لم مرواء )١( 
سارعن بشير بن هشيم عن ١ ٦ ٥ / y ٢ المني ق وأحمد ٤(  TA)j( ٥٣٣ ) البخاري ورواه 

به.الحكم أبي 



اتاباثعمحتحذمإبم.إدمح
٧٩^^هعل2لءأ$2ءإهلإ52عل2لأصت 

١^^س
نيذمإبمك.محب

ابنأحبرئا قال؛ وماح، بن أحبرئاأبوجنع هال! الروويأ، أح؛تداأبومند — ٢ ٢ 
بنهثام حدئتي ت محال سلبماف، ين محمد ين محمد حدسا ت محال ثاهين، 
م،ضمحينمم،ضممين^، 

تقال جابر، ص التنكير، 

^١^١لى قاو:U قلقائزغ اوخض، افِ.ئوزة قزآعؤأزشول 
؛؛؛١٠ثأي ؤ ءأوتهلمت  cj\yA ١٠٠^١، مئ،كم أحنن ^١^١ للحى آكوئا؟ ئ—

زيتا^^.،،نعؤلث، مى بئيء دلا هالوات إي [ ١٣َه ق5لباي( رث>ةتا 
اكدرا/ظوك،

إلنيامنادم ٨ ١ / ١ الشيوخ معجم ق اكر عابن رواه يأق، ملما جدا صعيف متاده إ( 
بنعثمان بن أحمد بن عمر حفص أبي عن الكاب عبداش بن اح وثبن محمد علي أبي 

به.شاهين 
بنالشيخ وأبو ، ١  ٧٩الكامل؛/ ل عدي وابن (، ٦٩الشكر)مماب ق الدنيا أبي ابن رواه 

شبق والبيهقي ، ٥ ١ ٥ / y تدرك المسق والحاكم ، ١ ٦ ٦ ٦ ه/ العظمة اب كتق حيان 
عماربه.بن هشام إلن ؛إمائهم  Y٢٣٢/ النوة دلاثل ول ٢، ٤ ٠ و٦/ ١ ١ ٥ ٤; الإيمان 

طقاتق حيان بن وأبوالثخ ، y٣٣٥/ الضعفاء ق والعقيلي (، ٣٢ ٩١)الزمدي ورواه 
 ri٩٠الحدثينبأصهان jالولدا/'آ؛'آبإّتادهمإمح،ُعجمالشوخ ،والإّماعيلي

لأ*ملم ابن 
)هذاوقال به(، فحدثوا جماعة )سرقه عدي\ ابن وقال نظر(، الُقيااى•)فيه قال 

ت■حنبل ابن قال محمد، بن زهير عن مسلم بن الوليد حديث من إلا نعرفه لا غريب، حديث 
قلبواآحر رجل كأنه بالمراقا، عنه يروئ هوالذي ليس بالشام وقع الذي محمد بن زهير كأن 

يمول•الخاوي، إسماعيل بن محمد وّمعت، الخناكير، من عنه يروون لما ت يعنى مه، اس
مقاربة(،أحاديث، محه يروون العراق، وأهل مناكير، محمد بن زهير عن يروون الشام أهل 

عليه.وأنرْ هذا الترمذي كلام Y٨٤/ الاعتدال، ميزان ي الدهثي ونقل 



ئاو1محمد، بى محمد أبوتعد أحبريا مال؛ محمد، بن الحز تند أثأنا — ٢٢٢
محمدحدساأبوأحمد مال؛ الحافظ، عداض بن أحمد أحبرئاأبولتي، 

بنحديناإنحاى مال؛ ثنزويه، محمد بن عداف حدسا مال؛ ابنأحمد، 
اننعن عذأمحه، محاق، ر بن محس عى جرير، ^^١ مال،ت إبرامم، 
مال!منعود، 

طا،لي حط م إلال؛تاز، انتهى خى _، يي واطلى انطلزالبي. 
ILjمقال: ١^، خى ثثاجاءَ خوأن-ئبم لأتئ لإمال: 

إوب.
حين١^١٣ مدْ ممال؛ أنئنها، اكي الأصوات مده ئثا صلت،؛ 

وطواعلإرالويضني، 

أصحابله روئ صعق، وهر الكوق، الجني ظبيان أيي بن قابوس فيه صعيف، سناده إ( 
 jالنإلأاك١ئي،رداْأبونمم j٢٣١ا/ الخصاثصالكثرئ دلائلالموةكما^،

أحده.فلم النيوه دلائل ل ؛حثت، 
حريربنعن  ٣٨٨/ ١ ٥ العالية الم3لالب ق كما نال المل رامويه بن إمحاق ولواه 

 JالحمياJيه.عيا
به.جرير إلن بامناده ١  ٤٣/ ١ الراية نمسب، ل كما التلحاوى ورواه 
به.قابوس إلن بإستاده ( )٦٩والمنوح الناصخ ل شاهين ابن ورواه 



امحذحام 'قوني. مسرثي اكائى ااباب 

عمالثامن اس 

امحقحام . ٌ م 
\-زن>؟ت هال الحض، بن ثصر أ-حترثا ،; Jliاقو، عسي بن محمد أ-نيدا — ٢٢٣

إئزاملمأ•نيدا ،؛ Jiiعنس، بن محمد أحتريا محمد،هالت بن عأدالعاذر 
حدسامحال! تتنبه، حدسا مال؛ الحجاج، بن شبأ حدسا يال! محمد، ابن 

ijliميز0، أبى عن أبيه، عن *^!;؛، Jlعن جنمر، بن إنناعيل 

•آ  ١١اللميوف بي حتم ئل،ت اقوه رثول قال 
بنأظ ناو: الندهب، ابن \ي قال: المحن، ابن ا أ-محضن- ٢ ٢ ٤ 

محمدحدسا دال: ابي، حدسي مال: أحمد، بن ع1داش حدسا مال: حنمر، 
تندعى نعد، بن مصاس_ا عى الحك،، عن منته، حدسا مال: حعمر، ابن 

اينرنوص،قو:

،[٠١٦٣]يازثول ممال: ت«وكأى، عراة في طالب،/ أبي تى علي اف. حلمارئول 
بثّرآيمش أذ أمارصي ؟ال،• النس—اءوالصجيان، في يحلئشي افه، 

هاثونمنترش،همحلأئشىلمل

به.جعفر بن إسماعيل عن وغيره سعد بن قيبة عن ( ٥  ٢٣)سلم رواه ( ١ ) 
به.إسماعيل إلئ بإستاده ( ١٥ ٥٣)الرمدي ورواه 
به.الحرقي يعقرب بن عيدالرحمن بن العلاء إلئ بإستاده ١ ٩ ٤ / ١ ٤ المني ل أحمد ورواه 

شمالاالمورة المدية عن تعد الحجاز، شمال تغ مدينة الياء— وصم التاء —بفتح نيرك ( ٢ ر 
كيلا.( ٧٧٨)

به.غندر جعفر بن محمد عن  ١٤٦ fxالمني ق أحمد رواه صحح، إستاده )٣( 
به.غندر إلئ بإستادهما ٢(  ٤٠٤)وملم (، ٠٣٧ )٦ البخاري ورواه 



مبم'»<.

ويد،ابى يعني حماد حديط ،: JlJ^'-،، بن ئلتمان وحدسا أحمدت د1ل — ٢٢٥
دال؛^١؛،، ض أنثاء، أبى ص قلأيه، أبى ض يوب، أض 

،.Jندى١٢لألمي البين، حائم آنا مال،• اش. وئول، مال، 
امئإخنبسز.

هارونحنق حين موس( من هارون يمنزلة متى تكون )أن يقوله; اف. رسول أراد )١( 
أنبعد ١^٠^ على عليآ سيدنا استخلف قد اش.ؤ رسول وكان للمتاجاة، دهسا لما موسى 

فشقالأعذار، رأصحابج والصبيان النساء إلا يالخدينة يبق فلم معه، للخروج الناس استقر 
عندم.لكرامته ؤإحلهارأ لفه تهليسطا ذللث، له فقال محشكاه، للنى فجاء على، علئ ذللث، 

سعددا ه استخلف، فقد بعلي، حاصسا يكن لم الاستخلاف، هدآ أن السيرة من ومعلوم 
بالأستخلافإ،على سيدنا اختصاص عدم علئ يدل مما الخلية، من خروجه ق الصحابة 

جماهيرعند تقرر وقد والمكانة، الفضل من لهم كان آخرون صحابة ذللث، ل شاركه قد وأنه 
عنهماش رصي علي ثم عثمان ثم عمر ثم أبوبكر نثيهاُ يعد الأمة هده أفضل أن بالعلماء 
جميعح.
يه.حربط بن سليمان عن  ٧٩/ tvالمسنال ق أحمد رواه صحح، )؟(إستاده 

(طسنادهمإلئح٠اد؛ن٢٢١٩^ض)
يه.ريي 

ص•وأيوب الجرس' نيد بن عداض هوت وأبوئلأية الرحمي، مرثد عمروبن هوت وأبوأسماء 
السخ^ساق*



وئوصامالتكمار أذئ ئى ه ام ونول محش ذكرتا ض عثت النابغ ال؛اب 

وئوصابثالئمار أدئ مذ وئولر، محم ما قي؛م 
أحثيا أحتزنقال: الئاوهسا، ابن أحتزنا ثاو: الحهش، ابن ا أح؛تذ- ٢٢٦

حدسامحال: ابي، حدثني مال: أحني، بن عداممه ا حدثنمال: جعفر، ابن 
ابنعن و، بن نبد عذ حم، ابن عن منمر، دالتحدكا _؛^J؛3،، 
م:

ومناةوالئرئ، فتثاهدواباللامتح، الحجر، اجتمعوافى محرتس الئالأمس أ0 
ظإماره4واحد، دجل محام ئنثاالتؤ محمدا، زمدرأسا الأحرئ: اكالئة 

شأيهاه^ثاوث،:هؤمئ
:أنمحنمنأزكئاتواإبم،،ءش

دمك•ثى جسه عرف مد إي رجل ئنهم 
^0،ملثا المن1حد، عليهم يحل م فتوصأ، وضوءا، بب يا قان•' 
هلممجالمه؛إأآ،، وعقروافي أنصارهم، هحمضوا هوهدا، هوهدا، مالوا: 

رجل•ةّهم يمم يلم أبصارهم، يرمئواإليه 

رامت،،مس مصه مآظ رومهم، عش هام حص ه، افه رسول مامل 
حصاهمتهم زجلا أصانت، مما هال: الوجوم، ثاهت، وهال: بجا، هحصيم 

بممح؛نم:نبئامحا"'■
إليه.القيام ندروا ما أي■ ت)عروا( نوله )١( 

به.ًهمام بن ء؛ا.الرزاق عن ٤ ٤ ٢ ه/ اس ل أحمل. رواه حن، )٢(إسناده 



^^^لصل»ع5ءء2تصلصلأ11لصا

ضفيا>ق، خدي قال: الثوٍق، زخثداإنتاطيني1 قاوأخت_د: - ٢٢٧
ٌعثاس، ابن عن عكرتة، ص عدالكربم(، 

Jti  أطأحص \ؤثضزعنداكبة، رئسول رأث كن أبوجهل؛
ه.ظا 

j^ :Jli : ،سُاممبمهمانارسموسل
أى.حدسإأى يعقوب، وحدينا قالأحمد: — ٢٢٨

انمثاري،أبوطاوِ_ا أحبرثا قال: الحريري، أحمد بن اض هنة وأ-ح؛تدا 
أحمدحدسا قال: محمد، بن ■ء1دالئه حدسا قال: ماهين، ابن حدسا قال: 

ننئخثد ص كلأَصا تند، بن ١^١^ خدنما ثال: بنأثوب،، ئث ١^؛ 
بجئمحةينمح،ضومحة،صتياش

هلث،ثه:ئال: _، 3l*Jlبن عمرو ١^ 

ينئئولاشهساكاوث،محثئ

ةالمجالل وأبويكرالدينوري الأعظمي(، )طعة  Y٣٧٨/ —ورواْمدينءمورفيالن 
قآ،وأبونعيم  ٦٨/ ١ المستدرك ق والحاكم ،  ٠٤٣ / ١ ٤ الصحح ق حبان وابن ، ١ ٧ ٤ ٦/ 

والضياء٢ ٤ ٠ و٦/ ، Y٢٧٧/ البوة دلائل ل والبيهقي دمموراْ(، -رسالة  ١١٠المبوة)دلائل 
به.حثيم ين عثمان ين عيدادئه إلئ يإسادهم Y ١ ٨ / ١ ٠ المختارة ل المقدسي 

المستدركق والحاكم الأعهلمي(، )طعة Y٣٧٨/ الن ق منمور بن عيد حمورواه 
المختارةز القدسي اء آوالضي٤ ٠ و%/ ، Y٢٧٧/ البوة دلائل j والبيهقي ، ٢  ٦٨ا/ 

يه.حثيم ين عثمان ين إلنعيداض ٢بإسنادهم  ٠١٨/١
يه.الرقي يريد ين إسماعيل زيد أبي عن  ٩٨/ ة المد ق أحمل رواه حن، (إستادْ ١ ر 

،٤٧١الخد؛/ق الموصلي وأبويعلن ، ٤ ١ / ١ ٠ الكبرئ المنن ق ائي النورواه 
ته•الجزري همدالكربم عن عمرو بن اف هميد إلن بإسنادهم  ٩٥٣ / Y ٤ التفسير ل واممري 
إبراهيمبن سعد بن إبراهيم بن عنيعقوب، ٦ ٠ ٩ ١/ ١ المد ق أحمد رواه حن، )٢(إمحتاده 

عوفج؛4.بن عبدالرحمن ابن 



^ملاه.سأذئالأ11رنمتج 

ساو:عداؤنه؟ 

ه،اف وئول مدويا الحجر، قي يوما أنرامهم ومداجتمع حشريهم 
الئجوطثَس،ثمضا:ىنأبمإوئصزناشمحمم 

أمرعلى لمدصبزيأمنه آلهتنا، وثب جماعتنا، ومري ديننا، وعانه آياءثا، 
عظم•

انتلمحش بمشي، هأمو س، اف رئول، علبجم إيطلغ دللث،، في مناهم 
فنثايمائزوربجى:ضو

ثها،عمزوة الخاته ملمامربهم مصي، ئم دجهؤ، قي ديك، معريئ ت مال، 
[١٦٤]يمال: بمثلها، محممزوْ/ الثالته، بهم مثث مضى، ثم وجهه، في دللث، مرلت، 

كدجممكلميائحأ١/محمديده، مش أماوالدي سمعوذضزمريش، 
طائرداَع،رأبؤ على إي رجل مابّهم حش ُكلمته، الموم هآحدُت، 

محثا:جدمحاكولص،
ماكئثيواف راشدا، اثصرف الئامم، أنا يا اضرف، لهول،: إيه حتى 

جهوي.

الحجروآناتحر اجتمعوا العد، 'كاو حرإدااممه.، رثول( محانمرف مال،: 
لإهإوُسإضُ،خرإذا

مكتموْ.ُكرهول بما بادأكم 

ورسوله،اض حاربوا الذي آولثك وهم ممنون، أش—خاصن بمم والمراد بالهلاك، حثتكم أي ( ١ ) 
بدر-غزوة ل أكثرهم وثل 
له.ؤيدعو به ؤيرفق ؤسكنه يهيئه أي )ليرنأه( وقوله- وصية، أي )وصاءة( )'آ(ةولهت 



زجلوسه موسواإليه ه، افه وثوو عليهم طلع دلك، عدى هم ثبما 
بجا؟تثانطلئهلم

عئثمذبمح4اودبجم•
دلك.أقول الدي آنا لنم، اقو.* رمول، ه؛ةول، يال،• 
آبوتكرالصديقومام ت محال ردائه، أحديثجئغ رجلامئهم ملثدرأيت، مال؛ 

[؟٢٨؛ه\م■ رؤت.أثث يقود أن لحلا أمتلو0 ؤ يكي! وهو يمول دوثة، 
عنة.١^^^١ ثم 

متةهطلا؛ؤزأنت؛;بمابموا ئ لأشد دنك مإن 

تنم بن همدالض. أ-تيى ٌ الأزنوي، ئثز بن ثخئد أمحنا - ٢٢٩
UJI ،^ :تنص نن ئخئد أئوتكر خدننا مال: ^^١ مال

فاروقخدشأنومح قال: ننتكار، اق خدئثا مال: الأردي، طالح 
ينذينتياشينمحوةيناؤمحر،صني،ابن 

ق،]ال:محءوئفانينقان،ض
دال1*كمال، بن عثمال أبيه 

مرأنت،عمرو• —محال يوما رأيه اني اقو. رثول مى مرنش دالت< ما أكثر 
محان:هاJ ذيك- منذور ^٥١ محان عم 

ثلاثهالحجر وى تكر، أبى يد قي ويدة باك،، يملومث اقو. 'كاذرثول، 
به،الزبير بن عروة بن يحص عن ٢ ٢ ص٩ السيرة ل إسحاق بن محمد دوام حن، إسنادْ (' 

وابن، ٢ ٦  ٩٨ح/ ير الشل حاتم أبي وابن ، ٤٥٦آ"/المسث. الزارل ت طريقه من ورواه 
Y٢٧٥/ النبوة دلائل ل واليهقي ، ٥٥٢ ١/ ٤ اكعحح ل حبان 
الزبيريه•ين عروة عن إبراهيم بن محمد ْلريق من ( ٣٦٧٨)ل مختصرا المغارى ورواه 



صابئوص الئئار أذئ مذ ه افب دئوو محش ذكرتا ني شن' النابغ الباب 

حلف•نذ دأب هثام، نذ جهل وأبو تجط، ر بذ عب جلوسث مر 
قدلك ثثرف ماذكره، بمص أن-ممه حادائم هنئا ه، اممه وو هثررم 

أصابمةهأذحل بكر، أي وبص بتي كال حش منة، هدنوت البي.، وجه 
وأصابوي،نيمحاني1ا.

واث، ٠٢١١٧^تنم ماتل لاصالحك واش آبوجهل: هاو ^٣.( هنئا 
تهاناأنئنبمuثانثلإابم

داك.أنا اش.ت رسول همال 

حرإداثاذدلك، مثل اكالث، النوط ق هصننوابه عئهم، مصي ئم 
ثوئؤ،تآخيبتجنع ثريدأى أبوجهل وونج، ثاهضوه، اوابع النوط 
ودهغحلف، تن أمه أبوتكر ودهع انته، عر هوهغ صدرْ، في هدينث، 
وهواف. رنول عن امرجوا نم معتط، أي بن الم.عيه زثول، 
عاجلأ.عماته  ۶٤٥حل حتن لاممهون وافه أما ت لهم هال ئم واقف، 

كةأمحل-مح:زس-لى،
ادمي؟كم•الموم بمن يئول،ت اطه. رئو.ل ئجعل 

مدم،عفيالث1ة،مم،وتجاةحىشإرثاك،مم، 
نءأملءاواص،هثاو:

لأا"ب[هولا■؛ إ0 يناصريب، يته، دميم مظهرويتؤ، عروجل/ افه أبشروايإف 
أبدأ،لاآتيك أي ولوقطرة، ماء البحر ق قام ما أي الأيد، إلئ يعني صرفة( بحر بل ت)ما توله )١( 

(.١٤٠)رنم الفضول، حلم، بابح ق الكلمة هد0 مريت، وند 
تعلوأوحوفح برئ من رعوة هي اكنة— حمفاء بينهما والكاف، الهمزة —بفتح )أنكل( ت قوله ( ٢) 

*عل•ءءر من الإنسان 



wmmmmm

كليواف سؤتنا، اضنهناإرى نم عاجلا، بأيديكم ؛ uulممايدج يروق الي'ين 
رادوجزيأيدث الألأم مدينحهم رأيتهم 

عدالجثاو،بن أبوالصسني هالت ١^١^^، بن عبمالومادسا أثأئ_ا — ٢٣'
قاوتالداويطنق، حديثا يال! المح، بن علي بن محمد أ-نيئا ياوت 

^L_J  بكاو،نن الربير حديثا ماو،ت الأردي، ئه بن احمد تن محمد
 :،Jبنثللأ بن همداض ض كشرالزخري، بن همداض بن ثاثوذ خدنتي ^ا

عروةأمحه عى الرمحر، بن بن شاف ص الزير، بن محوْ بن عثداف 
الرمحر•لمح، مال مالغ؛ بكر، أبي محت أسماء عن الرمحر، ابن 
الكمؤ،خول، جلوس—ا ركن الئئ—من مرأ رأبت، عجسا، اليوم رأبث، كد 

يتوامروفاش.دهم رئول، مأمل هشام، بن أبوجهل ونتشهم 
به،جئتم ما ومخ مبمتم صاوت عانيهم، موممن ،، يئناهصته١٢

ولآبموم•ييظم أحد بئهم مما حرسوا، 
ينتدثإوي،ويئوو:بيإوكهموهوطوومْ، وكدنظزلمه 

عنكؤ.ؤئ^كم١ ^١، قنآ 

المدن،الأصلي المرام بن الزير بن عروة بن عبداض بن سالمة ين ■مداف ب صعيم،، إسادْ )١( 
منت)غرب وهال، ، ١ ٦ ٤ / ١ ١^١٠٠ ق الأفرادكما ق الدارفطي رواْ مجهولان، وعووأبوه 

ىيروه للم أبيه، عن ءروْ بن همداممه تقريبه عثمان، عمروبن الزيرعن بن عروة حدبن، 
عبداف(.ابه إلا عته ولا مسلمة ايظ، غير 

١ ٢٣/ ١ الأثر عيون ق الناس سيد وابن ، ٥ ١ ٤ / ١ المختارة ق المدمي القباء ورواه 
به•الأرموي عص بن محمد الفضل أبي إلئ بإسادهما 

عبدالصمدالغنائم أيي عن ١ ٤ / ١ الرمم ل المتثايه تلخيص ل البغدادي الخهليب وروا0 
به.الهاشمي الآمون بن الحز بن محمد بن علي ابن 

يتشاورون.أى فوله؛)يتوامرون( )٢( 



التكماروهوصابئأذئ مذ اش. رسول لاش ما ذم قبب حمئر التايغ الباب 

.أو١٥^٧^، باق، تؤمن حص عنك أكم لأ ت يقول ه اف ورسول 
ئو:وأنشنيثضًش؟

اشُهو:مهؤلأء.داو:

وأيككجهل أبو قانحرف 

ايناص،،هاَل:محئابنالندم،قال:ٌالقفؤ،أختنا- ٢٣١
بنعلي حديثا قال! أبي، حدش ه—الت أحثي، بن عدافه ا حدثنداو،ث 

مال*حالدنيمسلم، الولّدبن حدينا دان(ت الني عتداش~هوابن 
دال:خدننيينأبيم، حئ دال:خدش الاوزاعي، 

مال؛الرمحر، بن عنوْ ^؛■^؛؛5؛، اشي، الحارث ابن 
صنعةالمشركوف>ذتيث بائد أن؛برني العاص• عمروبن بن قلت 

تهال، افه.؟ برسول 

بمئكبمآحق معيب، أبج، بن عب إيأبل الكمه، الله.بقناء رثول، بينا 
ثدييا.حتما يه هحنمه عنقه، في ثوبه ولوئ اللو.، رسول 
أمتبنؤ ت وهال، افه.، زئول عن ودمعه هأحدبمنكئه، أبوبكر، مأبل 

[؛U؛.YA]غافر: نوقآ،• من أثحقّت، ^٢ ٠٤■وق• تكص موث أن تجلا 

أحدولم مجهول، وهو الزير، بن عروة بن عيداش ين سالمة بن عيداش فيه صعيف، (إسناده ١ ر 
آخر.موضع ق الحديث 

ورواهبه، المديتي بن عبداض بن علي عن ٥ ٠ ٧ / ١ ١ المسند ق أحمد رواه صحيح، (إسناده ٢ ) 
(.٤٤)الصفوة صفة ق ت طريقه من 

به.مسالم بن الوليد إلئ بإسناده ( ٣٦٧٨)البخاري ورواه 



إنحاى،ابي عى منبه، حدثنا دأل.' جرير، بن وهب وحدسا أحمد•' محاو " ٢٣٢
ضمويننبمن،ضتياف،ثال:

يصر،ثاو قإية واحد، يوم عتن مربش عش دعا اف. وو رث رأبت، ما 
منيرا،•جردرمربب ينش جلوم،، مذمرئش ورهط 

ئزرعب ص : Jliومثعرشْ؟ س مماورا:ننيأخدهدا 
حرس_اجدا، يرو هيم وهوس_اجد، ظهرْ عر هألثا0 هأحدة ^١، منتط: 
ظهره.عن محألمتة قاطثه، حاءث! 

٩،طك الأهم 3زيش، سنشوواف4ِ.:ميامحس 
الأهأعاثالث،هالأهلممحرمينذام، الأ؛لممحضَ، 

مه،محينض،،آومحينش•ص، أبي ابن 
س_حأواإرثم تدرحميتأ، متلوايوم محثمدرأيتهم قواف، عبدافه؛ قال 

.٢٢٣زجلاصخثا، اكيج،مزفيأزك،لإممكان 

منعهافه رثول •حلأف، عر المشركوذ أحءع/ لما إنحاى؛ ابن ماله [ ١٦٥]

فيه،•القوى أمه بطن الولدمن فيه يخرج ١^^، الرفق الجلد المالئ جزور( الئ توله•)م، ١١
الميمة.النامحى وق الملئ، الماشية ق هو ونيل• 

منورواْ به، حازم بن جرير بن وهب عن ٣^١ لا/ المسند ق أحمل رواْ صحيح، إسنادْ )٢( 
(.٤٢الصفوة)صفة وق ، ٣٨•Y/ اكظم ق الخم، >ذه: 
،٢٣٢ا/الأوسط انمجم ل واممراف ، ١ • ٦ ا/ الآىر• مشكل شرح j اساوي ورواْ 

به•المم، محمد عمروبن إسحاق أ؛يا إلئ أ(؛إنادهم ٠ النبوة)٠ دلاثل j وأبونعيم 
اش.رمول، فتله فهوالذي حلم، بن آبئ أخوه أما حلف، بن بدرهوأمية ؤ( تتل والذي 

هو.إلا بيده أحدآ الحم،. يل ولم أحل، معركة بعد بيده 



امحثهن>ثاماثغئننيذمظهمنضلاف.محأذئ س

أبيإلى جهل وأبي وثثبه، كنب، أشرافهم، من جماعه ثض أبوطالب، عمه 
رصدلوتمةأحلامنا، دس1، وعاب آيهثنا، ب محي احيك ١^٤ إل محقالوات طايب، 

منعليه مالحن مثل عش قإك رييثه، تينثا تخش اف و1ما عئا، محكمه ءإماأف آباءثا، 
.٠٤٠٥٥حلاقه، 

فايتئزفوا.جميلا، ردا وردهم رفيقا، قوي أبوطالب، لهم فمال 

،٢١وسهملنتنة الأم مثري قوله، من هوعليه ما عر الله. رئوو ونفى 
بماء.بجر تج، 

ئدا.طر نني لا قاJوا: أ-محزئ، تزة طاو_، أبي ش قاثوا نأ 
مىيحملني محلا ^^١، ^١ ومحالوا جاءؤني، محي محومك، إل احي، امحى يا ت له مم—ائ، 

أفعش ساري في والثمن يميى، في الشمس لووضعوا وآفه عماْ، يا ممال،؛ 
فيه.أوأنلك، الله، بملهره حر محركته ما الآمت ^١ أرك 

أحي،ابن يا إلي أهبل ءثالب،ت أبو ثاذاْ ور ئلئا وثام، ه، اش وسول بكئ محم 
أبدا.لقيء أنلمكج لا محوالله أحثأ>.ث،، ما محمل اذمأ، محقاو: دام؛ل، 

يندبوئهمخ محها مس عر بلإ كث، ووبنؤ الحن'ن،، كارج، 
إلىمدعائم النطبي، وبني هان، ثني 3، عب أبو ومام دينهب، عن ؤشنونهب 

٠ثهم-ارى أبي سوئ ماحابوا افه. رسول ص المع 
واشتد.كثر أي )فشري( قوله: )١( 
لالهلري بعضه: ونقل ، ٢ ٦ ٥ / ١ هشام ابن مديب ق كما يرته حمق حاء إمححاق ابن نول )٢( 

،=١٥٥٤الإسلام -اريح j والذمي ، ٦Y'T Y/ المتفلم j واسق، ، ٦٣٢ Y/ اكاييخ 



اثناستث'\ذمواأش ام.ةاتواؤ زئول أنتان أن ■م.ر: ائ  'ظ'أ
الئشرضمن زجلا وماص أُى نن تند مصزب مماثلوهم، مومهم، من بمثحفوف 

فيأؤيق دم أول ثكاف شجة، يحي 
٠٠٠

أظبن1Up-ابنالندم،قال: متن\ائالمحن،قال:- ٢٣٣
يحص،حدسا  ijiiأبي، حدثني مال• بنأحني، همداش حدثنا مال؛ حنمر، 

عماره،نن عنبمي الآءنئل، بمض نثماذ حدش مال؛ نثياف، عن 
ضسينم،ضشم،ئاو:

محاممفندرجل، رأبه وعئل• بمودْ، اف. رثول ماتاْ أبوطالت،، مرصن 
خلإ\ؤ 

دئلدا؛إةاينسجنيصنا•
يدينؤاحدة عالي'كلنه أردتهم عم، يا • قال يئكويلث،؟ دومل-ج ثأن ما ت مال 
الجريه•إليهم التجم ديودى اكزب، بها لهم 

محُ،مقارا:ؤسيرالإاثةا؛،
إهقيءمحاب كدا •ؤءاق تلغ: مثرأحص ٤•، ذك،آؤؤ_ دآلمءاي< ص ؤ دنرل،ت 

]ص:ا-ْ[ص.

الإعضال.يسب صعيمح ؤإساده ، ١  ٤٢٢/ والنهاية البداية ق كير وابن 
والدابة.الإنسان من الأسنان فه تبت التي الفك عفلم اللام- -بكر ت اللحى )١( 
 )٢(Jy ، تارخه ق ذكر، الدري جرير ابن /Yالممملم ذ المف س وض ٣،  ١٨ /Y٣٦٧.
بهّاكنان ّعيا~ بن يحين عن ٤  ٥٨ ١٢ن،.■ المل احمل- رواه حن، إصناد0 )٣( 

السندًق وأحمد ، U٣٣٢/ المنقح ق شبة أبي وابن (، ٣٢٣٢الترمذي)ورواء 



■حردجنبمن لما اف. برنول صمحي ين آثم ليمان ص تايدي ذم الءنردذني ال؛اب 

الينووذالباب 

َثتلذثنيية»<
بنالحض بن همداض أحيرداأبوالماس، ت ماو أحمد، ثن إنماعيل أح؛ردا - ٢٣٤

الئحلص،•ءدالثح٠ن بن أحيرداأبوطاهرمحمد هال؛ الحلال، محمد 
حدسائال; د١ود، بن ال>مل  l_JL->يال! تب.( بن يحص حدسا دالا.' 
ض•'أمحه، عن محر، بن عداكللئ، بن عيي عن الئثدبي، عيي بن عنر 
أنمزهة هأنئ ثأتة أن . ^ ٥١زئول مخرج صيفي بن أؤئم بلغ 

يدعوه.

ظاو:هتيظةش،ثمضُ.
لها'ب[انيً،./• محا رجلان، مايدبخ 

وبموما!ث، من!ث، بمأللئ، وهو صفي، بن أكم رثل ثخن يمالأت 
جثت؟

أقؤؤا0 ئلأع1تهمت م ورسوله، عنداف أنامحمدتن الييسال 
=T<\r/o , واس j يملئ وأبو ٠\إ-\س الكرئ السن j /٤٥٥المد؛،

إلنبإسادهم  a٧٩/ الصحيح ق حبان وابن ٢، ٦ ٤ ه/ الاثار مشكل ثرح ل والهلحاوي 
له.الثوري سعيد بن سفيان 

٠ U٤٣٥/ الميزان لسان ل كما حبان وابن العجلي وثقه عمارة بن ؤيحص 
ولمالك،. أدرك المشهور، الحكم الميمي، الحارث ن رباح ن صيفي بن أممم موت )١( 

)كان! ٣٧٢؟/ المقلم ق المحنف، قال الهلريق، ق مات ولكنه إليه، حرج أنه وبمال، يلمه، 
الإصابةوينظر مستحسن(، كلام وله نة، ّماش وعاش الحكماء، كبار من صيفي بن أكثم 

ا/'هم.



^^^أءءأ»لءأءأصلءءءأدهء

الأيه.•٩[ ]الخل: لأتني...؛ نآ ألمنفي انر 
بثةهلمشظة.ءذه ئلأ:ثثهدا 

وهدمصن، في \ذئب• واسط دوجدوا0 سنه، ض سألناْ قالأز' أؤثم، وأسآ 

عنؤيئهئ الآحلأ3،، بمكارم أواْيأم يوم، يا هاوت أكم تمنهن هنئا 
أولا،فيه وكونوا أذنانا، يكونوا ولا روناء، الأمر هدا في يكونوا ملأتمها، 

فيهولا^٠^١ 

م:يث،يمئ4ُتيهاياء.

ظلص>ى:أنأمحاينمح
محش؛ ۶١ي

ع1ائ،ممدب1عنا لله، ١ و1ثلثج ما هتلننإ بند! أما لعد، ١ \رإ القبي من اللهم، بانملئ، 
حيرك.في وأقركن! هعلمنا، علمتا كنت، ؤإل قارئا، اردت، كنت، فال حير، 

إليك،افّ أحمد صنفي، بن فنم ا؛محإلى محمدونول من البي ءلتَ يكئبؤ 
ص.١^، بها نل؛قئ لآإلَإلآاف4ُ، محأصنيألأمل، إف 

قحيان ابن وذكره أحد، يوثقه لم عمير بن ^٠١^^ بن وعلي لإرمساله، صعيف إستاده ( ١ ) 
بنمحمد بن يحص إلى بإستاده ٣ ٤ ٢ / ١ الصحابة معرفة ق نعيم أبو رواه ، U٢٠٦/ الثقات 
به.المدى المثكدرى المتكدر بن محمد ين داود بن الحسن عن صاعد 

المصنفات،صاحب الأدب، اللغوي العسكري سهل بن عبداف ين الحس هلال أبو هوت ( ٢ ) 
٠٣٣٨و/ الإسلام ينفلرت (، ٤١١)سنة بعد الختوق 



حروجهلئاتنعئ اممب. برثرل صتي بن محم مذإبمان يدي ذكرما العنروذقي اتاب 

الرأى•واص الثنية إف ت زقال تنيهح، لأتلجلإوو0 وقال• يثم، بثي قج٠عأكثم 
حرفنويره؛ بن مالك ئمال افه.، ومول ايع إلئ دعاهم اجتمعوا قلما 

ولمصني،شملمأبم 
ازطل.دئغ م إذا الخق إف نالك ا الناثة، ش بل ئؤلث ص U شي 

عمدالزيق بمض ق كاف قلما اش.، ومول إلئ وحرج يقس، مائة فتبعه 
أكمقجهد وهرب، مرادة مى معهم كاف ما وس كحزها، رواحلهم إئ حبئس 

هاُزل؛، ljufأئه وأشهدِ ه، اممه رثول ُايع معه مذ وأوصى نمات، العطس 
بمجمرعث١ئوظدش أمحر»في ؤ، محي س؛يفيآس ق بماحر ؤزوش ث فته وجو عر ال؛ه 
[١ • :•  ٠٧١]وأم قمهُ ج ممد آلوق يدجه م ورمحلهء آم إث مهاحر١ تهء يئ 

الآةر٣/

شريفااعرا ثكان التميمي، ليربوعي ١ أبوحتظلة هو• شداد، ين جمرة بن نويره بن ماللث، )١( 
وولاهوأسالم الإمحلأم أدرك وأشرافهم، الجاهلية ق يربؤع بني فرسان ق معدودا ا فارّ

الصدقةالئ، أمواللام الصلاة عله توق فلما يربؤع، بتي قومه ات؛ صدقاش. رسول 
الإصابةينظر؛ ارتد، أنه وهويقلن حهلآ، فقتله الوليل■ بن حالي إليه فتوجه قومه، ق وفنقه-ا 

ه/«أ-ه.

والخاليالمهموم، الحزين هوت فالثجي صاحبه، الرجل مشاركة لسوء مثلا يضرب، مثل هذا )٢( 
المكري.أبوهلال قاله ؤيلومه، يه ما على الشجي يساعد ولا الهموم، من الخالي هوت 

قالممنف، ونقالا< ، Y٣٣٨/ الأمثال جمهرة كتابه ق العكرى هلال أبي من النص هن«ا ورد ، ٣١
.٣٧١/٢المتظم 



l»»n»SB»S»BSBBBSBSZSS^^

و\ذبذتوذالحادي الباب 
الحبمؤأرض إلى بايحريج أصحابم . اش رئول أمر قي 

إلئوئوو المس—لهزأمرهم أدئ ل الئش-رمو تماتالغ 
حصعنده فتح_ثزوا بٍلاده، الناس لأوذل1ولم ملكا ١^^١ ودالت الحسثة، أرض 

بّهأمبفرج الله يأتيكم 

بإنلأمهلم.احروف وانتخفئ جماعه، فمج 
يمنة.وأزج زيلا، ققز أخد كانوا الخبمة إلئ خزيوا زائدين 

اش..رثول، تنتأ حيث من الحامثة الثنه مى رجب ل حروجهم وكاذ 
ثا:وئب.م:دشفيهمهلم زخزيغ 

ؤإئبماالعش، العزايق ، Iujونمعوات الثم، ثوره اقو. هرأوشول، ئلما 
قتجد يلما اممه.، زثوو لتان عش خريتج أيها لا الش1اط؛ن بمص ئالها 

-يمثي^''؛إلئ تناب/ مى الولدكه ورثع معه، المشركون تجد الثزرْ [ ١٦٦]

بنالحارث عبدالرجمنين يكربن أبي عن الزهري عن ٢ صّآا المرة اينإ-حاءال، ،رئاء ١ ١ 
النوةدلائل ول ، ١٦آ/الكثرئ المنن j اليهقي ت طريقه من ورداْ به، سلمة أم عن هشام 

مائيطر وص ابراء- وسكون الغين الئزنيق-؛ضم والراء-جمع الغين "يمتح )أ(المايق 
الأصنامهدْ تهت فثسالأصنام، هاهنات والمراد الغرانيق، أموي ت وقيل أبيض، العنق طويل 

مكدويةهذه الغرانيق ونمة وترضر، الماء تعلول الش بالطيور يحتقدون؛أماتش—م اش 
من( ١٠٧٠)البخاري صحح ل ثيتؤ ونار والإحماع، والسنة بالكتاب وهي؛اطلة تصح، لا 

القوممن أحد بقي فما بما فجد الجم، قرأسورة الممر رأن قال• عود مابن حديثا 
يكفيوقال: وجهه، إلن فرفعه - أوتراب - حمى من مما القوم من فآحدرحل إلاسجد، 

الغرانيق.حديثر غيها وليس كافرا(، تتل بعد فلقدرأيته عبداش؛ قال هذا، 
يأمحهًًلم حديث )هذا الموصوصة: القصة هذه عن ٦ ٤ ءسه الثما ل عياض القاصي وقال 



الحية\ث'>تي إلئ يالخزوج آصحاتئ افب. رثوو م في دالمنروذ الحائي الباب 

هثائرنا.إئ ملزجغ م! قد ^ 15■^١ قثاثوا: الجة، أخو دك ملغ 
عادمم فتاثعوه، آتيهم محمد يكز قثاثوات مثالوهم، وكب قلميهم قزجعوا، 

لةئعادوا ذكرها عى 
وُحيم ميلأ، مكث فإله منعود، إلأابى إلأبجواو، مكه منهم أحد يدحل وأولم 

إلئأزءساتجثة.
مرهالحروج ق اطه. رثوو لهم قاذف ،، وآدوهم١١ن؛1وثئم ىنطث،بهم 

محر•حلى معهم وحرج نمجوا، _، 
حزحواالدين أقايهم بوئ الحبمة بارض لحى من جمع انخاى: ابن ثاو 
•٢٢١٢٠يابر^■بن عمار كاف إف رجلأ، ويمانوف نيف صثارآأوؤلدواثها! معهم 

قزسهعشره إحدئ النثاء ومن زجلا، ويمانين كانوا ١^١٥^^٠! وقال 

هه

أخنيا أخزن:  Juالئدهب، ابن أخزئ او: قامحنن، ابن ا أنحرن- ٢٣٥
حدساقال؛ أبي، حدثني ،; ؛lJأحمد، بن •عنداش احدثنقال! حعثر، ابن 

يزيدحدش مال؛ ابزإنحاى، عن أمحب، حيلي مال؛ ئ!^١^(، ينموب 
حبتبص اكمفمح،، أوس أبك، بن حبيب مودى رابي عن حبثب، أمح، ابن 

مال؛محه، ئ ١^^( عمروبن حديي، مال؛ ابنأبجٍ،أوس، 
رونالمقويمثله به ؤإنما مممل، مليم ند بثقة روا0 ولا الصحة، أهل من "أحد 

إلئقيم.... ومصحيح كل الصحف، من التلمفون غرض،، يكل الولعون والمورخون 
تعالئ(.إش رحمه كلامه آخر 

وقهروهم.ناتلهم ببمم يطثت، أي )ف.هلت،( (قوله؛ ١ ) 
.٣٦٧هشام)/ابن )آ(بمذلرميرة 

.١٢٠٧الكرئ الطّةاأتا ق سد ابن الواقاJى: عن )ّا(نقاله 



ضمح،ئرجالأيرفيضكازا
أمرلأرئ دار؛ف1بي تنلئوذ، ت لهم مملت مئي، وبمتنوذ ^^؛؟،، يرو0 

يؤ؟روق ئما رأيا، رأبم، مد ياي محرا، ينتوالأمورعتوا محمد 
ظهرهإل عنده، هكونى بالنجاشي بأذيلحق رأيت ت مال رأث؟ وما قالوات 

إل؛ناأحب يديه حث أذر؛كو0 هإثا عئدالثجاش-ي، آكئا قنمنا، محمدعلى 
قننقدعرمحوا، من قنحن ^^١ ظهز ئ0 محئد، ثدي حف ككو0 أ0 مذ 

نحث.

يهدئإثه ١٠وكاذأحب له، ئاجمعوامايهدى منق؛ الرأي، مداإ0 مالوا؛ 
ىئا\م>خناشممئناش،كُأثثا س، ، ٣١بنأنض1ا 
قدتنثهاممه. وكاذرئوو الصمري~ أمية عمروبن إيجاء إيالندم 

؛او(تمذعنده، ■مج م علئه مدحل ؛ال،ت ~ جنمروأصحابه ثأن قي إل؛ه 

ءنهاأجرأت قد أر مزيس رأت ديك قعلت ^٥١ عتمة، قصزبتؤ قأغطايه، 
حين

:مزحباوصد.تي،قماJ أصغ، نةكثا'كئئ مجدت عنته، ذو->ذئ  IJI؛
١٥٣ملت: ض: أغد:ثويةذهدكفثا؟ 

ؤاسها0.قأغجثه إلته، قدمته م : ؛lJ 'كثيتا، أدما
وووهورث عندك، مذ مج رجلا رأنئ مد إر الملك، أيها ثة؛ يلت، ثم 

ؤح؛اردا.^١^١ مذ أصاب قد قإنه لأيتلة، ئآغطنيه كا، عدؤ رجر 
قدانه ظنث< سددد0 صزبه أنفي ثهما مضرب مديديه ثم قغضب، ؛ ؛ال، 



الحبمةآزض إلى أصحاتة ه اف وو أمررث ني وااعنئول الحادي الثاب 
^^ءءءأءءفعهءصدتت(أ.

منة.هزي فيها لدحيق الازض ني ييوائئمئ 'كثزة، 
ن^لككئ.ث! _، أي فقئئ: 

سنجوشاثضزمشىكان

ئث;أياككمحاكص؟
تاُآب[ودفJهزيى/ الخؤ، لتلي وافه هإية واسته، أطعني ياعئزو، وحك او؛ ق

وجنوده-فرعوذ على موتى ظهر حالمه'كما ثن على 
ديابميكُضالإم.يلئ،: 

شالإنلأم^مخزخئإفيأصؤىنق1و:ننلم،شطبم، 
^١^١حزحت يم إنلامي، آصحاى وكتئت عليه، 'كاذ عماراش حال 

زئووات.لأشقرا/لِ
ئنرهمر أحا ~ حديجا نمعت ت قال موتى، ثن حسن وحدسا أحمد: قال — ٢ ٣ ٦ 

ظ•'تنئود، اثن عن عتأرأ،، بن عداش عن عزرإنخاق، ئتاويه-، 
وثتئئزجي، سامح حوأئ وحن النجاشي، اف.إليى زئول، تنئنا 

ملثايحلاعدىالؤيد^؛؛، ئى وعمارة العاصي، عمزوئى يزئش 

إبراهممبن سعد بن إبرامم بن يعقوب عن ٣ ١ ٢ / V ٩ المني ق أحمد رواه حن، إساد0 )١( 
به.عوف بن عبدالرحمن ابن 

ورواْبه، حمب هشام'آ/ا'ماأعنيريدبنأبي ابن سترة ل كما إسحاق بن محمد ورواه 
وابنأبيمحنمةقاكارخهمأ/اا،، الخارىقالارخص٢/٢١٣سريم;
والحاكم(، ١٣الخوال)الأحادث ق واسران ، ٤ ٤ ٢ / ١ الاثار مشم شرح j والخلخاوي 

تاريخق عساكر وابن ، ١  ٩٨٨الصحابة؛/ معرفة ق وأبمونمم ، ٣٣٣٧; لمستدرك اق 
ومختمرا.مطولا ٢  ٦١٢ / ١ ٦ دمشق 

مسعود.بن عبداه أحي ابن الكول الهذلي عود مبن عتبة بن عبداه هو: )٢( 



اهسةةقإءءثةح
^^ءة$ة؛إعءأء2ءءلء1ءءلأأ

لة.نجدا النجاثى 

■ثنا وغى قنا، يرغبوا غمناثرزايأذصك، ني ثقراس إى الا• قم 
ئاو:ةأئذئلم؟ئالأ:مس،بمإك.

 lJ_ ينجد.ولم منثم جنمئ، ليحل ماسئوه، ال؛وم حطمكم آنا

صإناهَمثلكبمإوازشولآ،
والر'كاة.يآلصلاة وأمرئا عروجل، لله لأحدإبُ ينجد لا أ0 مأترثا 

مرتم•ابن عيثي ي يخالئونلث، هإنهي الناص: عنثوئذ مال 
•وأمه؟ مرتم اي ع؛ثيى قي مولوذ ما مادت 

الندراءالماهاإر اقووروحة، هو"كلمة وجل، ^ ٥١مال مول'كما مالوا: 
،،١^١

والقئمسمن،اكشة، مننن يا مال! ئم الآنض، مى عودا مرغ دال،ث 
؛؛،Jcمرحتا هدا، بماوي ما فيه مول، الن-ى عأى يزنو0 وافوما والرهبان، 

الإنجيل،قي لجده ١^•^، وأيه اقو، رسول انه أئهد عئده، من جقم وبنن 
ثافونىلأثايا-مثها، انزلوا

وأمربهديةوأوصئه، أحؤلرثقليه، آنا أؤو0 حص لأتيته المأاك مى فيه 
الآضتنةثئثلصتا"<.

الرحال.عن المشلية المرأة هي التول؛ ( ١ ر 
المسح.قبل ولد فيها يوثر لم أي الافتراض من )يفرصها( قوله: ( ٢ر 

لهلكن حففله، ل وهوصمف حدج، بن معاؤية بن حدج فيه Jالختادعة، حمس إسناده )٣( 
به.الأشيب مومى بن حسن عن  U٤٠٨/ المد ق أحمد رواه سياق، كما شاهد 
داليهقي")٤(، جزئه ل ولوين الأءظمى(، )طبعة ٢  ٢٧/ Y الس ل منصور بن سعيد ورواه 



اثفدم ئاشم م يى اقري النئرؤرذ؛ى دالينررذش؛كرناكب اكائف اا؛اب 

ؤالعشئوJالثاني الباب 
المطلبولي هاشم بي مذ النري يذ المش«رهمو مكشة ما كر ذش 

زكتتوامزيش اجثئنغ اممه. وئوو ض وبنوالنطف تنوهاشم داقع لنا 
ولآينكحوهلم،الئطف، وبتي هاش، بني إن ألأينكحوا عش فته يعاهدوا ك-ابثا، 

منهم•ولأيتاعوا ولأيئوئم، 
النوة.مى سع سؤ ق ذلك وكال 

للأص.ئزكدأ الكلإ، يزف ي الكثاب ذلك زقوا 
قمعة ئدحلوا طالت،، أبي إلئ وبنوالمطلت، ائحاوبنوهاش،، هعلواذللث، هلما 

الئئركن.وظام أبولب، مم وحتج شنبه، 
ثاكاثةقي،هانوالأب زقطنوا سين، ثلاث دبم، ش فافائوا 

الجهد•بموا حى موم، إن إلأمذموم يحرجوف 
ذلك•ننكتم طعام، أحناو إليهم يدخن ربيته بن عمرو بن هشام وكال 

المكتوبة.الصحيثة حكم مص ثم 

به.معاؤية بن حديح عن بإسنادهم ٢  X٩٨/ السوة لائل دق 
عساكروابن ، ٤ ٤ / ١ للتذكرة الناس كتب من المتخرج j متيم ابن لوين: طريق من درداْ 

.١٣٨)/الأر عيون ل انس سد وابن ، ٢٧٧/ ١ الشيوخ عجم مل 
حن(.ومحياق قوى، جيد إسناد )هن.ا I ١ ٧ ٤ / ٤ والنهاية الاJاية ق كشر ابن ثال، 

الممقاق محسة أبي ابن رواه عرى، الأثمومحى أبي حدينا س صحٍح شاهد وللحدينا 
 /U ١٣٣ / ١ المسند ق والووياي (، ٥٥٠تاو)ارسس الختخسا ق حميد وعبدبن ٣، ٥ ٠،

،١٧٤والنهاية؛/الوا'ية j كما الشوة دلائل ل وأبونعيم ، y٣٣٨/' افدرك ل والحاكم 
صحح(بإمحتاد )هدا كشرتابن وقال 



9aa__aaas_smas__s_s^^

Iقولأن مضه سب وق 

اكلغئد الأرصة وأو ضجثؤبأ، أمر عش ثبيه. أطالإ ائويتار أف احدهما؛ 
زنوودبك قدكن افه، ذكر من كاو ما وتقي وظلم، هوو بى فيها كاف ما 

أحي؟انن يا به ما احي ت،؛ أبوطابمثال ، طالح/ لأبي اف [ ١٦٧]
وافه.ئتز قال؛ 

بم:وافناكدتيظ،هاووا:ساتنئ؟

صزتجيواإبيسم،ئ.محلهم
ذبمينمأن:اثيأمح.

امرق حتا ئد إثا أبوطالّ_،! ممال الم1ّجد.، ذحلوا حس ئحزحوا 
فيه.فأجثوا 

ثاووا:صخ1ابماهّ.
Jl :،Jli نقذاشَتنار ئط،أل زلي:كذ.ن؛ي ئدأينق ؛أحي ٣١

أوظلم،جور بن فيها كاف ما كل قاحث الأرصه، صحق،كلم علئ 
ائأحيكان كلئذكزلأالأثار،ئن بجا 

أومقلتئوْ إل1كلم دمنته كاذب1ا كاو ؤإل رأيكم، نوء عن ثرغتم صادى١ 
انسئوةإلثإ.

ئاووا:ثنأضفثا.

اممه.،ننول ئاو ئا هث إدا كئوثا قلمثا الشث، إلئ ئأزطوا 
سنهل طاو_أات أبو ممال رووتهم، تكوا ثم الثوم، أيدي ق نقط 



المطيبدم هابم م ثى اكري يى الننرثوذ تا"قب ذكر والبنردذ؛ي اكانح، الباب 

ثوإمأنر؛ايي.
مهر، مح1لميرابمأط 

أ.Jه١١أفياخ عن تند بن محمد رواه 

نأب أبي بن م إلئ ض العامري الحارث عمروبن بن هشام أف والثاني؛ 
الش_زاب،رسّزب الطعام، داكل أف أرصتث رهتر، يا مثال• المغيرة، 

لآثايعوراعلمث،، محي حنث، رأحوالك، اشاء، وينكح الثاب، ويكس 
باضيأظن، ص؟أتاإني 

ذقُإتىشئنةاكإفيجما،
رجلآنا إثما أصئع؟ ءمادا هث_ام، يا ؤيحك، داو(أ ^١، إلنه ما؛-^١؛!!!، 

رجالوجدخ، محي I محال مضها، في لقمت، آحر معي لوكال وآلم واحد، 
أئغنا؛الثا.: Jliأئ1، محال: ص؟ سن محال: م، 

يهلاكحأف أرصن، شلبإ,! يا لئ.' _lJc عدي، بن المaلع٠إ إلئ يدمث، 
دلكه.ق لمزيثن موافق وأين، عتدمناف،، بني من بئان 

واحد.رجل آنا إثما أصغ؟ مادا ويحك،، محال 
داو:ددثخدث،ىق1.

Jli : ص؟نتن

قاو:أناؤ

بنالحكم عن الوادل.ي عمر بن محمد عن ١  ٨٩/ ١ الكبرئ العلمان ق مم—عد ابن (رواه 
فيكره.،: Jliقريش من شيخ عن حممرو بن زكريا عن القاسم 
العالم...(أهل بعض وةال،ت)وذكر ، ١٣٧٧/ السيرة ل هثهام ابن وذكرها 



ا.هسةةقلسس_
^^ءرل«عءصل2ءلصلسءهس

م1و:أمناثاث.

قاو:ئنبجئ.

.٩٧أنث ماو: 
•عيي بن لنْش، مال مما ثخوا لة مثاو هشام، ئن التحري إش محيهب 

محاو:ثمينأتم.ئشئذا؟

معك.وآنا وهير، يعم، مال؛ 
مال:أنغناخامنا.

الأمسقاو:ثثلشساّإنىبمَيناي،مح، 

الثوم.ك منش يعم، مال؛ 
ينقضوها.حى الصحيثه ى الؤيام عش فاتاهدوا واجثئعوا محايعدوا، 

زبوئئ—الطعام، ثأكل إسا نكه، أهل ي_ا محال: م دطاذ1ا، وهيئ، هع_دا 
نسحص أمعد لا وآش هلكئ، وسوهاش_م اقاءي،، وئيز الشنا١ي،، 

بُاسمُاظكة.

نس.لا وآفؤ كدث جهلأ أبو ث، ١٥٥

كتيمن،.حى كثابها رصنا ما اكددسا، وآممه أيث ت رمعة محثال 



المطببدم هاشم م ثى المنر'ئوذمذالقرى ماكب ذغ دالعشروذش اكايي الباب 

به،مر زلا فيها، محب بما ئزصى لا ومعه، صدى أبوالتحري; همال( 
]٧٦ب[الله/ بوزق همزدللث،، هاو ئس وكدب صدهتما عدي؛ نن المطعم مماو 
دلك.من عمروJحنا نن هشام وهال، فيها، محب ومما مئها، 
النكان.هدا بمر فيه وتشور ، يمو تحئ أص هدا أبوجهل: يثاو 
كافما إلا أكلتها، هد الارصة هوجي لتشمها، الصحيمة إش المطعلم همام 
•اللهم بانيك ت من 

؛.١١يدة هثلث، نيي.( بن عكرمه بن متصور كاسها وكاف 

قال،:أ-تيظأ-مموقاو:أنحتئاسنينني، محي، -أنحتuهةاشبن ٢٣٧
حدساهال: أبي، حدثني هال،; أحمد، بن همداممه ا حدثنهال،; جعفر، ابن 

أبيعن الرهري، حدبي هال،ت الأوزاعي، حدسأ ه-او; مني،، بن الوليد 
هال،;هزيزه، أبي عى سلمه، 

بجيعدابحيقب نازرن ض وهزبجى: النخر، توم اف. رئوو ماو 
ودلك،;—، الئحصمت، بدللئ، يعنى — الكمر عاى ئماشموا حنث، ؛، ^١^١٢

ضنيضونياه;أنلأقاككوىا،
اقو.موئوو بملمواإليهم حش ولايتايثوهأإ، 

—رسالة٣٦النوة)٠ دلائل ل أبونعتم محلويقه; من ورئاء ، ١٣٧٥/ السيرة ل هشام ابن )١(ذكره 
..١ ١ ٥ ١/ النبوة دلائل ق واليهقي الدكتوراه(، 

مى.إلئ الحجون بين ما وحده الأبطح، عليه ؤيقال هوالمحصس،، كناتة بتي )آ(حيفح 
يه.لم مبن الوليل. عن  ١٨٠/ ١ ٢ المني ق أحمد رواه صحح، )آ(إمناده 
به.الوليد إلئ بإسنادهما ( ١٣١٤لم)وم(، ١٥٩٠المخاري)ورواه 



^^وعأءسءوصءءعوءءدءصوعص

والعشئونى]}يجئ الباب 
١^١^٠الأردي ضناي قع ه اش لرثول جرئ ما قي؛م 

ضؤاحترما ئاوت الأنصاوي، محمد الحيربن نعد أحبرئاأبوانمس — ٢٣٨
المارسؤ،مالتمحمد بن ء1دالخاني أحتريا مال! السبمابروي، عبداف ابن 

بنمحمد  oiأحبرئاإبراهيم يال؛ عمرويه، ين محس بى شحمي أحبريا 
هاو(ثمش، بن محمد حدسا ماوت الحجاج، بن مسلم حدسا ت قاو تمياف، 
بننعيد عن نعيد، عمروبن ذاوذ،َعن حدكا يال؛ محدالأعش، حدش 

مح،قنا:نلإاس:

،١^١٢٢من وكاذينقي أردثنوء؟اآ- -وكاذمن مكه قدم ادا صم أف 
محمدا»و%ةنو)أ.يئولوذت!ن متكه، أهل مى ثمهاء سخ 

مممحهممحممالإجJكJصضئي.

يديعش ينقي افه ثإف الريح، ثن ض محمدإش يا مملث: قاسه، قاو 
.؟ sluقهز ثاء، مى 

محاد؛ Oilيهده من وسستمتة، حمدة لثؤ،  J_J1إل اف.ت رسول، سال، 
سريكلا وحدث إبُ لا!له أف وأنهي له، هادي قلا يفلل ومن له، مضل 

بمد.أما ورسوتة،  JLP.0محمدا ؤأل لة، 

وشنوءةالغوث، بن الأزد إلئ سبة — المهملة الدال وكر الزاي ومكون الألف بقح أزد ، ١١
الغض.والثنآزت بينهما، لئنآن يذللئ، وسمست، الهمزة— وفتح النون وصم الشين ~بمح 
برئلكلريح•لا لكونه سري،ىا الجنون، بالريح الراد الربح( من ريرقمح، لآآ،ةولهت 



زالنافد الأندى ضناي مع اف. لزنول جزئ ني؛كرما دالعنروذ الثالث الباب 

ظممثصمحسمواف.س
مرات•

ثماسمعتالقعزاء، ويول الثحزة، ومول ادكهته، هول لخدسمعت يماوت 
علىأثاينك يدك هات البمورا،، قاموس ولقدتلس هؤلاء، ؤبة[بل1> مثل 

مايعه.الإسلام، 

قوملث،.وعش اف.ت وسول هثال، 

ثقاو:عئهنمي.

هلالحنش! صاحمثؤ قثال همؤوابثومه، مرية، اف. رسول، سث، 

ققاوظ:أب،مبجةم
بتادرمم؛ هوم هاِن ث1وها، ققاو: 

لأنهوذلك البحر هل وهوومالحر(، الصحيح؛)ناعوس وق البحر(، ه؛)قاموس (نول)١ 
وأصلهلهن، ومق منه أ انقمامأمد فيه الماء ولا منه البحر غورأق أبعد موضع ليس 

الغوص.القمس 
منه.يتوصأ حلد من ظرف وص يفتحها— ومحيل الأشهر، على المتم ~دكسر )مطهرة( )\(دولهت 
قالصنف ت طريقه من ورواه ه، بوغيره المشؤي بن محمد عن ( ٨٦٨)مسلم )ّأ(رواه 

قوالهلاراز( ، t٣٩٩/ الصحابة معجم ق واليغوي ، ٤٧٧ة/ ني المق أحمد ورواه 
شرحق واللألكائي ، T١٥٤٢/ ة الصحابمعرفة ق نبم وأبو ، ٨٣٠٤/ الكبير العجم 

به.هند< أيي بن داود إلى بإستادهم  ٧١٨والجماعة؛/السنة أهل اعتقاد أصول 



^^هوص؛وءءإ2ءءععهءءس

الرابعالباب 
وبجعهبن عقه بع الم. لرئول جرئ ما ؛غ قي 

محمدبن محمد أبوتعد ئنت)؟ ت مال محمد، بن الشر تعد أثانا — ٢ ٣ ٩ 
محمدحيكا (! JlIأبويم—م الحافظ أحبريا  I،jiiالمط-ئو، 

ئال:^و;طكاثينمحانينري [ ١٦٨]
عنالآج1ح، عن منهر، نن عبق أح؛تدا قال؛ الحاوث، نن منجاب حيكا 

مال!ن جابر ص زة، جن 

،٢١وال^كهاثةأبالثأم، أظمئم اتفووا صالواI يوما، مزيش اجثثنت، 
ؤق\ج\رع ذه جماعتنا، وى قد ١^^، اوجز ^١ نرماكأُت، والش-

ممالوا;ىنمكايسينهة،ئزطايأه، 
بي،هاةمح؛١^١ ممازا:تب، زبمته، 

ص؟مم،\مهاو:آن،لإأم
عبمالئف؟.

مثال!اف.، ومول قتتكتؤ 

محت،ؤإي! عسها، ١^؛؛، الالهه عئوا ممد بتك حتئ أ0 ثزعم محق هإ0 
عأىأسأم قط زأسانحنئ ؛!l قوواا1،، سثغ حى ٥^^ حيرينهم أثك يرعم 
حصائمُت،، تحر وهصحتنا ^jI، وثتت، جماعتنا، مقت بهلذأم قنيه 

ظ>ا،ثأنتحّثاءئا،ثافلأءبم
الأمرار.معرفت ؤيدعي الغيبية، الكائنات عن الخير يتعاؤلى الذي أى الكهانة ( ١ ) 
والديه.إلئ المحبب الولد وأرادت أوأنس، كان ذكرا يولد حين الغنم ولد المخلة )مخلة( قوإهت ( ٢ ) 



^مئصواف.'خسيننيخ' 

إتىمااكوفشقاتىر١،،
^!،Ipئلنروجك يريثى ساء أي قاحتر الباءة، باك إيما ثان إن الرجل آتها 

•واجدا رجلا قريش أعص حصئؤو0 لك جننثا الحاجة بك ؤإل'كايرإيما 
هزغت،؟قاو:نثلم.

صبميثا،كثب آلجمؤّ ^، ٠٥١ئ'؛نيلء وحر، الله.: زثوو صال 
مضإلإ0 ؤ مرأت حتى ،•، بملمؤث، يثرمو عنبما ^٠١؛، ءاينتهء 

[.١٣اؤ>]نماات:١-ؤدمؤد عاد مرسة قل صست أديهؤ ممل 
لا.هاو: ^١؟ همئ ماعندك حننك، عب: له ممال 

فقالوا:ىئنا;ك؟.ب.لإإدفيثض، 

قالوا:فهلأجابم،؟.

داو:ننلم.
بمئاةثاداوتيمحُدال:ؤص

_كة5ئمائ،رظوتلاهتنماات:مآ\[ءاووا: عادلإتود شمة ^٥£^ 
ّالمبجثلأممريئقاو؟.

.٢٣١واضىقهتشقامئاياوهذكرالقاعمةالٌ 

وقومه.ق شك لا محقق أمر مثل أي المالئ( )صحة (قوله: )١ 
لأنهاللام، عليه إيرامم بنية تدعى وكانت الكعة، يريد نملة— وزن ~ءارى ت)بنية( قوله )٢( 

البنية.هده يرب نسسههم كثر وقد بناها، 
الثقاتًق بدكره حيان ابن انقرد الحال مجهول حرملة بن الديال مه صمف، )"؟(إسناده 



^^ءلءء2ءتء!ءل21إ$ءسهءا

والعشزووالحامش الباب 
ُونشفيضفيمنضواشه

محمدبن محمد ابوتعد أحبرئا ئال! محمد، بن الخير سند ا أسان— ٢٤٠
ننحبيب حدسا ت ياو عدالثه، بن أحمد أبويعي—٠٢ أحبريا محال• الئطرو، 
ئنحدساأحمد ئاو! المزوني، يحص بن محمد حدسا ياوت الحثسن، 
إنحاى،محمدبن عى مند، بن حدساأور\يإ داز،ت اتوب، بن محمد 

مربىإل؛ق اجتؤع الممحز؛ نن افيد أف جمر؛ نن أذنعيد كرمه، مص 
يامنشرت لهم مماو وقدحشزالموسم، فيهم- يابن ~وكال هربش 

فه،علتكم متئدم النزمت، وفود ؤإد المومم، هدا حضز قد إد4 فزيش، 
وأحلإفوا،ولا نأتاواحدا، فيه قآحمعوا هدا، بأمرصاح؟م وقدممعوا 

تنشا.ثنصة ويرد؟ول،كم تنشا/ ثعصئم قبكدبؤ ^،[ ٦٨]
قو،ثأفلملنازفيمزلأ.قآثتامحاقالوا: 
وأنئغ.ققولوا انتم ثل صال،: 

عن( ١٨٢النبوة)دلائل ل أبونعيم رواء الثيء، بعض صعق وند الأجالح وفيه ، ٢٢٢؛/
به.الصواف ين المحن بن أحمد ين محمل على أبي 

٢ ٦٩/  ١٧العالة اJطالب المدكال ول , ٠rr U/ الث j شة أيي ان وروا، 
نيالممن المتخب ل حميد بن عيد ت طريقه من ورواه به، ممهر بن عر عن ناله بام

(.٢٥٨)اكوة المةJدلأ٠ل وقوام 
Y٢٧٨/ المدرك ل والحاكم ، ٥ ٤ م الدوري رواية من اكاريخ ل معين بن يحص ورواه 

يه.عبداه ين الأحلح إلئ يامنالهما 
يه..معين ابن عن الدوري طريق من ،  ١٧٦الخخ-،)ل كما العلل 3، الءلأل، ورواه 



هاف ينول أمر j لرص على الؤلن به أثار ما ذكر ني داسروذ الخامس الباب 

ثاهن.إثة مول قالوات 
ولاتساا؛.ئثا اقكها0، لقدزأث ثاهوبكاهن، ماوت 

مجنون.|وئ ت فتقول محالوا! 

ولاهماموبحئقه، ومهنااْ، الجا؛ول كدرأينا ماهوبمجنون، يال! 
تحانم،ؤلأنىنص.

ثاعئ.إيه فقوو ^١: ١٥
وهريصة،وهزجه، زجره، كثة، النم عزهنا لقد هوبشاعر، ما يال 

ئنو\ل1\تمرص.مثا وثبموطه، وتموصه، 
هماهم، وسحن الثحار، لقدرأينا ماهوبساحر، قال،ث ناحر، هنقول قالوات 

،.عقده١٤ولا بثمئه، هو 

همائقول؟مالوات 

أصالةلنب'ئ،يإفيرعهلقنلهحلاوة،ؤإفعشلطلاوة،ثإو وافإو ياوت 
د1ثبابل، انه هداثقاإلأعرف بقاييةر(مح دماانم ٠، لبماْلمودئل 

سع.لا الذي الخفي الكلام )زب( (توله: )١ 
أصابههوممن لمس أي إرادة، غتر عن وتحركها الأعضاء احتلاج التخالج؛ قوله؛)تخالجه( ( ٢١

وسوسه(.)ولا موله أفاده كما أمره ق أثره ظهور لعدم صدره ل وسوس ولا وحنقه الجن 
الشعر.أصناف وأصول أنواعه لبعض بيان •الخ( • وهرجه• لرجزْ توله• ، ٣١

فيه،ينفث ثم حنطا يعقد بأن الماحر يفعل كان ما إلئ إثارة عقده( ولا هوينفثه )فما فوله؛ ( ٤ ) 
معه..ريق لا لطف نفخ والفنان 

سليمة.سجية له من يدركها عظيمة لدة أي حلاوة( لقوله )إن ت فوله )٥( 
فائقا.وحنا رونقا وفتحها~أي الطاء "بضم )لطلاوة( وفوله؛ 
معانيه.بغزارة تلويحا الماء، كثير أي )لغدق( وقوله• 
الناصجة."الثمار أي الجني يحمل أي لجناة( )فرعه وقوله؛ 



اءث،قئقبخاكن؛نصث:تيضض
ضعنه صرلوا وعشيرته، المرء دبجن ورذجته، الثرء دبجى وأحيه، 
1إاإوص.

ممينظن،ثالآ:هساشين- ٢٤١
ثئتان،حديظ ت هاو عمن، أبي بن محمد حدسا ئال; عنزال، بن محقد 

زجرة،محةداَل:نمتجقامح، 
ئةإل هويشعر، ما اكزآق— ~ينني الكلام هدا مثل تممنث، مثا وهريصة، 

ينررص.لننثووما وإد4 لورا، و4 ؤإد لطلاوة، علته ؛ jjJلحلاوة، 

بنمحمد بن الحث_ص حدسا ت هال علي، بن محمد وحاJسا ت أبويم مال " ٢٤٢
هالتعبدالرراق، حدسا مالت بيب، ثبن تلمة حدسا هال1 حماد، 

تنتت،صنبج

محةجاةإدني.فئنأشاكزآن،
أنيريدون هومك، إن عم، ؛١ ^ ١٥٥هاتاْ جهل، ١^١ !، ٧٥ثآغ لة، زى مكأتة 

ماله.كثر إذا الرحل أورف، ت قولهم من لجناه، مكن أي وقوله؛)لمورفر( 
به.القزاز داود بن المحسن بن حبيب عن C ١ النبوة)٣٨ دلائل ق أبونعيم رواه مرمل، إسناده ا )١ 

حلرمه؛من ورواه به، محمد أبي بن محمد عن  ١٥٠ص السيرة ق إسحاق بن مهحمد ورواه 
.١٩٩/٢البيهقيفيدلأنلالبوة

النبوة.دلائل من وامتل.ركته الأصول، ْن سقهل. المعقوفتين بين ما )٢( 
به.حيان بن الشيح وأبي أبيه عن ١( النبوة)٦٨ دلائل ل أبونمم رواه مرمحل، إمناده )٣( 

.٣٤٧بمالمقريزىفيإهتاعالأساع؛/
لم.موشيخ ني، المصاحتا العين، عمر أبي بن يحص بن محمد عمرهو؛ أبي بن وممحمد 



افِهأنروئوو j المحليض أشاديي دالبئروذثيذ/ما الحابس اتاب 

ثنرضمحمدا 1سث هإثاك ع جثمؤ ياوت لم؟ هاو؛ مالأ، لك يجمعوا 
ئو:دديم:ضشسمحرئئلأ.لخاةبمُ، 

لث.^١^٠ وقك 3او، لما منكر محومك؛نك يلإ هولا له همز قاوت 
يمنجوأم.الآفارتش،ثلأأم

يمولالذي وافومايئب مني، ولأبأئعارالجى مي، ولابمصيدْ بزجر؛، 
دءّثلهللاوه، علته وأ0 لحلاوة، يمول الذي لمؤلؤ دالأفإ0 مذهدار١،، ثقا[ 
ينلى.وما لينلو ؤإثث يحنه، يحطم،L ؤإثه أنمثئ، مندى أغلاه، لشر 

فيه.ئقول حص هوملث، يرصى ما واش لت يمال، 

ض:ننض-تيآ>تي.
زنندني ؤ  cJ^iأييأرْيىءيرْ، ئداينريور، قلئامض•' قاو،ت 

.، ٢١[ ١ ١ 4 وحدا قئ 

أحمدنسخة ومنها الأخرى، المخ بقية من واصتدركته الأصل، من سقط المعقوتين ين ما ( ١ت 
الثالث.

معمربنعن  ٣٦٢م/ النمير ل عبدالرزاق رواه مبهم، أيضا إس—نائم ول مرمل، إساد0 ( ٢ ، 
وهو)أيوبالمبهم سمى ولكنه  ٥٥٠آ/ المستدرك ل الحاكم من ورواْ يه، رائد 

اوسخباق(.
١٠  Y٩٨/ الموة دلائل j اليهقي الحاكم: طريق من ورواه 
به.عكرمة عن متصور ين عباد عن معمر إلى بإسناده  ٤٢٩/ yyالتفسير ل الطبمري ورواه 



immmmmkm ب

والعشئونىالثادس الباب 

امحهلخامحينضنح،خمماجرئيرشدل 
محمدبس احتزياأبوتسعدمحمل ماوت محمد، المربن سسني ا أسان- ٢٤٣

نن/حبيب حيى ت محال عداف، بن أحمد أبومح، أ'نإتثا مال• الئطرر، [ ١٦٩]
محثزي،ئاو:طكاأظين

إمحاىمحمدبن ص تند، ئن حدساإنزامم محال! أيوبؤ، محمدنن 
قال:

ويدعوهماشحه، لهم يدل قنمؤ مى ماص عاى اف. رثول وئ0 
قدموش افأينهمثغدروثثالناص، هرتصحينقنتة وجنتئ القناة، وآي 

ظبج؛ائابي•
بهاطالق،. ورثول، ، ٤٠قدم  ٠٠١تحدُث، غتروالدوّم نن الطقئؤ، وكان 

يخخمح،ضاشونبم-ضمادامحائا.
^لأائرئؤبمئنا،بماظشيينأمحثائن
همك'صامحئ،:محلإمن:محه
سملإمن:محٌ،ئمماصظاك،،

يئاىسئخوظثا،ء؛الآمحارلأ^ة
نيمحضٌضثُفئا،ؤلأكُ،

أفقرمابى ، ٢١'كزثما؛إلانمجي-همدوت حص أدني نوت حض 
أنمئة.أذ أؤيد لا وأنا مله، مى يلثي 

القطن.وهو ~ مضموئ مهملة سين ئم الراء، ؤإسكان الكاف، ~دضم الكرسف ( ١ ) 



الكنه،عند بمالي قاتم اف. ول رمقإدا التنس، قعدوتر!أى قاو(ت 
سمنت،1او; قنله، بمص بم—مش أف إي افه قأئ منة، مريبأ مممت ماوت 

شاعتيب خمأ '}أر،لأل داقم، مح،مم،• قنت ءثاحتغا، 
ثاالرجو هدا مى أنتع أف محقا.تحش المبتح، مذ انمس عاي مايخش 

رمثته•محا ّقاذ ؤإن ملته، حثنا به تأتي الدي كان دإ0 ثمول،، 
حراثصنفرث—ول،اف.إرسهقايبختة،حىدحالقدال،ت
قوافلي، قالوا لثدي وكدا كدا لي قالوا إن؛وملئ، محمد، يا ظذ.' عليه، 

ئونك،أشح لأي أذئتكزئم_،، نددت حر أمنك يأحودوتي برحوا ما 
ذمحلأطا،مامحضمحمك•

ضافئتمنئ،ملأىطمحصنيالإم،لآلأنيامآن، 
ثلأأماأغدJث/منة، ألحن 

مُنعامرؤ إني الأف، لمي يا • وئن-، الحث،، هائم ث—وشهديث، قأنلنت، ؛ال،ت 
الهَأ0بمو،ييماذغ الإنلأم، دداع؛همإر دإرراجعيل؛هم، محي، قي 
إلته•أدعوهم محتا علبجم عويا لي ككو0 آته 

ا-بمزلئآبم.الثهأ ؛او:ققاَل:
ثسيءرضِ>ى،
ىل،:عاهأقيمحثمحي،مح

•دينهم ^١^، وجهي قي يقنت نظرامحاقتله أ0 أحثي 
واوالدية،والواوسس ولدهأ، المرأة وفقدان والفجيعة المصسة الثقلت أمي، رواثقل قوله* )١( 

محاسنه.وعددت عليه يكيت إذا المسن نديت من مأخوذة وهى 
ضالخيسانزإونضاس.



^^ءءص5؛!أء:5ةءأأ2لصلصأأ»ع

اشدلاش الخاتيؤثتتاءؤ0 يجعل سوطي، وأس ش مومغ فتحوو ت قاو 
^^لمحثبماأطإياِساك

ممثامكمحر،وثالب
ثلم^وكض:امح،ئمنكؤكشمال: 

دينك،مديي أيي' مال محمد، ديى وثاتمت أنلت ت هلت ت هال يا_؟ 
هأنالإ.الإنلأم علي يرصت حاآ نم زوت1بم، هاعثثل 

يالش:ج\يوا ]٩٦^ 
نلق:وم.ا;يأثنم؟ 

سءأبمل1داٍ،سققإفيتيوافه
الق؛'هالغ دوس عألي هد إثة اممه، زثوو يا مملت: بتنكه، 
نانف.دهلم.انجغإدمذ،فاذمحا، ا)ثهأاغدثنثا، هل:

صآئضمإدالإم،شظجن
هدكثم وائحئدى، وأحدا، بدرا، وهصى المدينه، هإلى افث رسول 

بحئ؛ر،الي. ووشول امح.بمراثمسم،أىدوص، رسول عش 
،•١١يئس مذ يمانصثقا أو نرك حص 

ينالحسن بن حييب عن ( ١٩١)النبوة دلائل ق أبونعيم رواه لانقطاعه، صعيف (إستاده 
به.القزاز داود 

ثوامعنه ورواه ، ٣٨٢/ ١ هشام لابن السيرة تيديب ق كما إسحاق بن محمد هكذا ورواه 
عنهورواه الميع-ث،(، كتاب ق إسحاق بن محمد )ويكر ودالت ( ٢٩٥)النبوة دلائل ق السنة 
٠ ١٣أ/ ٥ دمشق تارخ ل عساكر ابن أبمات 
فيكره.قالت عقية بن موصى إلى يإستاده  ٠٣٦ ه/ النبوة دلائل ل الثيهقي، ورواه 

ص)؛لإه؟(دعاءاشهلدوسبالهلاية.



حسبسِموته يئن طالب ر عمه اف.ثغ لزنول جرئ وانمنردذثي؛كرما الثابع التاب 

والعشزولالثابع اداب 
،أ١ موته عند طالب أبي عمه غأ . افه لزثول جرئ ما ذكر في 
عئداضثدأ-نيوا دالآت المدين، على بن ويحئ ١^، عبيد بن على أحبريا " ٢٤٤

ماوتحبابه، بن محمد بن الله عبيد أحأريا قاوت المأمون، بن على ابن 
الدورقؤ،إبزاه_لم بن يعقوب حدثنا داو،ت صاعد، بن أبومحمد حدسا 

الزهري،عن حنين، بن ممان حدسا هال! هارودأ، بن يزيد حدسا هالا1 

دال!المتي_،، بن عيد نص 

وأبوأمه، أبي بن مداله وعنده اممه.، رسول أتاْ ؤوطالب احثضر لما 

عنديوأحشنهم حما، عدق الناس أعظم إيلث، ياعم، :٠ البي أه قال 
ص'س،بيهااقداعه

ينمالماةة،ئزلأإوههاش/
^الآل4ُ;وم،صقضاظب؟.

وهواء، يثمن علن  ١٦٢يتفضل افه يد الهداية بأن بين التي الأحاديث يعص الممنف أورد ١( 
.ؤنينؤأبمتفيامثهقئاثاثتعالن; اش ٠—ال، وقد لايملح، ومن لها يملح من يعلم ص—بحانه 
وأنسكا؛ه، ^نُشظثىممضىأش ؤوت0 وج-ل■ عز وثال، يزرر،•، 

رمولاف.وى>هإلأاص.
هداق المصنف رواها التي الأحاديث وأمام وغيرها الأيات هده أمام ليقف الأسان و1ن 

والذائدوحاميه وكافله الله.ؤ رصول عم فهذا وامحتقامته، الدين هدا يصرامة )مأخوذا الباب 
أنله س الله رسول حب وشدة ه، اش لرسول حبه شدة ْع الإيمان، له افه يكتب لا عنه 

علموقد العقيدة، إلئ يقصد ولم الأبوة، وحب القرابة عصبية إلئ نصد إنما ذللث، يرمن، 
القرآنظلال ل كتاب من ؤيرحوه(، افه رسول له يحه كان ما له يقدر فلم منه، هذا افه 

.YU.r/o



^^؛ء2أ؛؛إهه؛ألإأأ؛2عععأ١  ١٨

ومات.عتدالئطف، ملة على آنا يماوت 
LJ_ ، 4الاوه! رثولjbU  2لآن_تئقزنى،J ، اف4ميأيزو عنك، أنة نم ما

ؤمح%ءيراءاموأأيايعفروأ ,بليآ أمحي ؤز وجزت 
.١٢١١[ ١ ١-؛  ١٣]1^: ؤزحيث؛■ يوله؛ إلى متت٤٠، أزل حقامأ وؤ 

أ-نيوا،! jLsمري، الجن ت قال( ■ءنل.الث1قى، بن محمد وثذ — ٢٤٥
أبيبن الحارث حاوسا داو(ت دب ومثبن  J_>-fحدثنا  I،J1ق—حثويه، آبن 

مال،!عمن، بن محمد أحتزيا ت شال سعي.، بن محمد حدسا محال،! أمامه، 
بثؤ،ص اكب، بن تعيد ض الرهري، عن واشد، بن معمر حديثي 

١٢٢^^^.

المطيعق،أح؛رنا ت يال، م،، المن؛ ابن أ-حبرنا مال،؛ الحصنن، ابن ا أح؛تذ— ٢٤٦
عىحدسانحى، ،؛ Jllأبى، حدثنى مال؛ أحمد، بن •ء1داش حدثنا داو،ت 

هادتمحْ، أبي ض حازم، أبو ^؛؛5;، ئال• كبماف، بن يزيد 
رالمامة ثوم بها لك، أمهد افه، إبُ إله لا قل ؛ لمئه ه افه رمول هال 

الجؤغ،دك حمنذش ١ ؤث—يمولوذ؛ مربس، أذيعيربي نولا مم-الت 

حالفوقد صعيقة، خاصة الزهري عن حسن بن صفيان ورواية اله، لإرسصعيف (إسنادْ ١ ) 
المسيببن صعيد عن ومرة هريرة، أبى مسند من مرة فجعله الأثيات الزهري أصحاب 
المستدركق الح^كم رواه صسمأق، كما حزن، بن المسبمب ند جممن أنه والصعحيح مرسلا، 

هريرة.أبي إلى نيا مبه هارون بن يريد إلى بإسناده  ٣٦٦ ١٦
قصعد ابن رواه ساق، كما صحيح الحديث ولكن الواقدي، لضعف حدا، صعيف )\(إصناد0 

٨. Ixالمنتظم ق الصنف ت طريقه من ورواه به، الواقدي عن ١ ٢ ٢ / ١ الكبرئ الهلبقات 
٧٨; ٣٩السند ي وأحمد ٢(، • والنسائي)٥٣ (، ٢٤لم)وم(، ٤  ٦٧٥الخاري)ورواء 

يه.معمر إلى منالهم يا 



تزنييند طالب آبي غئه مغ اممب. لزئوو جزئ ثا ذكر ؤالعئثولفي الئاغ الناب 

؛آثبك مذ إدث،لأمدى ؤ وجزت عر ■ ٥١مآنرو عتنك، ه لأيززت 
٥٦ ^/

انهمئا>اجهسم؛.

قاو،،، Us\وولإءئوو نالزاي-.وأئل بابم؛ - الثزغ ثويَلثا زثكدا 
والحور.الصنم، وض والراء، ~بالثاء المع ض إيما يعلم،؛ 

![]٠٧خثزنه، ابن ي قال: ١^>؛،، أ-تيوا قال: ، تياتاقي/ ابن ^^١ - ٢٤٧
بنئخثد حوئن_ا : ١Jli^^، خدي ق1و: ابن خدكا ئال: 
أحيعدافوبن بن محمد حدش هال،: عمن، بن محمد  Ij^-tمحال: نعد، 

قال،:الئدري، صمر ثفلقبن بن عدافه عى أبته، ض الزهري، 

الجزغ،لهز,ي هزئش: لولا أحي، انن يا أئوطالجؤ: ئاو 
فيمل،وأةززلم،بكوكونتجّطك،، 

ذتييلذر•مح،، دد-أبك بها،لثاأرئميىمحك، 
مىنمعتم ما بحير يرالوا لذ مثال• عيدالئشج،، بثي دعا طالب، آبا إ0 ثم 

وآعينوهترثدوا.ياسعوه، ابنتمأمزْ، وما محمي.، 

^محىاهاؤمملإاِي؟.
الديعاى لتاثنتلث، صحح وأنا ال،كلمه تألثمب إوانالث، أما أئوءلالمج: ممال، 

جرعا،أحيلها أر هزص هثزئ ١^^،، عند أجئغ أ0 أكزة ونكر مول،، 
يه.سعيد بن يحين عن  ٣٧٤/ ١ ٥ المستد ق أحمد رواه صحح، سناده إ( 

الإيمانثع، ق والبيهقي ٨، ٠ ٧ / Y التوحيد اب كننق حزيمة وابن (، ٢٥)لم مورواه 
به.بإنادهمإلنيحين ١  ١٩٤/ 



راَع'أبحا الثوبن محي بن ^"١^ بن معاؤيه وحدش عمر* بل محمد نال - ٢٤٨
ءيىبي،عذبجصمح،

ئءساة،اك ضميىبيشص\مئو:أنحزئ 
ورحمة.ايلاثث عمن ووارْ، وُكمئة، 

داو:صإثئداو.

لإلش دلابمحرج اف.بمتئفئلئ؛اما، زثوو وجمل 
١٣١يمؤيوأك؛ننك^عيهجبربملهدْالآث-ؤتؤمآَلك>ى 

١[.لسورْاكويةت"اا مغنح،• ١؛-^، ٠^١٧ دؤ إنسر؟ءضن 
،.تيثأةننىنثوjافسقامم١٢

أىض سما0، حدسا  ijuدكم، نن المقل وأحبرثا عمر• محمدبن ثاو —  ٢٤٩
ئال:علي، عن كف، بن ناجيه عن إنحاى، 

اذميداو،:تيس،ص:إنئ،ماثوقدس، 
دلأتحي"ُر(ئىخممح،•يواية، 

p ثة، قلق فؤثة،  ،_u  ^ م Uى
الواعديعمر بن محمد عن  ٩٨/ ١ الطبقات ق سعد ابن ورواه الواقدي، فيه حدا، صعيف اسناده )١( 

٩٠ T/ المنتظم ق والمصنف ، ٩٣٢ إ ٦٦دمشق تاؤيح ل عاكر ابن ءلريقهت من ورواه به، 
بنهشام عن الأهوازي الهتثم بن يكر عن  ٢٥أ/الأشراف أساب ل السلاذري ورواه 

ترجمة.له أجد لم وشيخه مرملا، يه المبب ين معيد عن الرهرى عن معمر عن يوصم، 
ورواه، U٤٦٩/ الثقات ق حبان ابن ذكره معاوية وشيخه الوافدي فيه جدا، صعيف إساده )٢( 

قعساكر ابن طريقه: من ورواه به، الواقدى عمر بن محمد عن  ١٩٩/ الهليقات ق محي ابن 
.٩ r/ المتظم j وانمف ، ٣٣٦/ ٦٦دمشق تاريخ 





va^sm^saaaaa^^

محاثام<.

المهتدي،نن ين أبوالصّأحيردا ماوت المجلي، بن علي بن أحمد أ-محرنا — ٢ ٥ ١ 
اصينقاو:أنيناساشِينصئمص، 

هلقبن الخسن ك :  Jliئونئ، بن ثوئف ي ،: Jliإن-ثاءل، 
الحارث،بن عبمدام ص محر، بن عس رائدْ، ض الجنفي، 

مال!عإداك1لّ_،، بن العثاس عن 
يئضّ؛جثال أبوطالت، عملئ، اقو، يارثول هة1وت،1 اش.، رثول أست، 
ilu  ،،يممعه؟هز ؤيمنمك

^^^لآ1داسفياتيكالأَمرم
ت٤ ١ ٢ بغداداُ/ تاريخ ل البغدادي الخد_، عنه قال مر، أحمدبن نبه صعيف، (إسناده ١ ) 

٥٢ ٩ / ١ 0 بغداد ل البغدادي الخلس، رواه بثقة(، ليس أنه عش تدل نكره حديثه )ول 
٥٢ ٠ ؛،/ ٩ دسق ل اكر عابن طريقه: من ورواه به، العالي الحسين بن الحسن عن 

العللل واسق ٣، ٤ ٩ Y/ البوة دلائل j واليهقى ، ٤ ٢ ٢ / ١ الكامل ي عدي ابن ورواه 
بمياإدمينأبير،حبه•التاب 

مذا)محذامتكر، فقال: الحديث، هذا أحمدعن الإمام ١ ٥ صْ العلل ل المروذي ال وم
ينالايغوارزم،، بنعيدالرحمن عوإبراميم المجهول بالرجل والمقصود رحلمجهول(، 

■متكر( حبمر )وهدا : ٤ ٥ / ١ الاعتدال ميزان ل الذمي 
مثلالنمب )هده ٢:  Y٥٣/ الأنساب j معاق النال )الصدلاق(، أيضا: ه ل)\(ويةال 

الحديث،اليغلءادي، المانرئ أبوالقاصم عالي، بن أحمل■ بن عبيدالقه وءوُ سواء(، الصيلءلاق 
.A٧٨٩/ الإسلام -اييح يفلر: (، ٣٩٨سة)تول الثقة، 

عليبن الحين إلى بإسادْ  y٨٨٨/ الإيمان كتاب ل منيه ابن رواه صحيح، )٣(إمناده 
الجسي؛ه•

به.عمير بن ءثاJاللاإi، إلئ بإسنادهما ( ٢٠٩وملم)(، ٣٨٨٣البخاري)ورواه 
يسلحها ~ الأولى المهملة الحاء وسكون المحجمتين المادين بقح )الضحضاح( وتوله: 
العن.اب.عنه حممه أنه والمعتن الغمرْ، وهوضد الماء، من ترب لما أيضا ؤيقال الكنب،، 



عندنوتيطالب أبي عمه ئغ افه. لرئول دالتئروذتحرذكرماجرئ الئابغ الباب 
١٢٣^^هلءإهعس2هلء2لء2ص) 

الصحنحص.ق أ-مجاْ 

]•7ب[، المأمون/ بن علي بى عبدالصمد أحبريا يال؛ اض، عبتد بن علي أح؛ردا " ٢٥٢
ينسلمه حدسا ت محال صاعد، ابن حدثنا محال! ■حتاته، ابن أحبرئا يال؛ 

ص،، jlIpبن موتى أح؛رئا مال■' عون، جعفربن حدثثا مال؛ ثبب، 
محال;١^؛^،، كعب بن محمد 

قربش•لئ هالئ، فيها، مص ١^■^، ثكوه طالب أبو لما ١^ بلعني 
إثكصسالخةاس

حالش،ممالتوأبوتكرمعه ه، اممه رثول، وجد حص الرئول(، لمج مال• 
إليمأربل تهم، صمحفث ين إي أجي، ابن ظ لك،ت يمول عملث، محمد، ثا 

شماء•مه لي بمكيف بشيء وشرابها طعامها ثدومن امحي هدة جيث، بن 
اثكاقرين•عش ممها اطه إف أبوبكرت ممال 

أرتلثممحيي١^"^، محمدا يلنث مي■ دمالت يآحتزهم، إل؛هم مرجع 
محومإناهَ>ثهاضمح،

مج^تد.فسكت 

هوجي•عئدْ، رئولأمى أرتل حى عليه، امتهم محملوا ت مال، 
ؤلذ•مثل له دمال هال،ت مجيسه، في 

وثزابها.طعامها ائكافرين على افاء'حثم إن اممه.I رسول، همال، 
ك،محدةطوأارحالأ،

فئاو:ظواثثثنئي.



ا.فصعسقث_

٧مال ، ^١٠٠لك إو'كالئ من1، مؤ ي1حيى وماأئث بماعلين، ماحن محالوات 

وحمحشسرا، حتزا،'كملش عئي حزيت عم يا مماو: إثه مجنش 
أنيواحدة لأكلمة مسك عش أعني عماه يا حيرا، عني مجزث يرا، 

انماتة.يوم عروجل بهاعنداف لك 
ئل:وةامح:ااينأحم؟•

قللأإوتهافُبمةلأمطثك/ماو: 
عندعئك جنغ مثاوت بمدى، مثربجا لولاأ0 وافي إكليلناصح، قاوت 

عثك.بها ، LUVالثوت 
الأشياخ.ق الخس زأز أك طالب أثا ثا م؛: نخح داَو: 

الثوت.عنت. جنغ عمك أ0 مرص حد.ث لا الأئياخ منه !،; ١٥
)ةيحن.<^^ ١٥يزدني، حص رى لك أمتئفئ لأأراو رثوو يماو 

ثان.ما 

^^^،زكويفياتاذا،بجام
حىو1مئركيرا ها>تتذمؤوا لنئه، ينثئفئ محمد. وه1.ا لأبنه، إبزامم 

قثثميكس،•أد(منذغثوا ! ٣١٠وآك.مكت> للش ماَلكركث■ ؤ الآيهث ثرلت 
خمم؛محالآةرُ

الترمذيله روئ وهوصعيف، الؤتن.ى، عبيدة بن هوس أيضا وفيه لإرساله، صعيمح، إستاده '( 
ورواهبه، عون بن جعفر إلى بإستاده  ٢٦١ص النزول أماب ل الواحدى رواه ماجه، وابن 

.٦٣٢٨/ ٦ دمشق تارخ ق عساكر ابن ءلريقهت من 



___دحي•يجث طالب ش بمدنوت اقوه لرنول ذكرتاجرئ دالبشروذش الثاني التاب 

وا}يذئووالثامن الباب 
دحديجهطالب أيي ثوت بمد الم. جنئ ما قي 

ابنأحبرتا فال! الجوهري، _ا أحتزدقال! ال؛_زار، عأدالإاةى ابن أح؛تئا ٢—  ٥٣
أبيبن الحاوث حدسا نال! معروف، بن أحثي حدسا ئال! حيويه، 
واقي،بن عنز نن محمد أحتزJا ئال! تعد، بن محمد حدسا ئال! أتامة، 

بنوالقيد عبدالعزيز، بن وعبدالرحمن دثار، بن صالح بن محمد عس 
مال؛حرام، بن حكتم عذ أصحابه، عذئض عداممه، 
^^١!نئزرا،، ئن ممَ ص __، تياشِ، نن خثد ئح 

رمم احثمعنث، آيام~ ثهروحمثة تيهنا ~وئ0 وحديجه/ أبوطالب توفي نما 
ئزيسويالترمنه ١^^، وأمل يتة، ملزم مصتان، ه ^ ٥١زشول عش 

ولايطئع.ساJ،، ؛،^ ١٥ما
صانعاآكئثا وما أرذيتؤ، لما امض محمد، يا مثال! مجاءه، لهب أنا دلك مبغ 

أموث،.حش إلتك لايوصل لا صنمه، ١٥حث١ أنوطالب إلثال 
هئاوثُ،يرضاف.ص،هأملهأموم،، 

عتبه.صثأآ؛و قريش معشر يا يصح! 
توقتل محمر، أي ابن ونل؛ صبر، بن صداق بن ثعلة شل؛ اسمه، ل اخلف صعير بن ثعلة ( )١ 

أبوداود•دوام واحدا، حديثا الني عن روى صغير، صحابي النيلي، صمر بن ثعلة بن همداش 
.٢ ٨ ٩ / ١ أسدالغابة الأيرل ابن ومءراءكماضث المهمكن، العين ونتح الماد، يضم وصعير 

•الزهري وهوأحوالحافظ الزمي، مهاب بن ءبا.اش بن اه محيي بن لم مبن عبداش محه والراوي 
٧(،)١ يضع أن وحقه النامحخ، من حطأ وهذا ٧(، رقم)• نمدكرر الأصل، نسخة ق جاء كدا ( ٢ ) 

الصفحات.رأس علن والمكتوبة التالية، الأرتام تغيير من لمايرساع1< حش عاى تابعه ولكي 
3،اللاذري ، ؛LJالمستهزئين، من كان همي، ال عدي بن قيس بن الحارث هو؛ الغيهللة ابن )٣( 

إليها.بوا نعدي، بن نيس أولاد أم )والغيطالة :  ١٣٢/ ١ الأشراف أنساب 



دينمائازيئ صاو: ثهب، أبى علئ وممئ حتى هربس هآيتلئ 
ممالوا;يريد،  L»Jيمضى حى يمام أذ أجي ابن أنع ومحي عتدالمشب، 

١^■^.ووضك ؛،، Ju^-ljأحثنت،، هد 
منأحد نه ينثرض لا ويأتي يدهب أتاما ه'كديك افه وثوو ئئأكث 
أبيإل دأبوجهل تجب أبي بن عب جاء حش لهب، أبا دثابوا يرئش، 

هقالأوة:أختكلم،، 
هاو:لآ،هالآ:مأوة.

يومه.ج هاو: عئدالمشمج؟ مدحل أيى محمد، يا أبولهب؛ لن صال 
هدسألته،هثاو،تمخينمه،ممالأله؛دال،تئُمجأبولهبإثهما،صاو،ت 

ينم،الله.ت رسول، هفاو الناز؟ أيدحرهمدالمش_، محمد، يا هماو; 
اشذخز 

ألئرعم وان<ت، ^j)، عدو) نك لاتزحن، واف أبولهج،• ممال، 
.دزئش١١٢هووناثئ علته هاشتد الن١ر، فى 

بسعبمالرحم--ن وحدبى عمت؛ بس محئد ئال - ٢٥٤
ءال،تمطعم، بن جبتر بن محمي• عن الحوئريثح، 

الطائم،>أآ<.إلئ هحتج اف. رثوو من هربمن تاولئ لمائوزأبوطالب، 
عمرين محمد الواثدى عن ٢ ١ ١ / ١ الك؛رئ الطبقات ق محعد ابن رواه حدا، صعيم، إسناده )١( 

.١ ١ المنتظم'X/ ل الصنف، طريقه; من ورواه به، 
^فذ،يساو،تردق-ردئاسظ■

فيكره.تيه...( بالجوزى بن أبوالفرج 
بن~محمل الواقدي عن ٢ ١ ١ / ١ الكمّئ الطبقات ق سعد ابن رواه حدا، صعيمؤ إمنادْ )٢( 



الطائفإلئ حروجه قي ه الم لرئول ذكرتاجرئ دالءشثدذقي الئابع الباب 

والشزون^ ١س 
الق؛فإلى حروجه قي اقو. يرشول جرئ ما ؛كر في 

ابىاحبزثا اوث قاليموقوؤ، أحتزئا (! Jliعدالتاقي، بن محمد أحبرئا — ٢٥٥
اتامة،أبي بن الحاوُث، حدسا محال! معروف، بن احمد حدسا ماو،ت حثويه، 

حدشئاوت عمن، نن أحبرنامحمد نار•' تند، حدسامحمدبن دات،ت 
بنجبير بن محئد عذ الحويرث، همسأنح، عدالنزيز، ن عبمالئ-ءن>، 

ئلهم،
ؤيدننومنة الطاتم،، إلئ طاJي، أبي اف.بمدموُت، رثول حنج 
.٢١١عشر تق ثواو من ثاو في ودللث، حاويه، 

هود وو 

 ،Jأيام.عثزه الطائف_، في محآةام الإن1اد! ^١ بعير عمن نن محمد دا
وحافوابمبموْ ثلم وكثمه، إلاجاءه أئنافهم من أحدا لاينع يوا، ت عيرْ وئال 

الأزض،من بمحايك، والحق يلدنا، من احئج محمد، يا محمالوات أحيانهم، على 
ويندلتدميان، رحليه إ0 حص ينجموهبالخجارة، ثجعلوا س_مهاءهلم، وأعزوايه 

شجاجا.رأسه في شج لثد حى ينهسه، يقيه حارثه ابن 
منيصر ثام ثئله ئرو يلما نحزون، وهو نكه إلئ ه اقو رسول ئاشزف 

١٠ ٢ y/ المنتظم ق المصش طروق4ت من ورواه به، عمر 
وهوتابعي،الزرقي،، الأنماركا الحويرث بن معايية بن همدالرحمن هوت الحويرث يأبي 
ماجه•أبويائيوابن له ددئ 

لم.مله روئ المدق، الأوسي الأنمبماري عبدافه ابن م! عبدالعزيز بن وع؛ل.اه 
بنمحمد الواةا.ى عن ٢ ١ ١ / ١ الكثرئ الهلقات ق سعد ابن رواه حا.ا، ضعيف (إمائه ١ ) 

.١ ٢ v/ المنتفلم ق الممتن,، طريقه,' من ورواه به، عمر 



ءمحصهسقة

بنحلهوأقام يانتئعوا، ئصٍبيى، أنل من تسعه الجن ثرمن إليه قمري ، ٢١اللنلل
لأب-ل• 

مكرر[
حزاعهمن زجلا مازتل وقدأحزجوك؟، عليهم ئدحل كبمل ينين لة لمال ، ياما/ أى 

.٢٢١م مال: جوارك؟، في أيحل عدي؛ بن ئض إل 
عندالطائف—،، اممه.إلى رسول انتهى لثا المرظي؛ كنتا محمدبن ونال 

عنديالل،ثآدية: إحو0 وهم يوض، وأس_تافهلم ميم، اده نهم ثهيم،، من مر إلئ 
ا1ي،قءامإدامعروجل،

عومه.مى حالمة مذ عش معه والقيام الإسلام، عش نحرته مذ لة جاء بما وكلمهم 

االثأزنiالث،.كاف إذ ص-ص: تاب، سال^^١- 
مزك؟.يرسلة أحدا  ٠٥١وجد أما الآحرث ومال 

محزنولأنحاممول،هاأظإثطنا
محبعشاش،نامحيتح،أفص•

ئمهاءهمبؤ وأعروا يف، حي من ومدثس عندهم، من اش. زثول، ممام 
حائطإش وألجئوه الثاس، علنه اجثتغ حس ؤثصيحوذبه، ين؛وئه و'ءب؛دهلم، 

لكفمن يم، محاة من عنه ونجع مح؛~ وهنا وئتبهبنلأ~ لأ، بن لعقه 
وينيانإلتؤ، ينظران نبينه وابنا ،، فيه١٤مجلس مذعثت، حلة ظل متميإش يتبمة، 

مكة:حتوب ق كلأهما نخالتان وهما مكة، حتوب ق موضع وآما ا)نخلة(، ذكرنأن سق )١( 
الكسر.السيل من بالقرب وتقع الشامية، نخالة هنا والمراد ويمانية، شامية، 

بينالحادود عالئ عمر، ابن جريرة شمال، تقع مدينة وكرثانيه— أوله، شح و)م،يسن(— 
أيضا.ذكرناها أن وسيق الزكية، الحدود داخل النوم لص ومولنا، تركنا 

١.٢  ١Y-Y ١ معدا/ لاين امرئ الطبقات ق الص )؟(وردهدا
به.ؤيرمي يتزمه أي )يمرط( ت )'؟(قوله 

العنب.من القضيب — بالتحرياك، — )ملة( )٤(نوله؛ 





^^أءإل2هءأءةلألءءأهءءأ

لأضحيرف لخد هدا، ثيءحثرمذ الأرض في ما سيدي يا ثاتات ومحدميه؟ ويديه 
ئ:مةإلألأرا،.

أحبرئا—١^ ٥ والخورجى، الأاJدي، أح؛تدا ئاو! أح؛زدا — ٢٥٦
خديئال: الترمذي، كدشا : JUاونخ؛وبتي، خدنم1 محاو: ١^١^، 

حقايحدسا محاو; ينأس_1لم، روح أح؛زدا/ ئاو; عداومحن، بن عبمداض [ ١٧١]
:Jli ،_!_ ،vLuخدشاثاَل: ١^٠نشه، 

اقوقى أوذت ولمي أحد، ، يحافوما الثه فى أحمت لمد اقو.ت رسول قال، 
أئئطعام نح، ما وؤؤ يوم بجن مذ ةلآئو0 عئ أتت ولمي أحد، يودئ وثا 

•بلال، إبط دوي-إلأثىءيوابخ 
حزجحى البي. أن ومعثاه• صحيح، حس حديث هدا اومديت مال، 

يحتريحمله ما الطعام من بلأل تع كاف إثما بلال، ومعه نكه من هاربا 
امم>ى.

هشامابن محيرة ق كما السيرة ق إمححاق ابن اكرظي؛ كعب ين محمد عن بطوله النءس هدا ذكر )١( 
هكدافيكرم ا)،؛...( فالقرظي، كعب بن محمد عن زياد، بن يزيد ناوت)فحدثني ، ٤ ١ ٩ / ١ 

.١١٣ص والبكاء الرقة كتاب ق قدامة وابن ، ٣١٣/ المنتفلم ق ، المصنفعنه! ورواه مرملا، 
(،١٠٣٦)الدعام كتاب وق ، ٧٣/ ١ ٣ الكبير المعجم ق الفران رواه فقد آحر، ٍلريق وله 
اليغداديوالخطيب (، ٣٩٢التوحيد)كتاب j مدْ وابن ٢، ١ ٢ ٤ ٦; الكامل ق عدي وابن 

٥١ ٢ ؛/ ٩ دمشق تاييخ ل عساكر وابن ، ٢٧٥آ/ السامع وآداب الراوي لأحلاق لجامع اق 
ربن جعفر بن عتداف عن أمحه عن عروة بن هشام عن إسحاق بن محمد إلن بإسنادهم 

محّماعايذكر ولم مدلس إسحاق ابن أن سوئ صحيح، الإسناد وهل.ا فيكره، ءلاو_ا، 
ٌنهشامينءردْ•

ياق،الهذا من نحوا عقبة بن مومحن ذكر )وقد ٣؛ ٤ ٠ / ٤ والنهاية اي.اية ق كير ابن وقال، 
محلرقه.بمجمؤع ثابت، الخليثإ أن علن يدل، هدا وكل الل.ءاء(، يدكر لم أنه إلا 

به.الدارمي الفضل بن عبدالرحمن بن عبدالأة عن ٢(  ٤٧٢)الترمذي رواه صحيح، )أ(إسنادْ 
،~٢٤٥/١٩المسند ق وأحمي. ٣، ١ ٣ / أ المصنم، ق شيبة أبي وابن (، ١٥١ماجه)ابن ورواه 



بحوارالطائف من زجع إما ثكه اف. دئوو يحول ثى الثلائوذ الباب 

الثلائوناوب 
بحوارالطائف من رج لما مكه . اممه نمول يحول يي 
ثلممال: ثريق، بن الأحس إلئ أونل الطائف من اطه. وئوو وجع لئا 

علىلأيجتر الحي_م، إل الأحنس: س_ال ري؟، رماله أبلغ حى مجيري أنث 
امح؛حرُ

أئثقل ،؛ ilJمحمدأيقول إل مملثة؛ عمرو، بى ئهيل إيت للرس—ول• ءثال 
قاتاه.ربج؛،؟ لأن رنا أبلع حى مجيري 

هم؛نمحيلأَنمش:ششص.
وأبويعالئ، a١٧٦/ المسند ل والزار (، ١٣١٧المستد)ق انمتخب ق حميد وعبدين 

يه.سلمه بن حماد إلى بإسنادهم ٥ ١ ٥ / ١ ٤ الصحيح ق حيان وابن ، ١ ٤ ٥ ٦/ لمسند اق 
وهمزهرة، بني حليف ثقيف، من والأحنس المسب، الخالص الرجل ت)الصريح( قوله )١( 

آنذاك،الأعراف حب تابعا لا أصلا يكون أن يجتر لن بد ولا ^^، اش رسول أحوال 
أنالجمر حاءهم ّ يدر محن زهرة يبني ر"أع لأنه الأحنس، لقب ؤإنما أبي، اسمه والأحنس 

فكانالأحنس أسلم ئم بدلك، فسمي زهرة، ثبتي الأحنس حنس فقيل بالير، نجا سفيان أيا 
عنه.الله رصي عمر اامؤم٠ين أمتر حلافة أول ل ومات حنيتا، وشهد المولفت، من 

أسلموايومالدين الطلقاء من كان القرشي، غالب بن لزى بن عامر بمي عمرومن بن هل م)٢( 
باليرموك.قتل ويمال عشرة، ثمان سنه عمواس، حناعون ق واستشهد الفتح، 
بمي،علمح!، تجير لا دما غالب، بن، فهر بن، لوي عاص؛>، بي، من، لأنه الإجارة رفْم، يانما 
كب،بني، من، سا أدنءأ، عامر بني، لأن الطاح، قريم، وهم غالب، بن لوي بن، كب 

منجزءا وكان عبدمانخ، بن نوفل ني وهوزعيم باسم، الني. استجار لث، ولذل
عبداك١روبي عبدسمس وبتي هاسم بتي مع واحد مستوئ فهوعلئ المعلمين، حلف 

محصي.بن عيدمتاف بنو وكلهم الخللب، وبتي 
أنهوفيه ؤ^، اممه رسول يدركه ولم قصي أبناء ل كان المئين حلف أن إلى نشير وللفائدة 

بنوعيدمنأففاحثهع واللواء، والسقاية الحجامة حول وبنوعيدانمار بنوعبدمناف تنانع 
فسمواالكعبة، أستار ل وصمحوها حلييا، مملوءة حفنة ق أيديهم وغمسوا تبحهم ومجن 

وأنعبدمناف، لني والرفادة السقاية تكون أن على بالصلح الزلع انتهى وقد بالخليبتن، 



^^ء2ءتده؛2ههءة2عءأءأأ

محمدأإف هقلل،ت عدي، ين \ذ2ف؛ إت  I(Jl_البي؛ق^فأح؛رْ، مأتى قال• 
•ونح،؟ رسالات أبلغ حى ئجتري أق هل لك: بموو 

قاو:ونلمقنيخل.

فاحبرْ•إليؤ مرجع 

المنجد،مدحثوا وتنوأحيه، هووبنوه هدلبزيلأحة عدي بن المطعم وأصح 
رخ4لهاو:أبييتأمني.

١>^سمأ-مت•بلثجتأ،قال: قاَلت 
رامحرفركمحن رصش يانئتة، إلئ ئانتهكي ه، اش رسول قدحل 
،.^١١ئطئوف وأزلأدة ذضأ ١^:^، 

٠٠

أبوأئجريا مالت Jماح، بن أح؛رداأبوعلي • هال الزوونأ، أبوتعد أحتزدا — ٢  ٥٧
حدسادال،ت عمير، بن محمد بن الحنص حدينا يال; ماهين، بن حمص 

طكائ؛،ضمحذ،ضممينمحين
قال!صرأئيه، مطعم، 

~بنيهولا؟ قي قكلمثي حيا، عدي بن مطعم لوُقاذ اقوه رسول، يال، 

عبدالدار.لبتي والندوة واللواء الحجابة تكون 
٣. ٤٤٣; واكهاية الداة وو ، ١ ٥ r/ ليمشف \يم و الخم هدا ورد )١( 

،٢٩٢/٢٧(،وأحمدفيافر٢٦٨٩وأبوداود)
باسنادهم ٤٧٣ T/ والتاؤيخ المعرفة ق سفيان بن ؤيعقوب ، ٤  ٧٧/ ١ الند ق والحميدى 

إلئالزهمتم،به•



المواسمز المايو غلى مثة اطبه عزضينول قي ال؛؛اؤىواكلأمJ الباب 
^^هء1ء2ءلغأءصؤج^^.1

والثلاثوذلغائي اس 
المرامل المام على سة ه الله وثول عرض قي 

إرملأن، بني يا ميمول المائل عش الموبم ل يقف اقو. ومول كاف 
ثث.به سركوا ولأ ثنتدوه، أن إل1كلم، اش ومول 

لآدط1عوْ.ويةولت أبولهسا، حلمة مشي يف 

دابوا.وجل م ^ ٥١إلئ مانلهم،!وخأئز و كنية اقو. وتول وأش 
مئة.^^١ منم منازلهم، 3، كلسا واتئ 
•ود أيح عي قرئوا منانلهم، و حنحثه تني وأتى 
صشه.بن عامز وأش 

عنده.عي وعرص دعاه إلأ ومزق انم لة نس العرب، مى ينع لأ وكاف 
،[٢٧١]ق الناس يتع بيس، عئز بمكة/ اقو. وتول مكث عدامموت بن جابر وقال 
،•بجنرني؟أمن يوومحي، من بمول• المرام، ول ومجنه، بعكاظ، منازلهم 

١محرجي،وأبوبجر الأردي، أبوعامر أتمريا مادت الكروجى، أح-رئا - ٢٥٨
الترمذي،:ندكا هال: السوبؤ، خدنا مال: التراح، ابن أختنا ئالأَ: 

خدننامال،: كير، ئ ثثئد لحدثنا ئاJ: ١^١^، ئ قغثد كدثنا ئال،: 
محة،صشابيئرس،ض

داو(تعداش، بن جابر 

وصندأ، مساق جابر وحدبث، ، ١٦ّآ/ للممنف المنتظم كتاب، ل يطوله انمي هدا (ورد ١ • 
صحيح.



^^^لممععههه»؛«آ؛«ألألألصا

ألآرجوبممح(إدذذوذ' اتيي.ضصساكنش، ثاذ 

فضل:

أفإلى الرقول. اختلج وجه ما مثال: الإيمان أوقيل لملجي عرض ربما 
لكفحئء أمئْ هلولكف منيوؤسير؟ المواسم! ق مول وأف كافر، حمارة ي يدحل 

دمر0.مرسيه أمَُِْمُْ 

حممُخفيت فإذا ضلمماإلأتجنم، الإلةاكادن واووة:دلتتأو 
اشيءل/ضئاؤبمظنا

زنا

فه.^^وداخهمملآخijوأيئاس الأس وأذان 
^٧!،حش علمنأأ0 ؤبمهرؤيودئ، الجؤع، الحجربى يشد رموله رأيثا مإدا 
إالثلأ:؛نجب خلال بى لالحن بمصها يلثحنا إف حكما، 

Uالثلث بايلأء، \لأذ\ ص لبمكن الئثد، انماث إخدائثا: 
ئفمنذِك.

ض،.امدفيني قاب بماّ 
منورواه به، البخاري إمماعيل ين محمد عن ( ٢٩٢٥رواءالرميي)صحيح، إمحناده C ر١ 

(.٤٨اكموة)ض ل انمنمv ءلرضت
لالدارمي سعيد بن وعثمان 0، ٩ U/ الأوط المعجم ل والطراق ( ٢٠١)ماجه ابن روا0 
به.إسحاق أبي بن يونس بن إسرابل إلن بإمنالهم (، ٢٨٥)الجيمية علق الرد 

الستارة.وكرها— الثين بقح ~ )سجف( نوله! )٢( 
إلئًية نوهم كثيرة، بطون وعم بنوكندْ مم؛ الماب اول، ل ذكرت التي الأربع المائل )٣( 



اكهمةين عثزة إحدئ نق الأمار تع ه  ٥١لزئوو ■تنئ نا ذكر ني رالثلائوو الثاني التاب 

اكانيثمحناس 
امحاراله.لإ لزئوو جزئ ما ذم في 

التينةمن عرة إخ^.ئ سته 

قيصغ لكف كما المائل عش ثقته يعرض الموم، ق اض رمول حرج 
الءررجُسمثى زهط-ا لقي العثة عند ص منا موسم، كز 

؛ُءْ  مزص.قالوا: ننأشم؟، فقال: 

ئاو:أئلأَسولشأئم؟.
الإنلأم،عليهم وعرض عروجل، اش إش محيعائم معه، محجلثوا بر، محالوا: 

نتلأَقيامان.

ءاوس،أآا.بثي من يي تظهر آثم ف سمعو قاJماؤهJلم وكاذ 
محال:الثاجؤ، أحمد بن الموثمن مال: ئاصر، بن محمد ا أثان— ٢ ٥ ٩ 

كفرنمته.أي أباْ كند لأنه ممده وصمي الحارث، بن عدي بن عفير بن وهونور ~ىدْ 
بنكلب إلى وبون مثوهم بنوكلب، هم لام والالصلاة عليه أتاها المي الثانية والقبيلة 

مميرة.بطون كذ.لائ، ولهم نضاعت، من تغلب، بن وبره 
أهلوهم صعب، بن لجيم بن حنيفة إلى ربون مثدهم بنوحنيفة، هم الثالثة ؛' والقيال

اليمامة.
بنبكر بن معاوية بن صعمبمعة بن بنوعامر هُمت الثه رصول، حاءها التي الرابعة والقبيلة 
جمهرةj، حزم ابن وغيرها الماثل هن-ْ ذكر وقل- كثيرة، يملون وهم عيلأن، قيس من هوازن 
العرب.انساب 

امرأة.فيهم يكون لا الرجال، من العشرة مادون الرههل )رهء0( (قوله: )١ 
ذكرهالنص وهدا ^^، افه لرمول الأعلئ وهوالجل الضر، بن ماللث، بن فهر ابن ُوت (غاو_ح )٢ 

.٤  ٢٨/ ١ هشام ابن سيرة ل كما السيرة ق إممحاق ابن 



[١٧٢]

.و^^^.:ءءألأأصهأأهلءأء2

1تينارصالخثاب،ثاو:
،ئاو:طكارمسوينص

بنعداش حديط مال! الحزانطق، جعمر بن محمد حدما 3الت المفيد، 
حدو؛يت محال، المندي، بن حببس، بن عمال بن حازم حدسا و\و1.' تند، أبي 

ئئئنحنانننمحع،قاو:
قالوالة:

وهداكامحمالأزبينيفباكش، 
شن،ثوش0َث،تينم

بمث،هاثركيىس،،ثآث1:
:ضزماآمJاشائةزالإ/أللم:اءت،ضيرأنلهسة 

والحجررئرم ثص ينا تنكه عالب آل مذ المتنومث، بعث إدا 
اشررآ؛قي الثتاظ إن عام، ض ئنالأث،3افواضنزيخدب 

ه

أو١4^٠^ مذ اض.بممعو0 وئول، عليهم عرض الديذ أولئك وكاف 
الديللبي، إيه وافت ليمض• بعمهم مال، كلمهم، ملما ٧،، وماز أظل، ئد 

بلأيهم،إلئ زاجعيذ وائصزفوا قآحابوه، إليه، ملأ يهود، يعدكم 
فدآتثوا.

عمروبنبن عبداف عن ٦ ٤ ص الجنان هواتف ؤ، الخراتطى جعفر محمدبن أبوبكر واه ر( 
دمشقفاتاريم عساكر ابن طريقه: من ووواه به، الوراق معد أبى بن محمد أبى عدالرحمن 

^.To٦إ
الأصلي.القديم  JU\)التلاد(: وقوك: 



ِصث'بمئمح؛محاهأ 

مابك،بن ورابع عمراء، بس وعوذ ررارْ، بس أنعي مرت بق ولكيوا 
رياُب•بن عبدام بن وجابر عامر، بن وعمه عامر، بن ويثة 

إلىودعوهم افه.، رنول لهم ذكروا لومهم عش المدينة محدموا ملما 
محهم•منا حر الإنلأم، 

بالعمي،ءلثو0 عشنرحلا، الأنتناراسا من يدم الئمبل العام من كال دأئا 
بنودكزاو ، •^١٤بن جابر، سوئ ذكزهم مدم ^ الئته منهم 

وعويمعباده، بن وعباش ينلبة، بن الصامت، بى وعبادة عدمس، 
اقهان•بى وأبوالهث، ناعيه، ائ 

اش.•رئول هبابمهم 

عشناثنا وئحن العمة ليلة اقو.ؤ رمول يابمثا ت الصامت بن عناية هال 
ينةاصاا،،ش:ألآمكباضلإا،ؤلأ

أيدينامؤيهبيس ببهتان يأتي ولا أولادنا، مثو ولا نزنن، ولا ننرق، 
مإل، الحرب، صر تفتت أف مل ودللق منئوف، في ثعمنة ولا وأرجبثا، 

ئإيثاهآئئىإإراش،إلشاةو،
عدب.ثأاء ؤإل 

المدينةإلئ عمير بن مصعب، معهم يمغ اطه. رسول ص ائصزهوا ملما 
كمحرأمحلمح، فأنلم ١^)؛، ؤمريهم 

وأراد•••،■ سكا لأيث،كأش آن هثة ■ؤزتايغنك تم١لىت قوله ق تعالى اف ذكرها النساء (بيعة )١ 
القتال،.علئ ييايعو0 لم أثهم النساء يييعة 

،يمالآuر٤٣٥/٢،ودلأءلاضةيي٣٤٤/١
ينحوه.١  ٩٧ fiالدين ناصر لاين 



ا.ءثمحصهس؛ة
2SSI»SBBBBBSBSS»؛iS^^ ١٣٨

اكاوثواةلآ؛مناتاب 
اف.>ا<بإن\جذ,ثوو م ذض 

من•حك ■ق1و0ؤلأث' بنغ الث1ت الن1نئتله لكو وحاله: ض قاو 
■صهرا عر بمائة الهجرة قبل ي،، الميعممن عمرة المانمة المممة ق رمصان، 

منئر0 !ش أنري محالوا: عنأ-وثاخلأ، وزوئأبم1ا 
ونجنالإوعثاس، ابن قول وهدا كه، ١^^٥ مل الأول، ربح 

لإءائمjابمزةض.اصينناممول:قالئنم: أبا
"olS  أقهر.الهمة,ض ول الإننائ
قالومن الأول، ربع ي يبث متكون يسئه، قال ممى أقهر، سق وثال،آحرولث 

رز.رمصا ق دللئ، ثكوف أقهر بستة ثال، ومن رجب، ق ديك ثكون أقهر، بثمانية 

رجب•بل وبفريل سع لتلؤ ي لكف محو• ويد منت• 
٠•

تيالخ1سنطتي،ئال:
أبي،حدثني قال: أحمد، بن ع1_دالأه حدثنا قال: حنفر، بن احمد ا أحمرن
يحديث،قتادة، نمعمتا قال: يحص، بن همام حدسا قال: عمان، حدسا قال: 

أوبروحه الإسراءوالمراح كان مل ل الخلاف  ٢٣٩الشفاص j ض القاصي ذ5ر )١( 
ومووالمسلمين، اللف معفلم وهدارأي اليقظة، ول بالخل. كان أحابذبأنه ثم حده؟ 

والحقيقةالذلاهر عن ولا والاعتبار، الأحبار، وصحح الأية، تدل )وعليه قالت الخق، 
ولولكن٠ ٠ اسحالة. يقظته وحال يجده الإسراء ق وليس الاستحالة، عند إلا التأويل إلى 

فيه...(.كدبوا ولا الكفار، استبعده ولما معجزة، ولا آية فيه لكنت لما مناما 
.٢ ١ ٣ / ١ الك؛رئ الطبقات ل سعد اين عنه رواها الوائدي عمر بن محمد رواية )٢( 



الني.رئول ذكرمعربج في واسمخول الثأث الناب 
^^2لءأ»ءل2عهلصلأءلصصوعح.

]YU_[صعصعه بن نايك/ اف مالك، نن ئس أض 

-اشم قي ك تثا قاو: الإنزاء ونة عن خدم اشِ. ئ أن 
لثاحبوثموو لجعل آت، إلياني شنغ الججر- ي قاده: محاو 

—مانصمئؤ ت تقول قادة ممت — صد ياتايي قال؛ الثلاثة، بص ١بثتؤ 
ه4ةإايىقية•

ثحر؛مرة مى داو،ت إرجّكامابمض، لص مملئ قادْت يال، 
بغرلأوإل مصؤ مى مول سمغتئ يمد ثغرته، إل 
وحكنة،إينايا ممل—وءة يمتط، مى ثطئسش يآست، مأ؛ي، تمج ما • مال، 

أعيد•م حيي، م يلمح،، محل 
أقص.الحمار وهوى اثئل، دو0 بياته أست، تم 

دال:م،:مغطثةعندئلاشاثوث:صاثتايى:اوامة؟ 
•وفه آمض 

الدسا،الثناء بى آتى حى جتريل ماظلؤريي علله، مححمئت، ت يال، 
محمد،قاوت تعك؟ رمى يل! جتريل، قال! هدا؟ قص قمل! قان—ثقح، 

جاء،المجيء نينم ئؤ، مرحبا ت منجل م، ت مال، إي؟ أيمدأنبل محل؛ 
 Jعثته،ثم م—هدا ! ف؛هاآدم، ة1ماحونت،إدا قمح، ! ئا

ثاتيالفاِلج.ثز-مالأِلأنناثالج، بثالثلأم،ئلمقاو! مشت،عش، 
لهردى ( ١٢٠ّة)تول لهوتابعي المري، أبونوفل الهذلي سبرة أبي ابن هوت الجارود ، ١ ل 

أبوداود.
(4j^(T ؛ )نمه( ت وقوله العانة الشعرة )شعرته( الصدر، رأس القصةJa؛ وقو )الثغرة)ثغرة

النحر.ق المنخفض الموصع 



^^لأءءهل2هءعءهءهلصأ

جتريل،قاو! هدا؟ من ههيوت ئانتمح، الخاص الثناء آتى حص عد صم 
محأزطإي؟واو:م،ظ;

وعيثييحص إذا حلهبمت هنئا همتح، هال! جاء، المحيء ؤنعم بؤ، مرحتا 
مشت،هاو: علبجثا،  ٣٥زصئ، هداثخى هاَو: الخالأ- اثا -زك 

 \V{ ،الفالح.ثاتي الفالح بالأخ هالا:ئأ الثلأم
جزيل،يال: هئل:سهدا؟ هانمثح، 

دٍل:يعم، إثؤ؟ أرسل أوهي مو: محمد، هال،: معالئ،؟ وس قيل: 
هاو:ئوئف،، إدا ح1صت، هنما هفخ هال،: جاء، المحيء ؤننم بؤ، مرحبا 

صش،هنثصم\مهال:ممم
١^١^.والسي ١^٠١^، 

جنريل،داJ،: هدا؟ من مقيل: هانتمحح، ، ١^١٣الثماء آتى حص صعد يم 
ثيز:م، : Jliمل: ممثد، هاَل: ثثك؟ ثن مل: 

هال،:إداإدريس، هالماحألصئ، همتح، هال،: النحيءجاء، ؤننم مرحثابو، 
قن-ماهال: م ؛، ٧٥١ عتو، طث، هاو: عيو، مئي هدا 

الئائ.واللمي ١^١^، بائح 
هال:هدا؟ س ^،: ٠٠٥ها>سمثح، الحامثة، الثماء ش صعدحص ئم هال: 

ئصدي؟ىو:م،
هاووذ،تإدا حلفق ينما لمنح، مال: جاء، المحيء ؤننم بؤ، مرحبا قل: 
 :j^ هزثالثلأم،ئأهال: ظؤ، متكئ ئثون،ءث1لمظو، هدا
\ذ0ث[يآ.واللمي الئاى، منحت١ئالاخ هال: 



اقوهرئوو منراج ثي؛م اكايث اا؛اب 

: Jliهدا؟ ثن شو: قانمثح، اثدثةَ، صِ أم نأضعيض قال: 
ءاو:قم،آنئن1نّلإك؟ يز: تخثت، M: رننننك؟ جزل،يز: 

بموتي،ئإداآنا قلماحشت، قمتح، جاء، المجيء يننم بؤ، مرحبا محل- 
 :Jقنياوثسلأمدم عل؛ؤ، ئتثمئ عل؛ؤ، قئثم هداموتى ئا :Jفن°وئا

ماثة: قمل بمي، قلثايجاوريث، ت ئاو الصالح، والبي الصالح، بالإخ 
[١٧٣]أكثربثا! مذأبؤ الجئث بدحل 4^^،، ببث قداعلام ت قال يكيلث،؟ 

:نظهاِسأمص.
ئاطذثح،شل:ثنمما؟؛او:^متجششاثا;الثاة، 

يتم،قال: إله؟ أوقدأرسل يل: محمد، قاد: متلث،؟ وقى يل• جبريل، 
هلهاحشث،ئإداإبراهيم،قمتح، قال: المحيءجاء، ثينم مرحبابؤ، يل• 

 :Jبثاصم،ئلم؛او:ثزلإامح،ش، _؛_، وب، ققا
الثالح.واليي اطالح، بالابن 

ورقهاثإدا تجر، ئلأل مئل سمها قإدا المتتهى، ب—دية إلى رفت م ثاوت 
ثهزانانهار: أرتتة نإدا قال• المنتهى، يذوة ْية قمال: الملة، مئلآدان 
قهزاناكاطنان أئا قال: جزيل؟ هداثا ى قمل؛،: ظامحان، ثٍان :اطنان، 

ذي.قالئل الظايوان ثأثا لحك، ام 
٠..ًِء. .آِْم ُء».ِ. ة.ك  اشتنوثقال:نلمثفغتياشث، 

رحمةبكئ إنما ت وثل الخطة، باب من ؤإنما الحد، معس ق ليس موسئ سيدنا بكاء ن إ( 
الخير.لهم وتمميآ١ لأمته، 

وقدإليه، بالشبة المن صغير أنه فالمراد التصغير، يقتضي لفغل وهدا غلام( )هدا قولهت وأما 
عمره.محلول مع أنعم بما عليه اف أنعم 



^^لءءءءءء2ءءلصها

اكامحي عن _؛، ر عذ الخن، وخدثنا قادة: قال 
فيه.لاثعودول ثم هلك، ألم، ثوم مكل المنموويدحاله 

ثن،محإياءمى حنر، بإئاءمن أست، سم قال: أنس، إرحدبث، رجغ ئم 
ماَل:دأخدئاقن،داو:تْاكطنةأك،ءاؤمح.ثإناءمزنل، 

^مف،صةيءةثوي^
١^^،ئألث،: آمزت؟ نآ محاو: قوتئ، ض ^^، تنلجن1 ثاَل: 

وأرصلاه، نحنسن ئنتطع لا أمتك إن مم1و: ثوم، مكن صلاة بحنسص 
بمظئصية،دانئإدقدمحزث، 

عشتا.عر قوصغ م->نث،، :  Jliلأمتك، i^؛_l، محتلة رئك، 
توم،كل صلاة بأربعيى ت هلت، أمزمحثه؟، يما مثال! موتى، إر يزجنتؤ 

الناسمحيمحزيتؤ يإسي يوم، ؤل صلاه أربجى لائئثطع أمثلن، إ0 محاوت 
قانالةظزجغإإئنثك،، بم،ضإتزاظأذثاكاتجة، هبمكؤ، 

اشم،هالث،.

•نحب ممال، موتى، إر مرجنئ أحرئ، عثرا عر موصغ هرجنت،، مال،؛ 
هال:إنأةثك،:لأصس؟ممث،:محث،محضلأ؟وثنم، 

نيوعالجث، هبمك،، الثاس ئدحبزث، يإر يوم، آكل صلاة كلأيس 
مانألئاص1،ص.ن\ن-ئأونك أتنويوأ11ىيج 

بم: _lJ هزجنت،)رموتى، ألحز، عرعشرا يدصع مرجنته، ئال: 
ثنتطعلا أمثك،  ١٩: Jliأمنثؤ؟ملث،تبمبنرينصلأ؟ويرم، 

أثدأنراسل ني وعالجته هبمئ،، الناس محيلحرثه يإر يوم، آكل صلاة 



ءسمحننيذربجاجنضلافه 
^^1ل&1ءهءصأه؛2ههصزق؛ه

التحفيم.مثله ربك أرى مارِئ المعالجؤ، 
زقماوIموتى إر ثليوم،بعثرصلزات ؤ-إوك ماو: 

ظاَل:إنمحلآصعممتختيكوتنم[إ،، 
محيوعالجت مبمك، الناس ■ؤن°>ذ قد ثإني يوم، ثل صلوات لنفر 

قماوتإرموتى هزجنت، يوم، ثل صلوامحت، بحمى يأمزمحت، هزجت هاو! 
داو:إن1قك،لأممع

زسبجب وءالجت، قبمك، الغاس ■بوط! قد ياي يوم، ثل صلوامته لحني 
Je^i 'هك،.،أشدالئنالجؤ،دان-ئإليىذكطو\مف

^و:ئنئ،:؛دتأكنبيشامح،،
،.٢١عبادى ض وحمت قريصتي، ئدأمصنت، منآد، ئلثامدتثادئ 

عن_1^، عى حدساأبى، ثالت يعقوب، وحدسا أحمدت ثاو ويالإنئاد، — ٢٦١
يحدث!عداض بن جابز تمعن، ت أبوتلمة قال ،! ؛lJشهاب، ابن 

محبإمح، بي أنري جص يزيس لثاّكدبجي ؛ال،• اممؤ. زئول، تجع أيه 
الممدس،ست، لى وحل عز افه قجلأ الحجر، يى همت، المقدس، 

وهوالمصائر، ومن أحمد، ند ممن تدرى وامالأصول، من سقط العقوغين ين ما )١( 
الصفوة.صفة ل ثابت 

طريقه;من ورواه يه، يسلم بن عفان عن  ٤٣٧ / ١ ٩ المستد ل أحمد رواه صحيح، إسناده )٢( 
(.٤٥الصفوة)صفة ق السهةف 

به.يحص بن همام إلئ بإسناده ( ٠٣٢ )٧ البخاري ورواه 
به.تتادة إلئ بإسناده ( ١٦٤)مسالم ورواه 



بيىاضآثامم،ثبماآخإيلا/
هما.أحزحا 

-وبالأم،داوأظ:نطك1محدينيم،ثاَل;خئكامف،ض٢٦٢
:Jliعثاس، ابن عن أوش، بن وواوة 
هظنت،بمقه، هآصحت، بس، أنري ثلمه ثثا"قال اقو.ت رئ—ول، يال، 

ثظئ•اثس أل دعرمت ، ٢٢^#،؛
معتزلاحرينا.هثمدت ت قاو 

إمح^ثالكُثاس:هزكانِس
اللتلئ،ى أنري إثة داو(ت هو؟ ما ت مال، يتم، اقوه• رم—ول يمال، ثيء؟ 

؟،داَل:لإأس،:يرءز؟ثا؟
موثةدعا إل الحديئ، يجحاوة أو محاهه ث،كئئ4، )نه تر0 ملم ت مال، لتم، * مال 
^مم،بممئط؛ش؟ظاونثولافوإي، 

زجاءداالتجالس، اتمصئأش حص لوي، بن كنك، هيا ءئل،ث 
خدش.Jما لوماك حدلم، هماو،ت إلإهنا، ح1ثوا حى 

مح،ئمحا:إدمح؟قالإد:ض،
مال:م.مالوا:نأأس،ضءز1ثا؟ القدس، 

به.ذالزهري بن إبرامم بن بمموب عن  ٢٨١/ TVالمسندل أحمل. رواه صحح، (إسناده )١ 
إلن؛إمائهم ٣(  ١٣٣)والترمذي (، ١ ٧ ٠ > ومسالم (،  ١٤٧ ٠ و) (، ٣٨٨٦)الخاوي ورواه 

به.الزهري 
وهته.علتير ائتي أي بأمري( )ثظت )أ(قولهت 



هافن ينول ذر,۶ ثي واكلائوذ اس اتاب 

لالكذمساْثتجتا رأيه، عش يده واصع بجن ثمى مصمق، بين ممى داو،ت 
وعم•الذي 

مدس_اهزإر^٧!،مى الموم وني المنحد؟ لنا يئعث، 1و ينقئع هادوات 
انمي.ك، 

السنوحش لهم اشت، زلق يما اشئ[لا؛، ]هدمث، الله.ت رئوو مثاو 

سةلأ،،أومماو دارعمل دو0 تجيءبالتحدوأناأئظرحردصغ همال• 
ثأناآظث1ي.

ممدؤافهأصاب،رص.اشق أما ١^٢: مماو 

منهم:جماعه، افه. رئوو ص والإنراء المعراج حدث ووئ ولد 

أحمد.مد من واسركته الأصول، من سقط المعموفتين بين (ما )١ 
افرسول فيها ولد الي الدار وهي ءلأل_،، أبي بن عميل إلئ تنب التي الدار هي عميل )؟(دار 
مكتبةباسم اليوم إلئ معرويا موصعها زال وما يوش، ابن بدار أيمنا نمى وكانت .، 
المكرمة.مكة 
كتبهم.ق القاسي ولا الأزرقي ولا الفاكهي يذكرْ ولم تحديده، أستطع فلم عقال دار وأما 

به.غندر جعفر بن محماو عن  ٢٨ه/ ني المق أحمد رواه صحح، ر'*آ(إساد0 
به.جعفر بن محمد إلئ بإسناده ٤  ٤٣/ ١ ١ الزار ورواه 
^؛،٧١بغية ق كا الحارُث، ني وم، ٤٣٣ و¥/ ٣، ١ ٢ n/ الصمم، ي شبة أبي ابن ورواه 

jوالنمائي ، ٤  ٤٣/ ١ ١ الند و والبزار ٢،  X٤٨/ مكة ار أحبو والفاكهي ، ١ ٦ ٥ / ١ 
الأوسط.العجم j واممراف ١  ٥٣٦م الشريعة ق والأجرى ، ١  ٤٧/ ١ ٠ الكثرئ الن 
عوفحإلئ بإسنادهم ١  ٢٧/ ١ التوحيي. ي مناوْ وابن ، ١  ٦٧/ ا ٢ المجير العجم ول ، ٥٢م

الأ-مّابج،بم•



وأبوهريرْ،وجابر، وأبوتعيد، وخديمه، وأؤ، منعود، وابى على، 
واينعثاس،و|مهائ.

موتى،لقي تما اثئ عتكتت•' بن مالك، عس اض ■حدين، ق دلإم ويد 
ئحطعاد ئإ عئرآ، علمه محط ذم إلئ عاد هدا تطيق لأ أمتك إJ ثة: ومال 

عئرأ.عنة محط عاد م عشرأ، عنة 

عنة.شريك رزاية من نالك، بن م خدث من الشبمش هول وكيلك 
رمح،إش رجعن، دال،ت أنة عذأش عذثابت، لمة، ت بن حئاد رواية وق 

وبمحطموتئ، وبص وجل م ربي بص أزاجغ أرل، وثم حئح، عحم، نحط 
حمسسا.حمسا عنى 

مىوم«نللم الثحاري/ اص هد لاثة أصح، والأول، لم، مت—أئراد من وهذا [ ١٧٤]
مهدمعئرأ، حط أنة مسه! عن أنس حديث، ومن مالك،، عن امن حديث، 
الراوي•من علط حمسنا، حمس1ا محط فيهات ١^؛ اووايه 

أحبرنامال؛ يابت،، أبوبكربن الحطيئ، مال المزار، أبومنصور أحتزثا — ٢  ٦٣
مال!الثومن، بن عمئ اأبوحمصن حدثنت مال بكير، بن عمر نن محمد 

عنكر،بن نهل بن محمد حدثنا مال! الحصزؤ، هارو0 بن محمد حدثنا 
مال:عنأنس، ءتاد0، عن تنثئ، أحتتثا هال: عدالؤزاق، حد؛نا هال: 

ملجئا،مننحا بالترامح، جبريل أيائي الم.ت زثول، قال 
ظالفُجرل:أبمدظسا؟مان_ثسني، هدمث،لأز:كث، 

ء.١١ءزدا١^ ممشالهاتادثُ،هانض 
بغداد"تاريخ ق العدائي الخطس، رواه أش، من قتادة ماع ّصح إن حن إساده )١( 



واششون1تثلأثضةينمح

الثابغواكلأ؛مناوب 
الئانةالتئة ق امحات ه اف زحوو لئ؛ ذر فى 

الننوةمى عثرة ثلاث نه شق 
بنأحمد أحتزنا ت ال فالمدمج، ابن أحبرنا ال; فالحصين، ابن ا أحبرن" ٢٦٤

يغفوبح،حدسا ئال ابي، حدسي ئال؛ بنأجمت، عبداض حدثنا محال؛ حعثر، 
مالكف،بن ك،و_، بن مند حدش مال; إن_حايى، ١^ ■ئن ا؛ى، •حدسا محالت 

محال;حدية، مالك، بن ئب أباه أف حدد4، كنسا بن اض عبثد أحاه أف 

منالعب اف. وواعدثارئول هدمناْأكه، حش يومنا حجاج قي حربما 
و'كناأبوجابر، حرام عمروبن بن معناعيداف وثال التشريق، أتام أوتط 

■؟1؛^،^١ ^١ ؤهالنا! ه،كلمناه، أمزدا، الئثمركن مذهومنامن مذمعنا يكتم 
أذفيؤ ١^، عما ، ؛ijiوإJاثنع_، مذأنزافن١، وشرف ثئدمذن١دتن١، إيلئ، 

^٥١رئسول بم٠ع١د وأنحزئة الإنسلأم، ^ دعوثه ئم للنار^١، ■^١ ككو0 
ميتا.وٌكاو العب، ونهدمعنا هأنلم، ه، 

^بمر ن ص ن يصد ص ١ ٢ ٢ / ١ ^٣ 
الترمذيطريقه- من ورواه به، راشد ٌعمربن عن  ٢٨٨آ/ير التفسل عبدالرزاق ورواه 

(،١١٨٥)المني عن المثخسح ق حميد وعبدبن ، ١ • ^١ / Y " ند الق وأحمد ٣(، ١  ١٠)١ 
قوالمراج ، ٤ ٤ ٢ / ١ ٤ ير الممل والطبري ، ٤ ٥ ٩ م/ ند الل الموصلي وأبويعلن 

،٢١٠٥/ ١ المحح j جان وابن ٢، ٢ ٩ م العجم ل الأعرابي وابن ٢، ٢ ٩ م حديثه 
ها،وأيرنعيملجالأولمءه/ح\آ،والهيفيدلأر

.T١٠٦٢/الموة 
قلتاتعبدالرزاق( >؛*I^، من إلا ولانعرفه غريس،، حن حدين، )هذ.ا ت الترمذي ونال، 
أنس.من يث، يالتحل. يمرح أجده فلم التقل.مة، الروايات، حمع ق عنعن وق- مدلي، وقتاله 
مماحجلا جاء العرق الجراق من س—ال، أي المعجمة— الضاد بشديد — )فارفص( ت قوله 
عنه.صدر 



اهفسعسفةِ
^^ءأءص؟2ل2عتءأءل2لصءءس

حصانمطا، سلل منتحفين نتثئل اقوه، رحانالمعادرئول من 
ائزأئازتومعهم زجلا، تعون وثحى العمه، عند القس قي اجتمنثا 

يات.ئن عدى عمروبن بتت وأسماء عماره، أم كتب بئت ئسسه 
عمةوْعه اقو. رثوو محجاء اقو.، يتتظررسول، الشعب ق ياحتثعنا 
ابنأمز يحضز أل أحث، انه إب قومه، دين وهويومييعلى ~ العثاس 

ققاو:ياتتممئابجثانأئJتيتمالإاز، 
الأنصارالخريجمى الخي يسموذهدا العزب دكاب ت قال ~ الخرنج 

من؛^^١ومدهننئاه قدعلئت_لم، محمدامناحيث، إل أؤتهاوحرزجها" 
وقدأئوهوةيىعرينسم،ومبيف مئذهوشمنأبمانم، 

إلآالأبماغإبجإ،
منّإموهقفب ئزول محم ؤإذ دللث،، من حملتم وما فأئتم حالثه، ممن 

قومه-مذ عرومننة j فدعوه الأف ئمذ وحاذلوه 

ماوزبلثؤ وحدلممسلثؤ، اقو، ول، ز'اق^لمأايا ئألت،، ما قدممعنا قملنا ،[ ٣١٧٤]
بمالإم\م؛او:مها

^^ونثتا;تم،وأثام.
ممالنمنئنلث، بالحق، باتئ_كه والدي ت قال، يم معزوريده، قأحدالتزاءبن 

الخلمة،وأهو الخزُس،، أهو قنحن ^، ٥١نسول، قثايننا؛١ ، ١^^١٢منة ينخ 
زرتاى'قايزاعزثابر.

بالإزار.المرأة عن نكتي والرب اءتا، نيعتى )أزرنا( وله؛ ق( 



صنوضشوشألأثض؛ستي

ستاونصإ0 اش، يارثوو صاو؛ الكهان، نن أبوالهيثم الثول ماعئرص 
ئتمقمحذ-:ضضت-ءزسإنمه

.ذنيوه.؟ ممك، رىإرئ أذ اف، أظهرك م دلك، 
وأياثر، أُتم الهائم، دالهنم الدم، الدم ثل قال،• م اقو.، رنول، قبثم 

ج،بمِلإتيظكا.
ئوبهم•عش عشريباي٤وئول ائش أحرجواإش.؛ج' يمال؛ 

الأوس-من وثلاثه الحررج، ثى ينعه ينيا، عشر ائش قاحرجوا 
ئاو:أيه'كى، عن أخيه، عذ حي-ييه، نج، منتي يحديني إنحاؤ،! ابن ئاو 

مماعئم مرور، بن الثراء اقو. يدرثول عش صرب، من 'كاذأول، 
م.

صوتلأس اقتمة رأم، من ؛طان الئ—■مج اطو. ول، رّبابمثا قلثا 
ثاكازو-هلفافيةثوا

.٢١١رهم عالي أجمئوا قد منة؟ ؤالصنا0 
واف،أما عدواممه أي انسئغ ، ٢٢١التمه مداإرب، افو.ت ول رٌقماو 

٠٣

هوالمذموم،)ماومم( وقوله؛ والأسواق،، والنازل، الخيام وتشمل مى، منازل، الصاحِحت ( )١ 
^^اسم؛ما:)وأرادتزضضباشه،

كثرمحت،محمدمن بل وكذبوا، معناه، وعكس توؤية مذمم، محمد؛ عوض فكانوايقولون 
صابئ،جمع والصباة ماْ(، معلى صائنا اسم وص كان.ؤ، وكذلكأ المحمودة، حماله 

آخر•دين إلئ لبنه من الخارج وص 
اسم— الباء وتشديد والزاك، الهمزة يمح وقيل• الزاي، ؤإسكان الهمزة، بكر قوله؛)إزب( )٢( 

العقبة.للة نادئ الذي الشطان 



^^ء!عءإ52ت:عل:$2عهءأ21ص؛ألأس

رحابقم•ارجعواإل الو.* رنول ال مم 

نئووافه:مأؤمبم.قاو 
حرأصهحثا.هنئ1ا، 

ياقمائوات هنانث، ى جاءوثا حتى هرئش، جله علسا عدت اصنحنأ قلما 
سشحرحوثههدا صاحينا إرى جئم قد انكم ^^٠١ قد إله الخررج، معشن 

أحدأشيالعزب مى ما إده واف عرحزنا، وتيايعوثة أقلهردا، تئن مص 
نيَالخزبثثاوشُبما.

كدامن ثال ما يافه يحلمول قومنا، مشركي من هناJاائ، من قاسمث، ت قال 
منصتاثنظئقال: منا، لزينلمواما*كائ وقدصدهوا، وماةلئناْ، ثئء، 

إربمضرُ
او:أ-محتىأخندقالئدهب، ابن \ي ال: قالمحن، ابن ا هأأ-أين
حدثناقال أبي، حييتي دالت أحمد، بن ع1داش حدJنا قال: حعثر، ابن 

صالرمحر، أبكب ص حثم، ابن عن تعص، أحبزيا ضخ•' عبمال-ررافى، 

يعقوبعن  y٩٢٣/ الصحابة فضاتل وق ، y٨٩/ ٥ ني المق أحمد رواه صحح، إمحتاده أ( 
ته•سعد بن إبراهيم ابن 

ينكعب معيدين عن ٤ ٣ ٩ / ١ ام هابن رة مق كما رة الق إمحاق ين محمد ورواه 
الكبيرالمعجم ق والفراق ، Y ١ ٥ / ٤ مكة أحبار ق الفاكهى ت طريقه من ورواه به، لث، مال

١Y Y ٤ ٤; ة الصحابمعرفة ق نعيم وأبو ، ٤  ٣٩٩; المدرك ق والحاكم ، ٨٧/ ١ ٩ 
والبيهنىفيدلأشاكوة؟/إ؛ف، ٣٢٦٠^/



واضضوطمحضةسق■
^^ا»لء2علأهءلءصهءصو^^ه

ئاو:خابر، 

منالأو4 نشا خص يوؤيص؟، من ت الموائم ثي يئوو اف. رثوو كا0 
يطردافه. رثول( تزك مص حص ملناث م وصدقثآْ، ءاوشاْ، مرب، 

عليه؛يمدموا ختص رجلا، تبوذ بثا مرخل وحاف؟، مكه جباو فص 
ماخثمنساءتدْ.ال٠نمه، فعج، ٥^١^^١٥ الموسم، 

.علامممئنا:ثازثوواف، 
اكرقي شيشمؤضقيصثاسم، 

الاممه، ي وأذممولوا الننكر، عن والنهي بالئموف، ١^ وعلئ والبمر، 
عوكمهدمت، إدا مثئنئؤنى ثتحزؤني، أل وعش لائم، اللهقي حاموا 

الجنه.وثكم وأوؤاخ^كلم، أمwكلم، منه مما 
[١٧٥] jiGudري شنا 

روي-داثاأهلومثاوت أصعرهم، وهويى رراره، أنعينس وأحدبثي؛ 
ثإفاممه.، وسصمانةرنول، أمحادالإبوأي صرب ؤالم يترب، 
١^^٥؛،،يتصغم وأو ^؛١^^، وهئز الاترُب،'كاده، مماريه ١^٠؛ إ-ماخة 

دنمحادو0أثم وإما ، ٠٥١عش ؤأ-مثلم دنك، عر هنم;صبئول ٣ لإما 
لإواذِس،محأمحهإشاذ.

^١،ولأساتهأ ^١، اك٠ته هد؛ لاثدغ ^١٥^ أنتي، يا ^١ أمط ممال_وا: 
الجنهُأ/دللث، عر وينطنا وشزط، علتنآ، هألحد ماينناْ، همننا 

به.همام بن عبدارزاق عن ٣ ٤ ٦ y/ ٢ المحد ق أحمد رواه حسن، مححاده إ( 
نالهماًبإم٢ ٥ ١ a/ الكبرئ المنن ق والبيهقي ، ١  ٧٢/ ١ ٤ المحح ق حيان ابن ورواه 



immmmrn.ب
^^هه5ء2ههل؛5إلءلءء2ءءا

واكالآدوJالحامس الباب 

دلكق بمعلوا أف يشاوروا وما للامحار، جرئ بما لريش لم عق 

بنوالمنيز بالحاجرأم محادة بن نعد فاذزكوا الثوم، طف ق نحرجوا لكف، 
عنرو.

بهأملوا م عنقه، إلئ يديه رثعلوا نعدأ، واحدوا القوم، فأعجر المنير قاما 
تجارينايجيز ئدكا0 أمه،دمالآت بن والحارث مطعم، بن جسر ئجاء مكه، إلى 

مححثصاه.يبلادو، 
دحنجواالمديك، إلئ ^^ ١١أصحابه؛اش^^ رسول وأمن إنحايىت ابن قال 

\يآؤ>ووالئهاجربم أحدمص معه سحلمح وثم لة، ياد0 يتتظرال وأئام أرت—الآ، 
وعلي•تكر أثي بوئ وص 

يعجل•لأ نمول• الموج، ق أبوتكربمثأذنئ وكاف 
أفعلموا ئمع، دارأ ئرلوا قد افه.ؤ رسول أصحاب، أ0 المشركوف علم قلما 

عإلىب*الرزاقبه•
0 م أخار j والأزرش ٢،  ١٧/ ١ اممرئ الطتاُن، ل سعد ابن ورواْ  /Y  • ،والفاكم٢

تدركالمسق والحاكم ، ١ ٦ ٥ ٨ / ٤ الشريعة ق الآجري وأبوبكر ، ٢١٤مكة؛/خار أل 
 /Y آ؛ا/،والمهقيووالجماعات المة اعممادأهل شرحأصول ا\>آ"،واللألكانىو'/i

يه.خيم بن عثمان بن عبداممه إلن بإستادهم  Y٤٤٢/ الموة دلائل 
ستمن نحوا المدية عن تعد قرية وهي ، ٤٢"Y/للصفح التفلم ق أيضا كدا (الحاجر، )١ 

لوحاء ٣، ١ ٧ ص للحربي المنسسوب المناسك كتاب ينظرت تجد، عاليه ل ميلا وستين 
يأؤلرافموصع أذاخر فإن الصواب، هو هذا ولعل )بأذاحر(، ت ٤ ٤ ٩ / ١ هشام ابن سيرة 
بدون)ذاخر( الي_ومت ؤيسسر المعايدة، عند الشمال من الأبطح على ضط وهوثنية مكة، 

ذاخر(.)ريع اكتية ؤيسمون أوله، ل ألف 



ذلكو بمعلوا أذ سايروا دما زئ بما ئريش علم داكلائوذق الخامس الباب 

رتولامح.تيرجإبي•
بنكلاب،صي دار مي ودارالنلوْ وأمره، يتثاوروو دارالندؤة ذ ئاجثتعوا 

يمنغو0؟١،.مآ سثاورول ئدحنوا ، ١٧إلأ أمرأ مضي لا يرص ولكئث، 
يجنح،أبي بن عبدام عن أصحابنا، من أيهم لا من ئحدثني انحاى: ابن قاو 

ئاو:عثاس ابن عذ جاهد، مض 

بابعش ئويم، شخ~ محورة ~وهوفي إبليس اعترصهم ^٧؛،، اجتمعوا لما 
الدار،ساووا:ضال1ح؟

أذ؛!٠وعسص معكم، ئحصن ]ة، \ئوذتز بالإى مسح يجد، انل من مّخ ئالات 
ودصح1ا.رأينا منه يعدمكم 
يثلث•ؤز بن مربمن أمراق اجثتغ وقد معهم، مدحو اذحو، مالوات 
يأمنةما واش ؤإثا 5او، ما أمره من ئدكاف هدا إف ت تغض دعضهلم نمال 

نأيا.فيه ناجمعوا ابنة، بنن ءل؛نا ١^^>--، عر 
ماأصابتإرموابه باتا، عليه وأعفوا الحديد، في احبنوه ت منهم مائل ئمال 

أممُمناشزسم.

مذأمئْ وافولوحبمثئوهءج برأي، هدا ما لاوافب، النجدي؛ الئ-يح نمال 
أيديكم.من ةاوتزعو0 ئوثبوا أصحابه، إلئ الباص، وراء 

مائل؛ممال 

منالشمالي الجانب ل موتعها وكان للمشاورة، فيها يجتسون كانوا دار هي الندوة دار ( ١ ل 
الماس.بتي عهد ق الحرم يومعة ل لحالت ثم الحرام، المسجد 





وثاشانئداأذبجاjمكذوياهم;ضبماجنئمحاد، 

ممتناأل الجزري، عثمان أحبريى ت قال معمر، حدسا قال! ع1دالثراق، 
أمحكإى هذؤ* نإد ؤ محوله محب، عباست ابن عن أمحرم عبامب ابن مولى 

قال:•٣[، محنك كثثوأ 
ثالوئاق.هأثبتوْ أصتح  ١٥ت!بعضهم ممال، بتقه، لثلة قريش دثاورمت< 

نىلبمئ4لم::لمحل
نزبمصيب: يقال 

علئعنة اف؛" نصي عئ ثامت، !،، ٧٥وجونبثث.عائ قآطنغ
فناشاتي.بم،مح

بالعار.لحى حش الجمر. وحنج 
دارواأصحوا قلما البي.، بمصبولأ عليا، بمحرثوف رؤوذ الئئ—وبات 
أئن،ضاحبمكهدا؟.صالوا: زثاشُتمهلم، يلثازأراعلئا، إي، 

داو:لأأذري.

همثواالجتل، قير هصعدوا علتهم، احتلط الجبل بلغوا محلما أثره، ياقتئوا 
وكنرم هاهنا، لويحل قثالوا؛ العككثوت، ثنغ باثه هزأواعلى بالنار، 

محوت،،سكث،نمسدالاا<.
جهالةإلئ أبوحاتم أشار المشاس، عثمان له؛ ؤيقال الجزري، عثمان فيه صعيف، مستاده ا ا

والعديلالجرح يتفلرت كتابه، ذم، أنه زعموا عناكير، أحادبمث، روئ أحمدت ونال حاله، 
قالمصنف، طريقه؛ من ورواه به، عبدالرزاق عن ٣ ٠ ١ ه/ المستد ق أحمد رواه ، ٦١٧٤/ 

(.٥٠الصنوة)صفة وق ،  r٤٧/ المنتظم 
الط،بمريطريقهت من ورواه يه، راشد بن معمر عن  ٣٨٤ه/ المصنفإ ق عبدالرزاق ورواه 

في~البغدادي والخءليسج ، ٥ / ١ ٥ الأتار مشكل شؤح ق والطحاوي ، ٤٣٨ / ١ ١ لتفسير اق 



^^ءصوءسإصإءإءء؛صوصص

ترابمن حفته فأحد قحزج نايه، عش احتثعوا القرظي• كعبا بن محمد ودال 
ستثثدارثىحلهرأد:؛م بج، يى يجعتا ؤ ومرأت يروه، ثلم رووبهم عش منزها 

]يست٩[ثمائصرفحيثأراد.سداتأغثبمهملهمث'.؛جميق، 
داJتمحمدأ، ماJوات ههنا؟، يتظزوف ٠^١ ! _ljمعهم، لم؟كرا بئذ ثأتاه-مآت 

فدؤاشقد>جهاص.
عثهمحئد هدا ثمولوف: . ١^ رئوو ترد عثه علثا دزوو ئجعلوا 

١^١^٠ثزئة،هاكاما 

عنعلي قام 

والحكم، ^؛^١٢أبوجهل الدين إف عر(أئاحهت الواقدي مال 
وابن-ئف، بن وامه الخارث، بن والنفئ ئثتط، أبي بى وعمه العاصي، أبي ابن 

وسهحى، بن وأيتي، وأبووهّح، عدي، ين وئنته المطلهر١٢، 
؛.١^١٢زوهُاثا 

(.٤٩النوة)دلائل ل المنة وقوام ، ١٢٥ ١/ ٥ بغداد تاؤيح 
؛ال،المتهزئتن، من كان الم—همي، عدي بن قيس بن الحارث وير• ذكره تقدم الغيطلة (ابن ر١ 

إليها...(.بوا نعدى، بن مى أولاد أم )والعطلة :  ١٣٢ا/ الأشراف أناب 3، اللاذرى 
وابةبدر، غزوة j نلأ الهس، مهم معدبن بن حن.مة عامربن بن الحجاج ابنا )أ(نيهومنه 

العاص.عمروبن بن عّدالد أم وهى العاص، بن عمرو زوجة كانتا هند واسمها منه 



(CSSدةق<
هتئهتءثع،أذسمم^،ص

r<مح١^

/.I



ا.؛،ةسصسفةل»س
^^؛أء2؛ءأء؛؛إ1أل!ههءءءا

الثاوإلئ وزن -دأ ؛كر في 
تمحال المظمرالداودي، ابن أح؛روا يال؛ تيس، بن عندالأول أحترو_ا — ٢  ٦٧

^jIIت قال الحاوي، حدسأ قاو،ث المنبري، حدسا قال! أحن، ابن أ-محثرو_ا 
ئاَل:ثقاُت،: انن قال ثال،: محل، ض ،، ٥١ Jliثكي، ن ثش 
عائشة:ثالثv عنوْ: 

يأنسايها.يكن لم تاعه في متهنتارآآ، اف. هدارسول بم' 
أمئ.إي الثاعة ةذْ في جاءثه ما واف وأمي، أبي له قيئ أبوبم■ لمال 

لةقدحل.ئأدل دانتأدنى، افؤ. رئول هجاء هالت،: 

•عندك س أ-مج نكرت لأيي ممال 

اف.رئوث، انثريا بأبي أهلك، هم إثما آبوبم' ئال 
١^٧'مدأذ0ليةي دإر قادت 
اش؟سم.زترو يا آت اضةش ثوتكر: أ_ 

هالتسم.

الأرماعمن متهاها الشص بلؤغ ونت ل أى الظهءرْا رنم قولها• )١( 
أوغيره.برداء الوجه وأم الرأس تغطيت الممغ قولهات)مقنعا( )٢( 
المصاحبة.أى —بالم،— )المحبة( قوله: )٣( 



إلالنايه رنوو ■لإوج ذم م الأوو الثاب 
^^ههعههههههأهو^ذح.

هاتين•راحلص إحل>ئ يحذ ؛ ماو 
بالثمن.اف.1 رسول هال 

ىتمزه لهما أحئ ا دجهزث1منعائث_ه: داوئأ 
عدىبؤ هزتطغ ن3لائها، مى بكرقطنه آيي أنماءست ممطت جزام_ارى، 

اثثام.ذات ثشئ، هبِلاك ، ١^١٣مم 
ثلاثمؤ ^١ م، جثو وأبوتكربعارفي اف. رئول لحق م هالش: 
لقفثاب، وئو٣ بكر، أبي بن مداف مندهئا ي؛ئ د_ال، 

أنزا،محلابمسح كانت، هرنش ح ميصبح بمّما؛ا، ديديجبيىبمي'بما 
ييزعئمحدس،جمءطاشم، 

رمسينم،يحهانيثاجم
حصضنهما، وهوبن رنلأْ،، ى هيثان العشاء، من تاعه يدم، 

لإليه يحتاج محا وكرهات الجم بفتح - والجهاز الإمرلع، الحث: الجهاز( )أحث قولها: )١( 
وتحو0.السفر 

منبمنع وعاء والجراب: للمسافر، يتخذ طعام —بالضم— القرة حراب( ق )سفرة )آ(قولها: 
الفر.أثناء الزاد فيها يحمل يابس، حلي 

آخرهوق وفتحها إسكاما ؤيجوز القاف، وكر المثلثة الثاء —بفتح ثقف لقن( )ئقف، قولها: )٣( 
وذكاء.وذوفتلة الفهم الريع القاف- وكر الأم، —بفتح ولقن الفطن، الحاذق وهو: فاء~ 

عكة.إلئ متمرفح بالسحر يخرج أي• ت وبالجم" الدال -؛تثديل. )فيلح( وقولها: )٤( 
الشالشاة هي ياء-: وزيادة الميم، بفتح منيحة، ويروى: الميم، بكر - )متحة( قولها: )٥( 

وغيرها.الناقة، ق ونحوذلك شاة، كل ■كلئ يقع نم لغيره، لبنها الرجل يجعل 
اوونب-؛كسمالراء-:)رسل( وقولها: 



^^2ع؛2ل2ء25ءءءأعلءأأ

^٥١ثزؤؤ في دبم، يمتن محبماعايرينمحزْبمىلاأ، 
الثلاث.

وينعش وم. الد؛للأآ،، محي مذ وأبوتكررجلا افوه رانتأجررئول 
^١^١^٣،.زاجؤهقا، إي ئوسا هآم قار 

هه ه 

محزحايحرج، أف تماأراد تكر آبا أتئ اقو رسول أن عائشة! عى رؤينا ومد 
دورأ؛ا•جبو إلى عمدا يم محه، ظهر ل تكر لأيي حوحة مذ 

الليل،إلى بكر أبي بمئزل اش.أمام رسول أف عذأسيا؛؛؛؛ الوامدي، وزوئ 
ئلم>خاإلئالغار.

لإالأْ،.صمزيلاث مى مئ وقد حزوجهما وكاف 

زجرا. ١٠٢٠صاح إذا الشاة الراعي دعاء هو )ينعق( قولهات ( ١ ) 
العربحلق على يدل وهذا إسلام، له يحرف ولا الليثي، الديلي أريمط ين عبداض هوت ( ٢ ) 

المكافأة.ؤيأخد عليهما المسركين يدل أن يمكه لكن فقد ؤإلأ وأمانتهم، ومروءتم 
القاف—,وكسر الياء ومكون الراء وفح الهمزة ~بصم وأريقط 

به.بكم بن اش همد بن عنِ؛حم!( ( ٣٩٠٥الحاوي)رواه )٣( 
(،٤٠)٣٨ داود أبو حلريقهث من ورواه به، محمر عن  0٣٨٤ا المصش ق الرزاق عبد ورواه 

.٤ ١ ٩ ؛/ ٢ المد و وأحمد 
باب.عليها ينصب بيتين بين تكون الكبيرة لكلتافدة صعير باب الخوحةث 

يقولهالمقصود وهو مكة، جنوب ق مشهور جيل هوُ العار فيه الذي المذكور ثور وجبل 
في>آلمافي،••هما تعالئ؛ 

المنتظمق المصنف أيضا ونقله ، ٤ ٨ ٥ / ١ ام هابن سترة ف كما المسرة ق إسحاق ابن ذكره ( ٤ ) 
.0\jr

)ه(مالهانمففياسلمماه.



الثانياس 

ءيذكرثا-مئفياذار
بنأخني \ي قاو: الئدهب، ابن \ي : JUالمحصن، ابن ا أ-تين-  ٢٦٨

صان،حدJثا داو(أ أبى، حدثنى ماو،ت بنأحمد، عبماش حدثنا داو(ت جعفر، 
آنس!عى Jابت،، أح؛تدا مالت همام حدJنا مال،! 

ممت،ِني.-ؤمفيام-ونأنأيم

الأمكي\)ا/بامحن ظك U أثآتكر، ث؛ ^١'^ 
الصح1حنن.ق أحزحاه 

بنحني دالآ1 ادتاق، هد وابن ئاصر، ابن المحميان! أح؛زئا — ٢٦٩
بنع1دافه حدJئا قال! ١^، عند بن أبوتع1_،أحمد حددنا دال! أحمد، 
،[٠١٧٦]حدينا مات،! أتون(، بن اةانثاأس بن محمد حدسا قال،! ، حعمر/ بن محمد 
بنهلال، حدسا دال،! ا؛ومعاٌية، حلدنا مال! المودب، محمد بن أحمد 

دال!آني، نيموه،َص أبي بن عطاء حدسا هال! ءندالثحمن، 
لإنكانص،، أذم سملافِ،دض 

اذخز.^نىواكص،ئاو!

طريقه;من ورواه به، لم مين عفان عن ١  ٨٩\أ ني المق أحمد رواه صحيح، ناده (إمح)١ 
(.٥٣)الصفوة صفة ق الصف 

به.يحص بن همام إلئ بإسنادهما ( ٢٣٨)١ لم وم(، ٣٦ ٥٣)البخاري ورواه 
تعالئت}فإذاوجثت،قالاف الهدة، •ع المضلة الوحبة! وأصل ممايمط، شيء )وحبة( )آ(ةولهت 

الأرض.علن ووقعتا سّنملت، فإذا معناه! جنونها{، 



^^إلأهءهاسءءءءهعءءعل2دهس

مثمه،ثقوثؤ هال جحرا رأئ يكلما يديه، يلثمى هجعل أبوتكر، ئدحل 
جحرهوصغثقي ،؛ Jiiأجئغ، دلالث،بئوبه ثتل حى الجحز، ألمنه ثم 

تئوَلاله..سعءه،ثلمأذخل 
هلةاأءثح،

صع.باثدي هأح؛تة 
•المامة يوم درجنحج نج، أناتكرمعي اجعل اللهم سادت يديه، اللمي. يرثخ 

^ناضَىتادنماتجابّا/٥؛^ 
دال:أختناأبواتزان، وكات،طاشينهمينممي - ٢٧'

الخضبن اممه مه أبوالقاسم أ-ختنا قاو: الطزقه، قلق بن أخنث تكر 
أح؛زثاأحمدت يال تور(، حنسبن محمد بن أ-حتزثاأحمد مال؛ اليري، 

هاو:أنمع، وأنا جنمر، بن حص عش قرئ قال: يونس، بن المحض ابن 
^،،١٧١تن مات خدثيي هاJ،: ١^١^٠، نن^١^٢ هماJالئخض أنينا 

هاJا;أنة صز، عن مخصن، بن محب عن مهزاف، بن نبمون عن 

لإخمح،هلئ،لأكمم،بم
ييومه؟•

الموْتى.أميز يا ئتم هنتؤ: هالت 

بالكذب،متهم وص \ؤعا}و\نيإ قيس بن الرحمن عبد واسمه أبومعاؤية فه موضع، (إسناده 
.٥٢٦/ ١ ١ بغالءاد تاريخ بفلر• الحارث، منكر وم الحنفي الرحمن عبد بن ملأل، وفه 
ؤلريقه:من ورواْ به، جعفر بن محمد بن اش عبئ عن  ٣٣/ ١ الأولياء حليآ ل أبونعيم رواه 

الإساد.بمذا  ٥٣م المتذلم j اسق 



النارj ■مئ تا ذكر مح، اكانح، الباب 

شعةقلا حنج مكه، أهل مى هاربا اقو. رئوو ■مج لما قلتة أما ت ئاو 
ومْعذس،دمْصحلنة، م،سلبمشممْأماةئ،دمْ 

ةنو\و؛,

فعلك.من هدا أغرف ما تكر؟ آبا يا هدا ما اقو رسول له ممال 
هيكوىوأدوالطل_ب أمامك، مآثوذ اوصد أدؤئ زثسوإ،!ف دالت؛١ 
عليك-آس لا يثارك، ض ومرة يمينك، ض ومرة حلملث،، 

،٢١حقيثررجلأ0رحص أصابمه أطراف عش ثلته اقو. رثول هممثى • محال 
حصيشتدب4 وجعل كاهله، على حمله حمت، ولد انها أبو؟كر رآها قلما 
يآثرئة.المار، به آتى 

ثئءثزوفيه 'قانى هإ)؛(أذحلث، حش لاثدحاتة بالحمح، بتئلث، والدي ال؛ مم 
 ،،ui^،^قخلموئا،سُس

منهنأبوبكرأذيمج ئحشي دأئامح،، مات محة النايمء، ؤي دكان 
الحثاُت،ؤينثعنة يضربثة هجذلن هدمه، يآلممه اقو.، رثول، ثيءيؤؤى 
بكرؤإيأبا يا يئول،أ اقو. ورث—ول ممحدر، دموعه ؤحفJتج والأفاعي، 

أي؛•٤[ لاكو;-تت ،• ثآ=كيدثمح هأنزإ،آقي مثث١ آثث اذى محرذ 
ثُشبمر،تيْبم.

نل.عه.رنت أي رحلأْ( )حفيت قوله؛ ( ١ ) 
،T٣٤١/ الاعتدال ميزان ل كما الحاوبم، مروك وص الساب، بن قرائن، فيه موضع، إستاده ( ٢ ) 

)ش: ٥ ٤ ٥ Y/ الاعتدال مجيزان ؤ، الدهى قال الرامي، إبرامم بن الرحمن عبد أيما وفيه 
الغاربقصة موّن أبي عن محصن بن نحب عن مهران بن ميمون عن اب انبن فرات عن 

أبورداْ متكر(، وقال؛)وص  ٦١٢٢/ ١ الإملأم نائح ل وذكره العلرقية(، وضع يثبه وص 
اعتقادًأصول ثرح ل اللألكاتي الرازي اسري منصور بن الحسن بن الد هبة م القامح



ا.؛سقلمءئة1ءسقِ
^«س»ء»ص:لإ؟أء»؛»»»ءء»ا ١٦٤

خى\بي اش.أثد ثثسوو ونش طثش هزص: الزاقدي وقاو 
ئائصريوا.ملادمحمد، مل لعنكثوث عليه إف ت بعضهم ممال، العاو، باب إلى انتهغ 
أنملمن الجن من دجل أمل حص بالخاو، بدو لز نكرت أبى بنت أنثاء ثالت 
منحرج حى يرويه، وما صوية سمعوف يسعوئة، والناس اإعنرس، غناء يعي مكة، 

ثمئوُل:_^5؛، 

تجدرا؛/أم حنتش محالا رممن جرائه حتر التزش رب النئ جرئ لَاآالآ 
^.٥١شاة 

ثمه.حنون بن محمد بن أحمد عن ١ ٣ ٥ ٤ / ١ والجماعة السنة أهل 
وأبو،  y٤٧٦/ النوة دلائل ق والمهقي ، ٠٣٨ / ١ ة المجالق الدينوري أبوبكر ورواه 
جعفربن بمحمح، عن ٣، ٤ ص؛ ظفر صبر ٠>، كتابه ل الغازي المظوص علي، مح، مسد بكر 

به-طالب أمح، 
•*م/٠٨لعشهم، تاينح ل، عساكر ابن الدينودىت طريت، من ورواه 

اعرفه.لم يونس بن المحن بن وأحمد 
لأحمد أحرجه ما وأمثلها صحح، طرتهم، ترو.>، لم الغاد فم علكن السكوت نج ونمة 

ؤإسنادهالعنكبويث،...( نج بابه )فرأواعلئ • وفيه هماس حديثابن من ٣ ٠ ١ / ٥ الممتد 
صعيف.وهو الجزري عمرو بن عثمان فيه صعيف، 

)حلاكلففل: أحرئ نسخة عن الأصل امخ وذكر القاظة، ونت، مها نزلا أي )قالا( ه: ولق٠ 
الناس(.)وب أحرئ: نسخة أن إلئ العرش( )رب لففل: عن وكداذكر عن)قالا(، بديلا 



اكابثس

الثديتهإل طريقه j له جرئ ما م؛م 
بم؛الخميس للمه الثاو من س اش وتول حرج الثراءت بن أبوالخض نال 

الأول•سهرربتع 

ربتمحلوق؛ى لأزبم الع--اولتأهالأسن من حرم أثئ سندت بن محمد ويكر 
\ي

فهيرْ،بن وعامئ ابوتكر، معه وحرج يلاثح، الثار ق س افه رسول، أمام ت ملت، 
التواص•زين، بهم فآحن مٌي، ض عد وكال المح،، بنأنيب عبداض ودهم 

بج-أوأو

الخننئيئالتجيؤؤ،مال:ال:أنيناامهاشبننحم،فأحثن- ٢٧١
أمحا،حدثنح، نال• أحمد، بن عبداش حدثتا داو(ت جنفر، بن أحمد ا أحبرن
أبيض حدكاإنرايل، هاله العنمري، محمد عمرونن حدكا ئ\ذ.' 

ماوأعازنم،، نن التزاء عن إنحاى، 

متزلي،إر ثلحمله اثزاء مر صاو: شنجا، عازب أنوبكرمن ا'ئ-ترئ 
معه.وأنث اف. رثول، حنج جين صثنغ تحدثنا'قمن حر لا، ت مال، 

ه،شأتيزوا،ؤم
وص(مة،مإداأنا إلته؟ ظيآوي أري هل بنصري: محصزنث، الظهيرة، محاتم 

محزوم،له ومحزئت افه.، لزثول محتؤنته ظلها، تقية محإدا إثها، يآهؤنت، 
)ا(ملاينصذمْفياساتاممرئا/آآ\.



jsasssss.{ ١٦٦

ماصشح.اف، زئوو يا اصطئ وملت: 
خش؟لإابم>رضم،س:

كنأنت:ابجم؟.

ثن؟مذ محك قي هز يوم مئاة قوط مذ ص ظ' 
داو:دنلم.

هاَل:مألت:هلآتجِر؟.
ماو:دملم.

أثزيهثم ائغع_ار، 9/و°-تيتامن \ر°تلأيقص م منه—١، ثاْ ^^ ١٥ه1مندة 
بحْشلهاحنلآ،محتنييمثام، مذ ش قنص 

محأا،ئمحصخميرثص
وءيست.حص مشرب اش، رثول يا انزب مقلت: اقوه، وتؤول آتيت ثم 

ح؛بجكا،ميرمحاك
له•همس على جنشم ؤآ مالك نذ ثرائه إي منهم 

مدلحمنا.الطلب هدا اقو، يارثول يهلت،: 

0؛_؛." ٥١لاثحزيرإل دمال: 

)ا(مله:)ئ؛ة(صاكولسس.
نسخل وحاء الرحيل، وقت حان هل أي؛ المخ، بعض وق الأصل، ل ئ،ا قوله؛)أتى( )٢( 

آلمؤ تعالئ؛ قوله ومنه وقته، جاء هل والمعس؛ أحمد، ند مي وهوكل.ا أحرئ؛)آنئ( 
تأن)ألم لم؛ ومالخاري صحسح وجاءق ٤■، أنآءقمآس ثنثم هتثح أى ^١ لةن؛ث؛١٣؟ي 

الرجل،؛•لمنآف رواية؛ بلريل،،وذ، 



اا٠بب؛إلى طريقي j لن ُاجرئ ؛م مح، الثايث الهاب 

^عددثثلجآنص،1نئل:صأن
وتكتت.لحقنا، قد الطلب هدا اش، وسول يا هلت؛ ثلاثة، 

ئل:لإثم؟•

ككُامئمحسم،ُمحمحمح
ثت.ثم اكفنا0 اللهم وئاو؛ اف.، رثوو عليه ميعا 

ظوماو: عنها، ووب صلد، أزض في بطنها إر مربه قوابم همناحن 
فه،يئحثي اغ'عريجزأ0 ماذغ هداعنك، أ0 مدعلنغ محئد، 

نهتا،منها محي كناش يهد؛ الطلب، من وراش س عش لأئين قواف 
حاجثك•مئها قحل وثدا، كدا ثوصع مي وعني بإبلي تنقر ئإك 
إلىورخ هأطلؤر، له، ودعا مها، لي لاحاجة اف رثول، ئثال 

أصأحاتهلأ،.

ثاو:أعص، ٤٢٠١أحبرثا مال،ت ١^٥^، ابن أحبرثا ماوت عإدالأوJ، أح؛رثا - ٢٧٢
]يطشااص،قاو:ظكا:شلأبج، 

■ق1وا}ئلحتنأ-حبزي م انن مال، مال،: عث؛ل، ص الل4ث،، قال،:->دوئا 
موو:ننائه نخ أثه الندلجؤ، نالك انن 

كزبكردبه وأبي اف. رئول ش يجعلوذ لرص، ئاد رثل جاءنا 

منورواه به، انمقزى محمد عمروبن عن ١ ٨ ٠ / ١ ني المق أحمد رواه صحيح، سناده إ( 
(,٥٢انمفوة)ذ ل الصف طريقه: 

به•النص إسحاءا أبى بن إمراثيل إلئ بإسنادهما '٢( * ت)٩ لم وم(، ٥٣٦ الخاوي)٢ ورواه 
.٢ ١ ٧ / ١ الفرن مماب ل عقل ابن الخاري: طريق من ورواه 



^^ل1ءءءءهءءها!»1«ل»ل&ء ١٦٨

سممكجامحتحصستجابي
ظءائ:إنيئنتأثآئ1

مأي يرمن : ^١٥٨ماو ذ\صم سدا أزاها ،، ١١Jمئةبالثاح
محثمح،سلأي

ّلحرجأف يخحش مأمون مدحلت، ست، ثم ناعة، المجلس في يث٠تv ^م 
يحرجنرض، دأحدت عم، قبها محة، مذوراء وهي يمرمحسي، 

حصوحمصت الأرص، يرجه يحشك مذظهرالبنت،، مه 
متوت،مض، دئومحت، حش ؛، ^،١٣شرب هرينتها ئركبجا، مربي أبت 

منهامانتحرى كنامحي، أليى هأهؤنئ، مممت، ^l، محزن'-ت، نسي، مى 
أؤزه.الدي هحؤج لأ، أم أصرهم يها، ماتسمثنت، الأولأم 
افن.،رشوو مراءْ ثمنت، إدا حش الأرم، ومحنته مربي، مزكيثه 

الأرض،قي مربي تاحت،ينا وأبوتكر؟قترالاكاث،، وهو'^^_،، 
تكدتحؤج؛؛ Jjقهشتج، م ^١، ىمزءت، الركثين، ثلثتا حتى 

بي،إذامممبجائانناؤضصض
كاثييبالأuنأكزة، اJذى مخزغ مانتست،ّالآزلأم، ،، الدحان١٤

أشخاصتا.أي. )أموية( ثولهُ ( ١ ) 
الرعح.أمقل ني التي وهوالtbدJاJة الج؛م~ وتشديد الزاي، يمم — )بزجه، ٠^^؛ )٢( 

سعهأن كرْ لأنه منه، شد لمى يريقه يفلهر لئلا الرٌح ؛، ^١١٠أي■ ءال؛ه، )وحمضتا ت ونوله 
الجعالة.نى فيشركه أحي. 

قوله:)مسما(؛اراء،أى:أمرىإااترّ)٣( 
العادة.العدووفوق دون وموالمر التمرسا، من يي( )تمربا ونولهت 

والخانالماء، جهة صاعد وهوغبار ~ المهملة العين يضم ~ عثان( ت)لأثريديها نوله )٤( 
نار.~غير من الدخان 



•-^؛٣١إلى طربمؤ ل لت جرئ الثالثاتاب 
١٦٩^^2تءعةء؛؛2؛إأ2ل25أعءء2ص> 

شتظ شت حين مسي ق ووقع جئتهم، حس يربى هرمحئ مومموا، 
ايزه.زثوو أم نطهن أذ عنهم، ايحبمن بن 

يريدالناس ١٠٠أحبارؤأح؛زدهم الديه، مدجعلوافيلث، يومك إ0 له؛ يملئ 

قاو:أضعنا.

^تيمحمحينمحْمحمرنمةذ
الفؤ.•رئول ممحى م آدم، 

الرمحرقيلهي اقو. وئول، أة الرم، بن عندْ ذُو الرهري؛ ئال، 
افالرتيرزئوو مكثا الشام، مى هاقلى جارا كايوا الئسلؤين، رئبامن 

هنهتمتابءض"<.

مرتفع.متئر أي؛ )ساطع( ومل4ت 
إلير-؛ع فيه والضير مالي، من يقصا للم شيئا مني اخذا لم أى؛ برزآذ(ا رفلم ت نوله آ ١ ر 

اوي.ونيكرضاشئ.
تقدمالزى الحل.ث من جزء وهو به، بكير بن اض عبد بن يحي عن ( ٣٩٠٥)البخاري رواه ( ٢ ) 

برقم)ْهأ(•



الرابعالتاب 
ُ
٠- ء ْ

حدثفي؛كر 
جؤعبن الخنن ي ناو: ال4زاز، وقي مد بن ثخئد أنيوا -  ٢٧٣

ئزودببن حدساأحثي ئاوت حثويه، أحتتداأبوعنزبن قاوت الجوهري، 
وعيره،المس بن محمد -حر ت قال أمامه، أبي بن الحارث حدسا قال! 

وم،بن ■ءندالم1ائ، حدسا ت قال محمدالوامطؤ، ين ئ أحتزئابث قالوات 
م١^^، تجد عذأبي الص؛خاا، بن الم عن المدخجن، 

دعابريكر، وآبد هو، الثدينه إلى نكه هاجريى لثا افه. زثوو أ0 
،الخراعيه/ تجد أم بحبمص ثمروا أيمط، بن عبداش ودليلهم مهيرْ، ائس [ ١٧٨]

وئطبم،سمي يم اك>ثة، يفناء ومعد يحش بررْأم، جلدة امرأة وكايتؤ 
عئدئثقامنذلأ،،وإذا^لأئاآنلخا:مثون،ىإممطوا 

منسوو.مريلوذ الثوم 
القزئ.١^٣ أشءما ءندد1 ثو'كاق واش هثالث،: 

1قاو:ئهد؛الئاة:اأمنشولاف.إدناةقمص، 
لبن؟،بهامى هل ممال،1 العنم، حلمهاالجهدعن ا0 ثهذه ت قالت، منتي؟، 

أصحابله روئ ثقة، وهوتابعي المعجمة" وتشديدالماء المهملة الصاد شح ~ الصياح ( ١ ) 
ماجه.ابن إلا المنن 

وبقيتاالخبر، نبماية ق الممنفا رها فوقد الغربية، المفردات بعفر على الخبر اشتمل ( ٢ ) 
بكرلأبي الني. حلق كتاب ومن اللغة، كتب، من يرها بنقفقمت، أحرئ مفردات 

٠٢٠صى٦ السحسظزب 
وعفافها،برأيها الموثوق العفيفة الرزة ت ومحيل الكبيرة، بأنيا المصنف عند الرزة تفسير صبأق )٣( 

الصلبة.القوية و)الجالدة( 



مندأم فيرذكرحديث الراح الباب 

.dمإننكهخjأك
ال1هلموقاو: اض، انم ولكز صنعها، الشا0،دمنح ه افؤ زئ_وو، ميعا 
ص•مح، لها ورك 

هذلثبإناءثهايزُقن يدعا واخوت، ذص صايت، ئاو: 
أصحاثئوتش روثث،، حس مسماهامئرثئ اكئاورا؛، علبة جاحى يه 

حصبميم، علمح" حمينا يشربوا هآحرهم، وشرب وودا، حتى 
اوحلواتمم ، ٢٢١عندهاقعاذره بدء على عودا ثانيا يه حلب يم أزاصوا، 

عا.

ت:شويىألإاممّبمادامفيثا
ئانمحمحجم،،ثىو;م،مح

ثالئاةعازبم،ؤلألأبيك؟.هاهدا 
كانمز،ضض:محتثي،.مازك، ىك:لأثاش،إبمحُييانظ 

معتل.أم تحريا صفيه يطلب، الدي قريش صاحب لآناْ إى واش ماو،ت 

منالرغوة هي )الثمال( وهولهات انصب، إذا المطر ثج ! ٢٠٠٠١هومن مأحوذ )ثج_ا( قولها! ( ١ ) 
الحلب.

وأيقاه.تركه أي )فغادره( )٢(هوله! 
العظم.هو )مخهن( وقوله! الضعف، من التمايل وهو ودروئت)ساوك( )تساوق( قولهات )٣( 
المضيء.الشرق الحسن الختالج! الوجه( )متيلج وقولها! الجمال، أي )الوضاءة( قولها! )٤( 
الفلاهرة=الأوصاف حسن عن كناية اللام" وسكون الخاء —متح الخلق( )حسن قولها! )٥( 



أئمارْم يعج، س قي نم، وبم صنله، بؤ م يلم جلئ، محث 
توادثديي أقززرا،، أرج، أؤحل، أحور، صنتوصحو، ومحي وطم، 
ؤإداالوقار، ينلنه إذاصتث محاص، لحسه وفي شج، عتقه في الشعر، 

،٧٣١٥١حنو__^5، منطثةحزراتثثلم ؤمكأل وعلام)ثهاء، نما ؛آكثم 
وأحنكوأحلاه مد، وأ-ية1ئزمن الناس أحهث ولاهدن، نرر، لا محل 

عمىمحرأى، مى عص ومتأحمة ولا طوو، مى ممتؤْ لا ربمه، يربج،، مذ 
سإقدتا،هثممائبمئون

المحشود، محقود، آمرة، تيادرواإش أمز ؤإدا لمؤله، انتثعوا إدا؛ال، يه، 
عاص،ثلأئول،/

ولومحتيكز، ما أمره من لنا يكز الذي مريش صاحن< واش هدا قاوت 
تجلا.ذبم، ؛ئ 

والأعضاء.والبدن الوجه —ق 
حتىالحاجبان ي3لول، أن ت والمرن الحاجبين، مقرون أي معبدهذا، أم حديث، ل جاء كذا ( ١ ) 

وهوقرن، غير ق مواغ حاجبيه يأن هالة أيي ابن حديث، ق جاء بينما حلرخاهما، يلتمي 
يثقيعأن والبلجت البلج، وتنب القرن، تكرم العربح كانت، ت الأصمعي وفال، الصحيح، 
نقيا.بينهما مجا فيكون الحاجبان 

قصر(مجن عين تقتحمه )ولا ت ونولها حلوله، لفرحل تبغضه لا أى حلولي( من تثنوْ )لا تولهات ( ٢) 
تجاوزه.ولا اعتداله عند تقم، بل لقصر0 احتقاره إلى تصل لا المن أن أي 

جيم•ولا بنحيف ليس أي غمتين، بين رغص قولها•  ٢٣١
وقولهاتءلاءته، ل ويّرءون ؤسلمونه أصحابه يخدمه الذي المحمود )محمود( قولهات ( ٤ ) 

عابس()لا وقولهات يخدمونه، اس النمن حثسد ءند0 الذ.ي هو المحشود )محشود( 
إلئالمنسوب، المعني؛ )ولاممني( وقولهاث الكاء، تإعند المقعلالوجه الكالح العاس 

العقل.الجهلوقاJة 



ننيأم حديث الرابع الباب 
١٧٣^^أ»لصءء»1سهءعلءأهل2مجآ 

منولاثزول بممعوو4 ؤالآنض السماء ين عاليا بثكه صوت وأصبح 
تيقول وهو يقوله، 

لآمحنيأمس-دحيرجرايؤ اثس رب افن جرئ 
محمدوفين أنسى من يآظح يرلأبالبروارحلابه هما 
>_،[]AVؤدد/ وث_لايجارئ فنال من به عنكم افه روئ ا ممصي قال 

ا0مه_دالئوالإككمإوسألا ثإيأيه نايها ص ؟■^٤٣ تلوا 
مريداة الئثة صسبصرح ل4 فتحقت، حائل بشاة دعاها 
موردمصدريم ؛ي رهتالدبجايمهذب هثادرْ 
منتي.أم حيمم على وأحدوا ثبتهم، همدوا مذ القوم محأصح 

هقاJثئالهأجاثئخثانين؛ابت، 

سميإيئت—دىرالعء-مهم م؛ حاب لثل 
وحلشننميورش_ثدعقولهم محرالش موم ص رحل 
ئوئؤمدا0ممندونىبمث__دسvثئوا قوم ^، ٠٣وهل؛

محيثل ييظوكتابحولث الناس مالايرئ يرئ محي 
عدأن اليوم صخنْ مح، قمديئها عائب مثاله يوم محب مال ثإذ 

'بمنيبمعد١٥من بصحسه جده اد0 أنا؟فرثنلتهن 



اصدأ١ بمن ونئنلوسوا ومقعدها فتاتؤم تكال مختب بي ويهن 

١^.اتززة: 
زالئزيل;محينثدزادم.

■الجدب وهى الشك، من ستول! مو 

ص:جا;بم.

النثمة.والجهدت 

عمروين ليمان مأنه أبوحاتم ورجح المذجمى، وهب بن عبدالملك فيه متروك، إساده )١( 
كيوما بن عيدالملك الواسسطيت المكري أبان بن محمد بن بشر سماه ؤإنما النخعي، 

كداب،،أنه على مجمع النخعي عمرو بن ليمان سلأن به، المشهور الحقيقي اسمه يحفي 
سعلابن لطبقات روايته ق أسسامة أبي بن الحارث رواه . ٤ ٨ ٠ أ"/ حاتم أبي ابن علل ينظر* 

صفةوق ، v٥٧/ المتفلم ق المصنف طريقه؛ من ورواه به، الخقى بن محمل عن  ٠٢٣ / ١ 

قوالحاكم ، ٥ ٨ ٠ / ١ ١ اكاؤيخ ق والتلرى ٨، ٤ y/ الكبير اكاريخ ق البخاري ورواه 
حلقق المجستاق بكر وأبو ٣، ٠ ١ ٩ أ/ الصحابة معرفة ق نعيم وأبو ، ١ ٠ م/' المستدرك 

بنمحمل بن وعبدالرحمن ، a٢٦٤/بغداد تاريخ ق البغدادي والخلمسا (، ١٤)ه البي 
الرحالأحوال من والمسمملرف للتدكرة الناس كسبا من الستخرج ق مجنده ين إسحاق 
،٣٥٣٠٠٠^ظفر صبر من كتابه ق الغازي الطوعي علي بن محمل يكر وأبو ، ٨٣/ ١ للمعرفة 

٠به محمد بن لسر إلى يامنادهم  ٣٣١٦/ يسق تاربم^ ق عساكر وابن 
معبدأم حديث عن وهويتحدث  ٣٥١الاثار؛/جاْم ق الدمشنيؤ الدين ناصر ابن وفال 
منحملة علئ احتوئ فقد يرؤيه، من بعض وصعق فيه يكلم ؤإن عفليم، حديث )هو هدا؛ 

الهلوالأتق سجع لم المنيفة، العالية الأوصاف من عدة على وانطوئ الشريفة، الأخلاق 
مثله...(.

رحمهماالغزالي محمد لميخنا الميره فقه حاشية ق الألبان الدين ناصر العلامة سيخنا وقال 
الحسن(.رتبة عن ينزل لا الطرق بيده )الحديث تعالئ؛ اطه 

)آ(قوله:)ىر(بمحالكافوكرف.



^»ءء&ءأأ1ء؛أصرتهتلنهتندأم ■؛دث ذم نج، الراثع الباب 

للحف.وجلتها ثن ما فتحن، نماجث: 

يثقلهمثربموا•ؤيربصالرهط؛ 
الئنية.واشاو:
أحزى.بمد ْره والعلل: 

وأراصواتأىJJوا•
والمحيل؛

المزعئ.ق البعيد والعازب: 

•المنرق والمتبلج* 
^^ص:ظاضزاشزخائك.

الؤأس.صعر والصعلة: 
افي.وكيلك الخنن، زالزبسأ: 
العين•سواد والدعج؛ 

الطوو.والوطم،: 

كالثحة.والمحل: 

خلقه.الأهداب اصول سواد الثّد.يد والأحور: 
الطول.والثشر: 

يْ.ثلأبزل أي تنا(: ئكي؛ زقزلقا:)إذا 
^^^بم:)لآبيهُص(:أىمئةا

الإزلمءثالقد:



الخايص.والصريح: 

حة:مالئنآا.

ابنأختنا : Ju\لخنتيم ^^١ ثال: قي، ١^١ همد أبوتكربن أثك - ٢٧٤
،،٣١١بن الحثسص  J_1-^محاوت مموف، بن أحمد أ-نإووا ت ثاو حيويه، 

بنحرام عن عمر، بن محمد الحهوثا ئال! سعد، بن محمد حدسا داو1 
ئالثاثمعبد، أم عن أبيه، عن منام، 

أييدشاة ه افه رسول قحئتج ض، فتولوا راحلتين، عاى أربمه علثا طغ 
ذو°خة\.هانص منة، هأذستها در، >^< ١٥هي قإدا أدثحها، أذ 

ئمثاو:لأممثحيها،هآنش
كثدئهوؤ1صأحابئ، ئأفل ه3ثحتهاهبؤأ ، L_^*IJ^بآ-يزئ وجئئ 

وبقيث1تثهلمر^ا، وسعئ منها؛:١ ذتزوج ؤأصحاثث، بنها ه اف رثول، 
أممزة.أو لحمها همديأ 

رمانثاو حئى صرعهاعندثا، اقو. رئول لئس اكي الشام وبمن 
الهجرة.من عشزة ثماني تنه الحطامت، بن عمر رمن الرماية 

محمحخنمحق،بم/قالآنضصنلأنحت"<.[ ١٧١]

واللام.الصلاة عله جيم صفات أبواب ل أيضا الغوية الألفاظ بعض نفير محياق ر١( 
الطعام.هال.ا فيه يحمل وما افر للميصغ الذي الْلعام فرْت ال)٢( 
الوافديعمر بن محمو إه\اص a/ الكبرئ الطبقات ق سعد ابن رواه حدا، ا فحيقإساده )٣( 

٦.^١ V/ المنتهلم ل ^٧ ۵٠١١طريقه؛ من ورواه به، 



^iriإلئ طرييمهم هف ام. ونول ص م أبي ق}لأ الثابسثي الباب 

الحامشالباب 

النديةإلئ طريقهم اش.ءي رثوو عذ بكر ر يوريه محي 
أبوإكربنأحبرنا قال؛ م،، المال ابن أحبرنا ت نال الحصنن، ابن ا أحتزن— ٢٧٥

يزيدحدسأ مال! أبى، حدش يال! بزأحمد، عتداف حدسا مالت نابك، 
تمال اس عن التناتق، دا؛ت عن تلمه، نن حماد حاJسا ماو(ت هاروذ، ١^؛ 

وأبوننكرالله.يرثب زثول المدية، إلى اقو. هاجررسول لما 
سنفضامضلأؤيإرالخام،ها0ثم

هاديهب؛نح،•لمول،؛ ياأبايكر؟ يديك هدابجن من ممولوف؛ بالميم 
ئإداكنمهينّبجاصيأفيبي

مطاعتن.ادخلاآمض I ٥^^١ هحزجواإلثهما، وأصحابه، أمامه 

اقو.رثول، يحو يوم من أُورولاأحنن قط يوما رأث ئما أست ثاو 
وآبوبكرالمدينه.

وومَ،١^•^، اليوم من ولاأقح أظلم، هط يوما وأنت، ^١ ؤدادة، وشهدت 
رئول،ارف.ذهأاا•

3،واليهقي ١، ٠ م/ المستدرك ل والحاكم ، ١  ٣٨/ Y الصحابة معجم ق الغوي ورواه 
به.هشام بن حزام عن الحكم بن أيوب إلى بإسادهم  ٢٧٧/ ١ الموة دلائل 
به•الغوى إلى بإسناده ( ٤١)الرسول فضائل ق العقول تلقح ل التميمي اش أبوعد ورواه 
القديدي،الخزاعي، ومل: الأشعري، الكمي، صش، ابن ومل: حالي، بن هشام بن حزام 

•٢  ٩٨م والعديل والجرح ، ٤  ٩٦ه/ سعل ابن ءلقا>ت، يتفلر: مجهول، أباه لكن وهوثقة، 
وعشية.بكرة أي وعيونا( رصوحا وهولها: 

•به هارون بن يزيد عن ٢ ٦ ٤ / ١ ٩ الند ل أحماو رواه صحيح، ساده إ٠ 
بم-ًعاردن بن يربد إلى بإسناده ٢ • ٣ أ/ المد ل أبويعلئ ورواه 



^عل2ه»»ء«1ههه؛3

الثادزاوب 

الأنشي،بريدْ ال٠دينه طريق ارم.محي رثول يقاع قي 
إياهبريده وحدمه بانمه، ويماؤله 

افِأنوهمد 1ختنا ئال: اكهقؤ أنوتكر \ي ىَل: طاهر، نن زاهئ أتمحا - ٢٧٦
أ-ئمزوامحال! مروة، نن محمد نن إن الصّابوعلي أحبرئا ت قال الحاكم، 

قال:خدكامحي،ئال:أه1أظينمح، 
أبيه:ص ئزدة، بن همد!ض ض زائد، نن اكن ض مهزاو، نن ئيق 

أناتيسثانلأبجثثانكثا;ُو

المدق•1ليى لوجه 

اث؟.مى افوه؛ رثول صال 

قاو:أنايث1ة.

الصئ"يوا•بجٍ لمي 1ليى دالممش 
وصااح.أْردا تزد تكر، آيا يا ت محمال 

اهمئا</أماا-،وأمنمموبْاهمىفيابأ/صا،واينطفيالإاة 
ا/"اآ"آبإسادهمإنىتدينسبه.أخارأصهان 

٠٥ ٧ / y النبوة دلائل ل والبيهش (، ١٢ ٦٩)ني الممن المنتخب ل حميد بن عبد ورواه 
يه.أسلم بن نابت إلئ بإسنادهما 

بنأنس إلئ بإسنادهما  ٢٣٥/ ١ الكيرئ الهلبقات ق سعد وابن (، ١٣٩ )١ الخاري ورواه 
محه.مالك 



■• الأناص■ برذة الئي؛؛* طريق اله.ني ينول يما؛ قي الثادس الباب 

مثن؛؛L،^ئأداَل: 
ىلثِسممحأيم•

اف.لآىتكرتسلئنا.وسول ممال 
ئل:مئن؟.

ئل-محبنيضا•
نهئك.حؤج قال• 

ظاَل؛ت:ثةِنيه:سآث؟.
اف.وتول اف عبي• تى محثت. آنا قال! 

لإلأبمإلأافُ،ثأبجأنس
جبيتا.منة آكا0 مى وأنلم ثزندة، هأنلم 
كي.ة|لأومتاكوواء،نمله* يللمي أربمْ قال أصح ملئا 

•يديؤ بين مثى نم رمح، قي رند'ها نم عمامته، 
عائ.سزل اف، ياثى ممال؛ 

مأموره.هذه ت١هءرا إ0 س• الئص يقال 
.، ١ مكرهين؛ عير طايمص نهم بر لة أنلمت، الي-ي ف الحند ت بريت<ْ ؛ال، 

الميزانلسان ق كما جدا، صعيف وهو الرازي مهران بن علي فيه جدا، صعيف محستاده إ١ 
أعرفهما،لم وكلاهما زهير بن وأحمد السكري الله عبد بن إسماعيل بن أحمد وفيه ، ٦٣٢/ 

يه.زاهر عن  ٥٧م/ المتتفلم ق المصنف رواه 
وأبو، ٣٣٨/ ١ الصحابة معجم ق والبغوي ، ١ ٠ ٣ / ١ الكبير التارإح ل خيثمة أبي ابن ورواه 

^لاكءيد؛آ/مب،وأبومداله
بريدْ،حبن اش همد بن أوس طريق من ا ١ ٠ ٢ ل الرسول صائل ل العقول تلقيح ل التميمي 



ال؛اثاثإع/]ي 
إليهاودحولؤ اقو.، رثول المديته م ح ؛ع مح، 

قاو:أ.نيثااصدي،قاو:أنينااين1من،- ٢٧٧
يؤن،بن حدثتايحص ت مال حديناالحاوي، قال! حدثتاالثنب-ري، دال1 

عنأح؛رنيعنوْ، ابنشهاد_،ت مال ^ ١٥عنعمل، القث، هال؛حدما 
هالت،:عائثة، 

يئدون^١ ١٤٥م،ك4، مى افؤ. رثول بملحتج بالثديته المنلئون سخ 
هاملتوايوماثنيالظهٍنة، حث يزدهم ك؛ةظئوثة'حمي الم؛، ع-داةإليى ؤل 

محمم،آمحظمحضؤمحمح
مح٠رقولالهسوثمض

ياتننزصهمته؛ بأغأئ  ٧١٥آن اتيودي بمنك، هلم ، اشزاب١٢٢بهم يروو 
اJديئتظثولل٣/هداحدؤم ١^٧، 

^^هموالهممالخئة،سمي
محاممةملأاس،دان 

صامئارأ/اه. ، J,^_jوجلس 

الحديث.هذامروك وأوص واتيبه، بن الميز عن 
هوالحس.وئانه— أوله —بفم )ايلم( وةولهت عال، مكان إلى ٠^ أي )أوذ( توله؛ ( ١ ) 

أوطلحة.الزير كساهاإياها اش الممى الشاب عليهم أي )ميمين( )٢(قوله؛ 
تتوسونه.الذي ومحاحكم حثلكم أي — الجيم شع — )حد.كم( قوله؛ )٣( 

تقدمالذي الحديث من وهوجزء بكيربه، بن اش عبد بن يحص عن ( ٠٣٩ )٦ رواءالخاوي ( ٤١
برقم>ههمآ(.



٠امحنيذمممشينممفسقه 
^^ءءءلء»ءءءهؤتآقآته

الئاين!_ 

الئديث.ف قدم الذي الوم في؛م 
حلنعشنةوت1ئ لأستي، الاينين يوم المدينة ومول يدم الزهري! قال 

ينرب؛عالأنيلأا•
الإمحن•يوم ام. وئول يلد ظ•' عباس، ابن عن الصنعامحأى، حنس وروئ 

نانيإ:زمولأي.

الاقن•يوم المدينة إئ فه مذ مهاجرأ وحرج 
الأثءن[لم.كدينةيرم اص 

3مح:زمولأمرم

عبين محوص عن فلح ين محمد طريق من  ١٣٦٥/ الكسر اكاييخ j حيمة ر ابن رواْ )١( 

نزيلالمعاق، أبورثدين عمروالس؛اتي، بن علي ابن ؤيهال،: عبداف، بن حنش (هو: )٢ 
السنن.وأصحاب ملم له روئ مائة، سنة مامحت، ثقة، إغريقية، 

دمشق.صنعاء إلئ نسبة والصنعان 
برلين،خة نمن تدركته رامحالنخ، بعمى ومن الأصل، من قط حمالمعقوفتين بين ما )٣( 

الثالث،.وأحمد وجربتى، 
٢١٧/٣،و٣٩٣/٢،واسرىjاكارخ٢٢٢/٢^^لل

ول، ٦٧/  ٦٣دمشق تاريخ ل عس—اكر ابن أحمد: طريق من ورواه به، حنش بإسنادهماإلئ 
لهيعة.بن اض عبد الإمحناد 



vaaaaasaiKmsasaa^^

المديتهيحز إذحص ئرل ١^ المهان في؛م 
اخثدبنقاو: الندس ابن \ي قال: المحن، \-زتن\ابن - ٢٧٨

عمروحدسإ قال؛ ->دثنيأبي، قال؛ بنأجمد، اش JLPحيننا قال؛ جنمر، 
سصنىإنخاق،ضتيلين

تال:عازُب،صأبيم، 
قحرجواالناس، فن1ما0 قد■تغاالمديتت، وأنامعذحس اقو. رثول مضى 

ادلأهائقاكو؛وامحاننيش، ، ١^١١٢وعر الطريق، في 
جاءمحمدرأ/اقو، جاءرثول، أكثر، 

مح;يلش،مملنضلاه.:ملهشم
أمرُآ،•حيف ذت\ أصبخ ةنة1 إو1رذ، لأكرتهم التطلب، مي أ>مال القجار، 

ائجار،بن عدي مذثي ائرأْ ء1شم1ائزوغ أف ^^ ١١ثان يلت؛ 
عLJاثلف.ثة ملون 

عمروينقى ق نزل اقو. ونول آنمآأف عاتقة حديث ق وقددكنJا 
•^٤٢أهل وهم عوف، 

عته.الساهط يرد ما حواليه ليس الذي الطع وص الأجاجير، أمات ؤيقال الأناجير، ر١( 
الحال.عالئ مصوب محر، اة قاتلين: أي آم...( )اه قولهم: )٢( 
صمنبه العنمزي محمد عمروبن عن ١ ٨ ٠ / ١ المس.ناو ق أحمد رواه صحيح، إمناده )٣( 

الصحيحين.ق والحدث ت، فيرقم)ْا'آ(ءلرنا وتقدم طويل، حديث 
،.٢٧صالديمدميرقم)احديث)٤، 



الندية'اوذىنزلبيهحينئ.محو ال؛ايعنيذمااتكان ازن 
^^ءءءءص؛؛؛ءء:لءءصهكبم

عوف•عمروبن بتي أخي الهدم بن كلثوم على ثرل إمحاق؛ ان يال 
[١٨ز٠ لة. اهل لا لكو/عزا أثه ودلك حثمه، بن سند على ئرل وقتل• قال• 

ؤيومالاقن، بنم عوف، عمروبن بتي قي ئاة، ارف. رسول يائام 
منجدَ.وأشل الخميس، ؤنوم الأربعاء، ؤيوم الثلأياء، 

الجمعة•يوم عنهم حرج يم 

يوما.عثز بقعه فيهم مكث، ت وقيل 

الأنصاردور بدارْى يئن لأ مجع1وتإ الزمام، ثها وأرض ئاقتة، ركب يم 
\ّافِإلئ زئول ظأ;ا ذلأو\: عئدئي، إلأدَناةأمحاإنىافزوو 

ءُ مأموره.فإئها زمامها حنوا ميمول!؛-؛؛؛ والعدة، 

وضالمنجد، بانم، عش مركنر اليوم، منجده موصع إلئ انتهى حى 
إلىرجعش ثم عتربثني، يث—ارن هويبث، علمها، ينزل هلم ،، مربدأيومئذ 

ه،اف رثول نزل -جزايهارآ؛، ووصعث، فيه، هبركنا الأول مبركها 
حرثشعلمية، فادام عرأ؛_يأئونؤ، مزو زحلة، لأوبإ أبو حثئو ها 

زنثاكن4ص.ننجدة 

عمروبنبش أيام اقو رمول هدم لما أم-ياحهت عى الواقيي وقآل، 
والناسوركمت، براحلته، الثهاردعا اريثاغ الجمعة يوم كاف هنئا فح، عن 
ثاننولإلأمالوا: لأتئؤ داعتزصتهالأنصاث وثثارْ، ثمنه عن معه 

التنر.فه يجفف الذي الموضع الميم~ ~كسر المربد ( ١ ر 
حلقها.وباطن النانة صدر من الأرض يصتب ما الجيم" بكسر ~ الجران )٢( 
ملهوقد ، ٤ —٦٩ ٤  ٩٣/ ١ هشام ابن سيرة ق كما إسحاق، ابن سيرة من النقل انتهى هنا إلى )٣، 

نصرف.المصنف 



•إثهامأموره ؤيهول! حيرأ، لهم يبمول والمناتة، ١^٠ آلي ١^ 
وأذحلةنحاة، هحط أبوأتوب محجاء س، الله وثوو منجد عند ثركن 
اJمةتغزخل٠.فئاوايه.: نيَلأ، 
عنده.عكاثن راحلته، يزمام عأحد رراره بن أنعي وجاء 
بمحبلوفوالأوتثه الثلاثه ه افؤ رثول ثاب إلأوعش ليلؤ من كاف وما 

أيوب•أمح، مزل ?ى الم. ونول يحول حر يثاوبوف، الطعام 
اقهر.نبته فيه مثامة وكاف 

وأعطاهمامكة، إلئ واقع وأنا حاريه، بس  Jbjاف رثول، وثمن، 
وسودهابنتيه، كلثوم وأم بماطمه، عليه مقدما وبعيزين، يرقم حمنمالإ 

ري•بن وأنامه روجته، 
عائثة.تكر أيي متاو رتكرتتئب تن عتداض وحرج 

^^ينيثتممميناصلاأّ
عشداء ، Jjj. ؛^ ١١رشوو مدم تما الهاثمؤ،لأآ؛ت حبيب بن محمد ومال، 

العزانم،،منرل، ؤينش حثمةأ"ا،، بن نعد منزل ؤ، يتحدمث، وكاف كلثوم، 
أولوكايت نال،، ني ؤ، مجتع المدينه، يوم الجمعة يوم تاء من وركن، 
الإنلأم.ق ■جْانة 

.yrA-xrU\/اساتامئ ّو اوقلسهمسىرواْاينمعالهاوا)١( 
والثعروالأخارياللغة يغداد منعياء مولاهم، الهاشمي حسب، ين محمد أبوجعفر هوت )٢( 

(،٢٤٥نة)م؛سامراء مامحت، وغيرهما، والمنمق المحثر كناي، وهوصاحب، ابج، والأن
٠٧٣/ ١ الوعاة بغتة ينظر، 

أصحابه.مع يتحدث أي )٣( 



ه١^^ م لإح ذم ف الخاشر ازن 
^^؛ء1لممءءءل&ء1دد»»؛أصهةآح.

لناشئاس 

هص م ذم في 
أظأختظ ال: فالئدهب، ابن ي قال: المحن، ابن أ-تحتنا - ٢٧٩

■ء1داشينأحمد،مال:حدثنىا؛ى،دالحدساحدثنا ا؛نحعثر،نال! 
دال:أنس عى مابتا، عى نغم، حدسا قال: عبداوواق، 

٨<>،[* ل ددلالثا<أأ،. ئزحا ٦^١^١، الحهثة لعبت الندينه/ اف.ؤ وئول، قدم لئا 
أبوبكرأحمدبنقال محمدالمزاز، بن أحتزتاأبومنمورعندالثحمن — ٢٨•

بنمحمد حدسا قال: الأزهري، أبوالمام_، أحبرني ثال: ثابت، بن عيي 
ميي،يصربن حدسا مال؛ حالي، بن آنس بن موسى حدسا مال؛ المظمر، 

انس:عن ئتاظ عن عوف، عن عطJالأ•ش، حدسا ؛،ل: 

تيمنن بمئن، وهن الأنصار، مربجوارمن اي. أ0 
وظاةخثدِسجا%نخئحنارِس:نيابمار 

أرأجبخذميننم ؛■ ٧٥١إى افه.: رثوو قث١ل 
يه.همام ين الرازق عبد عن ٩ ١ آ/ ٠ المني ل أحمد رواه صحح، إستاده ( ١ ) 

(،٤٩٢٣)أبوداود محلريقهت من ورواه به، معمر عن ٤ ٦ ٦ / ١ ٠ المصنف ق الرزاق عيد ورواء 
•١ ٤ ٩ U/ الكثرئ النن ل والييهقي (، ١  ٢٣٩)المستد من المنتخب ق حميد بن وعيد 

ستين"عشر يتجاوز لا عمرها التي الس الصغيرة الفتثاة وهي حاريه، حمع )جوار( توله• ( ٢ ) 
مجهولوهو الأنصاري، اش عيد ين حالي ين أنس ين موصى التيهان أبو فيه صعيف، إستاده )٣( 

أحمدبن اف عبيد القاضم أيي عن ٥ ٩ / ١ ٥ يغداد تارح ل البغدادي الخطب رواه الحال، 
y٠٦٤/ المنتظم ق اإمصسثف خموق4,* من ورواه يه، البغدادي الصيرل الأزهري عثمان ابن 

كتابل الدنيا أبي وابن (، ١٨٩٩ماجه)ابن رواه فقد الحديث،  ١٢٠يمح آحر حلرق له ولكن 
والنهيًبالمعروف الأمر كتناب ل الخلال بكر وأبو (، ٤٤٦الأشراف)منازل ق الإشراف 



^»ءلصءءأ؛ألأأءءءءص1ص18

نهلأ-نيدا قال! الجوهري، عن •حيرو0، بن \ذنبزمج عند بن محمد أثانا — ٢ ٨ ١
مال؛الخائن،، بن المصل حدثناأبوحلمه قال! الدساجؤ، أحمد ابن 

يقول!عاتثة ابن سممت، 

ملن:والزلأئ دالصياذ اشائ حثل الثدينه البي. مدم لثا 
ائزذجمند؛ات طالغابنثئشا 

ىئع_اشئاعلا،اشوعلقا وجن، 
'■'صوو،مهذْ 

امبالأم جئت اكئتوث،ثا محا

به.الأعرابي عوف إل بإسادهم ٥ ٠ ٨ T/ الشوة دلائل ق واليهقي ٦، ٠ ص المنكر عن 
المعروفحفص بن محمد بن اش عبد القمة راوي لأن الإعضال، ست، صعيف سادْ إ( 

٢ ٥٦٦/ الموة دلأتل ل اليهقي رداه مفاوز، المصة وين ضنه (، ٢٢٨)ستة تول عائثة بابن 
به-الجمحي خليفة أمح، إلى بإسناده 

المديةلحوله. ق الصحيحة الروايامحت، أن صعقه ايؤكد وممللحديناٍلريق، ولايصح 
له.يشهد ما تذكر لم بعضها تقدم واش 

توك،غزوة من واللام الملأ0 عليه قدم حينما حدث هدا بأن العلماء بعض رجح وقد 
هدايرحم ما أحد لم أل مم الشام، جهة من الوئام ثنيات أن القول هدا يؤكد ومما 

الرأىأيضا.



القديتقدم حص اقو رمول تلام ين عتداض لماء ذكر ى عثر الحادي الباب 

عثزالحائي الباب 
المدينهيدم حس اقو رسول سلام عبدافوبن لماء ذكر في 

قال!النرى، بن أحمد بن علي أحبرثا ت محال أحمد، بن موهوب، أحتزئا — ٢  ٨٢
الصمد،عد بن \>ت\؛وز حدسا  I،jiiالصنت،، بن محمد بن أحمد _ا أ-ءصو
صأبى، حييتي يال،؛ اأممرئ، يزيد بن اش عد بن محمد حدسا ه_الت 

: Jli، ٢١٣ن ١^ همد ض ^، نن زتانة ص خمة، أبي ين 
ملماآتى، ممن هكنت، الناسلأ،، اثجمل المدينة اف. رثول، لثاهدم 
موو:مثمعتئ ثداي، وجه همز أئه عزت وجهة رأث 

وصلواالئتام، وأطمموا الأرحام، وصلوا اشلأم، أئشوا الناس، أيها 
^^٦٢.دخلوا تام، زاض بالتل 

النبيلحول أول ق الم وأماليهود، أحبار حرآمن كان اللام" محلأم"يتخفيف، بن عيداض )١( 
(.٤٣سنة)-با وتوق لمدينة، ا. 

مرعين.إله ذموا أى )انجفل( قوله: )٢( 
لالهاشمي القرشي موس بن الممد عيد بن إبراميم أبوإمحاق رواه صحيح، إسناده )٣( 

به.المقرئ يزيد بن اف عبد بن محمد عن الأمالي)آ؛( من الأول الجزء 
،٢ ١ ٧ / ٥ المصنف ز يبة شأبي وابن ، ١(  ٣٣عاجه)٤ وابن (، ٢٤٨٥ان.ى)الرمورواه 
اس،و سلام بن القاسم وأبوعبيد ٢، ٠ ١ ا،م السند j واحمد ٢،  ٥٧ؤب/ ٢، وخ؛ 

قواممران ، ٥٣ص الفل قيام كناب، ل المروري نمر بن ومحمد (، ١٠والمواعثل)
،١ ٤ ٣; المدرك ق والحاكم (، ١  ٥٣الأخلاق)مكارم وق ، ١ ٥ ٩ /  ١٣الكير الجم 
به.عوف إلن بإسنادهم  Y٥٧/ الإيمان ثع_، ق والبيهقي 



^^ءءل2ءص5صأء2علصأ2؛2؛2ء»

\ظوظو'اتاب 
ومحلالتيق>ا<

^،فل;أنيءاينض،ئال:ياينمئك،
حدشقاوت عزيز، محمدبن محمد، بن الحثسص عاوتحدس1 

انس؛أح؛رف ؛ ئاو شهاب، ابن عن عمو، عى تلأنة، 
جمسبجئجنئث،

ه.أحزجا 

حاوردد واكزيل، بالوحي عثرت )وجديرلمواطن : ٥ ٤ ص؟ الشفا ل عياض القاصى قال )١( 
والتبيح،يالتقدص عرصاما وهمجنا والرؤح، الملائكة منها وعرجت وميكائيل، جمّل 

مارسوله. نة وّاف دين من عنيا وانتثر الثر، يد صد جعلى تربتها واثتمك 
الراهينومعاهد والخيرات، الفضائل ومشاهد وصلوات، اجد ومآيات، مدارس انتشر، 

حاتمومتيوأ المرسلين، سيد ومواقف الملمين، ومشاعر الدين، لث، ومناسوالمعجزات، 
ممطدمواض، محابما، فاض وأين المرة، انفجرت حينا أجمعين، عرته وعلن المئين.، 

وتقبلنفحاما، وتتنثم عرصاما، نعظم أن ترابما، المصهلفئ جلد ص أرض وأول الرسالة، 
وجدراما...(.ربوعها 

توقل أوهام، له وهوصدوق حالي، بن عقيل حاليبن بن روح بن سلامة فيه حن، إسادْ )٢( 
قالصنف، رواه ماجم، وابن ائي النله روئ كتبه، س يحدث ؤإنما أبيه جد من مع يلم 

الأماكنالعزمسكنشأشرفح مثير 
به.شهاب ابن عن يزيد بن يونس طريق من ( ١٣٦لم)٩ وم(، ١  ٨٨٥البخاري)ورواه 
التقور.بن محماو بن أحمد هوت القور وابن 
•الراز الردعي أحمد بن مردك بن العزيز صد بن علي المحن أبو هوت مردك وان 

المهليقي.بن صعيد بن محمد بن الحسين النه أبوعبد هو; محمد بن والحين 
الأيلي،مولاهم الأموي حالي بن عقل ن حالي ن ننال بن عبداممه ان هوأ عزيز بن ومحمد 

روح•بن سلامة عمه ان عن يروى وهو ماج، وابن المائي محه روى 



الئدسهئصل ل عشن الثاق التاب 

أحدعشلاتثئ ت محاو الص.أئه عن ثني، حديث، بى أقرادمنلم وو 
اكاةةر١ا.ثثئبج1إيممو4ظتاينم لأواه 

قال!الحلمة، بن أبوجنمر أتمرثا قال■ المدير، علي بن يحص أُتحرنا " ٢٨٤
[١٨١](؛ Jiiالموي، حدسا ت نال الدياق/ الحثنن ين اض عد بن محمد حدسا 

حدسام—ال! موتن، بن راس_مان حدسا قالث منعود، ين ^.^، ۵١١حدس_ا 
ظ■'عمر■، ابن عن ياؤع، عذ أيوب، 

i^lمى؛،هإل يالمثر، يالنييته يئون أل ان_تطاغ افزهتة>ن رثول مال 

حدسامال! المارسق، العزيز س محمدبن أح؛زوا ئال! عندالأول، ئزتو\ — ٢٨٥
بنهارون حلسا يال! صاعد، ابن -^؛!١ دال1 سنح، أبي بن عنداوحثن 

١^،صد نن اكاس_م ض سآ؛نرثكرالثؤم، ق ئال: ئوتن، 
عصمالابن عن عذنا؛ع، عنروالنزف، ن اف مح- عذمحربن 

شهرفيماألم، كصتام انثدينه شهررهصاوق بيام اش.! رمول هال، 

به•أمحه عن وقاص أبي بن سعد بن عام حديث من ( ١  ٣٦٣)ملم رواه )١( 
تآكٍد.ما( )وشد ومل4ت الشدة، رلأوائها(ت ونوله! 

بابنالمعروف الدناق، الحين بن اض عبد بن محمد الحين أبو رواْ صحيح، إساده ( ٢ ) 
منورواه به، الغوي محمد ين اض عبد عن ( المواتي)١٨ق البغدادي متمي أحي، 

شفاءو القاص الدين وتقي ٢، ٤ ٤ Y/ الأماكن أترف إلن ال_اكن ١^٢ ثر j اسق، 
.Y٣٩٩/ الحرام اللي بأحبار الغرام 
بإستادهماأم/٣٣ دمشق تاريخ ع—اكرل وابن ، ٦ ٦ / آ الإيمان شب ق البيهقي ورواه 

به.عود مبن الملتا إلن 
به.الختيانر أيوب إلن بإستادهم ( ٣٩ ١٧)الرمدي ورواه 



^^!ألصأص1صلء2ل2ءءءأ

.٢١سواهارينا صلاة ُقائف يالمديته الجمعة وصلاة سواها، 

قكئأحبرئا و\و(.' القبر ثن و\رءو°ج الواحد عد بن منمؤ حدسا — ٢٨٦
ثاسسفيم،قاو:مكش

خان،،أبي تن عبمالئخش خدثكب بن ئث ئن عتن ئن م، 
ق1و:أبورةصينمح،ماو:طكاقال;طىهائينداثد، 

ئنإنناعل عن حاوجه، نن إبراهيم بن ث،ثئد عن عنزاف، بن عدالنزيز 
محال؛بته، عن مماس، بن من بن يابت، بن محئد 

قاَلنئوُلافِه:

خةنجده عن أبيه عن روئ ونى بالكذب، وهومتهم المزن، كثير فيه مروك، إمحتاده )١( 
ابنله روئ بالكدبا، ومومتهم الخمري، عمر بن عبداف بن القاسم أبقا وفيه موصوعة، 

الأماكنأشرف إلئ اكن المسالخزم مثير وق ، ٨٧آ/ المتناهية الخلل ق الصنم، رواه ماجه، 
يصح(.لا حديث، )هدا وقالت يه، عيس بن الأول، يد عن  ٢٧٤آ/ 

يه.الأول، عيد إلى بإصناده  ٤٨ص الا.ينة أحيار ق الثمينة الل.رة ق الجار ابن ورواه 
به.صاعد بن محمد بن يحين إلن بإستاده  oiA/iTدمشق تار؛خ ل عساكر ابن ورواه 

وهوبمفوب(، بن أحمد بن محمد ين )علي الصادر: ق وحدته والدي الأصول،، ق كدا )٢( 
القرؤيك،•المروري الحين أبو 

محمدأبي عن أكثر ثقة، عته، )كين، ملخمه: ما  ٠٧٣ Y/ الإرناد ق الخليلي أبويعلئ قال، 
وثلاثمائة(.تسعين محسة مات الرازي، حاتم أبي؛ بن عبدالرحمن 

قوالجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح ل اللألكائي م أبوالقامحأضنا عنه روئ وقد 
.a٦٦٥/ الإسلام تاؤخ ت ١ ٠ ٨ / ١ ومنهات مواصع، 

قكما صعيف وهو المدق، القاصي مومحمئ ين محمد غزية أبو فيه جدا، سما صعيإسناده )٣( 
أييبابن المعروف العزيز عبد بن عمران بن العزيز عبد أيضا وفيه ، ٤٩الامحدال؛/ميزان 

إبراهيمبن محمد أيضا وفيه الرمدى، له روئ الحدث، متروك وهو المدق، الزهري ثابت 
الرازيالسمان الحسين بن علي ين إسماعيل سعد أبو رواه ترحمة، له أجد ولم خارجة ابن 

أبيترجمة ل للراض  ۴٣٩٦! محزؤين أخار ل اكدؤين ل كما شيوخه معجم ل الحاففل 
حاتمابي بن الرحمن مد محمد أبي عن المروري يعفوب بن محمد بن علي الحسين 

واثن~، U٢٤٦/ الأماكن أشرف إلئ المساكن الحزم مثير ق المصنف طريقه؛ من ورواه به، 



المدينةمحل ل عثت الثاق الباب 
y^iasisaaisaisiss^^

يال!عمى، الواحد عبد بن محمد افه أبوعبد حديثا معمر، حيكا — ٢٨٧
علوته،بن محمد بن علي أحبرثا قاوت الجرجان، بهارة بن يعقوب حدسا 
بنمحمد بن عنداممه حدسا هال! الماهلاؤأ، الحض بن إسحاى حدسا هال! 

عنأبوالمنى، حدسا يال،! حه،، بن محمد بن عندافه حدسا هاو(ث ايوبؤ، 
^؛هريرة، أبى ض الممري، 

الحلالسن وما الإيمان، وملن، الإسلام، ب المديته ه؛ افه رث—ول، مال، 

٤٠ ١ صى المدينة أحّار ق الثمينة الدرة ق التجار 
الرازيالقزاز صالح ين داود بن ميمان إلى ي1ساد0 ( ٢٩٤)النبوي الهلب ل نعيم أبو ورواه 

له.

أبوهبه ش شماس بن نيس بن ثابت بن محمد فان وهوت أحرئ علة فيه والحدث 
.U٢١٥/ والتعديل الجرح ق جاء كما بتمرة وحنكه محمدا فسماه الّثي 

اقط.ونتالأعضاء منها تتاكل عالة والجدام 
به.القزاز داود بن سليمان إلي بامنادم ( ٢٩٤)النبوي الهلب ق أبونعيم ورواه 

روئوهوصعيف، الكلبي، قنفذ بن يزيد بن سليمان واسمه أبوال٠ثى فيه صعيف، ستاده إ( 
الأوسطالمعجم ق اممراق رواه يعرفون، لا مجاهيل الإستاد وق ماجه، وابن الترمذي له 

المثى.أبي إلئ يامنادهما ( ١٧)العشرة المجالس ق الخلال محمد بن والخسن ، ٠٣٨ ٦/ 
سيرق ترجمة له ثقة، محدث وهو البغدادي، المخرمجي هو أيوب بن محمد بن اض وعبد 
الملأءآا/ههم.أعلام 
بنالله عبد عن هذا المخرمي عن بإسناده الخلال يروي العشرة المجالس كتاب ق ت قين 

ذكره:ل وهم الجوزى ابن وأن هوالراد، فلعله به، الشن أبي عن الأنصاري جعفر كثيربن 
والخديثماجه، ابن رواة مجن هذا كثير بن اف وعبل أعلم، فالنه جهم،، بن محمد بن اف )عبد 

تحسينه.ق أصاب أراه ولا ٢،  ٩٨م الزوائد مجمع ق الهيثمي حسنه 



^^ءءءصءهههههعأ؛؛2عل«ءءء1

س

اقورسول منحد بناء ذكر في 
:Jliابن1تي ي أ\ذ: \لأ\وكم ي ئال: هالأَثو، 1نينا -  ٢٨٨

مال:خدكا:دمحينمح، مال: البماري، خدننا دال: لمت-ري، ام 
ةاتشةَأف ؤإذئ ٌ شقاي: اتن قال مال: صم، ص القث،، حJكا 
قالت،:

وأسسثلث، عثرْ بمغ عون، عمروئن ثي *ي افوه ينول ليف 
اف..زتول مه وصش التفوئ، على أس الذي التنحي 

عندمنحدرسول^^L، خص الئاس، معه وماربمشي راحلته، رين، نم 
للتئر،مرثيا دآكاذ المسلمين، من رخال، فيه وهويصلي بالمي"؛بؤ، اللب. 
رداره-بن أنني حجر قي علاشقيخص وشهيل ينهل 

افئالمتنل،.هداإذثاء راحلته: اف.حٍنإتنذأثه ممالرصول 
تزثهثهلأ، هثالآ: منحدا، لسخده قثارمهتابالمربد، دعا يم 
اف.رئول يا للث، 

ؤيئوو:/بقانه ني الئن معهم ينمل وطفو منجدا، تثاة م >-،[ ]١٨
مداأت_ئنذ_اثأطهزالءماولآحتاومحز سا

ثموو:



اف.زئزو تنحي ثء ذم ق صثز الئايث اتاب 

اتيًإًاوغِ.تيالآءز;

التياح،عذأيي عدالواوث، حدس! محاوت مندد، وحدس1 اثحاريت ئاو — ٢٨٩
مال،؛م، عن 

^وصائوموينعنف،فآق1مهاأنج
ظ\همحجاءوابالسيوف، لإئ،مأنشلإشبياثجاو، 

أشحس ائحارحواه، دملأبتح، وأبوتكرره راحلتؤ، على س البي 
%اثأييلأدب•

الثثم.مرابض قي ؤبمش الصلاة، أذزكتة حنث، بمش أذ حب وكاو 
النجار،يائي يمان،! النجار، بثي يأرتل!إى المن—حد، يناء 1ص وانه 

إلMلآثالهِلأصمالوا: ثامنوني.خا:جاهدا، 
يأمراللميحو، دنه ، ٢٢١٠٠٠^دنه الئئرين، مور نه دكاذ أست ثاو 
ممطغ،وبالم ئشؤتتح، بالعرك، م فبثن،، ثورالشركين، مبه 

وجعلوابمملوذالحجارة، عصادسؤ وجعلوا التنحي، يله النحل مصموا 
ثئوو:وص ننهب، واي. ثنحرو0 ومم الشم 

شرحل الغوى زم' من ورواه به، بكم بن اش عد بن يحن عن ( ٣٩• الخاري)٦ رواه )١( 
المةما/؛هم.

Li  الأنوار مطاغ ل قرنول ابن ل /Y أوالحمل هذا ت أي خيمّ، حمال لا الحمال )هذا ٣; • ٨
التمرمن -مر حمال لا مضة، وأدوم ذخرا أبقئ أي؛ وأطهر، اف عد أبر اللبن من المحمول 

ونغتبطنحمله قبل من كنا أوالذي حاملوه، به يغتبط الذي منها، المحمول والملعام والزيسِ، 
واحد(.والحمل والحمال به، 

ويجوزالراء، وفتح الراء ر بكيكون أن يجوز الخرب بأن ١ ٨ V/ النهاية ل الأثير ابن (ذكر أ) 
الراء.وكسر الخاء بفتح يكون أن ويجوز الراء، ومكون الخاء بكسر يكون أن 



اههءسقةلقس„
^^ههلسأصءهلصءهلسهها

ظءفزِصرثاصةلا،^/١^٩^١^ 
1ظا 1نيتال: فالئدس، ابن اي قال: المحن، ابن أي - ٢٩٠

حدسامحال: أبى، حدثني محال: احمد، بن عندافي ا حدثنمحال: حنفر، ابن 
عبماشأ-نيه:١^ يائ، حدسا صالح، عن أبي، حيكا ئال؛ ينقوب،، 

ال؛ءريد،وتممه بالدن، مسا اف. زئمول عهد عالي ^١^ المئّحد أ0 
دئة-ممثض.

امعهدرئول محٍ، بنايؤ عش وثناه عمر، درادفه ثقا، أبوتكر محي ي منم 
حشتا.وأعادعمدة والجريد، هباللض 

المئقوثة،أائ>ئب[و0 جداره ونص كيرْ، زيادْ ئرادمحي عئثان، عيرْ ثم 
ؤسسبالثاجأص.منقوثة، حجارة من عمده وجمل والمصةل٢ا، 

البحاري.ادقزد؛إ-حزاجه 

ومخمرا.مطولا به مدد عن ( ٣٩٣٢٧)ا(رواْاوخارى)\ِأ؛(،و)اييآ(،و)هيتماآ(، 
به.•طلي عن ( ٤٥٣)أبوداود ورواه 

طذادساإدسامحادثينبد
•به الضعي حميد بن يزني التتاح أبي عن الترمح، 

الجص.عي القاف— —بفتح (القمة )٢ 
بنسعد بن إبراهيم بن بمفوب عن ٢  ٨٧/ ا * ني المأحمدل ورواه صمح، إسناده )٣( 

إ؛راممالز'ءرى؛ه•
به.سقوب إلئ بإسنادهما ( ٤٥١وأبوداود)(، ٤٤٦الخارى)ورواه 



^ٍٍصد^ه اف رئرو منجد محل ني يثر ١^^ الباب 
^^أتص1أءلءءءصمجاهك^.

ا)ئاععماس 
اقوهرثوو تنحي قفل في 

احمدا أحبرنت نال الندم،، ابن أحبرنا قال! الحصنن، ابن أحتزنا — ٢٩١
حدسامحال! أبي، حدبي قال! احمد، ين اعداش حدثن3أل! جعفر، ابن 

هميرْ•أنح، ص نيئ، ص الرنري، عن ئمياف، 
انميlj>^،^ساوخالهإر؛لأةتج: ءناتي،هداو: 

الأقصى.واثننحد ومنحدى، 

وكاثه،نن طلحه محمدبن عن عذحصنن، هث_نلم، وحدسا أحمد! ئال — ٢٩٢
عذمحينم،مالت

[١٨٢]فما صلاة ألم، من هداأمحصل منحدي قي صلأ0 : اف./ زسول ماو 
.۴٢٢^

ه

به•عينة بن محميان عن أا/اآاوهبما ني المأحمدق ورواْ إمحنادءصحيح، )١( 
به.محميان إلن بإمحتادعما ( ١٤٠٤ماجه)وابن (، ١٣٩٤لم)مورواه 

مطعمبن جير عن ركانة بن يويد بن طلحة بن محمد رواية لانقطاعه، ضعيمؤ إساده )٢( 
بهُبشير بن هشيم عن  ٢٩٠آ/ ٦ المسند ل أحمد ورواه مرملة، 

الموصليوأبويعلى ، ٣٥٦المسندa/ ل والزار ، ٤١٧المصنف!/ق ثسة ابنأيي ورواه 
•به مشتم إلئ بإسنادهم ١  ٤٣أ/ الكبير المعجم ق واممران ، ٤ ٠ ٨ /  ١٣ني لماق 

شرحj، والهلحاوى ، ٨٥\/ وحديثه الدهر قديم ل مكة ار أحبل الفاكهي ورواه 

يه.عيدالرحمن 



ا.محمحأهسةأئل»

تنجدالكو ما هدا، ننجدى ق *صلاه 3نل4.' عقيل• ابن مال 
،.الزيادة١١من المنجد ق أيحل ما لازلى نانه، وق 

اأحمداحبرنقاوت المدهب، ابن أح؛زنا او؛ نالحصنن، ابن ا أح؛زن— ٢  ٩٣
حدساظ•' •حدثن_يأبي، ت محال احمل، ■ءئلاش؛ن حدثت_امحاوت جنمر، ابن 

ينأنح،آض،يمراف حدش مال• لثث، حدش مال؛ عنس، بن إنحاى 
مال؛أثئ أمحه، عن الحيوي، تعيد أبي ابن عن 

ممال،يوم، أول ين المموئ ض أئس الدي اتحد قي رجلان تئارئ 
صاله، اف هوتنجدرمحول الأخئ.' وهاو ماء، هومنحي رحل! 
ا>دىآآ/مئاهؤ اف رثول 

منلمأ.بإ-تراجه امني 

لأبي)ورأيت عليه، وأقره ٦، 0إ النتظ_م ق أيضا المصف نقله هدا عميل ابن (كلام )١ 
•حنا( كلاما الرصول مسجل• ذكر ق عميل ين الوفا 

الودي،ومنهم عقيل، ابن ناله ما إلن العلماء من جمع قائما خلافيه، ألة منالت،توطْ 
منومنهم مانيل-بعده، دون زمانه ل كان الن.ى س مسجده بنفس مختصة الفضيلة وأن 
هن•؛وسا-وأن المزيلء، حكم لها فالزيادة فيه، زيد مهما هؤ الم، جد هومالممجد ت تال( 

تميةتلغ لم الخلفاء من يعده عمرومن مياسنا بزيادة بدأمت، الش الزيادات، وأن هوالراجح، 
فيه•نيئ فيما ينا الخل•ؤ، النءكورة الصاعقة فتحصل افه.^، رسول، يمجل• مجده 

يه•عيي بن إسحاق عن ٩ ٩ / ١ ٧ السند ق أحمد رواه صحح، إمناده )٢( 
يه.سعد بن اللمث، إلئ بإسنادهما ( ٦٩٧اني)والن٣(، ٠ ٩ )٩ الار،اوى ورواه 
•به الخيري سعيل• أبي بن الرحمن عبد إلئ بإسناده ( ١٣٩٨لم)مورواه 



؛؛؛٥م صضننيؤممامحمحمحأالثاب 

عشزالحامش الباب 

موو.قؤ محذ ما قي؛كر 
تقال اشيمؤ، علي بن الحس أحبرنا ٠الت محمد، اقوبن هبه أ-حتزنا " ٢٩٤

امحا'جالمحا يال،• أحمد، بن الافه عيحدثنا ت هال، جعمر، بن أحثي ا أخبرن
بن^ ١١]عيد[ ض تثا0، حدسا ت محال مهدي، بن ■عإدالؤحثن حدسا ئاوت 
نيينبن اطب عبد ص محم، بن عباد عن .^٣ أمح،

يتاضمن روصه بجنتتح،يمبري ما اممه.مال: أفرئول 

أ-ئمجاة.

و:طكائلاوث،ينم،ضنياين- ٢٩٥
نعتدتوأمح، ئريرْ، أمح، عن أنحرْ عاص،' بن حمص( عن( عبدالرختن،، 

الجؤ،يياض بن رذصه ؤبجري نسي بجن ا مت ئاو ه اطه رئوو أف 

عمروبنمحمدبن بن بكر أبي بن عبداف وهوت وهوحطأ، )عبيداف(، الأصول،؛ ؤ، حاء ( ١ ) 
•حزمالأضارك، 

به.مهدى، بن الرحمن عيد عن  ٥٣٦ / y ٦ ني المق أحمد رواه صحح، إمتاده ( ٢ؤ 
(،١١٩٥)اJخارى، ءلرقهت من ورواه بكربه، بن عبدالنه عن ( ١١)ال٠وءلأ j، مالك، ورواه 

وماوم)«آما(،واكاتي)هبمأ(.
به.عبادة بن روح عن  ٣٨/ ١ ^١ المني ل أحمد رواه صحح، إستاده )٣( 

به،الأنصاري اف، يبن حبستا بن الرحمن عبد بن حبيسا عن ( ^١٦الموؤلآ)١ ؤب مالك، ورواه 
الثخارى)ْممم\(.ءن>بم:ورواه 
به.الرحمن عبد بن حثيب، عن العمري اف عبيد إلئ بإسناده ( ١٣٩١ملم)ورواه 

يحتملنل؛ حوصير؛ علن ومنبري )وقوله؛ ؛ ٥ ٠ ٩ أ/ العلم إكمال فب عياض القاصى قال 
الناس(.أكثر ومليه وهوأفلير الدنيا، ؤ، كان الذئ بعينه منبره أن 



أحزجاه.

ننمحمد عس ويد، نن علي حدسا ماو،ت هئ-؛مله، أحثي! ثاو — ٢٩٦
ماو:اش، همد نن جابر ض الئنكدر، 

دإ0الجك، يياض روصه؛_ ليبدى حجرنح، محي، ما ١^^■' ينول محال 
محيىني،محئة>،مامحى•

أحبرثاأبوعدئافثاو(ت بالمديق، الثوص_ة همدالواحدق امعمربن حدثن— ٢  ٩٧
وئاطثةالممل، بن أحمد بن وهمدالصمد المظمر، بن احمد بن محمد 

ثال!رنيه، بن أبوبكر أحتزJا محالوا محمد، يشت، رحمنه اش، همد فت، 
حدسات ياث، الآص؛هاتي، منصور بن نؤح حدسا ت يال، الءدنازأ، أحبرئا 
حدساهاو،ت عباد، بن بمش حدسا هال،؛ الزعهماييل"آ،، ]محمد[ بن الحس 
محْعذأنح، عام، بن حمص عن عبدالرحمن، بن، عذمح، شب، 

ثال،:

ييثديالجؤ، ;، ^١٠٥٢بن( دذصه ثيبري بتح، محن( ما المح.ت رئرل مال، 

المعتلينال المل جاء وكدا ماثرة، هشيم أحمدعن الإمام رواية من الأصول، ؤ، جاء كدا ( ١ ) 
 y / المهرة إتحاف ول ، ١ ٥ ٦ /Vبمعسحدثناهشيم( المسندت)حدثتامرج، وجاءق ، ٥٦٤

.١ * ٤ T/ ني المنواتي ؤ، المقصد غاية ل مثله جاء وكدا يوامعلة، عنه يروتم، الإمام أن 
 )Y( نيالمأحمدق رواء جدعان، بن نيد ين علي لضعفه صعيف،، إمتادءYV /عن ٣٦٧

به•بشير  oiهشيم م( ّربج 
(،١٥٢المحالصياُت،)ق المحلص وأبوطامر ، ٤٦Yو٣١٩ jxني المل أبويعلى ورواه 

به.هشيم إلن بإستادهم  ٥٧٢بغداد؛/نائح ل والخيي، 
بن)الحز وعو: ترجمته، ادر ممومن الكيير المعجم من وضعته المعقوتين مابين )٣( 

وهدا)مجالي(، الأصول! ل وجاء الزعفران(، الصباح بن محمد 



Mمحمثرة بجث ثامحن ثي؛كر عثر الحامس ازب 

عدافه،بن أح؛زواأحمد مال; أحمد، بن الحس احترثا داو،ت منم، حدسا " ٢٩٨
عندافهحدسا ثاواأ نهل، بن حدسابكئ ئاو،ت أحمد، بى عثمان حدسا يال،! 

عىبن»و\بإي، اطه عد بن محمد عى ثهيعه، ١^ حدسا مال،! يوتمف، ١^٠ 
الحيوي:نعد أبى عن اف، عد اطوبن عبد 

المقرلمحتدمامحن الجؤ، مع بن رعؤ عدى بقري ت مال البي. أف 
؛_،[]ya. ٢٢١الجؤ/ مى روصه عايشه 

ادئز;قع.الأزعتُ: 

ورواهمنصوربه، بن نرح عن  ٢٤٩آ/ المغير المعجم ل الفران رواه صحح، إصاده )١( 
أشرفإلئ الساكن الزم مثير ل والمصنف ٣، • ٧ آ/ أصهان أحار ل بونعيم أ س

بنالخمن عن ٢ ٧ ٤ / ١ • الخديث علل ق والدارمحطي ، ٢ ٠ / ١ 0 المد ق المزار ورواه 
له.الزعفران محمد 

المدن،الدار هالك بن افه عبد بن محمد وفيه وهوضعيف، لهيعة ابن غيه ضعيف، إساده )٢( 
حاله،عن ومكن ٣ • ٤ U/ والتعديل الجرح فا حاتم أبي ابن وذكره مجهول،، وهو 

أبونال كما الخيري معيد أبا يدرك لم المطاف عيد بن عباس بن اف عبد بن وعييداه 
عن ٢٦٩م الأوسط المعجم ق اممراق رواه ، ١١٩ص لولده المراسيل ق الرازي حاتم 

بنبكر 
به.لهيعة ابن إلئ بإستاده ١ ١ المراسيل ل كما الرازي حاتم أبو ورواه 
هوتعبداض بن وأحمد الخيال، علي أبو هو• أحمد بن والحسن عيدالواحد، ابن هوت معمر 

الدناق.السماك بن عمرو أبو هوت أحمد بن وعثمان الأصبهاي، نعيم أبو 



اءئ؛هصصقةلوصب

لثادزمماس 

أرواجيدمثازل اقو. رئول بجون قي؛كر 
أح؛زواهال؛ أ-تيواأبومحمدالجوهري، هال! عإداتاهي، أثآJامحمدبن — ٢  ٩٩

المهثآ،ابن حدسا هال! مموف، بن أحمد حدسا هال! حثونه، بن ابوعمر 
هال!عمر نن محمد أحتتJا هال! تعد، بن محمد حدسا هال! 

دأ"مرنياي.؟ أرواح منازل كالئ أين ، ١^^١١٢أيي نن مالك تألئ 
محضإذانمإفياسإتى

أمية.^١ المثر، وجه الإمام؛ي وجه 
تسها.ثلمة أم أدحتت( حريمه بتت ريب يوئيئ ولما 
المتحدقرب مثازل الثنمان بن لحارئه آ5است، عئز! محمدبن يال، 

حصض لةحاردث أهلاثحوو ه رسول!ف أحدث يفثما وحولت، 
صارت

بنت،صمه أنلياء وبلغ بسها^١^^، نودْ وأوصت، سند! محمدبن هال 
درهم.ألم، وثمانص ألم، بماثة مناوئه مذ بيثها حي 

ثمائيويل! ألفتا، ويمانية ألم، مزلهابمائه مذعائثه مناؤية واسترئ 
مذهائت، سا ، الخاو إليها وخنل ■صانها، ثكنائ لها زشزط ألم،، 

سهاشسئنيوقئ.

،بنثهإبجاممَأبمال^ظانؤاةاتئ ومل!
حمن•بننإعدالر عمدة الفقيهة عي أمه وأم الأنصاري، ب،الر-حمن محمدبن بن ماللث، (هو: )١ 



أرواجهدثثاذل امه دئرل ذممحُي م ٤؛^ الثادص اتاب 

ءا:يطتشُشو الخال اكال 
ئطت.سف°\ؤمحلي ؤو'س 

مأدحلنيانثنحد.ملمثأحئلهئمنا، اننعمر، يورثه رتركغحقصةبسها، 
أزواجْنازو رأيت ^يدالهدور،ت ئن عتداف وهاو تعد! محمدبن يال 

حلادؤقي الثدينه العزيزوهزأميؤ عبد عمربن هدمها حين اف. رئول 
^د،ثاثمحثاباشوءاتجت____، 

يحجرها.أبيات سعه عددت جريد، من 

اش.رثوو عرا لثا ابنهات ابن مماو لبن، مى وحجزئها تلمه أم بتت ورأث 
الئان؟،ماهداقال قلماقدم جمحزياييال١،، تلمه أم ثث، يومه، 

بمتاض،هاو:إنشثىدمفالض

جريدمن ه اف زثوو أرواج حجر أذركئ، عطاءالحرا'ثابيت ومال 
يمرأالنبي كثاب يحصرت شعرأنوي، بن المن—ؤح أبوابها عدى اثحل، 

رأيئلما منحداي.، اف.تح رثول؛ حجرأروبج بأمربإذحال 
يز،تاأك؛نثالإاينمحانوم.

رؤوهاعاىانهم لوددت واقف يدُّي- يمول المتثب، نعيدبن ئت—منت، 
اكتشما ؤوئ الأفق، مى القائم ويمدم المدينه، أهل مذ يشأثاس ^١^^١، 

ثر ١٥١في يبكرممايرهدالثاس قيكون حياته، في الق. رسول، ئه 
[١٨٣]والمماخر/ص. 

عودين.الشمال، الجوف من قرية وهي الجندل(، دومة وهي ساكتة" وواو مهملة دومة"بدال )١( 
مطولا.يه الواتدي عمر بن محمل. عن الك؛رئ الطبقات ق ّعاد ابن النقل هل.ا روئ ( ٢١

-هءنالوانمىإضادْإنءطاءالخرسفؤتح/بمه؛-*)٣( 



^^ءسههلء؛أصءههههس

فم'م ائب 
القدينقأصحابه إر افه يحثب أن افي. رثوو دعاء في 

أحمدأحبرنا قال! المدمج، ابن ا->يرنا قال! محثد، بن اف هبه أحتزذ-ا ٣— ٠ ٠ 
محاوتأبي، حدثني مال• حيل، بن أحمد بن عبدافه حدثنا ثاوت جنثر، ان 

صٌ-:ضضز:يآصهثامينمحة،ض
ثالئا:عاتثه، عن أبيه، 

أحدئةإدا تكروئ)؛ م يثرص وبثه، وهي المدينث اف. رسول ئي؛ 
الخش:قول:

يمحبقي محح ارئ ؤل 
تقول؛الحمى أحدئه إدا ئلأل وثال 

بمثدخمحإمحسآلأدشمحي>،محوة 
وهليدثئليسؤظثهلأرذنثنثاماةمجن__ة 

أحرجدثاحلب'كما بن دأب ريعه، بن وثب ربتته، بن عيه التن اللهم 
المدينةإلثنا حثه1، اللهم يال،! لموا  ١٠اش. رثوو قلمازأئ تقه، مص 

ؤاملومدها، صاعها في كا ضشؤؤو\وتأرك اللهم أوأس، مخه، 'كحأثا 
خثائإدالبممؤ١١/

ه.أحزحا 
ورواهبه، المؤدب محمد بن يونس عن  ٢٨٩/ المني ل أحمد رواه صحح، ستاده إ ا

(.٥٥الصفوة)صفة ق المصنف من 
يه.هشام إلئ بإسنادهما ( ١٣٧٦لم)وم(، ١  ٨٨٩وعتهات)مواصع، ل الخارى ورواه 

الشات.من ُوع ونوله؛)حاليل( الحثسش، من نؤع قوله؛)إذحر( 
مكة.من قريبا العرب عند مشهور سوق عند ماء مجنة( أما)مياه 

كيلأ■عين تقرابة خما مكة جنوب جبلان وطفيل( وقوله•)شامة 



الببم؛دثخمحيل المقدس، تت إلى صلأتؤ م عنن الثابى التاب 

عشنالثامن الباب 

القبمؤلميل الثمدص، ست إلئ صلاته في 
أ-حتريأت ناو الحض، بن احبرثاثتنئ ت محاو اض، عيد محمدبن أحترتا ٣- ٠ ١ 

بنإبزاهيلم حدسا قاوت عمنوته، ابن حدسا محمد،دالت بن ء1دالخابي 
يحيحدس1 ئال! مس، بن حدسامحمد و\و(.' حدينامنلم، ،; Jliسمال، 

البراء،ممعن، ئال! أبوإمحاى، حديي يال! نماف، عى تعتد، ابن 
ئول:

عثرأونبنه عقن^^١، سنه الثمدس ثحويمتؤ افه. رسول صثتناثغ 
شينا،نأءثرداتجاصا/

•به مس بن محمد عن ( ٥٢٥لم)مواه را 
أييإلن بإسادصا ( ٢٩٦٢٧(، ٣٤والترذي)• (، ٧٢٥٢٧(، ٣٩٩الخاري)ورواْ 

به.اليص إمححاؤ، 



^^لهصهههأءأ؛صأصها

١^^؛>اوب 
فيهغتو1< ي اثن ذكر في 

منرووبن البرا؛ ارمح.أمبفربم راررتول الهاشمي؛ حبيب بن محمد ئاو 
هووأصحالإ،فتعدئ ثعتاف، من للتحف الثآدياء يوم ق وذلك تد<هلا،، ى ثق 

١^،قان_تدائإلئ الثاية، ي زئوذي بمممي أف أمز ئأ 
الملتنن.منجد مثئي الصلآ٥، 1تلم م حلمة، الصموف ودارت 

وأسس1عةعشز^را.,؛ء.ًَْ 

ثهرأ.عشز يمانيه زأس عاى حولت \ذثدؤأ.' ومال 

بنوملمةوهمت القحطانية، من الخزرج، من بهلن وهم اللام" وكر ين ال—فتح امة سا 
ملمة-الص'--، ل وليس الخزرج، بن جشم بن تزيد بن اردة أمدبن بن علي بن عد مابن 

اللاموفح السين، بقح )صالمي( إليها والنسبة اللام، بقح وص—ائرها غيرها، اللام" يكر 
وممجدالقبلتين بين ما ملمة بتي منازل وكانت المحدثين، عند وبكسرها اللغويين، عند 

الفتح.



قزضنردل فف المشروذ ازن 

العشرونالباب 

زمصانيرض ئرول قي 
]٣٨^محنااسينتياتجنهمي/، 

i ؛)Jحدسائال! >وضكب بن أحمد حدينا ئال! حثويه، ابن أحبرئا ؛
محمدآحتزثا مال; تسعد، بن محمد حديثا قاوت أسامه، أبي بن الحاوث، 

عنالزهري، عن اكحؤ، اوحنن عد ئ عداش أ-تينا يال،: عنز، ائ 
مثة،ضثائثةَ.

عئر•ابن عن ثالإ، عذ عمر، بن الم محي وأحثريا قال؛ 
أمح،بن الرحمن محي بن رمحح عس محمد، عبدالعربربن وأحرئ-ا قال؛ 
قالوا:حده، ص أبه، ص انحدري، تعيد 

^١١، Jj_'jوأمربشهر، إش المله صرمت، تندما رمصال يرصن يرل، 
أنث>ضالأكاةفيالآمالإا/

تطريقه من ورواه ٢،  ٤٨\أ الطيفان ل سعد ابن رواه الواقدي، لضعف ضعيف سناده إ( 
.٩ ٦ / ١ المنتظم ق المصنف 



t»BSZ؛aZ^^SiSS»SSB؛_؛_»»

والعشرونالحائي الباب 
بالمديةبمزز ه'كان اه رئوو أف قي 

ص،ثاو:أتيىمينممج،
ينأحمد •حاوس1 دال1 الحمامق، أحمد بن علي أبوالحسن حدسا مال؛ 

حدساقال؛ صدمه، بن انسحاق حدسا مال؛ الدسوJي، إ؛تاملم بن ثاروف 
تشخدكا : ئاJ م، نن ئلبمائ خدشا ئاJ: اكطوئ، نخك ئ خابي 

عائثة!ئالمت، ربيعةيقول، بن عامر بن عبدافه سمعت، مال؛ نعيد، ابن 

افرثول مثال الثلاح، صومت، تمعن، إي الثتله، تحرسي أصحابي 
أيت،الله، رثول يا وماص؛ آبي نن تعد مال ^١؟، من 

عطط4ُلا/تي٠تا خى افه. زثول قام عاثثة؛ مالت 
[،٦٧]المائدة: أناعن؛ ين بمهثلس واقه ؤ مثرلت،؛ عائشه؛ عن ووايؤ وق 

ممداشرمواأيهاالناس، ومال؛ أدم، مه من رأته اقو. رسول فآحؤج 
دثالئ١٢/افه عصمني 

خالدعن ( ٨٧٨المفرد)الأدب وق (، ٧٢٣المحيح)١ ق الخارى رواه صحح، (إمحناده ١ ر 
لأ.مخلل ابن 

و4.بلال ين ساليمأن إلئ ياسناده ٢(  ٤١٠)ملم ورواه 
حديثمن الحميد( )طبعة ١ ٥ ٠ ٣ / ٤ المن ق متصور بن وسعيد ٣(،  ٠٤٦)الترمذي رواه ، ٢ ) 

)هداالترمذي: وفال فذكرته، نالت: عاتشة، عن شقيق، بن اض عبد عن الجريري، معيد 
لكنقال: شقيق، بن افه عبد عن الحريري عن الحديث هذا يعضهم وروئ غرب، حديث 

عائشة(.عن مه ذكروا ولم المي.يحرس، 
(.٤١٢رنم)الحانميث، حاشية ق الكريمة الأية عده ق المعنية العصمة على التعل؛ؤ، م؛أق 



ص



^«اا»أ»:صأءءعصءءوس{

صدقهل١،.ش ؛ SUaJi Jxوسنتة ومتة، ه، صووْئبةا لكت 

^بجُوت1دثَمزخئلأ/
نبونه.ق سك يدحائه لم ووأئآياتي كلامه، ميع ومن 

الأحلأق.وجميل والصدق، يالأمانة، يعرف، صعرْ ل ولكف 
لمبجنلأنكاصب،شالأاس

ثعالئ(.اطه عش ويكذب 

.٢٢٧٧٠;؛ ٥١١شاة )؛( ١؟^١^١ثنجزاتؤ وتألمحأثهات 

لكملاوعتواتح والمروءة، والخفة للأستمامة لكملا مثالا ويعدها اليعثة ثبل اف رسول لكن )١( 
زلةعنه تعرف ولم الحديث، ق والصدق يالهد، والوفاء الحقوق، وأداء الأمانة، مظ حق 

الأمين.لقب؛الصادق حص صغره مند بدلك اشتهر وفد تميرة، ولا صغيرة لا نط 
صحح.حديث وهو ( ٢٨٢)برقم تخريجه تقدم )٢( 
معجزاتهل المرؤية الأحاديث عن وهويتحدث ص٣٦٣ الشفا ق عياض القاصي فال )٣( 

يمكنولا مشهورة، ومجامع مشهورة نمص j روايتهات)وأكثرها علن الصحابة وا-؛؛تماع 
مها(.أنكر علئ.L لها الحاصر يكت< ولا بالحق، إلا عتها التحدث 



التزين١^١>• وص ١^ ذر؛مجز، و  ٥١ازب 

فثألقمغجزاتؤ، ق بجنه حاءهم الثلأم عليه موتى رض ق اشم علب لما 
ادم،وآشاشثا.

خاةمث،كمى،

جاءهمدبينا. ومن ذ واثر واشي، الئم، ومول المصاحة، علت ولما 
بالئزآن.

ي•'°ؤموك° 
[١٨٤]كارة:أق والإطالة، الإيجاز و واتلأَءة اشناخة من قك نا : أخدها/ 

المرانإعجاز وحو0 عن  ٣١٧ص الثما الفذ كتابه ق مانعا نملا عياض القاضي قد ع( 
تملخصه ما اض رحمه فقال ، المصنف صيدكره مما بعضا وفيه الكريم، 

أنواعهاضبط جهة من وتحصيلها كثيرة، الأعجاز من وجوه منهلوعلى العزيز افه كتاب، )إن 
وجوم:وارمة 

عادةالخارقة وبلاغه إيجازه، ووجوه وفصاحته، كلمه، والتئام تأليفه، حن ا؛ أوله

العربكلام لأسالبب، المخالف الغريب لوب والأمحالعجيب، نظمه صورة اق؛ الشالوجه 
عليه...جاء الذي ونثرما نظمها و*ناعج 

وردكما فوجد يع ولم يكن لم وما بالمغيبات، الإخار من عليه انًلوئ ما الثالث،؛ الوجه 
•• أخثر• الذي الوجه على 

مماكانالداثرة، والشرائع البانية والأمم السالفة، القرون أحبار محن أنبأبه ما الرابع؛ الوجه 
قعمره قطع الذي الكتاب أحبارأهل الفذمن إلا الواحدة القصة منه يعلم لا 

العالمفيعرف نصه، علئ به ؤياق وجهه، علن الشي. ف؛ورد'ْ ذللته، م تعل
•(.• • بتعليم ينله لم مثله وأن وصدته بصحته ؛للان< 



^^^vsasssx^ssss

بمقصودمحلايخل الوجيز، بالثمفل يعيدها و_لم ،، Jj^IaJlبالثمظ بالقمؤ 
J'h' ■

وأووان\1)ءن\و.الكلام، لأنالست، مثازهتة واكاقت 

بثقله،وأيروا وحيروا، معجروا، به، العرب، حديي، اسص 
را/لطلاوة( عليه ؤإف حلأوة، لة إف ت)وافه المغيرة بن الوليد مال، حص 

الحثلنبن احمد أح؛زتا يال،! الصاعدي، الثقل بن محمد أتانا ٣— ٠ ٤ 
 jI^-محمدابوالماس حدسا محاو! الحافظ، أبوعدافه اوهقؤ؛،دالت؛

بكير،بن يوص حدسا عبدالجيارماو،ت حدساأحمدبن ماو،ت ينموبج، ابن 
حبير،بن تعيد ض ثحئد، أبى بن ئحئد حدسى ؛ ماو انحاى، ابن عن 

ع؛اس:ابن أوتيَ،م،
ومدحفرمحهم، وكاذيابى ومرمذمريش، اجتخ افيدتذامحرْ أ0 

الموسم.

هدا،طاثمفب أمز سمئوا ومد ءالت(كلم، ستئدم الم'؟، ومود إن مثاوت 
تنص،كلمتنصا.دث،كدرن، رأتاواحداولاحطموا، يه هأحمئوا 

فيه.موم رأيا لنا وأمم ممل، اسث، ممالوات تنقا، تنضفم مول، ويرد 
أسح.حتى ٥^^١ أسم نز دمال،ت 

١:^^.١٥٥^

والقبول.الحسن \ذط\ء— بضم — الهللأوة '( 



















































الشامئكير ل ه ثنحراتي إظهار ل الثاث التاب 
٢٣٥^^أء؛؛12عهعهءددهءععلءج.و 

الانصاو.أ>سزاف من ولأث؛رر تحر  ٤٥١٥اذهسأ.ا اف.ت رسول صال 
أزيدْ.مآ عندي ما عأرًر، ديك هسيى ت ل ها 

دقاَل:ذهوس ئاو: 
مجاورا.ئوغوثهب 

[١٨٨]ثم ه، اممه رسول أيه سهدوا ثم صدروا، حص/ هآثلوا اطعئوهم، ممال! 
:ا:نوةةيأن:ءخوا.

هوافأبوآتوب! مال — الآُصار أئزاف مى ستص لي مائع ادهب مال! ثم 

.!ينموااا،،هآظواشمحوا،لإ
ثأمحوا.أق مل وثاتعوْ اف.، رسول انه سهدوا 

يالتنعصفاناأحرف ! ، Jliالأنصار~ من تنبئن لي مائع ادهب مال! 
سهدوام صدروا، حص مأظوا مال! - باهين مني وبالئسن 

دللث،طعامي مذ مأكل ت مال بمحرجوا، أف مل ؤباثئوْ افه. رسول أئه 
مائةٌوثثانون

إلٍه.التقرب والرسرت الشيء، تقريك (الرنيت )١ 
ملمةأبي عن بتحقيقنا ( ١٢)النيوة دلائل ل المريابي، محمد بن جعفر دواه ضعيف، ر٢(إمائه 
.١ ٥ ٦ ٤ أ/ الشرسة ل الأحرى أبوبكر ءلريقهت من ورواه به، حلف بن يحي 
"رسالة١ ٠ ر٢ البوه دلائل ل وأبونعيم ، ١ ٨ ٥ الكبير العجم ق الفراق ورواه 

بإسادهم ٢٩٤)/التمهيد ق ءبل.الر وابن ، ٩ ٤ l/ النبوه دلائل ل والبيهقي الدكتوراه(، 
ءبدالأعلن؛نءبداصبمإلن 

وقالوتا(، إمادا حدا غريب، حديث، )وهدا ٦: ٤ ٦ A/ والهاية البداية ل محير ابن ونال 
أءرفبم(.ًلم من إنائه )وق : a٣٠٣/الزوائد مجمع ؤ، الهيثمي 



ا.محقتإثةةقإسسِ
^ءء2ءءءءءههءهلءءاءا ٢٣٦

ىو:أنينارساتجنمي،-٣٢٣
حدساماوت اوئط_ئو، حدسائام—م ماوت الزيات، احبرياأبوحفص ت ناو 

صالح،الأغتش،عنر عن غثاث، ئ حمص حدتنا وكح، بن نفاذ 
عنأبيميرة،داو:

وجدثم ث1ئا، يحدله هتم ثسايهلمئة، له ^٠^، ١٥بالثي.صنف، يرل، 
تلموم،ئمثمحلممّ،

^ولإبجِني.:إكببجضائلأ،.

كماواحدا صحاسا أدرك ثقة، تابعي وص القسرى، حرن بن نمامة بن الورد أبو فته ت تلت 
الجريري،إياس بن سعيد عنه وانفرد الحدث، قليل وكان ، ٤ ٥ ١ و/ والعديل لجرح ال 

الجريرى،لأيي؛ )ئلم، (: ٩٨١العلل)ل أحمد بن عبداف وتاو والرمدى، أبوداود له وروئ 
حسان،أحاديثج الجريرى عنه حدث نمامة، ين أبوالورد هدا قال: هدا؟ من الورد، أبي عن 

مجهولالأنصاري، أيوب أيي غلام الحضرمي وأبومحمد هدا(، عير اسما له أعرف لا 
النرد.الأدب ل البخاري له روئ الحال، 

ماحه،وابن الرمدي له روئ الحديث، ضعيف وص وكيع، بن سفيان غيه ضعيفا، إستاده ( ١م 
عن( الفوائد)j٩٧ باسرز المعروف العدائي يحض بن زكريا بن القامم أبوبكر رواْ 

به•ادماح بن وكح بن مميان 
تارالأمكثف ق كما ندْ عل الزار رواه فقد حفص، عن روايته ل سفيان توبع وفد 

(١٣٠١الخجم)j المرئ وابن ورمْ(، ( الفوائد)j٩٣ الحاكم وأبوأحمد ،  ١٣٩م/ 
لأنبها، يمح لا المائعة مذْ ولكن به، غياث بن حفص ا ثنعاصم، بن ري المن'لريق 

.٢ ٢ / ٤ الميزان ان ثل كما يالكدب متهم عاصم بن الري 



الئنني؛؛؛SJ ئغحزءه وذم اواح اتاب 

اواح!_ 
الثضيكير و معجزو. م و 

٣٢٤-

بنمحمد أحبرنا داو،ت الجوهري، أبومحمد أح؛تذا خاذ.' 
إنحاى،بن موتى حدسا هال! الأنباري، حدساأبوبكربن ت محال الكاف، 

أمهص مالك، بن أس ص ءيلأَل، أمح، ص ^■^،، ٠١نياث بن حمد مص 
\ة\س

وهلت،:ثا^٢٢،،، ^٤٤١١يه ثننهاثاثلات رشاةدبمتس ثانث، 
بها•بأيي؛ الثآلإ بهبْ اقوه يقول إلمح، اْجحم، 

العكه^١ ئثتمأرنيتخإليالثؤ أم أى ١،^، يارسول، ممالث،ت بهاإل؛ه، مئصتؤ 
.عنتها وردوها ممئعوها حيوها هماو،ت ٥^٢^١، 

محنئازحنت،ويد، علئ ، J^l؛Jtعن عاسه ثلم دادضزئت،دهاوأم 
أئمدمأنم يارتتتة، ^،: ١٥٥تن1امئئ، ممألؤه \ذأئ وجديته سلم أم 

اقو.•رموو إلى افه بمحنل إلك 
رسول،يا همالت،ت يمصتج، نأيه،  ١٥تصدهيتي لم وإرا ^٠^^١، محي ت لقالت، 

محو؛،، JL^jمحي هاو: بها، تأثيم ثنن حئ' إيالئ، وجهئ محته ١^، 
تنشائمطئ.لقدوجدئهامنثوءه الص، ودين بالهدي ثاتئلث، الدي 

منالقربة.أصغر المن، آنية بضمالعين— — )١(العكة 
ينثلر:وتجمعه، به وتقوم الشيء تصالح لأما ثعاو،ت هال( سسي، المربية الحاصنة I الربيبة )٢( 

٠٤ ٦٨آ/العروس تاج 



^^ءءس؛:أء2لء25؛لص؛سعأ

ممأكه؟ضصوأض
 Ls٢.ثهرأ1وأثهزئنأ مادأدمنابه وأمت لتا، عقه منهاق مأؤك دادصرد

بنأحمد أحبرنا ال! قالميم،، ابن أح؛زنا يال; الحصين، ابن ا أحبرن— ٥٣٢
حنن،حدثنا قاوت حدثتىأبى، ئاو؛ بنأجمد، عداه حدثتا هال; حنمر، 

ثمر;-^١ عى أبو١^^، هال;حدونا ابزلهيعه، هال;حدثنا 

\ؤ.ا.<^^ثصىنيهءاحاإرنئول تس 
اليإلعئها عنيت عندها وتنش 1^1؛، تتولكبمو1ونها منا 

مودمرال، ئما تمنا، فيها هوجدث، فيها، النه. رمول إش يهدي 'كاثثج 
ٍاأئ؛:ثهانيمج

دلك^؛3، ما نوركتيه دال،; يتم، يالنات أعصزتيه؟، ممال،; الص.، ياتث، 
لاوئ،سا.

انيديإنياحهثنبم؛لأ/

روئضعيف، وهو البصري، هلال، وامحمه الأعمى مالى القأبوحللأل، فيه ضعيف، إمحتاده )١( 
وأبر، ١ ٢ ٠ / Y ٥ الكبير المعجم ق واممران ، U٢١٧/ ني المق أبويعلئ رواه الترمذي، له 

صوساشهم'؟أ،واسينسعود
(،١٤النوة)دلائل و الة وقوام ، ١ ١ ٩ / ١ اJخار الني شمائل ق الأزار ق الغوي 

به.زياد بن محمد إلئ بإسنادهم  ٦١٣٦/ الغابة أمحي ق الأثير وابن 
به،الأمحيب، مومحن ين حن عن  ٣٠/ ٢٣المني ق أحمد رواه بالمتابعة، حن إمحناده آ )٢ 

عنافه، عبيد بن معقل ٍلريق من ١ ١ ٤ أ/ النوة دلائل و والبيهقي (، ٢٢٨٠)لم مورواه 
الزبير•أبج( 





رمئلوحؤيدمة، صويمة ومحت ه، المي بموت أصنت 
والمرود.عثم1رز، 

^.٢١ Ujقالوا: 

يااقو.؛ وئول ممال مغثصة، الثاس هأصايت اقو. رسول كثاح مال• 
محال؛ثي،ءسمنيمح، أتاميرْ،هزينضء؟مح:محا، 

ئدعوتادغلو،عشنة، ^٥١^: هأحزجصهسطها، محادحلثنْ، ذؤلإي 
مال:ثم ثثطها، مصه مأحتج أيحلثن.، نم ثبعوا، حس ٥^^^١ عشزة، ل4 

ثبعوا.حص ٥^^^١ عشن؛، ك مدعوت عثزة، لي ١^٤ 

مكشأممحش٢وبوا.
ا.١ ولاظج ؤائص يدك وأدحل به، جئث ما حل ال• مهم 

رمولحياة منه فآكلت به، جئت مما أكثر عش ممضت هريرْ' أبو يال، 
وحتاةوأطنئث، عم وحياة تكرؤأطعم-ت،، أبى وحياة ؤأطعم-ت،، اقو. 
.٢٢١^٥ ٢١ويهب مص انتهب محاذ ميل ملثا وأطمنئ، ف0 

حدساقال؛ العثاري، أحبرناأبوطايت، مال: الحريري، أحبرناأبوالثامم — ٣٢٨
المأممتي،مثم بن محمي. بن أحمي. حدسا ،: Jlsنمعوف، بن أبوالحسن 

حدساقال: نياد، بن مهل حدسا قال: لي، ١^^١ عمرو بن حفص حديثا 

وجهه.على ملبه لا أي تكبه( يوله•)ولا )١( 
لممعبدالعزيزبن عن مخ3لوءل( —  ١٥العيثي)حدث ل البغوي رواه حن، إسناده )٢( 

•الخسسطى 
به.الغوى القاسم أبي عن ١  ٤٥٧ الشريعة؛/ j الآجرى بكر أبر رواه 



سسدالئنر ئكير j ه منجرتي ذكر j الحابس الباب 

قال:أبى عذ سرين، ابن عن أيوب،، 
سمصزيرثمرا،،شو::طه

به•جيء مال،ت لي، بريد ئي بذم ثيء ثنم ت ملت ثيء؟ عندك ئريرْ، 
ئإدائدداجي١^٠^، عش مص  cJjيأذحزمنطته، ثاشنع، يحئت 

[١٨٩]حش وتثمي، يئتة مكل بمع مجعل اممؤ، باّم * مال،/ م دنرْ، وعئروف 
دجئع4.هكدا به ساو التنر، ش عش 

ثبوا،حش هأقلوا رأصحابة، يلانا يدعزت وأصحاته، ملأثا ائغ هماوت 
دحرجوا•

وحزجوا.وسموا، هآكلوا وأصحاى، فلأثا ائع هاإ،ت نم 
وحزحوا.وسبعوا، هأّكلوا وأصحاد4، فلائا ائع ث ال هم 

وأكلته.هيكل دساومت،، ، اقئاJ )ي; ^lJ يمز، وهمّر 
محهنننة،إذاأتذث،ئاهط

ولأ;كقأيثأمحى.:أكهخئ، 

Jli : منهجهرت وكد هآحدت، ندي تاإلأأذحلت وئ-ليئ محت، ^٠١
رمني يومغ رجلي، حلم دكاذمعلما اممه، نثيل ى ونما حنسن 

محانينءئانهدم،صّ
واحتاج.ص أي )عوز( قوله: )١( 
التيالحالة عن ؤتحول _،J_، الإناء تقلب لا أي قالبه، الإناء كمأت، يقال: تكفأ( )لا قوله: )٢( 

التمر.من تريد ما منها تأحال أنالث، من هوءليها 
٣(٠ الأمالي)٨ ل اوغل،ادي محمعون بن أحمل. بن محمل، أبوالعين رواه حن، ناده إّ)٣( 



ا.ءفقمحءءقئس

حمصأبي عى الجوهري، ئخئد أبي عن عداتايي، بن أ-تيناأبوم - ٣٢٩
محمدحدسا ت مال الأفاب، بن ئثمال ين عداف حدسا مال! ثاهص، ابن 
شاو،ضض:نإشئايى،ثال:طشم، ابن 

مالئاتبشير— بن الننمان أحئ، — تعد لثشيربن ابنه أف مسا، بن تعيد 

ثب،أي دمالت،ت ثوبي، يمرأقي مأعطتني زواحة، ابمه عتره أش بمسي 
بثدائهما.نواحه بن عيدافه ؤحاللثv أيلث، إلى الهثي 

ممال!وحالي، أبي وأناألثيس افه. بزنول د٠ززمت^ داثط1متايدللث،، 
هنك،؟.هدا ما بتيه، يا يعاش 

وحاليتند، بشيربن أيي إش أقي به يعثئ تنز، هدا افه، رثوو يا هلت: 
به.ثثثدثان رواحه 'عبدال؛وبن 

مسط،مآمز مماملأهما، اممه^^، رسول كمي ى مصيه هاسه، مال<أ 
لإتان:محخنيممح:حواإش

حصوحملتريد، منه، يآئوذ يجعلوا الحئدق، أهل ماجثئغ العداء، 
اتيب،ص.كق،وإنهُبملينأطزاف، 

به•المممٍ، ملم بن محمد بن أحمد عن 
ينظرت؛ه، دنها يتلق بمد ؤوأرد؛؛س تعالى نوله منه بس—طه الشيء دحا _،J(؛ )دحا( ت قوله ( ١ ) 

١٠ ٠ صزآ الصحاح مختار 
الزبير،بن وعيداف هريرة وأبا عبداف بن جابر سهع ثقة، تابعي با ين وضعيي حسن، إستاده )٢( 

jإسحاق ابن رواه صغرة، صحابية وهي سعد بن بنير ابة عن ندروئ يكون أن سعد ولا 
أبونعيمطرشهت من ورواه مينابه، بن حيي معن  t٢١٨/هشام لأبن مديبها ق كما يرة المس

مي؟إ،ونواماوةالأصهافقدلأوودلأثلالموة)ام؛(،والهيفيدلأئلالموة 
(.٢٨٦النوة)



الماءم j منحرتي. ل الثادس التاب 

الثادزاوب 

الماءيكمحر j . رته سو 

علقبن الحس أحبرنا دال1 الحصنن، بن محمد اطوبن مة ا أحتتن— ٠٣٣
عال!أحمد، عدالأوبن حدثنا هال! جعمر، بن أحثي أحتjا قال! التميمق، 

حددناهال1 عوف، حدثنا دال! نعيد، بن يحق حدثنا هال! حدثنيأبي، 
هال!حصئن، بن عمران حدثني هال،! أبورجاء، 

ٌخمإذائنيمشلآسا
لآونمَضمحداثمؤءا.طالئ،تيسلا،، 

هاو!دةابمظثاهماض

ومسهمأبورجاء سميهم ٌكاو دلأ0، مم هلاذ، ثمظ ان_من أوو و'كايى 
١^١٧عنهث،تلممحثنن 

يدريلا لأيا هوبمتمظ، وكود حص يوهظ لم ثام إدا اف. زثوث، وثاذ 
فيثة ويحدث يحدث ما 

أجوفرجلا وكاو الناس، أصابر ما ورأئ عمئ، اس_تمظ هلما 
]٩٨^[اقو.. رمحول يصؤته انثمظ حص بالكثبير، صوثئ/ ورغ ئكث • يال، 

وتكويرالنوم، لالوةعةت المراد الوسة( )تلك ت وقوله الليل، محير هوت الإسراء رينا( )أسنوله؛ ( ١ ) 
أوله.ل الري بعد الليل آخر 

فيهيقع ما دري لا لأننا نوعه من نوقفله أنر نح_، لا أي ويحدثر( يحاوثر )'آ(قولهت)لأندريما 
ذللشر.لاحتمال نوقنله فلا الوحي من والرؤيا يرى.رؤيا، فمد الدوى، من 

الصلابة.بمعى الجلادة، من )حاليدأ( ونوله؛ بقوة، جوفه من صوته يخرج )أجوف( قوله؛ )٣( 



أضاظب.الذي ^١ ه اف رثرل انتمظ ملئا 
ص:لأصنأنلأصثانخا.

بالصلاةونودي هدعابالوضوءفتوصأ، يرل ثم ءٍربعيد، مساو هارحل 
هصشدالناس.

يايلان،I قاو الثوم، خ يصل لم منترو إداهوبزجل صلاته من هنئاامثل 
القوم؟.شتؤأ؛غ أ0 ْثتلث، ما 

جناتهؤلأuأ.صاو:يانئووافأضاهم 

علتكبالصعيد.مال،رئول،اقو.ت 

قالأازص،وَلئوعاةلأنا،ثان
الماء.يايغيا ادما مم١لت علثا، ودعا وسيثعوف، مرجاء، بمئيه 

بعيرلهارأا،ناءعأى من أوتطيحتتن مزادسن بتن امزأة مائطلقاثلما هاو،ت 
دقالأ)يا;أنناكائ؟

ومرثاالثاعه، هذه أش بالثاء عهدي همالتات 

اثطلةىإدا.دمالأله١ت 

ئالغ:شأتن؟.

السن،—بفتح )سطيحتين( ت وتوله الكييرتان، القريتان الميم— بمح ~ )مزادين( ت توله ( ١ ر 
أوايمن ومي عليه، مطح أحدهما قوبل حلدين من مزادة وهي•' وكرالطاء- 

اوياْ.

منله لاواحد جمع، و*واسم وعشيرته، رهطه ونغرالأسان: رجالنا، أي؛ نولهات  ٢٢١
حرجتفليس غاب، لمن يقال حالف، حمم الخاء— يضم — )حلوق( وقولهات لففله، 
للماء.



ذس_ِ؛ UJIم j قغجرتي. j الثادس الباب 

ئ1لأ:إدتثوواف..
ئوئ:ساشىثُلوةثئ؟لا/

فاممي•ةالأ:ئنشىشن، 
ميرثارى،يانتنرلوهاعن الحديث، هحدئاْ اقو. زئسوو هجاءابهاإ)ى 

أواشطيخين،المرادسن أقواه من مؤ هأؤتغ بإئاء، اف. رث—ول ودعا 
أذانموادانموا•الناس؛ قي ويودي اكراإيأ'آا، دأطلو أهواههنا، وأدم 
أصابتهالذي آغش أذ آخردلك وكا0 ثاء، من وانتمى ناء، من مسمى 
ضك.هآئرعة اذمي مماو: م، 5ن أ و_ 

بماها.ماضو 

حينمنها أثدملئه ١^١ ليحيزإي ؤإية ^١، اقولمدآممغ وائم دالت 
اشئمحها•

لئيمةعجؤق بجن مجمنوالهامن اجمعوالها، اقو.ت رشول ساو 
عشوحملوها ثويت،، قي وجثلوْ يرا، طعاما لها جمنوا حتى وشؤيثؤ 

يديها.ين الثوب، ووضعوا ثميرها، 

ذما.ذلك للمومنض يقولون وكانوا دينTاائ٠، عن الخارج تولهان)اكاى(ت )١( 
العطس.لضرورة مائها أحد واسجازوا البعير عن الزول مها ؤللبوا )٢(إنما 

القلي،أفواههما أي: الياء- وفح اللام، وكر والزاي، المهمالة -بقح )العزالي( قوله: )٣( 
عزلى-جمع أبما، الأعلئ الفم علئ وبمللق 

نقصناك*أي* ساكنة— همرة وبعدها الزاي، وفح الراء، بقح ~ رزأناكآ ؤٌا قوله؛ )٤( 



^^إ؟ءءء؛لءأهءءهأأءهس

تماثا.الدي ض دجل عر الله 

يائلاثه؟.حننك ما يمائوا: عنهم، أهلهاوهداحسنث، هاتث، هاو: 
شييالكُالئائ،هدا ^،1^ هدما التجي،محنمح قالغ:
وهالث،وهذ0، هذه مىتص هو١٥^٩لأمحئ ؤ'قدا، كدا بمايي ممعل 

هإدص،محاشاةوالآنض،
 JزئوJحقا.اش أوإدة

بمدمحونشىخنءاينامكن،ثلأ
؟■؛fj؛أ0 أدري ما لئومها: يوما يمالئ، ، ^١٢هي اكى تحسوذالقزم 

هدظواقيهأطاعوها، يمطا؟بجلهابيالإم؟ 
الإنلأم.

أ->خاةرآء.

ض\و\س ءو'^^١^١^، قال: زكع، وخدكا قالأخني: - ١٣٣
قاJ:اص، 

هاوتمائه، عشسزه أرع ويحن رحن، هد بئئ وهي اوحدي؛ه، ايتهيثا!آى 
ودعا.فيه، مجه ئم منه، العي فنثضثنمض دلوا بنها، هنثغ 

الناس.س مجتسة أبيات الراء~ وسكون الصاد بكسر ~ قوله؛)الصرم( )١( 
محلحانبن عمران هوت وأبورجاء الأعرابيي، جميلة أبي ابن هوت وعوف صحيح، آإمحساده آ) 

ْنورواْ به، القطان سعيد بن يحيى عن  ١٢٩/ U'Vالمتل* ق أحمد رواه العطاردي• 
واسفوئةاسوة)م.

س( ٦٨٢لم)مورواء به، القطان سعيد بن يحنى عن مسدد عن ٣(  ٤٤الحارى)ورواه 
به•الأعراثي عوف عن شمل بن اكر طريف 



انباثدزوسهوضراس
^^ءأأءءءءءءأه1صءلإ^^^^.

ٌُويخس
اشحاري؛إدأحزجة 

[١٩٠]قاو:أهبى١^٧،ظ: -٣٣٢
زتززاوينلأمحإ،مالآ:عزوةينامح،ضافزرينطنة، 

أصحائؤ،مى مائه ءث_زه بضع ثي الخدييؤ ال وماف. رثول حنج 
وأحزموأئعزة، الهدي افؤ. زئوو ملد يدي 'كايو! حش!^١ 

قللئتد علئ الحديك بأمصئ نزلوا حس ^٣٢، معدل منار بالئئزة، 
^^؛،،ثلمهامحأ0نزبْأ•

هاينكثاش\م1مىاأنافِهانملش، )أوي \ؤ°ء

،.عنه١٦صدروا حص بالري لهم يجش رال ما موالأف مال• 
به.الجراح بن وكع عن  ٥٣٢ ٠١٢ ني المق أحمد رواه صحح، إسناده )١( 

عسيعن ٤( ١ ٥ ل)٠ ورواه به، إسرايل عن بزاسماعيل مالك عن ( ٣٥٧٧البخاري)ورواه 
به•التمب إسحاق أبي عن زهر إلئ بإسناده ٤( ١ ٥ ق)١ ورواه به، إسرائيل عن عومحى بن اف 

ومحنمحثها مكة، طريق على المدية بظاهر كانت فرية ~ اللام وفتح الحاء، —بفم ذوالحليفة )٢( 
تخرجومنها العميق، بوادي وتغ الإدايية، المدينة ق اليوم دحلت، وقل أكيال،، تسعة المدينة 

ببامز ومن المدينة، أهل ميقات، وص أيار'ًلي،، اليوم عليها ويْللمح، مكة، تجاه لبيداء اق 
أومعتمرا.حاجا 

مكة•طرف أوعن الثنية، عن مال، أي؛ 7ام(، )فعدل، ت قوله )٣( 
محلأنه بعلاقة البتر هنات ها والمراح القليل، الماء مفتوحين— وميم بمثلثة — )تمل( قوله؛ )٤( 

قليلأقليلأ•منه يآحدون أي- الناس(، )ترصه وقوله؛ الماء. قليل بقوله• وصفه فاون.للث، له، 
ابجث،.من يلبثه(؛ )فلم قول؛ )٥( 
صمنبه الصنعاق همام بن ء؛ا.الرزاو، عن  ٢٤٣ ١١٢ ني المق أحمل رواه صحيح، إسناده )٦( 

طوبل-س



ئَلأ-ممو:حي،-  ٣٣٣
ضاياء،ىو:

شنلإذلإ،:شسَاسا<،
داو:ؤنثووضألئَل:قأضإواتي 

صأن:مابمح،يجإد
إييعاين يمول، \فوؤأ ثاء  ١٠وقال فها، يده قعنس ه، اش وسول 

فيها.الدلوبما 

ثعنير— ساحلم، نم قال؛ الثرق، حنيه بّوب أجيج أحديا متميوأين قال؛ 
بنط؛iت١م

البخاريطويقه.' من ورواه به، معمر عن  ٠٣٣ / ٥ المصفا ل همام بن عبدالرزاق ورواه 
(٢٧٣١.)

بقح— ت)دمة( وقوله بئر، أي؛ الياء— وسديد الكاف، وكر الراء، بقح — ت)زلإ( ه (قول)١ 
الماء.تليالة أي؛ الميم— وتشيبي المعجمة، الذال 

ب0.الدلو؛يالفيملأ مازها، قل إذا البئر أمقل ينزل الذي وهو مانح، جمع رماحة(، قوله. ( ر٢ 
حاله،يعرف لا وهومجهول مولاهم الثقفي عبيد ين يونس فيه ؛المتابعة، حن ر٣(إمناد٥ 
)حن(; ١٦٨)•آخر له حدبث، ق الرماوي قال وقاو الناش، إلا السنن أصحاب، له وروئ 

حيدؤإسناده أحمد، الإمام به )تفرد ; a٦٠٧/ والهاية الثا٠اية ل كثير ابن وقال ب،(، غري
قالبخاري رواها الحديبية قمة ت،; قالالحاوييية(، يوم غير أخرئ قمة أنبا والفناهر قوي، 

به.الراء عن بيعي الإسحاق أبي حديثا من ( ٣٥٧٧المحيح)
البخاريروا0 الراء، عن بيعي الأبوإسحاق فرواه الراء، عن حديثه ل يونس نوح وقد 

(٣٥٧٧.)

إلئباسناده  Y٥٨٦/ ٠ ق ورواه به، م القاسبن هاثم عن  ٥٤٧ ٠fy نل. المل أحمد رواه 
الثاحث،بغية ق كما ني. المل أسامة أبي بن الحارث( ورواه به، يونس عن هلال بن حميد 

والؤوياق، ١٠١•T/ الحدين( غريب( ق الدلائل ل رقعلي التابت، بن وقاسم ، ٩٨٧ أ/ 
به.يونس إلئ بإستادهم ، ١١أ/ الكبير المعجم ق والفراق ، ٢٧٣/ ١ نل. لمال 

ماؤهاوقامت،.■مئ أي ّاحت،( )تم وقوله؛ 



الماءلئكير ه منحرتي ي الثادس الباب 

أحترJاداو(1 ال٠طئJ، أبوسند أ-نيوا ت محال محمد، بن الح؛ر مند أحترئا — ٤٣٣
بىالحاوث حدسا 3أوت حلأد، أبوبكربن حدسا ئال; الحافظ، أبومحم 

عندالؤحمنحدسا ت هال المزئ، أبوع1دالثحمن حدسا  ijliأمامه، أبي 
زعذنياب ، ٢١الحصرتيرمح، نيادنء ^١،:^ م، ]بن نياد ائى 

فال:الئدائق، الخارث 

بإنلابهم،مثي دئد؛_ م م الإنلأم، عش مابمتث ائي.  ٧١
الشتاءومعنامازهاواجثثنئاإليه،إداثاق لتابم! إة اف، يارموث، همادوا: 

ضماْمقا،وإنالآممعأن
يدعاسلتنامازها، أق كا افه هائغ مدو، حولئالنا مى م ظولأاليوم، 

ودعا.ثد0 ى وش، حصنان، بنع 

عزافه \ئؤ ؤاد'قئوا ؤاحدة، ؤاحاو0 مألموها أستموها إذا ه-ال: يم 
نماظاعواأنبجواشiترuبمى.

ؤإنماالمصفح، من لبس القط. وهدا الخطية، الأصول حميع من مقط. المعقولين بين (ما )١ 
المصنما.منه ينقل الذكا الحاريثا مسند من 

وكانحفظه، نل ل وهوصعيفح الإفرتقي، وص ناد بن ■مدالوحمن سب صعيفح، (إمحناده )٢ 
المهرةالخيرة إتحانح ل البوصيري قال( المائي، إلا السنن اصحاب له روئ( رجلاصالحا، 

نيادبنبن •مدالوحمن على هذا المداتي الحارين، نيادبن )ءد.ارإستادحدين، : ٢ ٧ / ٥ 
معينوابن حنبل بن وأحمد القطان عيد مبن يحص صعقه وهوصعيفح، الأفريقي، أنعم 

الباحنخبغية كمال نيم مل أمحامة أبي بن الحارين، رواْ وغيرهم(. اتي والموالرمنتم، 
 y / به.المقرئ عبدالرحمن أبي يزيل. بن عيدافه عن ٢ ٥ ه/ المهرة الخيرة ؤإتحاف، ، ٦٦٢

المبوة)٨٣(دلائل ق والفريابي ، ٤ ٩ ٦ آ/ واكاري-ح المعرفة ؤر نيان حمبن يعقوب ورواه 
وؤ،(، ٣٢المبوة)١ دلائل j( وأبونعيم ٢،  ٦٢ه/ الك؛ير المعجم ؤ، والطجران( تحقيقنا، 

دمثقتاريخ ؤ، عاكر وابن ، ١٢٥المبوة؛/دلائل 3، واليهقي ، ١ ٢ ٠ ٦ م الصحابة محرفة 
io/Ti يه•ناد مدارص؛>، طريق ص ؟



^س1»هلأء2!إعلأأأهههلس»

أحترئاثاو! الحث__ن، بن ئمحئ أحترئا اش،هاو،1 ع؛يد بن محمد أحبرنا — ٣٣٥
بنعنس محمدبن أحترئاأبوأحمد محمد،دال1 عندالثافربن 

الحجاج،بن مسلم حيكا ثال،! ئميا0، بن محمد بن حدثتاإبراهيم هال! 
محمدبن النصئ دال!حدكا الأندى، يوتص بن احماJ حدبي دال! 

مال!أيه، ص إياس، مال(!حدكا عمار، بن عكرمة دال!حدكا اكمامؤ، 
فتوصآياقيح، قي اف. ننول قأيزعيا ، ٢١١٠٥٧فيهابإدارة رجل جاء 
.٢٢١ ٠٥١عنزة؛أزح يعقمه ئدعممه ظآ 

قؤغافه.! رئسول قمال، طهور؟ من هل ققالوا! ثماتة، جاءبمددللث، نم 
الوضوء.

انهمدبإامامشئ؛رم.
ش،فاو!خدكاحالينمحة،- ٣٣٦

دال!ءتاد0، أيى عن رتاح، بن عبدافب عن مال!حدكاثابق، 
سنداصهنل-م[ 

اه'ئنافي,ض؛ءناإقئا؛ 
حصتيم اقو. ثتثتارث-دو أحبُأل أحدغاى لايلوي الناص فالطلى 

بجممزنشُواف.،سضناش،

قلأرم.الخال )ا(مله:)الطفة(اس 
وامعا.شديدا صا مسه أي! دغفقة( )تدغفمه )مآ(تواهت 
به.الأزلي يوسف بن أحمد عن ( ١٧٢٩)لم مصحتح لّآآرواْ 

يعطف.لا أي: أحد( علن يلوي )لا (نوله: )٤ 
معفلمه.ذهب أو انتصف، أي: الراء— —يتثمديد الليل( )إ7ءار )ه(ةوله: 



الثاءمحير j ه منجرت؛ j اثقس اتاب 

زاحك.علن اغثوو حر أوقظة، أ0 عير مذ قدعنتئ هيثئ 
اغتدو.حر ىوعنت4 ،، تاحك١١عن  Juiاللتو حر5هئن از نم 

ضهأسسالآق،شثائئءثان-شإذاثانمذمثم، 
:سوممحسُ.

هدانسينكثال مر قاوث هتاد0، م هلت؛ ^١؟ مذ ; _lJرأتسة، يرقع 
حمقكحفظالث، ماوت اللتلة، مند مسيري هدا راو ما ت منق مر؟ 

ننة.عه 

^^^^ثممهصمحض؟مىل:ممضمحم؟•
ثبتهاحث٠عنا حص هدازاك_بآم، ^ ٠٧٥ئم هداراكب، ت يلت، 
رف•

عياحمظوا ; Jliثم زأتة، هوصم الطريق، همن ه اف رسوو< ئماو 
ضلأثا.

مشنامع؛ن، افسوالئئزقيظهرء، ثنانتمظزثوث، مكاذآوو 
.١^١

معيكاثث يميصأة دعا ثم ^j،، ئس الئسارست،  ١٥حر!سريا مركبما، 
ةتادْتلأي مال ثم ماء، مذ ثيء محها دمي فتوصأمنها ماء، مذ ثيء فتها 

 iسآ.لها يبكوذ ٠يصأثالث،، ^١ احمذ

الثداة،صر ثم زمحتثتن، اف. زثسوث، ممحر بالصلاة، أدذئلأل ثم 
اماواد0.وهو البناء تيور من ماحود أكثر0، ذهب أي• الليل( رمور قوله• C ١ ؤ 

•راحلته عن ويزول< ثل•، أي؛ )؛نجفل، قوله؛ )٢( 





أصابعي.نيذثرثعاوتاءستن الثابخ الباب 

الئاغاوب 
نيذهمئغاسين:شتجه>ا<

أحمدأ-تمروا محال! المذهب، ابن أحبريا دالت محمل، اقوبن هيه أحبرئا — ٣٣٧
-هدميآيال،!أبي، حدبي دال(ت أحمد، ن ■ء1داممه حدقا دال(1 حعثر، ابن 

مالكاتبن أش ص قتاده، عى إملاء، تعيد حدسا مال،.' حعثر، بن محمد 

[١٩١]أوهدر أص1بعه، لأبنئئ ماء فيه يإثاء/ همر بالروراءرى، كال ه اش ثيي أف 
هجمنالماء، قي كمه هوصغ هأمرأصحاتةأذيثوصووا، ماثزئأصابعه، 

اكوم.ئوصأ حص أصاثعه، ؤأطزاذc أصابعه، ين من ينع الماء 

مائة.ئاثلاث، هاو: ئ،مح؟ لاك ٥^١ هاو: 

ص

أصابعهبين من الماء نع أحاديسثا عن وهويتحدث ٣ ٤ _A الشفا ق عياض القاصي نال )١( 
إلئالتهمة تمملرق لا الكثيرة، والجبمؤع الحفلة، الخوامحلن هد0 ق هذا )ومثل ت ماركته وتكثيره 

ولأتمذلك،، من النفوس عليه لجلت لما تكذيبه، إلئ ضء أسميع كانوا لأتم به، المحدث 
الجماءحصور ونسبوا وأشاعوه، هذا رووا قد فهؤلاء باطل، على يسكت لا ممن كانوا 

فصاروشاهدوا، فعلوا أتهم عنهم به حدثوا ما عليهم الناس س احد ينكر ولم له، الغفير 
ت١ ٢ ١ Y/ مالك موهنأ شرح ق الخاللث، ل العربي ابن الإمام وقال له(، جميعهم كتصديق 

معجزامت،ق بيتا قد لأنا بعده، لأحد تكون ولا قبله، لأحد تكن ولم ه للض، حصتصة )هذه 
عليهافه صالواتر منها أفضل محمل. وقدأعطي إلأ معجزة اعتلي نى من ما أن الأيياء 

وعلتهم،•
لإمحسلأم،ا صدر ق المدينة سوق عند الرس-ول مسجد عريي بالمدينة مجوصع الزوراء )٢( 

,١٣٥ص الأثيرة المعالم ينظرت يعد، فيما الناحة هو الذي 
منورواه به، عندر جعفر بن محمد عن  y١٥٤/ ٠ المسند ل أحمد رواه صحيح، )م(إستاده 
(.)٤٣الصفوة صفة ق الخصف حلريقهت 
به.عروبة أبي بن سعيد إلئ بإستادهما Y( )٩^١٢ ومسالم (، ٣٥١)٢^البخاري ورواه 





سأصابعه ثن من التاء نح ذكر ض الثابع التاب 

قليل.ماء من ثئء فيه داتاْئإواء قال؛ قأتني؛ه، قال! لتم، ت قال 
ئامجز'ت،أصاثت4، الإئاءوفخ قم عش أصابته اممه. وسول قجتل ؛الت 
الوضوءالناس! قي ثاد ممال! وأمرثلالأ عيوذ، أصابعه مى 

ضنصور،حJكاإنتائل، : jli ،^^Jij^وخدكا قاَلأ-ممو: - ٠٣٤
قال:منعود، بن عداممه عى علمنه، عن عن 

اطثواه؛ افه رسول، لتا صال، ماء، متنا اف.ول؛س رئول يثاثغن؛غ 
قجتليه، كمه وصع م إناء، في قصبه بماء، قأتي ممتلئا، ثاء، نته ثن 

الخا.ةبممجسينأضاسه.

بطيئثلأيت، عروحل، افه مى دانثرّكه الئبارك، الطهوو عش حي ل،ت ىم 
النا.شلى.ثاثش منة، 

السائب،بن عطاء وليه الحديث، وهوصعيم، الأشقر، حسين بن حين ب ا، صعيفناد0 (إء١ ) 
الأخلاط،يعد عنه روئ البجلمي المهلب بن يحيى وأبوكدينة اخلط، لكنه وهوصدوق 

يه.الأشقر حس بن حمين عن ١ ٢ ٦ / المني؛ ل أحمد رواه 
النوةدلائل j( واليهقي (، النوة)'٤ دلائل 3، الفريامح، رواه ففد الأشقر، ين حتوع وقد 

به.كدينة أبي عن الحجاج بن الصلم، بن محمد إلئ بإسنادهما ١  ٢٨/ ة 
به.المائب بن عطاء عن صفوان بن شعيب إلئ يامنادم ( ٢٥)المسند ق الدارمي ورواه 

،واسراق٢٦٩/٦الآ٠ارثكل 
الثميعن الابا بن عطاء عن حليفة بن حلف إلئ بإسنادهم  ٨٧/ ١ ٢ الكبير لخمحجم ال 

الماتببن عطاء عن رؤيا حليفة بن وحلف صفوان بن وشعيب به؛تحو0، عباس ابن عن 
الأخلاط.بعد 

الواوعلئوهوبمح الوصوء، احضروا أي- الوصوء~ "ينصبا المارك( )الوصوء ت وقوله 
.٠٧١إرادة 

به.الوليد بن القاصم بن الوليد عن  U٤٠١/ المسند ق أحمد رواء صحح، (إسناده )٢ 
أمح،بن يوس بن إّرائتل عن، الزمحرتم، أحمد أبي، إلمح!، بإطدْ ( ٣٥٧٩الخارتم،)ورواه 

(,٣٣٨)برقم وتقدم به، المعي إسحاق 



عنعن\لأقتش.أ ث_مال، أ•حتتدا هال: عبدالرواق، وحيكا أحمد: قال ٣- ٤ ١
مال:عدافه، ص عشه، عى أت\ييلم، 

إوجغهمبئوومر(ماءأم يحدداماء، ملم شم، قي ؤثالإاي. 
١^١^•محن وهمج يده، محي ه المحي 
م:مأثاسثثيثمحينسمحو قال: 
ام•وال؛رئمرا الوصي؛، عد حي ال،؛ يم 

عتداف:لجابرتن ملت، مال: الجند، أى بن نالم ءآح؛رني الآءتثاJ: مال 
ئأكاو■Uشمامح.مآل: الغازثن؛ئد؟ 

مخهالبماري١٢/
مآل:دال:أمحناابنأغين، تيثالأم،ئال:أيئاصط، -^ ٣٤٢

عال:عيثي، نن يوتف حيكا دال: اJحاري، حثفا مال: المنبري، حدسا 
مال:جابر، عى ناب،، عى حصين، حدسا مال: ءش1ل، ابن حدثتا 
قنوصأمنهارص،رُكوْ يدنه بين اف. ورئول، الحدييه، يوم الثامن عطثن 

م؟،مارا::انضلاله،مبمىآ

بالحجارة.بمنع القدح يشيه مإناء التاء~ ~شح رًلرر( ت ،نوله ١ ر 
يه.يام بن عيدالرزاق عن ه٣ ٥/٦المني ق أحمد رواه صهحح، (إستاد© ٢ ) 

أييبن سالم عن همدالرحمن بن حمين حديث من ٤( ١  ٥٢و)( ٣٥٧٦الخاوي)ووئام 
به.الجعد 

دلائلj داليهقي ، ١٤٧٦/ ٤ الصحح j صان - وابن النوة)٧٣(، دلائل ل الضبابي ورواْ 
به.سالم محن الأعمش 'لويق من  ٠١٣ النوة؛/ 

دلوصغير.)٣(الركوةت 



مىثنأصابمههالتاء نيذثرنغ الئابع ازن 

ركؤبك.ى إب؛،I ؤلآدشزب، بؤ ئتوصأ 
أصابعي،ثن من يموث الثاء مجعو الرك-وة، في بدم اليي. يوصغ 
التون.لكنئاو 

^،[٩١]وتزصك/ممتِصممحإينض؟ئاو: ئال:
مائه.عثزة كناحنش ثكهاثا، ألف 

،.مجاة١١

ئاوتالحثن، بى ئصئ أحبريا اض،داوت عثد بن محمد أحثرئا ٣"  ٤٣
بنإبزامتي حدس_ا ثاو! عمرؤنه، ابن أحتريا محمد،قالت بن عبمالعافر 
بنحدساهارون ئال! الحجاج، ن حدسامنلم مال! >اثال، محمدبن 
عىمجاهد، بن يعمون، عى بزإنماعيل، حاتم حديثا ت ل ما معروف، 

يادةيناصنمحينص،صبج:

ثادئوصوء.ياجابر، س• اف رثول ممال النتكز، أسنا 

منوثاذنجز ممتة، مى الركن، في وجدت ما الم وثول، يا هئلت،ت 
،.٢١٥اف.اكاةفيأتجاب، الآضار؛يئصو 

(.)٥٣الصنوة صئة ق المصنف طريقه؛ من ورواه به، عيس بن يوصف عن ( ٤١٥٢)البخاري (رواه ١ ) 
بنحصين عن كلاهما الملحان وحالي إدريس بن عيداض طريق من ( ١٨٥٦)مسلم ورواه 

به.عيدارحمن 
شنا،وصار وبلى أحلق تل الذي السقاء وهو شجب، جمع الأشجاب )أشجاب( (قوله؛ ٢ ) 

الهلاك.هو الذي الشجب وهومن يابس أي شاحب يقال؛ 





اكاثىفيسم؛هومحمحاتاب 

د:ةمحمح
بنأحثي مال الثذهب، ابن أحبرنا مال! محمد، بن افه هبه أحبرنا ٣" ٤ ٤ 

روح،حدثنا هالت أبي، حدتني مال،ت أحمد، بن •ء1داش حدثتا ماتات جعمر، 
Jةول؛كا0 هريرْ أبا أف مجاهد، عى ذو، بن عمر ماو،تحدسا 

يوماولثدسمتج الجؤع، من الأرض عش لأعمدكيدي إذمحث وافه 
ثى؛تابآيؤ ص دسألتث يثرأبوبجي، بنت، بجرجوف الذي طريقهم على 

منآية ض مثالته عئئ، ئثث يقنز، ملم ا، تسعنير١ ٩ نالته ما ^، ٥١
م:شو.مجي، ى اطه، ، ^١٠٠

أباهر،يا يمال،؛ مسي، في ؤما مابوجهي، معرف ه، مثر؛والماس—م 
مأذذثي،مامتأددت٠ دات٠عته، ١^—ن، دال،ث ^، ٥١يارث—ول، لي؛لث، ءقدت،ت 

دثاووا:أهداةفامحنيةيمدح،ظاو:خأثتنهاساامح؟ 
أوآثاملأن.

الذأ4م]قز إر انطلق : Jliاط4ِ، زثول مم،:١ ينلم،: هئ، ^١ او: م
مادعهم.؛.•مُ.

سا.ل؛طعمني _4 إلئ أنعه أن مني لطاو_، أي )لمنتعني( (قوله؛ ١ ) 
إلىنكانوايأوين كنه، يمتزل، منهم له يكن لم ومن المهاجرين شراء محم المنة ؛١٠-)، ٢ ١ 

المعروفةالأغوات دكة مكاما إلئ يشير المؤرخين وبعض المدينة، مجد ل مظلل مرصع 
نعمأبو الإمام حلهم وذكر ، ١٨م المستدرك ل الحاكم أسماءهم جمع وتد لمسجد، ال 

عبدالرحمنوأبي الأعراس، بن سعيد أيير كتاب، على معتمدا الأولياء حلية ل -ابي الأص-ه
تيميةابن الإسلام ثسخ أيضا إليه ار أشهدا عبدالرحمن أبي وكتاب أحبارهم، ل السلمي 

بيانل الكفة )رجحان بعنوان• كتابا الم—خاوي وللحافظ ، ٤ ١ / ١ ١ الفتاوئ مجمؤع ق كما 
أيضا.المرصؤع هدا ق للأسكداري رسالة ْع مطبؤع وهو الصفة(، أهل أحبار من نبذة 



^م:أثواإبيص،ثلأصإذا
جاءئةؤإدا منها، إ3ثهم ذتذ منها أصاب هديه، افه. رئوو جاءيت، 

او:هامضذبم،،ثمحث،ه
تيملق ومج،، محمم، بهاتقيه يموئ نزيه/ القن مى أبيب أزجرأذ [ ١٩٢!؛

هدامن لي يش مثا أضؤيؤب، الذي آنا ّكتت الثوم جاء هإدا اوث—ول،، آنا 
التن؟•

يدعونهم.هائطلمت، بد، رثؤله وطاعة افه طاعة من يكن ولم 
اتجابجاخاك،،لإدالثمحا

المدخ،اوجل مأحد هجعلث( ١^٤، هأحديت، هأعطهم، حد هؤ 
بزدئ،حى بمرب الأحر، دأغطه مش>بنيينوئحيرداممخ، 

ئلمي1اممخ،شمحئ،شمبا.
فهوقدتقي مصعهةييد0، ١^٤، قآظ اقوه، زئوو ودقنت_هإلوي 

لبيك؛١ظلئ•' هر، أبا ودال،ت وتشم، هنهفيإلوً، رأتة، زغ يم قصيه، 
قاقئدت ؛lJ ^، ٧٥١يازثوو صدفت، قئلث،: أئاوأنث،، ميث، ^ت ^، ٥١زثوو 

قاوم ئشرئت،، ائ-زب، ثي: م قشرنتخ، قىتدُت، قاو: ثائنب،، 
الئلث،; ش زأشزجه، ^،، jitي: ثئوو زش ئا قشرث، ١^، ئ: 

بمث،دالخق،ىبءائظا.
^.۵٥١١قشربرمن ، ١^٠٤إقه قزدذيتؤ ١^٤، ؛ال،ت؛١^^؛ 

،•١١ابحارى أحرجة 

٠به عيادة بن روح عن ٣ ٩ ٧ / ١ ٦ المني ق أحمل رواه صحيح، صناده ا( 



ئمحرالمحنj منجزة. ل الثابى اوب 

قال،يابت،، بن أبوتكر الحافظ أنحريا iالت القزار، ضور أبو انحرئا ٣" ٤ ٥ 
الصمار،محمد بن إنماهمل أنحرئا مال،؛ المعدل،، محمد بن علي أنحرثا 
ئLثمالبن مئمه حدسا دال1 الأزرى، الم_زج بن محمد حدثثا دال،ت 

نابععن ١^^٤ هاشم أبي ض نحيمه، بس •حلمأ حيكا ئال،ت الئزاو، 
قال،!صحة— لة —وكانف 

موجعم كرثا دجل(، بالإ دهاء١^؛، ئ تمر، مح، ام. رئول لإ ئ 
 ،tدثالوا:ثئولاش.أم.1^^1^، فشو يشنمثا

دقائث،تن:محنئولاله.صا،قاو:باأث،سٌءاهمنا0، 
ائلكهايائاؤغ، قاو: م رووا، حص أصحابه ونمى روي، حس وشرب 

التلث،

بنصفي 1مئ ئأ ب؛مل،، دبممحا ئم ويدا، لها يوئدت قآحدلها، ئاوت 
ضّاتي،.ةتيلُمحالم،محإأناثاة، 

•٢١١بها جاء الدي بها يهب يائ، يا ت لي هثال، بمأش، أ0 مل 

المنل اني والن٢(،  ٤٧٧الجاعع)ل والترمذي (، ٦٤٥٢الصحيح)ل الخاري ورواه 
الصحيحق ان حبوابن ، ٢٦١الأيار؛/مشكل ثرح ل والْلحاوى ٣، ٩ • / ١ • الكبرئ 

،وأير١٧/٣،وامjفرك١٥٧٦/٤لآحرىJاميم
سفيافناممرئآ/لأ\أإسادمإدصرين

به.مجاس عن ذر 

وهوثقةدينار، بن يحين قيل• خيما واممه الوامهلي، الرمال أبوهاثم فيه ضعيف، (إمتاده 
حجرابن ذكره منسوب، غير وتاسر، المة، له وروئ الصحابة، من بأحد لقاء له يثبتا لا لكن 

TYU/nوالإصابة 
بئرانبن عداض بن محمد بن علي عن ٢ ٢ ٥ / ١ ٤ بغداد تاريخ ل الغدادى الخلم، رواه 

به.المعدل 
بإسادهماً y١٣٧/ النبوة دلائل ن، والمهقي ، ١ ٤ ١ / ٣ الصحابة معجم ن، قاغ ابن يرياه 





إلثيالشجر ققت؛مجيء تجرني محول j التابع ال؛اب 

•؛^،؟ ^١٧نيء مى رئ هل ينحك، انظر .م٠ 

3اَل:ئامبجا؟.

منها.يريب أو ثءحزْمثلإا، ت قلت ئال 

أذئجثمعاتآهرؤمأ اقوه رئسوو إل لهنات همل إثهثا، قادهب يال! 
اف.بإدن 

إنممللهنا: ادهبإثهنا، هماو: مرخ، د؛تردحاجته، هاجثتعتا، هال: 
}١١هزجعت مككئا، واحدة ؤل رخ أل يأمزُكما افر. رشوو 

احترثاياي؛ الحس، بن ُصئ أحترثا اطو،دالت عبيد بن محمد أحبرئا ٣"  ٤٨
بن\ات\؛وإ حدسا ئال؛ عمزؤيه، ابن أحترئا مال: محمد>، عدالعافربن 

ينهارون حدسا مال: الحجاج، بن منلم حدسا مال: شماف، محمدبن 
عىمجاهد، بن ينقرب، عى إنناهمل، بن حاتم حدسا مال: معروف، 

مال:عداطر، ن جابر عن الصامت، نن يادة نن الزيد ثن يادة 

اطو.رشول، هدهب ؛! ٢١وادياسغ ثرلثا حص اطو. رثول خ بسزئا 
ترهلم اطو. رشول هنظز ،، ماء١٣من بإداؤؤ هاسنة حاجته، يمضي 

Y٨٩/ ٩ المني ل أحمد رواه وهومجهول،، بن'ب-الريز، عبدالوحمن نيه صعيم،، (إمحنادم )١ 
ءنب-افيننمتربم•

لأبونمم خم.م' ص درداْ به، نمير ابن عن  ٣٢ا"/• الممنف j ثسة أبي ابن ورواه 
(.١٨٢)الموة دلاثل j المنة وقوام (، ٣٩٤)النوة دلائل 
الواسع.؛؛،؛ ٠١١١١أنح( )واديا )أ(قوله؛ 
أداوئ.علن يجمع الماء، فيه يحمل صغير الهمزة~إناء —بكسر )إدارة( )م(قوله! 



.mMm_ء
^^أءا»ههءعءءأ»ءءهأسءءا

افه.)آىرثوو ئاطلى الوادي، يإداتجرثازبثاطئ فربه، مبي 
عزاش بإدن معي امادي ت مماو أعصانها، من بغض هأحد إحديهنا، 

مائدء.يصاغ الدي كاتمرالمأحشوشلا،، معه مائمادت وجل، 
عاق^ ١٥١مماو: أعصانها، من مأحدبئفن الأحرئ، اشمْ ش حس 
معه'قدلك.مامادت عروجل، افه بإدن 

افعزوحل،ماقأمتا.

مس،افه.بمزبى رثوو يجس أ0 أحضرل'آ،محاءه يحرجت، جابر• مال 
ُكلهمامث قنا، هدامتن الشء>موان ؤإدا مملا، افه. مإداثزثوو مجننت 

منهماعشواحدة 
لأاثدي،ئال:موااينص،ثال:ائدالأم، أتين- ٣٤٩

بنعدافه أبومحمد أح؛رنا دالأ اوثسثنهئدي، عمن بن عيس اجريا 
بنإنمايل ض موتى، اقوبن محي أجرنا مال،ت الدارمي، عءالرحض 

إذاالبعير أنف ل عوديجعل وص الخشاش، أنفه ل موالذي المحشوش( ركالعير (توله• )١ 
انقيادا.أءسرع ليكون صعن لكن 

جمعهما.أي سهما( )لأم وةولهت الشجرنتن، ومحط ت يعني )أ(تولهت)بالمنصف،( 
وأجري.أعدوا ت )ّا(تولهت)أحضر( 

لالغوي ءلريقهت من ورواه به، معروف بن هارون عن ( ٣٠١٢المحح)ل لم م(رواه )٤ 
النوة)٧٣(.دلائل j ١^ وقوام (، ١ ٢ ٠ المختار) الني شمائل ف الأنوار 
بنهارون إلئ بإسناده ٧ i/ النوة دلائل ول ، ١ ٥ ٢ / ١ الكبرئ السنن 3، التهمي يرياه 

به.معروف 

(،٢٢٠)الموامم ل محيمي احي بن وأبوالحين ، ٤ ٥ ٥ / ١ ٤ المحح ل ان حبابن ورواه 
به.إسماعيل بن حاتم بإسنادهماإلئ 

به.مجاهد بن يحقوب، عن الواقدي إلن بإستاده ٢(  ٩٦النوة)دلائل ل أبونعيم ورواه 



اتباضومحدسمب..ضءامحإني
٢٦٥

تيضصرامح،صمح،تاو:

ءمح"يرنح،ؤقيب حص لايأف دئان تمر، ش اي. خ حرجئ، 
صمحبجأتجن؛نلأم،ص:اجايظض

ائشزئثا.|داوواكاماءثم 
ياممال؛ أديع، ينهماأرغ مإداهوبئجرش لانرئ، يائطلئناحص هال؛ 

حصالحميئصاحسلث، لك؛ يقول قمل* الئجرة، ةذْ أرى جابرائشق 
أجلأزظقئما.

تكانهمالأ/رجعتاأثى م حلمهما، اف. رسوJ، يجلس إلبجا، هرجت 
بنمحمد سند أبو أحثرثا I محال محمد، بن الحير سند الحثن أبو أثانا — ٣ ٥ 

■حدسامحال؛ عندالأوالحاذظ، أجمدبن أ-نيواأبويص دال! محمدالمطئر، 
محال؛الكثؤ، أبومسل، حدسا محالا؛ الحطابؤ،، وئاروى ائحسن، بن ■حبيب، 
تنإنّ_تاعيل ض داؤد، بن عداف -حدسا ^؛ شدد، حدسا 

مال؛عذأنح،امح،عذجاير، 
همات،ثجئ، فه همصتناحصترنناموضعالٍس س، اش رسول حزجناخ 

وْوإلىالمكي، أبوءبا-المللث، الأصدى عبدالملك بن ماعيل إمِفيه صعسف، (إستاده ١ ] 
رواهعنعن، وقد مدلس الزبير وأبو الشانئ، إلا نن الأصحاب له روى أقرب، الضعف 
عساكرلابن ٠لرقهت من ورواه به، الصي عومحى بن النه عبيد عن ( ١٧ني)المل الدارس 

.٦٨٩/١،واصj-Lلخالإ٠لأم٣٧٣/٤^^^خص
نيالممن المنتخب ل حميد وعبدين ، ١٣٢ ٦/ ، المصنعق يية ثأبي ابن ورواه 

عن٢  ٢٣/ ١ اكمهيد ق عبدالم وابن ، ٢٣٢ / ١ الأوسط ي التور وابن (، ١ •  ٥٣)
■ءبثد'اس'؛ز،موضبه•

الهوةدلائل ون، ، ١ ٥ ١ / ١ الكبرى نن المسول ، ص٩٨٢الاعمماد مماب ل السهمي ورواه 
يه.المكي ءيدال٠لاث، بن إسماعيل إلن بإستاد٠ ١ ٨ / ٦ 



فيهموضع ائتهيناإلى حتى هاسنة، بماء، i__ ياجائر،/ ^^؛ ٥١رث—ول، [ ١٩٣]
لهماتمحل الئجزسن، هاثين إيت جائر، يا س؛ افه رثول، يمال، ثجئ، 
ائصئا.لكمات يقول اف رسول 

مال،إم س، اف فتوصأرثول، ، ٢١اثصمت١أحص حدا الأرض حدان مامالتا 
٢.هنادثا موضعهما، إلى يعودان لهماث مقل |قهما، ياجائر، 

حياذمحمدنن حدسا ث مال، أحمد، بن سليمان وحدسا ابودممث يان، — ٣٥١
ننخدكامالث 1^3؛، تدام_زينالخئاك، خدتثا ظ: ص؛ 

ظ•'أمحه عذ انن عن ذاق، نن صالح ض علئ،، 
مءدأشث،،مبيئا

ثمال قذ أ0 الشجز0 ادغت11ئ، ت مال ريي؟ ١^۶٠، مآ محال: يقين١، أرددئه 
ماذعها.!، ٠٤٥١

جوانبها،مى جانب عش همالث، اممؤ، رثول، أجيبي ممال،ت قاتاهاالآ'مابي، 
حصعرومها، هثطمت، الأحر، الجانك، على مالت، ئم عرومها، همطنتؤ 

الثلأمعوك،يانثوواضممالت،ت اتي،.، محت،
-ضضممالالآ>ئ:

t(r)انجص،وبجبمضسد

أخدودا*تشقها أي الأرصرت تخد رتخدان( ت قوله C ر١ 
بن■صب عن دكتوراه( —رصالة  ٢٢٣ ) النبوة دلائل ل أبونمم رواء كايقه، صعيف إصناده ( ٢ ) 

به•يائي بن المحن 
النبوةدلائل ق أبونعيم رواه وهوصعق، القرشى، حيان بن صالح فيه صعيف، إساده )٣( 

)ابمآ(؛إسادْإلنحبانينءريه.=



الئجرإليبمجيء محددقغجرت؛. j التابع الباب 

حمويهابن أ-ةمتدا د1لت الداودي، ما ألمت نال! عندالأول، أحبرنا — ٣٥٢
بمتالصينصزافزسي،ق1و:

أحتزثامحمدئنت محال بن اأبومحمدعتدافه أحبرن
عنعطاء، عن حدساأنوحثاف، ت محال محمحنل، بن محمد دالتحدسا طرف، 

غثز،انن 

Mمح،ةشائمثُ^ئلكُمح 
.VjAUjهزوكةي.م؟، '^ ١٥داو:إلئأش، أئنتريد؟، 

وزثولة.ع1دْ محمدا ؤأل نه، لاثريك ؛وحده ١٥١إي ينهيأذلاألٌ مال• 
افزئول هدعاها الثلمهءا،، هده محاو: ممول؟ ما على ينهي وتى ت صاو 
يدنه،داةتنتن حى ^١، حدالازص يأملن، الوادي، بثاطئ هي و. 

مسها.إلى رجمث( ئم داJ،، كما يلائاأية مشهدخ، نتنهدهاثلائا، ١٥
مح،نفل;!ذا؛ضكهي،نإبس

ثكقننك>".

دأبواللتح،، ٢٤٣١والممانحة رالمعانقة القبل كتابا ق الأعراي—ي بن عيد أبومحورواء 
إلنبإستادهما ( ٨١٠)والمرمالين الأنياء سد بأحاديث، الغافلن تنسه كتاب ل مرفندي ال

به.الخمناب بن عيدالعزيز 
به.علي بن حبان( إلن بإسادء ( ٥ ) الل تمثيل ل الرحمة كتاب j ال٠مئ بن أبوبكر ورواء 

شوك.ذايت، البادية، أشجار من شجرة لمة( )الت (قوله ١ ) 
عء؛لاءمن يسمع وهولم البمي، حيالن بن سعيد بن يحين وهو- حيال، أبو فيه صعيم،، (إستادء ٢) 

jحاتم أبي ابن نال، كما عطاء حديث، من الحدبث، هذا وليس يروعنه، ولم راح، أبي ابن 
به.>م، ين محمد عن ( ١ )٦ السنن ل الدارس رواء ، ٣٩٢؟/ العلل 
فضلبن محمد عن الدفاعي هشام أبي عن ٣ ٤ / ١ • ني الممح، الموصلي أبويعلن ورواْ 

ا؛نغزوان؛ه•



^^ل2عت2ع5ءء2هأء2ععهأ

محمدبن الحنين القاسم أبو أ-محتزنا ت هال الحاط، ■ء1دالوهادسا أحبرنا —  ٣٥٣
حنزةبن يعلن بن محمد الحنن أبو أحضنا هال! الكوؤأ، تلماذ ابن 

هال!الث_امتي، يحم بن على بن محمد حعثر أبو أحتزنا هانات الثارمي، 
أحبرناهال! الآصتهاذتي، ئن محمد أحتتنا هال! حازم، بن حدثناأحمد 

ظ•'عباس، انن عن ظياف، أبي ص سناك، ض شريك، 
^^ِنممفك،نثوواف؟.
محمميومتثولافِ؟را،

داو:دملم.
حنوئم الأزض، في تمط حش النحلة من يجننينزل مدعاْ، داوأ 

ئنادإلئةكان4.عد، 
ظةن>م.افِ، زحوذ كث أشهد هال: 

عذاق.عالئ ؤيجمع الشمائخ، من فيه بما العرجون "بالكسر—ت العدق ( ١ ) 
يثب.أي: )ينقز( قوله: )٢( 
٣، fxالكبير التاريغ ق والبخاري (، ٣٦٢)٨ الجامع ق الترمذي رواه صحيح، إسناده )٣( 

قوالييهقي ، Y٦٧٦/ المستدرك ق والحاكم ، ١ ١ ٠ / ١ ٢ الكبير المعجم ق والفراق 
٩٥٣٨! المختارة ق القدسي والضياء ، ٦١٥/ النبوة دلائل ول ، ٤٨ص الاعتقاد كتاب، 

يه.الأصبهاق بن معيد بن محمد إلئ بإسادهم 
بنفضيل إلئ باساده )٣٣( الرسول فضائل ق العقول تلقح ق التميمي عيداض أبو ورواه 

به.النخعى عداض بن شريك عن عبدالوهاب 
تاريخق أسلم بن ومحمد (، ٢٤المستن)ق والدارمي ، ٤٢٤نيxj المق أحمد ورواه 

وابن، 1٨٨٧ا والجماعي المسة أهل اعتقاد أصول ثرح ق واللألكائي ٢، ١ ٢ ص واسط 
،٢٧٦/ ١ الرسم ي المتشابه تلخص ل العدائي واسب (، ١١٦٠الأمار)ل بثران 

ول، ٤٣٦٣; دمشق -اييح عساكرj وابن (، المرة)٢٣دلائل ق الأصهاف المة وقوام 
الجني،حدب، بن حصين نلميان أبي عن الأعمش إلئ بإسادهم ٧ ٩ ٥ أ/ يوحه ثمعجم 
=صحح(. حن )حديث، الترمدي: وقال 



^ض؛!1»ءءء»»ءا«صه»صو^^^0إليالشجر التا-عفيمحدسرمم.٩^٠ الباب 

بنمحمد علي أبو أحبرنا يايات الزونتي، محمد بن أحمد ابوتند أحبرئا " ٤٣٥
]ُاهب[محمد محمدبن حدسا/ ت محال ثاهين، ين أ-؛صذاأبوحمص ثال! وماح، 

حيكات مال عترالعدني، أبي بن بمص محمدبن حدكا دالت ئلإمال، ا؛ن 
مال•عببمْ أبي عس ينمرْ، عمرو عن من-ملأا، ]عن[ عيثه، بن ف نميا 

قاوِليتنئويى:

انيث.باذحزأى•أدوت تجرم أ0 أبوك؛ أح؛رني 
٠٠٠

أْء سم.هدا الإلحاد: أهل مال فإف 

صءم بحل، ؤ وجل؛ عز اممه مال ^؛٣،، حقيثه لا وسنتيه ■ماJ، ١^-عم ملنا:

الغفاري.غرزة أبي بن عمر أبو عو: حازم بن -وأحمل. 
بنيرد عن لا!ردى عينة ابن *إن وهوخطآ، الواو، بإصانة )وعن( الأصولكلها: j (حاء )١ 

وغيره.كمعر شيوخه طريق من إلا مرة 
الأجزاءعروس ل الأصبهاف الثقفي الحسن بن عود مأبوالغرج رواه صحيح، ناده )لإ(إم

به-شاهين بن أحمد بن عمر حمص أبي إلن يإسنادْ ( )٩٨
والهيثما ٤ ٦ ٠ ٢! العلل ل حنبل ين أحمد بن وعيداش ، ٢ ٢ ٠ / ١ المسند ق الحميدي ورواه 

اكوة)؟أ(طسادهمإدودلائل 
يه.عيينة بن صميان 

مابخلاف الثيء منه الإسان مرئ يخفة اللعب -٦١ والمراد )الشعوذة( ؤيقال; )'آ(الشعبازْ، 
jزماما j الؤع ^ا مثل نرئ وقد حققة، له ماليس يرى أي الين، رأي ن، أصله عليه 

ونحوه.السيرك 
عنهبل إطلاقه، علن بصحح ليس وهذا المعتزلة، هوقول له حقيقة لا حيال الحر بأن القول )٤( 

فرعون،سحرة سحر حنس من وهذا الواقع، ل حقيقته علن الثيء العين فترئ تخيل، هو ما 
عليهيأته ه طه أبواب ن، وساي نة، والسالكتاب هدا علن دل وناّ حقيقة، هو ما ومنه 

يفعله•-وهولم فعلمه أنه الدنيا أمور بعمى ل الشيء إليه يخل محروأنه واللام الصلاة 



__

^^ءءصءلءءصل2؛أءلء2ءس

ذووثنيت الإغخار، ّ للأءن ئا الثم يك1ل يل: ابن ناو 
١؛^^^العن، إلى طريقتا لتا يجعل لم ئ—بمائه افه لأف الصادق، بصدق العلم 

الأغثاذملب الثا-حت دلنا:إل عش معجزأعنة، بكونه الصدق عش دالا المنجز 
•اشحقيق حصول إلئ التريى واسي ميزه، ص لم اني،. ف"ص يقول كما 

وماعئلوه وما ؤ موله: نع بالمدركاتإ لنا ثثئ ثمة فأي مائل: م—ال فإف ئال: 
عنره؟المفتول أ0 أحبرعروجل ومد [، ١٥٧]١^٠: لتإ؛ سه ولكت صلوء 

امتصت،ما عش الأصلح حث—ب المدارك حيثي ن—لت، الثائر أف هالجواب،: 
يالمداركالثمة ولوعدمت، عليه، عزموا وثعجيزأللكمارعما صناعه، الحكمة 

مبا،شاطاعموالأمن،
\.يؤحال ق كدرك 

وعيروالكهانة، السحر، مى المعجزة يخانس ما وقؤع هائية هما هائل• هال فإذ 
ذلك،.

المارىفبمش الثنية، المعجزمى لثحليص المتاذالهكليم،، أذ ؛ قالجواب، 
متثاعدوذل والؤّيعص، ق يطعن الث—حرة يزال وما الاجتهاد، بثواُس، 
م. ََْْْي ءَ؛ءي  يعص.يحمحم يمدى 

حقيقة(وله ثابت، السحر أن إلئ المنة أهل )ذهب، : ٤ ٦ T/ الضير ق القرطي =قال 
وغيرْ•مرض من للإنسان يعرض ما بالتحريك- '(العرض- 



هبائرة وتقوني لأجله، الجثو ازن 
^^ل2عل25ءء2عل252علءأصه^^^.

لناشئاس 

.1ئر0 وثده لأبله، الج؛ز فى 
محمدبن محمد أبوسعد أحتردا ت مال محمد، الحربن معد أمحرئا — ٣ ٥ ٥ 

أحمد،بن ئ1إمال حدسا ت مال الحامظ، أبوُع1__ثإ حلسا م_الت \دث3أتو.1 
]ثكتر[محمدبن حدس_ا هالت الحزاء_ؤ، على ئن حدس-اأحمد مال1 

مال!حمح، بن عداه بن الولد بن ؛ حدسا؛١٩مال! الحصنمؤأ١،، 
ثادتويد، بن نعيد عن الطمو، أبي عن أى، حدش 

مال:م برحله، هصزثة ءتأمك حناء، وهوعش اف. زثوو ممت 
أوشهيد.أويديق، إيثى، ءاو؛لئ، ليس هائه حزاء، اسكن 

ومني،والرتير، وطلحة، وعلئ، وعئماو، وعمن، أبوتز، ومنة! 
سمحنيايئ،،هأءوا

،.٢١ ١١٦أخبزu،مماَل: عي; 

لحاء وكذا وهوحطأ، )ممر( الأصل: ل وحاء ترجمته، مصادر من المعقوفتين بين ما )١( 
بنبكير بن وهومحمد اض، رحمه المؤلف من الخطأ بان ييين مما الخطية المخ جمّح 
اصبهان،نزيل البغدادي الحين ابو الحضرس ربيعة بن جابر بن قيس بن مالك بن واصل 

وغترْ-الخاوي عنه روئ 
عن١ ٤ ٧ / ١ الصحابة معرفة وق (، ٣٣٧النبوة)دلائل ق أبونعيم رواه حن، إسناده )٢( 

به.الطبمرال أحمد بن معلمان 
بنأحمد عن  ٢٨٩/ Y الأوسهد العجم وق ، ١  ٥٣/ ١ الكبير العجم ق العلمران ورواه 
به•ااخزاءي، بن محمل 

(.٢٤١٧)مسلم رواه هريرة، أبي حديث من شاهد وله 



^^أأءءعءء«سلصءههءأ

اوب

 jلئ.ببجا الئنش؛ب ذذو إل الياتم شكزئ م ذ
ئاوتاشيؤؤ، غلي ئ الحتس ئال؛ محن، اقوبن امنه أغتزن— ٣٥٦

حدسيت ئال/ أحمد، ين ئنداف حدسا ت ئال تاك، بن أحتزناأبونكي [ ١٩ل؛ 
ر"'■

المهثدي،بن أبوالحس—ص أح؛ردا محاوت المجلي، علي بن أحمد وأح؛تدا 
اضسنينواو:حوك1

اقوعبيد حدثنا محال! موتى، بن يوتف حدسا محال; ، ٠٣المحاإنماعيل 
ائمح،قالأَ:

ينقوب،أش بن ■ع1داف بن محمد حدسا iاJت متمون، بن مهدي حديثا 
عال،:خنفر، ئن همداض ض نني، نن لثتن اض 

هناك،لإداجمل الأنصار، حيطان حائطامس ثوم دان ه اش زئوو يحل 
نزائهه اش رئول، يثثح عثاة، حن اطو. زثوو رأئ هلئا 

ثذءناة،مشكنرأد

الجنل؟.عثاو:شءئاج1، 

الأثصار.من قى هجاء 

اطو.رمول يا هولي همال،ث 

ده«مهون ين عن  ٢٢٧٣! المني ل أحمد رواه صطجمح، ؤ١(إسنادْ 
الأذن.حلف الشاحص الطم الدفرئ: )ذفراه(: وملهت وأعلاه. ظهره أي )سراده(ت )\(ةوله: 



صالأعروحل،بمفكئإلإ
محسُثتنبما<.

امئإ>امممإلأ،.

ا-زتتيماوت حكم، بن محاذ ص يثير، بن عبداض وحدينا أحمد! ثاو — ٣٥٧
مال؛مرْ، بن بمش ض عبدالعزيز، بن عبدالرحض 

صربحش يحبب، جمل إلجاء يوم، دان ه الأف رثول جالثاخ محق 
الجمل،هدا لمن ائظن ييحلئ،، يمال؛ عيناْ، يرمن ثم ^•^؛^، بجن بجرايؤ 

لمال:|3؛4، محدعويه الاثصار، من هوجاوو4لزجو صاحب، ألنمش هحزجئ 
ئدا؟.ىشأنجمiاJث، 

الئماثؤ،عجرعن حش علتؤ، عمك ثانة، ما واه لاأدرى ثأو4؟ وما ساد! 
لحمه.ومئم ثتحزْ، أو ائ؛ارحه ^^١ ١٥

واكب.وهوالجد الدأب، من وتب، تكالم أي! )وتدنه(، نوله؛ ( )١ 
أسماءمحمدين بن وعبداه فرؤخ، ين ثيبان عن ٣( ٤ ر٢ ملم رواه صحيح، إمحتاده ( ر٢ 

مختمرا.يه ميمون ين ي مهل. حل.ثنا قالا؛ المبعي، 
إلئبإسادهما ١  ٣٩٨! المغرئ المن j واليهقي ، ١ • ٩ T/ المدرك j الحاكم ورواه 

سمسبه•بن محياه 
شيبةأبى وابن الميى(، )طبعة  Y١٣/ اسات ق عد موابن ٢(، ٥ ٤ )٩ أبوداود ورواه 

مشكلثرح ق والطحاوى ٥، ٠ ٩ U/ الصحابة معجم ؤ، والغوتم، ، ١٣٢ ٦! لممش اق 
قفياسمالك؛يرما/خي،وأ؛و,ضفيالخدآا/بها،

النبوةدلائل وق ، ١ ٠ / ١ ١ والأتار المن معرفة ل والبيهقي ، ١  ١٦٨/ الخد ق وأبوعوانة 
به.ميمون بن مهل.ى إلن نادهم ؛إ١ٌ  ٥٨آ/ المختارة ق المقل؛س والضياء ، ٢ ٦ ٦/ 

بزك.إذا للبعير يقال وقوله؛)بجراته(؛ Jعللأو، أي؛ قوله؛)يخيب،( )٣( 



افؤ.زئوو يا هولك ثل مثاوت 1وبنيه، لي، هبه هلاثمتل، ت هال، 
ثمثانت،لأآ/، ٥٢١١^هاو،ت

تو ما حليمة، ئن حلم، خدئ محال; محمد، ين حسن وحدسا أحمدت مال( — ٣٥٨
: Jliأئس، ض عمن، بن حمص حدسا 

انتمحبالجمل وإ0 عءهل"آا، ظبجف م اصاو من بجت ثاذأهل 
انتصعابة،إليه مثكوا اقو. وئوو إلى هجاووا ظهره، علتهم، 
١^.عطس هد وهالوا: 

فىوالجمل الحائهل هدحل مماموا، هوموا، لآصحاُه: اقو. رثول، قماو 
هد«صانمثلإثه اقو، نبي يا الانصارت يمالت، الئى.ثحوه، همثى ثاجسه، 
ءقاَلثفشعاثمنهُثأز.زوإناممافمث،ج، ١^، 

ثديه،حرناجيانص حى حوْ، أه؛ل . ^ ٥١أررثوو يلماثظر١^^، 
المثل.في حىأذحلة 'كاسث،، ماأدو يناصسه اقو. زثول، يأحد 
ئنقل،وحى ئنجدلك لاثنقل بهيمه هده اف، رثول يا به: ^١ ٠٥١٥مماو 

الصدقة.إبل بعلامة أعلمي أي؛ الصدقة(، ستة )ونمه قوله؛ )١( 
 ٢( C عن٩ ١ / ١ ٩ ني المق أحمد رواه عيدالعزيز، بن عيدالرحمن لجهالة صعيف إسناده

يه.نمير بن عيدافه 
نعيموأبو ، ١٢٧ t/ ٢ الكبير المعجم ق والطراق ، ٢٦٤الخصص؛/ق شيبة أبي ابن ورواه 

^ةالأبففيدلأءلاضة)\حا(ءن
ابزنمتربه'

عليه.يسمون أي؛ قوله•)يسنون( )٣( 
لنفيعرض معدي داء أصابه الذي العقور أي اللام" وكر الكاف "بفتح قوله؛)الكلب( )٤( 

رديئة.أمراصسا عضه 



همنهاو4 السمشت، ودو إله البهائم ذكرفكوئ عشري الحادي الباب 

تشر،بمجد أل تشر صاخ و3و تشر، بمجد أل تشر بحي لا ت يات، 
تجِلنزجما،ينبماطمارا<.لأثزش 

جسيننلأمص.- ٣٥٩
ثاو:الثزشؤ، :أنينا  Jli\ذو\ني \ي ث1و: ، ا وأ.تحتن
بمش،حدسا ثال،؛ الدارمؤ، أبومحمد أحبرنا ئاو،ت عمن، بن عبمى احبرنا 

قالآ:

ثاو:^هوين>ه،صيا.رينتياض، 

^بماشخ1طضمح،إذأتوط
]أآب[لأ:نخوكالخاطإيثئش/. 

بماةاص، ميعا الخائط، أش ض قجائ لتي،.، زك قدووا داَل: 
محبمحتتكتن:نلأم

هائواحطاما،قحطثةودسإشصاحبه.اللمُمماو 

منورواه به، المروذي محمد ين حسين عن ٦ ٤ مآ/ ٠ ني المق أحمد رواه حن، إصسادء آ ١ ؤ 
.٢٦٥ه/ المقدسي الضياء طروقه1 

اضة)بحآ(إضادهماإنطف
به.الأنماري ْللحة أيي، بن، الله عسي بن عمر لن، حفص م، حليفة ا؛ز، 

جيد(.إمناد )هذا ٦: آ/ والهاية البداية j ممر ابن رفال، 
به.سلام مصعب؛ن، عن،  ٢٣٥/ YYالمسند ؤ، أحمد روا0 حن،، )آ(إسادْ 
شفته.أي الفاء— وفح المعجمة وسكون الميم ~بكسر )مشفره( )٣(^^! 

به.لتقاد ونحوه حبل من الداية رأس علئ يوصع ما هو )حطاما( ت نوله ( ٤ ) 







عمالثاني اس 

وظهرث ام سرته. ق؛كر 
المطيعؤ،ت هال الندم،، ابن أحتزنا داوأ الحص1ن، ابن ا أح؛زذ— ١٣٦

تعال يوئس، حدسا عال! \ر.أ -هذك هال1 أحمد، بن عداف حدثنا نار.' 
عال;أنس، ص ص؛١؛؛،، ، Xjبن حماد حدسا 

عزيمس على الصوت نو ^. ٥١رتول داثط1و ثبمئ، أهو مغ 
تزاعوارملن يمول: وزجغ ط1أحه، لأبي 

طا،سامقبمدذبمُ
عىعامر، حدش ال؛ قوكريا، عن تيد، بن بمي وحدسا أحمد: مال —  ٣٦٢

مال:عنداممه، بن جائر 

^٥١ومول قنحمني أذأمنة، هأرذُت، ،، عآعثا١٣أمير محئ 
وذعالة،

أ■خنخاسا١،/

مرج•علمه لس بمي عري أفرس )١ 
الرفقلإظهار الريع تكض عند مال، كلمة هي والعين" التاء —بضم تراعوا( رلن ونوله؛ 

طبا.لمخا يا 
به.ال٠ؤدين، محمل. بن يونس عن ٤  ٧٨/ ١ ٩ ني المق أحمد روا0 صحح، (إستاده ٢ ) 

(.٠٢٣ وملم)٧ ٦(، • و)مم ٣(، • ٤ ٠ و) ٢(، ٩ ٠ الخاوي)٨ ورواء 
تب.أي )فآعيا( )م(قول4: 

به.القطان محمد بن بمحض عن ١ ٠ ٧ ٢آ/ المسند ق احمد رواء صحح، )٤(إمحنادء 
١٦٠وملم)٢(، \< iU)j( ١٢٧ الخاري)٨ ورواء  ٠.)



1ةلأأق1تهمراب ثس لأقف—ا الئنركص وجوة هأ رنيه غذنفي الثابغ التاب 

جذض'اتاب 
j راىين بمحئ الئئركص وجو؛ ه رمي

تهال \أذشزٍذل محمد بن محمد أ-حترئا هاو(ت محمد، بن الخير سعد أسانا — ٣٦٣
تماو أحمد، بن مان 11ئحدسا هاو! ء1داه، بن أحمد أبومحم أحبرئا 

ئزقلخدئثا ئاو: ١^^^؛، خدننا قال اوازي، تجد نن م حوك! 
 ;Jدا،Jحدسآعناز0ننواداذ،ضدابت،عنآنس،هاو:ائنإنناعي

وكانالشهثاء، ثثلته على الله ووث—ول المتجمووجين، ائهرم لئا 
[١٩٥]انئهائلدل/. 

 Jهأئزمت، أث_ديلاأ، ، دئدو الله: زثوو  ١٠١صا ،_j؛؟Lهأحدبظنها؛
الإحم، وهاو: وجوههم، محب بها مرمى راي، من اش.حمنه رئول 

دلآُنٌّابرٌحلص'رمّاهممبهم، دقا الموم، يائهرم هرووأرى، 
لأهاإنماذ1إلألأسيابم

ثئالئ.افه ثاء إذ حش عروة ل الخديث هذا طرق وسندكز 

بالأرمحر.التصق أي لبودآ الشيء ألبد يقالآت انخفضي، أي ت)أليدي( قوله )١( 
بهؤيريد ينصرون، لا اللهم هعنا0 : ٤ ٤ ٦ / ١ النهاية فب الأثير ابن قال ينصرون(، لا )حم قوله! )٢( 

)وافهقال؛ فكأنه ينصروا( لا )حم فيقول! مجزوما، لكان دعاء لوكان لأنه الدعاء، لا الضر، 
ينصرون(.لا 

ميزانل كما وهوضعيف المكي بزة أبى بن عيدافه بن محمد بن أحمد فيه صعيفح، إستاده )٣( 
بنعلي الحسن أبي عن ٢ ٠ ٢ الأونهد؛/ المعجم ؤ؛ الفراق رواه ، ١ ٤ ٤ / ١ الاعتدال 

(.٣٣٢)النبوة دلائل ي النة قوام ءلريقهُ من ورواه به، الرازي بشير بن معيل 



^^S2S»2S»2S«؛S_S»:SS»؛

^^;١س 
ئوهعئالآصنام إلى إئاوته. في 

ئنأحمد ا هالتأح؛تنالمدمج، ابن دالثأح؛زنا الحصين، ابن ا أحبرن— ٤٣٦
ص>ثثان، ■خدئ أبى، حدش ،; Jljأحمد، بن ؛< عند١٥دال،ثحدسا جعفر، 

صشم،ضتياشينطوث:
تهلتنهابعوديجئل صنمنا، ويتول ١^٠٠ وحول هقه، غ الئى يحل 
[.٨١]الأمراء: اثطلعاثرهو3ا،• بيذألأ ؤرهى آلص ؤجأء ؤيئووت يده، كاذ 

\ي}
محمد،بن محمد أبوسند أحترئا مال; محمد، بن الحير ثني أحثريا — ٣٦٥

بنأحمد بن محمد حدسا محال; الحافظ، عنداض بن أحمن. حدسا دال(ت 
تمال، حمندأ، بن محمد حدس١ ماز،ت ١^١^،، بن عمن حدسا هال! الحث—ن، 

مممدينإسحاو،،صساشيننيم
مال،ثعثاس، انن عن صداه، بن م ص خزم، عنروبن ابن 

صم،سويرويلائماثة اكث، وحول، تفة ثع يوم اف. وثول يحل 
لكممسرإصالأول،تؤآتآمح

وماثدئآاس ؤهل،مآء [ ٨١؛•]الإسراء: ^ث،'إنآضلكاثرطا يرمى 
مم،صمحمأنبم1هارى.

البخاريورواه به، عيينة ين ص—قيان عن  ٦٢/ آُ المتا:. ق أحمل. رواه صحيح، (إمائه )١ 
)متما؛آ(،و)تمامآ؛(،و)«آما؛(،وسالم)احبا(.

سخرة.بن عبداف ص: وأبومعمر جمّ، هوابن ومجاهد 
؛ن~أحمل. بن محمل عالي أبي عن ( ٤٤٧النبوه)دلائل ل أبرنمم رواه حن، إمائه )٢( 





هميرْتعذأبي اكب، ابن 
هبمث،هلك ثإذا ، بمدة/ كنزئ ملأ كنزئ هلك إذا ماَل: ه اي أن لْب 

افوأمنبيل في لتتفس'كتورهنا بيده، محمد مس والدي بمدة، محلابنن 

خدكا:  jliالثارّث، •مدالنزيز بن ثئثد أ-تينا مال: مدالآئJ، ي - ٣٦٨
إنحاقحدثنا مال: صاعد، ابن حدثنا مال: سنج، أبي بن ع1دالثحثن 

عنعث1ر، بن ء1داكلالث، عن منصوو، بن ع1داشكثإ حدسا اهى، ثايى 
مال:سقزة، بن جابر 

ملأمبمث ظالث، ثإذا بمدة، ملأكنزئ كنزئ هلك، إذا ام زثوو مال 
اقو.نبيل ش ؤتورهما لتنفس اف وانم بمدة، ه؛صن 

ومصزبمدكنزئ ، ilJLaممد مائل؛ ومال الحديث،، هدا أنكل وربما 
كاولخارشيشكنزئ،وكل

نلك،كا0وومبجمحث.

ورواهبه، ع؛اوالأءاائ ين عبدالأعالئ عن ١ ٠ ٨ / ١ ٢ المني ل احمد روا0 صحيح، (إس1د0 ١ ت 
)٨٣(.الصفوة صفة ل المف، خم,م' من 

به.الزمري إلن بإسادهما ( ٢٩١٨)وسلم (، ٠٦٦٣ و) (، ١٣٦ )A الخارى ورواْ 
الرمذي،له وروئ ين،، الحد وهومتروك منصور ين عبدالحكم فيه حدأ، صعيم، (إصاده أ٢ 

بإسناده١  ٧٨/ ١ يوحه نمعجم ل عساكر ابن رواه آحر، وجه مجن صحيح الحدينا ولكن 
يه.الأنصاري شرح أبي بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن محمد أيي إلئ 

إلن؛إسنادهما( ٢٩١٩وسلم)(، ٦٦٢٩و)و)هاآم(، (، ٣١٢١الخاري)وروا، 
به.عمير بن عبدالملك 





ا.حن!قققلسستء
^^ءءههلد»!ل»سل2هه»»ا«صا

تعيدعى الرفري، عن معمر، حيى مال! وحدسا أحمدت مال — ٠٣٧
ض■'محْ، عذر اكم، انن 

منهدا بالإم: يدم مثن حتز، اف. رئوو مغ شهدنا 
تخوم-

هةصابمُجامحٌ،ئيو::ا
^^ُمنماش3امامحمقالأسازقوَلاله، 

>^.وهد؛٠١

ئلامحء:!دام•
بمياىاضذثإئظ:إممتمضمح

مثة،ممتل الحراح، يصبرعش لم مذالليل كا0 هلثا ثديي، جراح أصابئ 
أمرثم ورسوله، عبداف اثي أنهد افهأك؛ئ، يماوت يدلك، يأحبرالره 

يؤيدالق، وأ0 منيمه، الجن4إتُئص يدحز ؟jaV الناست في بلالافنادئ 
هذاالدين.>ماسمرم

أ>خاةمذسمينثم
عمروحدسا هال! حالي، بن وهيب حيكا هال،ت عمان، وحيكا أحمدت نال — ١٣٧

هاو؛الثاعدي، حميد عذر الثاعدي، نهل بن العثاس عن ابذبمص، 
منورواه سه، همام بن عبدالرزاق عن ٤  ٥٣/ ١ ني٣ المل أحمد رواه صحيح، ارسناده )١ 

(.)٩٣انمنوة صفة ل المهتف  '.طرو04
به.عبدالوزاق إلن بإستادهما ( ١١١)لم وم٣(، * ٦٢)البخاري ورواه 
حازمأبي إلن ؛إساديا ( ١ ١ )٢ ومسلم (، ٠٦٦ و)٧ (، ٤ ٢ ٠ و)آ (، ٢٨٩٨)البخاري )آ(رواْ 

به.سعد بن سهل عن يبار بن ملمة 



الغامزاتاب 

علتآكمنثتهب إثها قماوت كوك ص؛ تبوك، عام اقو. رثوو ح حرجثا 
كاللثدمحرهمن•دس رجل، محها يئوس م* ذدثْ، يح 

شسجرحس
[١٩٦]م ش جش قى هآكت4 مها صام 

ريي،ابى بمي ~ حماد حدسا مال! حرب، بن ثليمان وحدتنا أحمدث ئال — ٣٧٢
عاJ;ض أثناء، أبى ض تلأة، أبى ض يوب، اص 

لأنضص،يأثثذاربجا
الكنرين:أغطت دش ثيا، يي روي ما نثيع أض يإن ا، وثغاربه

ربمياعا.أي: )سلاها( قوله: ( ١> 
به.ملر بن عفان عن ١ ٦ م/ ٩ المني ل أحمد رواه صحح، إسادْ )٢( 

إلنياسناده ( ١٣٩٢ملم)ورواه به، حالي بن وهتب إلى بإسناده ( ١٤٨١الخاري)ورواه 
ُه.الأنصاري عمارة بن بمصي عمروبن عن بن؛لأل، سليمان 

٤٠المدينة)عن تعد وحائل حائل، مدينة علئ ؤيشرنان وسلمن، أجا هما مليء جيلي  ٠)
كيلاشمالأ.

لاكلها،الأمة مالك ّ_سااغها ما الأرض والمرادمن الأرض، زوايا صم أي قوله•)زوئ( )٣( 
الفضة.والأبيض: الدم،، الأحمر: والكنزان 

٠به حرب، بن سليمان عن ٨^١ y/ ^١ ني المق أحمل رواه صحح، إسناده )٤( 
jشيبة أبي وابن ٢(،  ١٧٦والترمذي)(، ٤٢٥٢داود)وأبو (، ٢٨٨٩لم)مورواه 

المسدوالبزارو ، ١٣٣٢; ءاممjالآحادواكاف ،وا؛نأبي ١٣١ اومنن،م 
 /aقوأبونعيم ، ٢ ٢ ٠ / ١ ٦ الصحيح ق حبان وابن ، ٤ ١ ٣ / ١ ني المق والرؤياق ، ٤١٣

به.الخباق أيوب، إلن بإسنادهم  Y٢٨٩/ الحلية 
زيدبن هومداش نلأبة: وأبو الدمشغي، الرحى *رثي هوعمروبن الرحى؛ وأبوأسماء 

الخبال.تميمة أبي هوابن وأيوب،: الجرمي، 



لأالوُششمح1لممداو،ئلت:سا 
من\نتولأ م إلئ الترك، بلأَد من النئرق أم من أي ثلث تلغ ومد 
الأندلس.وبمر البزثر، يلاد 

ئاَل:حدكانمُ،ضضأممهاو:طكاصينطر، - ٣٧٣
ت٠Jماالحيوي تعيد ر عى يحدث، يضن، أبا ينت (ت Jiiمنلمه، ١^٠١ 

أح؛رنيأبوذادْ؛
اكئةُات1غ؛4.لنئار:ةه، .ilJ ١^ زثول أن 

انفزدبإخناجهمم؛ص.

لج،ئلتأمحنابمطينءاش،ص- ٣٧٤
عل،،بن عيالر"ءض عن حنثسو،، نن ثز عن حنين، ننأبي عبداه 

برجله،مثمرتي المن1>د، ق مصطى ا وأنثوما ه افه ول ومحجاءي 
؟،l^l؛أحرجت، إدا مبمنع 'كيم در، آد-ا يا ممال ا، جاوث|دا'سووت، 

رثولاقو.محإدثقي،•أزجغإرمنحي ظئ■' 
 I،منها؟، أحرجت، إدا ه،كتماثصغ مال I،بهمآصرب إذأآخذمقي، همإلت
تنهموس-اد، ^، ٥١٥حتث ثزنمادتظب ، ^١١٣٢صال،: يخرجي، نن 

حزين.متعب آي.' )محسور( أ-محرى؛ نسخ ول المخ، بعض وق الأصل ل كذا )محصور( ت نوله ( ١ ) 
به.غندر جعفر ين محمد عن ٢  ٩٧/ VUالمسند ق أحمد رواه صحثح، (إسناده ٢ر 

غندريه.إلى بإسناده ( ٢٩١٥)ملم ورواه 
منالمةبن يزيد بن معيد ص؛ لمة موأبو نطعة، بن مالك بن المدر هوت وأبوئفرة، 

الحجاج.ابن هو؛ وسعبة البصري، 
ومعناهاالرجل، على الرحل أحطأ إذا العرب مولها كلمة فسكون— —بفي )غفرا( _4ت ثول)٣( 

ذلك.ونحو غفرا لى اغفر اللهم 



بالعاتاتالأتوه إحبادننول ل ٌئر الخامس الباب 

ظظضك،بجمثمئ.

ئإقلإية)ا<،سصك،
ثزانث، "^U تصلت وومدْني، لير*ى أحن رآني يلثا الصدئة، غاوئوأتم 

،.اش.١٢

٣٧٥ —JlJ ، عنالرهري، عن معمر، حدسا دال،ت عبمالررا3،، رحدسا أحمدت
مال؛الأمج،صرمحة، 

محديثي، من أمغ يبمطثوبثحص س مماو<ت القز.يوما، حدسارئوث، 
آبدا.مني تمنه ثسا ينثى ثس هإثه ^، يهبفة 

هوافزمائسيتجهمصته!إي، حدسا ثم ~ يؤرتح( • أومال ~ ٌنمح، مبمطت 
ثقاششُه

أخزخاة١٣/

محمدبنبن حنن أحبريي ءال،ت عمرو، عى وحدساثميان، أحثي! قال —  ٣٧٦
أنةثأعلإا،موو:راى، محياضعلق،مال،:

ردصهثاتوا حتى ائشقوا همالت وال٠مدائ، ؤاارسز آنا ^. ١١زسول تنئي 

منالجنوب وشرإلئ نجد، يلي عما الحجاز نرق شر مدينة والباء— الراء —بفتح (الربدة )١ 
كيل.لمائة عن تبعد والحناي الحناكة، بلدة 

وشهرمنها، وهدم بلده، أهل غير عن روايته ل صعيف عياش بن إسماعيل صعيف، (إسناده ٢ ) 
حضأي بن عدالرحمن بن هوعبداش ين'• حأبي بن وعبداه صعيف، حوب ابن 
Ji .،^ ْالمد ق أحمد رواUO /به.انممي نافر بن الحكم المان أبي عن ٢  ١٧

البخاريورواه يه، همام بن عبداإرزاق عن ١ ٣ ٤ / ١ ٣ ني المق أحمد رواه صحح، )'ُآ(إستاد0 
الأعرج؛،،.عن شهاب ابن إلن اسادىأ ٢( ٤  ٩٢وسالم)(، ٧٣٥0و(، ٢٣٥)• 





بالعاتأته اف رسول إحتار ل عشن الحامش الثاب 

مخاةرُ

ىو:خدتثاانمن،، ٠٦١خدنا]اكازك[ : Jli^٥ثاشأ، ئاوأظ: - ٣٧٧
تل محا تكزه، أبو حلثنا قال؛ 

بمناسمحمحضضشإذا
فقتثنثن اهلأيؤ وننصئ هداسئد، اش إل اف.ت رئوو فماو تجد، 

؛.٣١ساكلمن 

ئاو:أنحرن1ماَل:أنينامحئينص، افِ، -أهاسينك.٣٧٨
بناإبزاملم حدثتعال1 عمرؤيه، ابن أحبرئا مأحمد،3اوت عدالعافربن 

أبو^J_،،حدش ئاو! الحجاج، بن مسلم حدسا ماوت نمياو، بن محمد 
جابر:ص نماف، عذر الاعنش، عن غثاُث،، بذ خشش خدش قل<■' 

تكاديج هاجث الئديته هلثا'قاذهرن، مذنمر، مدم اقوه وشوو< أل 
منافق.ا3ئح هد0 يعشت، اف.ت رسول فقال اواكب، ثدفن 

،،.٧^٠١مذ الئنافقين من عظم مإذاهنافئ الثدينآ، مقدم 
به،دسار بن عمرو عن عينة بن فيان معن  ٣٧آ/ ني المل أحمد رواه صحيح، (إسناده )١ 

ابنإلن ؛إمائهم ( ٢٤٩٤لم)وم(،  ٠٤٨٩ و) (، ٤  ٤٢٧ و) ٣(، ٠ ٠ الخاوي)٧ ورواه 
له.عنة 

بنوهوالبارك ماأبه، والمواب وهوحطأ، المارك(، )ابن الأصول■" جمع جاءل )٢( 
فضالةبن الميارك عن وروايته البارك، ابن عن رواية له تعرف لا القاصم بن وهاشم نقالة، 

معروفة.

البخاريورواه يه، القاصم بن صم  ١٠عن  y٩٨/ ٤ نال المق أحمال رواه صحح، )م(الحددث، 
أبوداودورواه به، المن عن موصئ بن إصرايل حدث من ١( ٤ ١ اني)• والن(، ٣٦٢٩)
١به المن عن والأشعث، زيد بن علي حدبن، من ( ٤٦٦٢)
به.—العلاء بن محمد كريب، أبي عن ( ٢٧٨٢لم)مرواه )٤( 





بالثاتاتس اف رئول إمحار ق عثر الخامس الباب 

لأيحافبالكنت يطوف حص الحيرة من رجز الظمحثه لرأيت مال 

ئه.ملء بممج أبوالثايم. هاو ما لترول حمام، بكم طالت، وكن 
أ-خنخاةلا/

غثاث،نن عثناو عن حيكايحص، ت هال وحدكامندد، \لمثنلموؤأ.' ماو - ٣٨•
موتى;أيي ص داJتحدتاأنوعثمال، 

رجلهجاء الثديته، حيطان من حائط قي ه اش رثول مغ ثا0 انه 
\ثمثكر،لإدا هدمت، هاوت بانجتم، وبئرْ لئ اهثخ ه•' السي يثال( بمتمتح، 

ست،كُوبمزبثبالخة.

[١٩٧]ئة يثتحث، عمل، ^٥١ دالجتم، وئنْ له/ اهثح هماوت رجزآحر، انتمثح ئم 
يالجق.وثئزته 

ؤتئنةبالجتم،لث اهثخ همال،ت هجم، منحئا وكال آحر، رجل ان—ممثح يم 
بالذيوأحمزئه بالاا؛ق، وثئنو4 لت سمحت، عثثار٠، لإدا مسثث، بلوئ على 
 ،j^:الأائنان.هقاو

أ>خاةرى.

'١(١ ق)٦ روئ وإنما لم، ميروه ولم به، الحكم بن محمد عن ( ٣٥٩٥البخاري)رواه )١( 
الثار)اموا لام: والالصلاة عله قوله وهي الممنفح، يروها لم الحدين، من أحرظ جملة 

^لمةبمجد، لم سى سرة، 
ينوالسعة الغص س_، وذلك شله، فلايجدمن المال، من أي ملءكفه( )يخرج وملهت 
الأغنياء.من ستا نقيرأيقبل بمجد لا بحيثج الماس، 

به.—ءسلإرهد بن مسالد عن ( ٦٢١٦البخاري)ر٢(رواه 



ثاَل:أنيباصق1و:ط؛ثم- ٣٨١
ميرْتأض ص الأعرج، عن الرثاؤ، 

jli  : ،ذخؤشمماياضثانماشث
كألوجوههميلم حمر١^■^، بعارالأعين، التنك، يثاتلوا 
 •j_.)الئيقة)ا

محي،ئاو;محنيهمشَين- ٣٨٢
ئل!الخيري، معيد أبا أف عندالث-حمن، 

—وهوذوالخؤيصن؛ آتاه قنما، وهويقيم ه اف عندرسول سمائحن 
اغدل.اف رئوو يا صاو: ئميم- ني من رجز 

ه،ثضنثإيممأينلرأ؛.
عنمه.هأصرب، مه ^٠، ١^ عمئ: مماو 
lJ^ ، لغة، لثأJp وصثا؛ةثغ صلاته \؛ةئلم° أصحاتايغقئ ل4 ؛

به.غياث بن عتمان عن عدى أبى ابن إلئ بإسناده ( ٢٤٠٣لم)مًورواْ 
يه.ناغ بن الحكم اليمان أبي عن ( ٣٥٨٧البخاري)(رواه ١ ر 

به.الزناد أبي إلن ناده بإّ( ١٢٩ سلم)٢ ورواه 
بحمرة.مثرية الوجوه بيض أي الوجوه( نوله؛)حمر 

ٍلريهارماع وء؛لت واسهياحه، الأنف نمر —بالتحريك—ت الدلف الأنوف( وقوله؛)ذلف 
ناللهاأنه ؤيحتمل الكثرة، *بمع موصع وضع للأنف، قلة جمح ؛ والأنف، أرنبته، صغر مع 

لصغرها.
الطاء—بإسكان والمعلرقة وهوالرس، مجن، جمع المجان المطرقة( وقوله؛)المجان 

وجوهتشبيه ومعناه؛ طاقة، فوق طاقة به وأطرفت، العم، ألبت، التي محا*مر الراء— وتخفبف، 
المعلرقة.بالرمة وجناما وتلون عرضها، ق الرك 

تعش.لأنلئ، أعدل، لا أق طتنتج إذا والحاسر الخانهّح أنت، أي؛ وحرين،( قوله؛)حستخ )٢( 
صفته.هده لمن تابعا لث، نف



c-'CjIaILافي. رئول إمحار ق عثر الغامس التاب 
٢٩٣

ثناالدين مى ثمم0 ،، لآحاورراتهلم١١اكنآMoA  0؛بيامهم، لإ 

قلا- قدحه وص - جث إش بمظئ م ثئءام، قلايوجدفيه رصافه إش 
الثرثئدسبج( ثسء، قلايوجدمحه مدذه ئمبمظث1ليى ثئءأ؛،، يوجدفيه 

ضِشتماكزأة،!وض
اثس•بن جن على ديحرجوذ ، ^■^١٧٢البمحعة 

وأئهداقو.، رثول من الحديث هدا شمعت ئآئهدأثي قالآبوتعيد 
قأئئالمش اوجل، بدلك، وأم وأنامتة، قاتلهم طالب، بي بن علي أ0 

نييإشمحفتي.قينثثس

ين ١٠بمل عظم ~وهي ترقوة ~جمع دالتراني لايتعداها، أي؛ )لايجاوزترابهم( (قوله؛ )١ 
فلانفوسهم ق يوثر ولا قالو-رم، له تخئع ولا معاْ، يفقهون لا والمراد والعاتق، الحر ثغرة 

بمقتضاه.يعملون 
منه.يتفيدوا أن دون محريعا منه يخرحون أي؛ )يمرقون( )أ(قوله؛ 

يصيبالذي الهم يمروق الدين من مروقهم شه المرس، الصيد ص )الرث( وقوله؛ 
خروجه.سرعة لشدة منه شيء به يعلق أيا دونا منه ليخرج فيه فيدخل الصيد، 

حديدةالمهم؟ونوله:)نصله( 
هم.المن المحل مدخل والرصاف الراء— —بكسر )"ا(قولهأ)رصافه( 

الريش.له يوصع أن ئل الهم عود هو )فدح*( )٤(نوله; 
يجمعما والفريث، سرعته، لثادة منهما شيء به ^^، لم أى؛ والدم( القرين، بق )ه(قوله؛)قد 

اللحم.قلعة )الضعة( علامتهم. )أيتهم( الكروش. ذواُت، تاكله مما لكرش اق 
اللحم.قهلعة )الضعة( علامتهم. )أيتهم(: )اُ(ةوله: 
وتجيء.وتدم، تفّهلرب، )تدردر( )V(قوله؛ 
به.نافع بن الحكم اليمان أبي عن ( ١٣٦ الخاري)٠ )خ(رواْ 

به•الزهري عن، يوم( 1لءأ، بإسناده ١( • ٦ لم)٤ مورواه 





اوغامنر،ءثزوإخارزئووازب 

محيرهاه، اف علبجارثول مدحو وجهه، ل روي حص اش. زئوو 
^هقنئادتيمطصرنمشن>ض

قارئ:أخانام'دنئرلث.

بقعش 'كاف إذا حش أمكم، عى اضرموا الغاست اقو. رئوو فنادئ 
هلئامسه، ق عليخا يوحد فمحث،، بجا، يمس أن يريد ما!، حسر من أميال 

هقال:ئاممك،عشإائ٣ساكظاؤئ١،، juاتياءثان 
بجا.قرش بجود، رن، طك -محشنئ، قالت،: إثائلخ،؟، 

قلمامخحثائه، يدورحول، اف. رسءوJ، يحرس أبوأيون، وثان، 
لأل:تيمم؟،قاو:محاخاثينى،قاو:ى

مك،،فآرةنشولئدت،ممْهسمم قاو: نالث،؟ 

أحبريامال• أحبرياأبومحمدالجوهري، ئال: همب'الباءي، اثاناأبوبكربن " ٤٣٨
تيال الهاثمي، عLJالف٠د بن اف عسي حدينا دال1 ثاهى، بن أبوحمصي 

•١ ٢ ءسآ الأسرة المعالم ل كما ءطوْ جل اليوم ويمن ■تمر، علن يطل حل (الصهباء )١ 
وهماالعدوى، الوملي يكر أيي بن وعمر الربمب، شيبا بن •مدالذ مه جدا، صعيف (إمحناده )٢ 

٥٤ ا/ ٦ دمشق -ارخ ماكرق ابن رواْ ، ٧٣و،•/ ٤  ٩٩المزازإ/ لسان كماj متروكان، 
■به الصرصري عبد١ف بن ١لحن إصماعزبن أبوالقاصم عن محمد بن أحمل طاهر أبي عن 

صسعد ابن طيماُت، j عد صابن ذكره ياسر، بن عمار بن محمد بن مدة أبى بن عبداف 
مولنم القاصهوأبر م ومفعالما(، عبداف )كان وiالت منصور(، بن نياد )تحقيق  ٣٤٨

الأربعة.له روى ثقة، دموتابمي الحارين،، بن عثداف 
أبيهولأل الأى الحمل سك مسمة آخر، وجه من صحيحة الحديث مفردات ولكن 

٠)سنه ل أبود.اود رواه عجر، ابن عن ناغ حدث من صحيحة الحقيق  قمةوأما ٣(،  ٠٦
لمومس(، ٣٧)١ ومنها مواصع ق البخاري صحيح ل فهي صمية الله. رصول زواج 

(١٣٦٥.)
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بنبمي عبدالعزبزبن حدمحي د-الت حالي، بن عنرو محقيبس حدكا 
ومتاص أبيه، ص الحجى، عدالواحد حدسا ت هال المدنؤ، ع1دالانزير 

اينع،ضتياضينثاس،هال:

ياأناافه نقول مماو الواف، م آناتنان اشِه ننول تمي 
ىنولث،وثنه1دظاثئو^، 

•لها هندسري، عالؤ أشت، ت مسه ق أبوثمان ممال 
أباسماذ.لحق طوافه س اقوس رثول هتماهؤغ 

محالسا،لإثمامثضإلإينطكتجا، 
.٢١١مسي؟ في أسأك فمن اقو، رسول انلث، أسهد أبوسميا0ت 

احمدحدسا ظ.' صدقه، بن أحمد بن الحنص وحدسا ثاهين; ابن هال — ٣٨٥
عداJواحدحدسا هال! إسماهمل، بن موتى حدسا دال! حقنة، أبى ا؛ن 

بنرجل حدثم، دال؛ أبى، حدش ئال؛ محب، بن عاصم عن نياد، ابى 
امحار،هاوث

رسول^^١ ١٥٥رجل، فتلماثا اقو. رئول تغ علام وأنا أى تغ حزجت، 
ممعندامعه ؤس الثم،. هاملتق إرطعام، ؤأصحابال2، ثدعوك ملأنه اقو، 

وهوالري، نزيل سعدالمديتي بن عدالعزيز بن يحص بن عبدالعزيز مه صعسف، إساده (' 
ديوانق الذهي عنه تمال الحجيي، عLJاتراحاJ وفيه ، ٤ ٠ ٠ a/ والتعديل الجرح ق كما صعيف 

عن٥ ٦ ٢! الضعفاء ق الميلي رواه يعرف، لا كيلك وأبوه أعرفه(، ت)لا ٢ ٦ ٢ ص الضعفاء 
٠٤٥٩! ٦٢دمشق تاؤخ ل عساكر ابن طريقهت من ورواه به، حالي عمروين بن محمد 

منمنتقى ل أبوبكرالزهري رواه فقد المسيب، بن سعيد حديث من آحر طريق وللحديث 
ئينصاكرو-ارخدثقمآ/يه؛،

ثقات.رحاله مرمل، وهو 



باكاتاته اف إحتاررسول ل حمنر الخامس الباب 

يدهافؤ. رثوو قلماوصع بالطعام، قحيء ابايهم، من الغلمان مماعد 
أنديم•وصنوا 

هكّهافييمله،داو:مح
.١٣١محإداةكلم،محإدن 

علىرأصحائك أجمعك آذ أودت اقو، رثول، يا قمالتؤ! المن١٥ صامت 
صىغ،ممإمح،ضابمللإ

؛.^١^٥٠١٣١٢ثاقث،،محإبجضلإ، 
سينمحص،ئاو:طثامين- ٣٨٦

]محمدحدسا ت قال المثارك، بن ئند حدينج، ت يال المارك، ين محمد 
يم،صم،ضمحب،صم،لاو:

اسم جغمر، ئم برني•، ٥؛؛؛•؟ المير، عش ثومه أصحاب س البي ثنى 
[١٩٨]خاثينص،ثمطبنمف 

افمولكر،ا•

مغعها.إذا فه؛لوكها: و اللقمت لاك )يازك( (قوله: )١ 
٢ ٥٧ه/ الأسذلكر ل محدالر وابن ، ٥ ١ ٥ ه/ السن ل الدارممي رواْ حن، )'ا(إسادْ 

به.حثمة أيى ابن إلئ بإنادهما 
،١٨٥/٣٧،وسjالمد٤١بjاث٢/•

لوالدارقطني ٢، ' ٨ / إ الآJار معال رح ث ول ، U٤٥٥/ الاثار مشكل شرح ل والهلحاوى 
وأبونعم٣، ١ ٠ ا-/ الشوة دلائل ول ٥،  ٤٧>،/ اممرئ المن ل والمهقي ٥، ١ ٤ م/ المنن 

به.كليب بن عاصم إلن يإسادهم ٣ ٠  ٦٨٨إ الصحابة عرفة مل 
حطأ.وص )أبوثور(، الأصول: ق )"أ(حاء 

الكييرالمعجم ل والطبراي ٧، ١ ١ Y/ المعجم ل الأعرابي ابن رواه صحيح، (إساد0 )٤ 
 /yبه.معمر عن عيدالرزاق إلن بإسنادهما  ١٠٥



الحافظيابت بن أحمد أبوتكر أح؛ردا ماوت المزار، أبومنمور أ-حترئا — ٣٨٧
تنمرتن محمد حدسا (؛ JlJالحافظ، أبويمم أح؛رتا يال، الحطب، 
حدثئ،! JIjاإمودب،، داود بن أحمد بس محمد حدثئا ئاوت الدئلؤ، 

نمانحدسا ءاو،ت حدثناأبكب، دالت الرمامحأ، ماض بن يحص محمدبن 
عاتثة:عن ناط، ابن عن الجنفن، بى^ جابث حدش ظ'' الثوري، 

ط-:ش3دصا-مماوت،:ظتأ:ت
طاثلأ.

اقشمث،ثذؤائالث،.لمدنأنم،خالآبمهارا<، ي.: 
ثكثثاك؟لى.أل وسبمتطع مادودا1إمر، قالتإت 

محمد،بن محمد أبوتند أحترJا قالت محمد، الحنربن تند احبريا — ٣٨٨
مال(!جعفر، نن ع1داش حدسا ماو! عداض، بن أحمد أبولم أحبريا ت قال 

رعى منة، حدسا قال! أبوداود، حدسا قال1 حي>ب، بن يوص حدسا 
يقول!صرد، بن ثلبمال تمعن، ئال،! إنحاى، 

حمالاوفديضفي الخد، ق غاليا نكرن لونه، تخالم، م الجق موداء شامه الخاله! C ر١ 
الأرب•رأس علن لكن إذا شائنا يكون ند أنه كما وملاحة، 

العللق الاJارiaلي ورجح يالكدب،، انم وند وهومتروك يزيد بن جابر ب *زيك، نادْ إّ ٢٢)
ينأحمد نيم أبي عن ١  ٣٣أ/ بغداد تايخ ق البغدادي الخهلس، رواه اله، إرمح ١٣٨ / ١ ٤ 

• ٣٦ْ/ ١ دمشق تاريخ ل عساكر ابن محلويقه; من ورواه به، الأصبهاي عبداممه 
بإستادهما١  ٥٨/ Y نيم لأبي أصبهان وأحبار ، ٨١٦٠/ الكبرى العلبقايتح ل سعد ابن ورواه 

اكدرىبم•إلئ 
به•M الني عن رجل عن اكدرتم، سفيان عن وكح عن  ٠٥٧ U/ العلل j أحمد درداْ 
وكعإلن بإستاده ٥  ٦٣/ Y الحديث غريب، ل الدلائل ل رفلي الثا؛ت، بن قامم ورواه 

به.اكورى سفيان عن 



،العاتاتاف. زإمحاررثول عقر الحا؛س الباب 

•٢١١ولايئروسا يثريهم الأل الاحراُب؛ افن.يوم وئول مال 
دبك.يعزبمد ولز 1نت\هز.< دلك افئ نحص أبونعم• مال 

ننئتتاذ بن يخص حدسا مال! أحمد، بن ئأثئان وحدسا ت يعم أبر مال — ٣٨٩
موتىعن الخارك، ابن حدسا مال; حماد، بن حدسايعتم مال! صائح، 

بنالعباس ض الهاد، ابمؤ عن المحمي، ينإبراب( ثخئل- عن عبيده، ابن 
مال:

الحاثثحاصن حى حاور١^،^ خى الدين يظهث اف نث-ول مال 
دجو،لأ،•اطوعر صتل قي بايمل 

عبادبن الماس—م حدسا مال! أحمد، بن ئالبمان وحدسا أبونعنم؛ يال ٣— ٩ ٠ 
عنسعي.، بن وندين حدسا مارت تعيد، بن مؤيد حدسا ت مال الحطابؤ، 

أمحهتعن صهلب، بن محاق عن امحاد، بن عإد-اش بن يزيد 
بنأحمد بن جعفر بن عبدالد عن ٣ ٤ ٥ / ٤ الأولياء حلية ق أبونعيم رواه صحيح، (إمحنادْ )١ 

به.الأصبهاني فارس 
لوالطتراف ، ٢٤١م ٠ ني المل وأحمد (، ١٣٨٥)ني المق الطيالي داود أبر ورواه 

به.نعثة إلن بإستادهم  U٩٨/ الكي؛ر المعجم 
به.سفيان إلن ؛إسناده ( ٤ ١ • )٩ الثخارى ورواه 

•تعرف لا مجهولة الهاد وابنة وهوصعيفح، الزتدى، عبيدة بن موس فيه صعيفح، ر'أآ(إ.نادْ 
به.عبيدة بن موسى عن ( ٤٥٠)الرقائق ل المبارلث- بن عبداش رواه 

إتحافi، كما انبدعم مل عمر أبي ابن و راهوثه، بن ؤإمحاق شيبة، أبي بن أبوبكر ورواه 
وأبويعلى، ١٤٩ني؛/المل والبرار ، ٢ ٥ ٠ / ١ العشرة انيد المبزواتد المهرة الخيرة 

إلىنادهم بإ"٢ ٨ ١ / ١ الغيلأتيات، ق الشافعي وأبويكر ، ٥ ٦ / ١ ٢ ني المق الموصالي 
به.عبيدة بن مومئ 

وهوصعببمج*عبيلءة بن مومس على هدا الإسناد ت)ومدار الخيرة إتحاف ق البوصيري وفال 
به،لابأس بإسناد واليزار هل الأوسق الهل،ران رواه الخطاب بن عمر حديثا من ساهد وله 

حن(.الكثبربإسناد ل واسران 



محاهم؟داو:شيمهَ
صدمق.د\لت اقو، رسول يا 

او:هيمفي:انثولاف^ه
،.١١إربايوخه ه وأشاراللمي ةذْ، عش يصرب 
أنماها،ابنث، قد انه وودذُت، وافه، أما اJماقت لأهل يمول عيي دكا0 

ممدمعش يده ووصع ةذْ، مى ~ لحيثه يني ~ ةذْ هحمحب 
ثالت١^٠^، بن أبوالحث1ن أحبردا هالت الأرموي، عمر بن محمد أحبريا " ٣٩

١^٠^ئن خدتاَأخثو ثال: الث_كري، صز نن ى أثوص أ-نينا 
وهبحدسا دالت معين، بن يخص حادسا دالت الصوفي، عبدالجثار اب-تي 

أنخايى،بن مخئد تمش مال: أيي، محال؛ حازم، بن جرير ابن 
تمثأة،تيخرئنربخر،ثال: 

عنرومول:نن عبماش 

مر،قثززثا الطائش، إر معه ■بما حن حص يمول، اطه. رثول، تمنت، 
مذثمود،وثاق وهوأبوثميمه، ،، ٣٧١٤^مبرأي هدا اله.ت رٌول، ممال، 

الرأس.وط الياغوخ؛ ت)يانوحه( نوله )١( 
دواموكلاهمامعيقان، عد مسبن ورميين الحدثال، عيد مبن سويد فيه معيقا، إمحتادْ )٢( 

به.الخطابي عباد بن القامم عن  a٣٨/ اعير المحجم ل الطمّازٍ( 
وابن، ٣٤٧م/الصحابة معجم 3، والغوي ، ٣٧٧/ ١ ند الل الوصلي، أبويعلى ورواه 

بهالحدثان معيد بن سويد عن ٥ ٤ ٦ / ٤ ٢ يمشهم، تاؤخ ؤ، عساكر 
حنالحشا دليل وكال الءلاش<، ل كان جاهلي، الير،~ وتخفيف، الراء ~يكر أبورءال، )٣( 

ؤ،هدا صنيعه ذمب وند الئثص، بمص موضع 3، الهريوأ 3، فمات مكة، توجهواإلن 
فقالجرن:مثلا'، الخيانة 

رعالايي مز الناس كزم ئازحنوه المززدئ، مات إدا 



|الث1تاتاقو. إحثاررئول ي عثن الخامش الياب 

إذيهجر، مى عصى معه دفي انه دلك وآته فيه، مدقي المكان، بهيامونه 
.٢١١العضس منة مانتخزجوا الناس، ماقدزْ معه، 

طاشزسي،مالأ:منائاش،
أح؛زثامال؛ عداش، بن أحبرئاأبوبكرأحمي. مال! المحير، أحتزئا مال؛ 

بنحدساتش مال؛ بنإبزاملم، حدسائعنب مال؛ يحص، بن الثري 
^؛عثز، ١^٠ عن j^، نن الخلاء عن الئنوي، اكاس٠٢ أبي عن عنز، 

بجفهامحوشننار٢،،
قال:ص؟ ثن محل: مارك، محلالآن-ودادارخةَ، مثال: 

الحديثهدا داود أبو له روئ مجهول، حجازي وهو بجير أبي بن بجير فيه صعيف، إستاده ( ١ ) 
عزيز(،حس )هوحديث ت ١ ١ ؛/ الكمال مذيب ق المزى عنه تال والحديث خمط، 

عقبثم هذا، سيخه تحمين ٣ ١ ٨ / ١ والنهاية البداية ل كثير ابن ونقل نغلر، فيه وتحسينه 
سوئعنه يرو ولم الحديث، حذا إلا يعرف ولا هدا، بجير أبي بن بجير به )تقرئ عليه؛٤>^ 
)تالخقالت الحديث،، لهدا تحسينه يخالف، ما نقمه المزي عن نقل ثم أمية(، ين إمماعيل 

روا0زامالتيه(. من عمرو بن عبداض كلام من يكون ؤإنما رفعه، ل وهم أنه فيحتمل ت شيخنا 
ؤلريقملوك كتاب ق الرزالي يوسف بن ومحمد ٣،  ٤٣ ١٢المتطم كتاب ل المصتمج 

يه.الأرموي يوسف بن عم بن محمر عن بإّنادهما ( ١٢)اللفج 
الكبيرالمعجم ق والفراق الاثار، مشكل شرح ق والطحاوى ٣(، ٠ )٨٨ داود أبر ورواه 

سىفيالأسماءالبهمةص'آا/'ار؛،واليهقيودلأئلالموة 
،ءنابنمعينبه٥٦٩/١٠التمقوالخفرق ول ، ٧٩

به•جرير بن وهب إلى بإمنادم  ٢٦٢؛/ الكثرئ السنن ل التهقمح، ورواْ 
إلىيإصستادهما ١  ٤٨/  ١٣التمهيد ل عبدالير وابن ، ٧٩/ ١ ٤ الصحح ل حبان ابن ورواه 

إّماءيلبنببه•
وتبعهالنبوة، ادعى نم أياّه، ل ارتد ثم الله رسول حياة ل أمسلم الخنس—ى الأسود هو• ( ٢) 

إلئالطائف إلئ حضرموت صحراء بين عا علن غالب حتى لطاته ّواتسع العرب بعض 
3،ثتل بل لقتل؛ بشهر، الذ. رسول وفاة نل ذلك وكان الديلس، يرون كله ثم الحرين، 

•أشهر أرمة من نحوأ وقله خلهورْ محن وكان الأشهر، وءو بكر، أبي حلافة 



1يئأظبنئثالئئاري،اهماوالؤئاُ-،بنالئازك،ئال: أ-تين-  ٣٩٣
بنالحسص حدثتا ئاوت \ذئو°شمؤأ.أ الحض بن إنمايل أدونا محاثان 

ئاتثر،بن يحص حدسا محاوث موسى، بن يونف حدسا ءالت إمماعيل، 
بنعذإبرامم ثجاهد، عى فثم، بن محاق بس ■^١^ حديي ئاد' 

ياثش:دئ، ١؛ عن ، ^١٢٢عن 
ضظاو:لآممحى،ظنىث

الأرضثى بملأة ْئكم رجل فؤم•' أنا لقر يمول ام. ينول 
ماتأحد!لأويد التمر أوكك ْى وثس الموميى، مى عصابه يشهده 

ولاكديتكديت ما واش بالملأة، أموت الدي وآنا أوجماعة، رية مق 
الطريى.فأبصري 

الئتل.ومئنت، ^١٤ ١١يهب وقد أئ قملت،ت قاوث،ت 
الإكهالق ذكره حاء القاصم، بن غصن واسمه الشتوي، أبوالقاسم فيه محعيف، ناده (إم١ ر 

روئالحديث، صعيف وهو الضمي عمر بن سيف وفته مجهول، وهمو ١ ٩ U/ ماكولأ لأبن 
رواه٠ ٢ ٤ ٧ / ٤ الميزان لسان ق كما مجهول وهو إبراهيم ين شعيب وفيه الترمذي، له 

ؤإسماعيلالحاجي المزرؤي الحسين بن محمد بكر أبي ًُن ٢ ٠ / ٤ المنتظم ق المصنف 
يه.السمرقندي أحمد ابن 

به.الضنى عمر بن سيف إلئ بإسناده  i٢٣٦/ التانخ ل الطثرى ورواه 
ا؛نحسانفيالثقات^1،وكان؛نماسط؛نالحارثالأثتراص،ذكره 

الزبيربن مصعب •ع قتل وهوالذي بالشجاعة، موصوفآا وكان بالكوفة، الأمراء أعيان من 
ائي.النله روئ (، )٢٧معه قتل ثم زياد، بن ■تميدافه 
معهوشهد عته افه رصي علي أصحاب من بالأشتركان الملقب ارمث، الح—بن ماللثح وأبوه 

رصيعثمان سيدنا حاصروا الذين الخوارج رؤساء من وكان بعدهما، وما وصفين الجمل 
يبعصكان فلما مصر، إلئ اله أرمتم واستثقاله، علي، سيدنا عليه غضب وقد وقتلرْ، عنه اش 

سم.أنه ؤيقال؛ مات، الطريق 



اتاب

برجالآنا ^٥١ ذخلأضلأ,1 إليه أرّى ئم ع ال٤يبر١ إلى أفند قكنت قالثت 
_؟.ما وقالوا: فأنزعوا، ، ٢٢١^^؛،فآلت رواحلهم، غر طلئوا قد 

امئؤمنالئنلم؛نثئوت.هلغأ 

قاووا:ثثنئؤ؟قلق:محودث.

صاحي^اف.؟.قالوا: 

.٢٣١ودقنوْ أحدهم قكمثث ؤأمهانهلم، بايابجم ممدوه ثنم، ملق؛ 
أ-حترئاقال؛ الصسن، بى ثنن آحبرثا اف،دال: عثد بن محمد أحردا - ٤٣٩

بن^٢ ١^١٠٠حدسا قال: ابن أحبرثا محمد،ثال: عيالنافربن 
بنرهيئ حدسا قال: الحجاج، ن منلم حدسا قال: تقاو، بن محمد 
هاو:_؛، عقأمح، عذأمحه، عذنهم، جرير، دال،تحدكا حزب، 

بساطمعهم موم أرهما: النارلم أهل من ممان اممه رثوو يال 
مملات،عارتات، كاسات ؤنثاء الاس، ئها المريضر؛ول 'كأدياُت، 
ولايحدوالجك، لايدحالى انثاتله، الثحت، ثأننثة رءوثهى مائلات، 

أعدوا.)١(نولها:)أشمم.(أي: 
لوحت،بثوبما.)فآلحت،(أي )٢(قولها: 

حيويهبن عبداف بن محمد المحن وأبو ، ٤  ٤٧؟/ المني ل البزار رواه صحح، )ّل(إسادْ 
موس،بن فح يوّإلن بإسادهما ٦ صر٤ الصحابة من زوجه كنية كنيته واممت، من تابه كل 

عاصمأبي وابن ، ٢  ٣٣/ ٤ الك،رئ الطيقاتؤ ق سعن. وابن '٣، ' م/ ٥ الخد ل أحمد ورواه 
بانفيالصحيحها/لأه،والحاكمفيافتدرك

 /yة الصحابمعرفة ول، ، ١ ٦ ٩ / ١ الحلية ق وأبونعيم ، ٣٨٨ /Y دلائلق والبيهقي ، ٥ ٦ ٤
به.الطائمي نّليم بن يحص إلئ بإسنادهم ٤ ٠ ١ النوة 
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كداؤ'قدالا/مسنة لتوجيمن ويخها ئ0 ريحها، 

تنحدساينقوب و[و(.' مكرم، بن عب وحدسا الحج-اجت بن من—لم ئاو — ٣٩٥
ئاو:هذررئل، الأمدينث١Jli : ^ ،0^>^،، أن-خايى 

سالتَله:\ر\ي4ص الزتٍرأزنو ١^ الخياج قو ثئا 
الكدابقمحا ذه كداتا ثقف قي إن داَل: . ١^ زثول إن 

ايمحإخاكهإثاة.ثأثا
،.٣٣صخ\جخ 

اصينرض.والئابص:

أبوأحبريا ؛ ماو الجوهري، أحبرثا ت ئاو ، عيالناقي/ أبوتكربن ا أحبرن— ٣٩٦[ ١٩٩]
ثاو:أنينامح:أمحناأظينتياشينمح، 

به•حرب بن زمثر حتثمة أبي عن ٢( ١  ٢٨لم)م(رداه )١ 
وابن، ٤ ٦ / ١ ٢ المني ق الوصالي وأبويعلى ، ٤٢و٦ ٣، ٠ ٠ / ١ ٤ ند الل أحمد ورواه 
بنسهل إلئ بإستادهم  ١٣٣ Y/ اممرئ المتن ل والمهقي ، ٥ ٠ ٠ / ١ ٦ الصحيح ل حبان 

به.صالح أبي 
معركتق اسشهد ثل، خيما صحابي ووالده الأمير، الثقفي عبيد أبي بن المختار به تعني )٢( 

ؤإليهبكيسان، الخخJاريلما وكان العراق، فح ق المسلمين لجيش قانيا كان حينما الجسر 
أخلهرنم لهم والانتصار المت أهل موالاة يظهر وكان ؛الكيسانية، الخما٠ تب 

(.٦٧)ستة الزبير بن مصعب تتله عليه، ينزل اللام عليه ■جترئل وأن البوة وادعى الكدب، 
المسندق الطيالسي داود أبو ورواه به، العمي مكرم بن عقبة عن ( ٢٥٤٥)لم م)آ(رواه 

الكبيرني\/أأب،واسراقفيالخبم 
مءنالأمدبنبنءنأسمشينشما/آ-ه،والحاكم'وافالرك 

ءقربالريجي؛ه
ومعنا.— وهوأشهر وكرها الهمزة، —بفتح ت)إحاللث،( ونوله مهلكا، أي نولهت)مس_را( 

أظنالث،.



يالثائتاترصول إحثار ل عشر الحامس الباب 

فو:أتيرتيصصض
تمال الحيوي تعيد أيي عش يحقا إدا كنا مالت الاسدي، هاوو0 أبي 

مىرجال ستأتيكم إثه قال س اف رسول إل س، اف رسول بوصية ^■^؛١ 
،.حثرأ١٢عب قانتزصوا ١^^ قإدا ثتممهوف، الآنض 

أحثيأخرنا قال! علي، بن الحسن أحبرنا ث مال محمد، بن اض مة أحتزنا — ٣٩٧
حدسادال1 أبي، حدثني مال! أحمد، بن عنداممه ا حدثنقال! حنمر، ابن 

نن١^ ]عيد[ عذ الآءنش، عن حدس_اأبويكر، ئاو: عامر، بن أنني 
ثاو:عثاس، ١^٠ عن خير، نن تعيد عن أ،، الثازير"همداض 

مكتممر'ا.ثسئغ مثى ؤبمئغ مثكم، ؤبمئغ ثنتعول، اف رثول، يال، 
ابنيوخ شوهوعن أنته، ما رالمواب وهوحطأ، كين(، مبن )عمر الأصول: ل حاء )١( 

ماجه.

الحديث،،وهومروك جوين، بن عمارة وهو المدى أبوهارون فيه جال.ا، محعيف إساده )٢( 
(،٢٤٩ماجه)وابن (، ٢٦٠٠)الترءناى رواْ ماجه، وابن الرءلاى روئ مزكدبه، ومنهم 

واممران، ١ ٢ Y/ والممديل الجرح j حاتم أبي وابن ٢، ٥ ٢ / ١ ١ الجامع راشدj ومعمربن 
 jالأوسط لمعجم ا /Uالمرى وابن ٢، ٢ ٦ ١/ الشامتين سند ول ، ١  ٢٦ j (،الأربعين)٤

به.المد.ى هارون إلئ بإسنادهم كلهم  ٦٤الفوائ-)/ل الرازي وتمام 
وابنالمسنة، رواة وهومن البصري، العمى عبدالممد بن عبل.العرير هو: وأبوعيدالصمد 

قكما وهوثقة، البغدادي، القرئ البواب! بن يعقوب بن احمد بن الاله عبيد هو: البواب 
آ/هئم.الأنساب 

الرازيا.الو4 ءببن عبدافه وهوأبوجعفر وهوخطأ، بالتمغير، )عبيلؤ( الأصول: ق جاء )٣( 
المقرئ،اممول عياثى وأبوبكرهوابن والترمذي، أبوداود له روي ثقة، وهر الري، قاصي 

منروا0اوستة.
به-عامر بن أصول عن ١ ٠ ٤ ه/ المنال ل أحمد رواه صحح، (إسناده ٤ ) 

لوالزار ، ١ ٩ ٤ / ١ الباحث بغية ل كما ممنده ق والحسارث (، ٥٣٦ )٩ داود أبو ورواه 
١٧٤/١،وايمفيافاJرك٢٦٣/١سيحالسنداا/أ1آ،وابن 

يه.الأعمس إلئ بإسنادهم 



^^ءلسا»»ه»ل&»لسء»ءء

حمح،بن عندافه بن الولد حدسا ت ثاو أبويعي،، وحدسا أحمد؛ وئاو ٣—  ٩٨
همداضبت وزقه أم عى الأنصاري، حلاد بن عبدالؤحمن حدسي ثاو! 

ايناك1رث:

ام،ياض بدر؛ يوم مالئ وأئها جئنة، يرورما'كو ثا0 اقو. أةئبى 
^٥١لتل جنحا"i؛، وأداوى مزصاثم، ض ودمنك مأحرج أئأدذلي، 

شهادْ.نك بجدي وجل افَعز محإن ماو: شهادْ؟ لي بجدي 
ئنثاهاعثثهما، قط١ل منهارآ،، دبر عن ؤجاريه لها علاما أعتمن وكاسغ 

ةيسشلأثث>ثا>ى.
عمئقمام وهزبا، علأمهاوجاريتها مد٥٤^١ وزقه أم إن له: مقيل هأنيَرعمؤ 

اثشئواثرور؛ ويموو وزقه اقوه'كاذيرورأم زئوو إ0 ؛ مماو الناس قي 
قصلتار؛،.^٠١١ وأئ ااشهيده، 

الحدثمني ك—معوا اى! الأمر، به بمي هوحم منكم(ت وسع معون )تت "ونوله 
ؤإبلاغتاللاماته، أداء !^،، ٥١زمان آخر إلئ وهكذا منكم، بعدى من لمعه عني وسلخوْ 

ملةيكرموا أن ه أصحابوأوصى أمته، ق >|ا وعل التي هؤ معجزاته من وهذا للرمالة، 
وتتلقاهاوأفعاله، أنواله عنه تنقل تزل، ولم ذلكا، عنهم افه رصي الصحابة امتثل وقد العلم، 

عمر•م ئ، العمل اسمر وعليه بعدهم، من أتى من إلى ؤيقلوها التابعون، 
القرار.من سك،، j اثني أي: )وي(، قوله: )١( 
منموتأا، على عتقهما علقت، أي' منهاآ دبر عن وجاؤية ا لهغلامآا اعتقتج ركانت، قوله: )٢( 

حر.فأنث، مت، إذا أو: موق، بعد حر أنت، لعيده: السيد يقول، وهوأن التدبير، 
كان.شيء أي من حمل له نوب، كل هي والقْليفة: وحهها، غطيا أى: )فغماها( قوله: )٣( 
حدثالدارقهلتي حثن )وقد : ١ ١ ٣ / Y التهالي.ب< مال.يتا ق حجر ابن قال حن، ناده إس)٤( 

jخزبمة ابن وأخرجه جودته، إلئ العلل j وأشارأبوحاتم المنن، اب، و،كتورنة أم 
.به لكن بن الفضل نعيم أبي عن ٢  ٥٣/ ل ٥ نن! المق أحمل. رواه صححه(، 

لراهويه بن ؤإمحاق ، a٤٥٧/الك،رئ الءلبقا>تا ل سعد وابن (، ٥٩١)أبوداود ورواه 
الصعحح"ق حزيمة وابن ،  ١٣٩ا"/ والساق الأحاد ق عاصم أبي وابن ، ٢٣٤ه/ ني الم



اف.باثتاتس

ظسينإس:طشششع- ٣٩٩
ئال:م، عكرنه،عناين 

ئو:مفيسظ1وكُنيواش
وليزالمصل أم عند حزجت حث ينقه وصنتة الذي الئاو أنس ي. 

ؤيممك_دا، هللمصر ^١، نمري ق أصث إ0 وملث،: أحد، 
'كدالاء،وبمدافئا؟.

وعترها،عيري الناس من أحد بهيا علم ما بالص، يتثلث، مواليي دال،ت 
ثأنيأمأئكنضلاض>م

بمدمصانم،أنثه تن صفواو حيزنع وف عميرنن أف ومدروئ 
وكالمرص، ثياطتن من محرشيطانا -وكال الحجر نج، وص بدوبمر، أهل 

بذر-اناوئ عميرنج، بن وف، ائة وكال بمكه، وأصحابم اغ. رموو يؤذي 
زئ2ثاتهلم.الملسس( أصحاب يدكن 

 /y ٥٣٣٧ ٦/ الصحابة معرفة ل نعيم وأبو ، ١٣٤لإ/ ٥ الكسر المعجم ل واممراق ٨، ١ ٠،
^صم'ماطبإلئالولوين

به.جمح بن ■عبدافه 
اسخلفامكة،حينما عنه اش رضي ■ض ولأ0 صغير صحايي ثانيه- ونح أوله -بفم شم ( ١ ) 

هناكلدم، :أا، متشهي *ا سمرقني إلئ معاوية زمن عفان بن عثمان بن عيد صمع حرج ثم 
الديار.تلك إلى سافرمت، حينما زرته وقد قاتمأ، مره ومازال، 

ورواءمنبه، هارون يزيدبن عن  ٤٣٣ ه/ أحمد رواه م، يلم من فيه صعيفح، إمحنادْ )٢( 
. Y٢٨٨/ ٦ دمتق تايخ ق اكر عابن ت حلريقه 
دلائلj( وأبونعيم ، ١٢؛/الكبرمح( ات، الهلقب، صعد ابن إمحاق،: ابن حلريق من ورواْ 

ال؛وة)و>إ(.



^^ه»ل2لأل2هل2ءصأ2علءهء ٣٠٨

وآه،صدهن، عنين.' ثه ( JU•حيرأوعدِلا؛، اوم_ش في إوأ وآه صفوان! قال 
بمدي،الصبمه عليهم أحض وعيال محقاء، عئدي عأي دين لولا وآه أما 

أديهم•في أست ابجي عقّ، محهم لي ءإِة أقتله، ش ئث إلئ لزمحت 
ماأس_وتهلم عيالي لإ وعيالك عنلئ،، أقضيه آنا دينك،، معاق صفوان! قال 

 ،Jأمحي.محاو! زشمحف،، ثاني ظؤ مامحإ محت! قا
صتمحزأة النديثة، محدم خى انطلق ئأ زنأ، ئقحدوُ \مح/ه ئنن\إة لإ/ ،[ ٠٠٩٩]

ماعميت، عدواه هدا سال! الثيث، شحا متؤ المنجد باُب عاق بتيرْ مدأثاح 
بذام•يوم للموم وحرزئا محتا، حرش الدي وص لشر، إلا جاء 

جاءمحي عننث عدواف هدا ^، ٥١نق ثا دمال! اش.، ول، زن—عش عمت ذحل يم 
نمة.متزشحا 

بهار؛،،قلقه عف محي تنفه بم>مالة أحد حص عتت مأمو عاق، محأذخالة ه-او! 
واحدرواعئد0، وا محاجلثساه. رسول عاق أدحلوا الأنصار! من لرجال ومحال 
وعثتزآْ محلثا اش. رقول عاق به يحل م مأمون، ع1ث محإنه علئه، الحيث، هدا 
محييا.عتنث، يا أذي عنت، يا أنملة محال! عنحه، ق نسفه بحنالإ آحد 

١^١٠^^٠.ؤكائث،نحئةُأض صاخا اممب محاو! نأ 
ثحثةالثلأم عمنر، يا وحساائ، حيرمن بئحيه اممه مدأكر٠ما ق^! ^ ٥١رسول مثالا 

نافيه.هنا و)إن( حير، يعدهم العيش مال أي ( ١ ) 
أهله.مع حلطهم أي )أصوتبمم( قولهم- )٢، 
يالحدس.قدره أي )حررنا( وقوله- القوم، بين الإغراء التحريس- رحرش، قوله* )٣( 

ونحره.صدره عند ثيابه جمع أي )فلببه، قوله- ، ٤١





^^ء:أءصأصلءأعصأءصهءأ ٣١

ٍُِءمْ ءي.  تدر.وقعة ذسكلم  ٢٠٧١

_yهأختةُإنلأمه، يزاكئ ش تنئ\ى3شُالثمحال، زلكف 
زلآسشالإدا.

يديهعاى هأنلم حاثثه، من ؤيوذي الإسلام، يدعوإلئ بها أمحام مكه، هدم هلما 
نازرم

والئتم؛لأت,؛، iCjUJLjالإعلأم عش . الثسوJ إهدام عميل؛ بى ماوأيوالوها 
عشالثبر هحنج ينصتهما، هصحهما ومتنلمة الأسود لأن عظسئه، محاطره فيه 

به.أحبرا ما خلاف 

قكال هلوأوهأن_1لم ٣[، ]السد: لع_،اه داث سيمقُارا ؤ ؛ بموو س وئبيا 
التيبالجهة الثمة سديد كاف أته عر دلل ودلك، العوام،، طالإ ؤإنما هيه، ما هدا 

هوؤإثما ١^؛، توجس، بامور يتهدم/ أل ه، نحا لأ لأمر بان وأثه دلكؤ، عر يتثة [ أ١ 
الأثور.بزابم، ئالم الإنمام، غر قادر ض ًثادئ 

جعفربن محمد عن ٦ ٦ ١ / ١ هثام لأبن مذيبه ل كما يرة الق إسحاق بن محمد (رواه )١ 
الطبريطريقه: من ورواه مرمل، وهداإماد فذكره، قال،: الزبير بن عروه عن الزبير ابن 

قوأبونعيم ،  ٥٨/ ١ ٧ اعير المحجم ق والطراق ، r٧١٢/ علي( تد الأنار)مذ>_إ مق 
.١ ٤ ٩ م/ المبوة دلائل ق والبيهقي (، ٤١٣الموة)دلائل 
به،عروة عن الأموي أبي عن لهيعة ابن إلن بإناده  ١٤٧م/الموة دلائل ق اليهقي ورواه 
مرسلا.به المغازي كتاب ق عفية ين موسى إلى بإسناده أيضا ورواه 
بإسنادهما( ١٥٣)النبوة دلائل ل السنة وقوام ، ٢ ٠  ٩٣/ ٤ الصحاية معرفة ق أبونعتم ورواه 

ابن)أحرجه : ٣٦م الإصابة: ق حجر ابن وئال( مرملا، به الزهري عن عمة بن موسى إلئ 
عنسليمان بن جعفر عن عبدالرزاق عن الأزهر أبي طريق من موصولا، آحر وجه من منيه 

حن(.أنه ظاهره منيه ابن ؤإمناد أوغيره، أنى عن الجول عمران أبي 



نةهالشتر إلانة الئادز.^;j ازب 

\ذأ\ضض'0ب 

j الصخرلد.إلاثت
بنأحمد أحبرنا او(ت قالميم،، ابن أحبرنا ئاوت الحصين، ابن ا أحبرن~ ٤ 

حدساوكح،هال! أبي، حالد؛ي محال• أحمد، بن حدساعبداف مالت حعمر، 
ثاو:جابر، عى أبيه، ض أبمى، بن عبدالواحد ثال،تحثسا 

طماما،يدوهوا لم يلائا، الخندى وهم؛٠^^ وأصحاثة السي. هكن، 
اؤ:رسول، صات، ا، الجبل١١هائنا إن اقو، رشوو يا صالوا: 

اقو،بنم ثاو: م والينحاْ، أحدالمنوو م قزسوها، رئوهايالماء، 
صانلم،ياءاو،ص.

حء؛ما.تطنؤ عش سد مد اش. رسول، ئإدا الممايه، مني يحاست، جابر" مال 
أ>خاةرم.

أبىننمون عن عوف، حدسا ثاو: حغثر، بن محمد وحدسا أحمد: ثاو ~ ٤ 
ثاو:عازيب، بن الراء عن عبدالنو، 

منلماصعم0ذيمكان ئمص_ئ بحمرالخندق، اقو. رسول، أقنيا 

الفأس.فيها يعمل لا صلة عفليمة قطعة أي: مل4ت)كد.وة(، )١( 
لايماك.الذي ازعم كالرّل ارت نم تفتت،، أي: )٢(تهال، 

الجراح؛،<.بن ركع عن  ١٢١"ا/٢ المسند ل أحمد رواه صحح، إسناده )٠١( 
به.أيمن بن عبدالواحد إلئ بإسناده ( ٤١٠١البخاري)ورواه 

عنالطعام تكثير ق ؛،ركنه يتعلق. بما ٢( ٠ ل أحرج ؤإنما لم، مالإمام بميرجه ولم 
به•جابر م، باء بن سمد 



^^^ءسأأ؛أل2لأأألألألأءءهءءءا

هأحدمحجاء اقو.، وتول يثآكوثاإش ٢، اJ٠تاولر١ لايأحدفيها الحندق، 
افثومال: الحجر، يلغ هكتن ^j4 يصزب اقو، بنم ومحال: المنول، 

مكانيمن الغمز محصوزها لأنمئ ؤادأووإش الشام، مثاتخ أغيغ أكبر، 
هدا.

أمحئ،افه ومال؛ الحجر، _، محمخثز أحرئ وصزنه اطو، بنم محال: يم 
مصريهاوأنصرالبتص الثداتن، لأظئ وافإى مارس، ممامحح أغفئ 

محتكانح،هدا•

١^١"^،ممال: الحجر، نمه همخ أحزئ صرته وصرب اطو، بنم ال* مم 
ه1.ارآ،.مكاني مى صئتاء أبواب لأظر واطوبي، اكس، قمايخ أعيث 

—بكرمغول جمع والمعاول ولانوثر، فيها لاتعمل أتم،• المعاول(، فيها )لاتآحن• (قوله: )١ 
وهوالفأس.ال؛م~ 
وهوممرة، بن مولى القرشي ؤئقال الكندتم، البصري أبوعبداممه ميمون فته حن، )؟(اسمناده 

الثقاتل ان حيابن وذكره داود، أبي محوئ تن المسأصحات له حفنله،روئ ل صعيم، 
حجر،ابن الحاظ حسنه والحدبث، فيه(، الرأي ييء القaلان يحص )كان وفال: ، ٤ ١ ٨ م/ 

بإمحنادحننيادة القمة هال.ْ ل أحمدوالمائي )ووفرعنل. ٣:  U٩٧/ الماري فافح فقال 
عازب(.بن الراء حديثإ من 

فامحيية أبى ابن ورواه به، غناور جعفر محمدبن عن  ٢٦٢٥! ٠ ند الق أحمل. رواه 
ندالز الموصر وأبويعش ،  ٤١٣ / ١ الك،رئ المسن و والماتي ، U٣٧٨/ المصنف 

لواليهقي (، ٤٣٠النبوه)دلائل فب نعيم وأبو ، ٢٧٦/ ١ الممني ق اي والرؤي٢، ٤ ٤ م 
به.الأعرابي إرعوف بإمحادهم  ٣٤٢١; الموة دلائل 

الكبيرالعجم ق الفراق رواه عباس، ابن حديثا منها الحديثا، بما محواهل-يصن وله 
رحالورحاله الفراق، )رواه : ١  ٦٣٢/ الزوائد مجمع ق الهيثمي وقال ، ٣٧٦/ ١ ١ 

منان(.وهما السري، ونعيم حنبل، بن أحمد بن عبدافه غير الصحيح 
وأبو٧، ٠ / ١ ٤ المجير العجم 3، الفراق رواه الماص، عمروبن بن •ما-اله حدبث، ومنها 
عمروبه،ن عيدالله عن المحافري عبداف بن منءلريقح؛ي ( ٤٢٩الموه)دلائل 3، نعيم 
حماعة،وضعفه معين، ابن وثقه ء؛ا.اش بن ت)حيي ١ ٣ ١ ٦/ الزوائد مجسمر 3، الهيثمي وفال 
الصحيح(."رحال رحاله وبقية 



هإلي الجنع حص ش؛م عئر الثاخ اتاب 

ظنم اوب 
ه>ا<اله الخنع حين م ذى 

قال!اشيؤؤر، على بن الحض أحبرنا مالت محمد، بن افه مه ا أحبرن" ٤٠٢
أبي،حدثني ئاو! أحمد، ن عدافه حدثنا داو(ث جعفر، ن احمد ا أح؛زذ

تمال جابر، عى أبيه، عى ايض، بن عبدالواحد حدسا وكع، حدسا ئال،؛ 
الائصارثانمس امرآه هثالث، حلة، جيع حطن،!آى اقو. رسول 'كاف 
٠^١لك، يتخد أمحلاآمرْ دجارا، ^؛،١ لي إل ^، ٥١رئول، يا جارت علام لها 

تحطيس

قال،:ش.
قاو:داثخدلةمثئا.

مح،داو:دأنسغمحيكان
نمحمد لما تك_ى محيا إى اليثر.ت محمال الصيي، ممن ثئا علته حف، 

قالناكما حالحديث و-رذايكون البخاري، رواه الذي المتقدم جابر حديث له ؤيئهد 
الحافظ.

متواترروالخريه ١^^٤! حنين قصة عن وهويتحدث  ٣٦٩الشفاص عياصرق القاصي قال ( ١ ) 
كلهمالصحابة من عشرة سمى نم عشر( بقعة الصحابة من ورواه الصحح، أهل حرجه ند 

.C،^Jالحدهذا يمعنن ريحيث قال؛ كما 
منورواه الصحة، أهل حرحه يناكماترا0 حاو )فهذا المعجزة آخرهذه ل وفال 

يفرالعدد هازا وبدون نذكره، لم من إلئ صعقهم التابعين من وغيرهم ذكرنا من الصحابة 
اليامحبحهذ.ا ق المصنما وتدروئ الصواب،(، إعلى المبواش اليابج، بأنا اعتنى لهن العلم 
روايات•مع 

~به. الجراح بن وكح عن ١ ١ ٧ / Y ٢ ني المق أحمال. رواه صحح، إستاده )٢( 









إلي.ادحدع حين ذغ قف عثر الثاخ اتاب 

ضاينجس:

بماكت،هلثااممامح
1^؛نحى أحتتينة، نولم دقاوأ مكي، ماحتصنة، الحيغ قحى حوو، 

:زم

حدسات مال محمد، بن عنداض حدسا مال؛ عسس، وحدسا الط؛ريت مال( — ٤ ٠ ٧ 
رآ؛•ي أنح، ئ تكر أبو 
 ،Jمجايد،ص أبوأسامه، حدسا م١لآت سعيد، بن عبداممه وحدسا \ذو\و>ئ.' ما
مال؛نعتد، أنح، عن الوداك، أي عن 

،J،1أصثع دماو،ت ريمي، رجل دأتاْ ادف.بمحهلبإإرجنع، آكاذرسول 
صؤؤن،ظوئادامشظ،،ص
إيزثولاشِ.،ئإكص.

يه،منهال، بن الحجاج عن ( ني)٩٣المق الدارمي رواه صحح، (إستاده )١ 
المتخ،ل حميد وعبدبن ، ٢ ٢ ٧ / ٤ ني المق حنبل بن وأحمد (، ١٤١٥ماجه)ابن ورواه 

الآثارمشكل شرح ؤ، والطحاوتم، ، ٢٦/ إ اممير التاريخ ؤ، والبخاري( (،  ١٣٣٦نيه)ممن 
اكرفيترخص؛/مبمآ،وأبوب؟/خهه،وا؛نء

الساكنالغرام مثير ق والممنف، الرسول،)'٢(، فقائل ق العقول، تلقح ؤ، اكميمي، عبدافه 
سفيالدرةابفيأحاراسصمه،واكياء

به.بنّلمة حماد ياستادهمإلئ ه/^١٣ المختارة ق المقدسي 
والشواهد،اامتا؛عات< j، حديثه ؤيملح بالقوى،، سعيدوهوليس بن مجالي فيه حن، إسناده )٢( 

الحزبن الله هبة أبوالقاسم رواه كثيرة، شواهد له يث، والحل بغيره، مقرونا لم مله ورومح، 
عن ١٨٨ / ٤ والجماعن نة الأهل اعتقاد أصول شرح j( اللألكائي الطري، منصور ابن 

بيانعلك: الحجة 3، السنة قوام مز،ءلريةهت ورداه به، الونير داود بن، عيي علمح،;>، مح، عيهم، 
\وب

به،الكون، أمحامه بن حمّاد أمامة أبي عن ٣ ١ ٩ / ٦ المصنف ؤ، شيبة أبي بن أبويكر ورواه 
٣(.٠ النبوة)خ دلائل ؤ، أبونعيم طريقه: من ورواه 





_ساثعئننيذرضاسعمحه 

مأنمسنياسنشيمحس،: JlSjأيؤ>و؛ةو0*ه 
انهارهامن تنرب الجؤ في أعرتك أل ثئت« ؤإل كنت،، محكول'قنا 

•يملئ يثريك اقوبن أنوء ميكل دسجر سك، هبمس وهمييها 
همسنترمحن، يعلن محي يمم ت له وهويئوو ه البي مى شخ انه مرعم 

سمحاو:كأ0أبُتحامحلم
أحبريامال: الآتئوس_ؤ، أبوالئثسين أ-نينا مال: علق، بن بمص أ-؛صئا - ٤ ٠ ٩ 

بنمحتى حدسا مال: البنوي، حدسا مال: عيس، بن علي بن عيسى 
بنمحمد بن عتداش ض عمرو، اقوبن عبيد حدثنا مال: الشاشِق، نالم 

عمو،صاينمحينم،،صبيئلت
'كاذ

ظئ،ئاضمشثنمص،ني
بمج

ثنم.مماو: 

الحيغ،إلثه مآصش يئوم، كان عليها'قنا محمام درحات، ل4 مصنع 
منكه؛يكل الجؤ محي أعرنك* أذ ممأ إل هثال: _،، ilيم )نئن، ثه: مم١ل 

التميميعبداف أم حيان بن حميد بن محمد هوت حميد بن محمد  ٠٠٠صعسف، سناده إ( 
حيانبن وصالح اتئ، النإلا المسنن أصحاب عته روئ صعيف، ومر الرازي الحافظ 

بنوتميم ا، أبقمحعيف لص ال؛ف-ير، ل ماجه ابن له روئ الكرق، المرثي، المراسي 
،٤٤٤أ/والممديل الجرح قا حاتم أبي ابن لذكره مجهول*، التميمي حازم أبو -مدالمزس 

عن( ني)٢٣المق الدارس رواه ، ٨٧؛/ الثمايتن، ق حبان ابن وذكره حاله، عن وسكت 
ملأ^هددنح^د*



الأواى.على ياحتارالآحرْ *كمامحت، زث ئثأ!عيدك ؤإل الصالحون، 
شةشمحالآئئرُ

هإ!؛- ءو 

الأشجارإلىونجي؛ الجدع، حفن مذ يثنيبا أف لأبجغي ت عميل ابذ قال 
يجور٢، الحديدإليه؛ جدب حاصث النئناطيس ق جعل مذ هإل ه، الله رسول 

،.]^١٣جذب حاصة . الثسوJ ق يجعل أف 

الرقيعمرو بن ادإه عبيد عن ( ٢٠)رقم حديثه ق الثساشي مالم بن عيسى رواه حس، (إسناده ١ , 
له.

بميودلأومة^ب1،واين
بنعيس عن ٣  ٢٩٣! المختارة ل المقدسي والضياء ٣،  ٩١دمشق؛/تاريخ ل عس—اكر 

يه.الساصي مالم 
طريقمن الحديث وميم به، الرقي همداش بن إسماعيل عن ( ١٤١٤ماجه)ابن وروا، 

به•أبثه عن كب بن ر بن الْلفيل عن عميل ابن عن عمرو بن ميداممه 
وهومعرب.الحديد، تجدب قوة فه معدن الميم— بضم — )٢(المغناطس 

صالأساعساسي.منالأحوال
, 0٥٣اوالمتاع والحفدة والأموال 



وتبْجالخنى تجح ثي عثر القاثى الياب 

عئزلثامن اس 

ويدْ.الحصى تجنح في 
٤١ ياو!الطزيظ، على بن أحمد أحبريا ئاوت على، اقوبن تند أحبرئا " ٠

ق1و:-بمفر، نن اكاس_لم أختنا ئال: \كوم أ-يرنا 
همحينخزب،ثال:ففيش

بنثريد عذ الرهري، عن الاحفر، ر ئ صالي حدكا ئادت أش، ابن 
لأ،محرذر:

لا'ابافثاوو/ ومحاو، وعمئ، هووأبوننقر، زمكان افسجلس رنوو أف 
لهنتمت حص ئثبمن، ئه قي يوصعهن حصتات، تسع اللمي. 

•٠۶^٠٥وصنهن ئم الم، ص حيث 
بج،نيثمتءظا

•ئحرنن وصنهن م الم، ئضي 
محنمحا محن خ، 

هحرنن.وصنهن م الم، 
حمحنالهن ثمنت، حص مثبمن، ندمحاق في قوصتهن ثناولهى يم 

ىجماتم،لإسي^<.
والجماعةالتة أهل اعتقاد أصول شرح ق اللألكائي أبوالقامم رواْ بالمتابعة، حن إستاده )١( 

لالمة قوام من»لرض: ورواه البصري، جعفرالهاثس القامحمبن عمر أبي عن  ٨٨٦؛/ 
(.٢٤النبوة)دلائل ول ،  ١٨٨أ/المحجة بيان ل الحجة 
؛إسنادهما٢ * ١ / ا المتناهية العلل ل والمصنف ، ٢٨٨/ ١ السنة ق أبوبكرالخلال ورواه 

إلىعلي،ينحرببم-ً



.^^;0٥١ب 
المشركينين قضيأداة ئن ضنترْه 

أحتزئاقالأت ظثرالمعازلؤ،، وعمربن عمزالأزتوي، محمدبن أح؛تدا — ٤ ١ ١ 
الصنخدي ثاو: خدثثا قأو: اكأثون، ئن شداض_د 

حدساقالأت الحمحسزئ، ماوزل بن ومحمد سعيدالزاؤ، محمدبن ابن 
حدسامالت الزبيري، أبوأحمد حدسا دالت الطومسق، منصور بن محمد 

قال:ةثاس 

لهساأبي امزأْ جاءت [ ١ ]المسد: ؛■ وكب لهّ_ا ؤ يدآ ئثئ ؤ يزلث، لما 
امحهدمئثأبوتم•إل 

لآوؤذ:لأ،.ائنأةئهلنس إبجا الهِ، ^١ مال: زآئ هنثا 

قاو:إنهالنهم.

لوأبونعيم ، ١٠٥ص حديثه ق أدمان بن وحيتمة ، ٤ ٣ ١ و/ ني المق المزار ورواه 
قاكر عوابن ، ٦٤آ/ النوة دلائل ق والمهقي دكتوراه(، ~رمالة  ١١٦النوة)دلائل 
به•أس بن قريس بإسنادهمإلئ ١ ^١١ ا،ّآ/ دمشق نائح 
الحديث)هذا ت ١ صّآه الحاجب ابن مخصر تخريج ل الطال_ا تحفة ل كثير ابن محال 

تكلمواالأخضر أبي بن صالح فإن بذاك، ليس ؤإسناده الستة الكتب أهل من أحد يروه لم 
درواْاحرئ، طريق من عاصم أبي ابن دوام لكن يعرف، لا مهم رجل الزهري وشخ فيه، 

حافظا،يكن لم )صالح ؛ ٦ ٩ ٤ / ١ الإسلام تارخ ق الذهي وئال، أيما(، طرق من غيره 
مندجلا أن سويد بن الوليد ذكر ئال،ت الزهري عن حمزة، أبي بن شعييا رواية والمحنوظ 

در(.أبي عن الحديث هدا فن.كر له، ذكر بالرثدة ذر أيا أدرك ممن كان السن، كيتر سليم بني، 
النوةدلائل ق كما اُت، الزهريق هلي ائو يحي بن محمد رواها عيب، ثورواية ت،ت ةل

لييهقي،•



^عقن ءشنفىنزْه !□ب!٥^ 

هجاني.صاحيك أباتنكر، يا ممالتات محجاءت، 
الئم.يقوو وما لأ، ت قات، 

وائصزئئا.مصدق عندي اث قالت،ت 

 I،رك.نم اف وثوت، يا ئنت
رذنبيبجايخاحؤر١،.

عمةوهي مماؤ(، أيي اخت، حناسا، بتت جميل ام لهمتاهي• أبي امرأة 
معاويه.

وروايةاحتلط، أنه إلا وهوصدوق الس—اس،، بن عطاء الإسناد ق يالمتابعة، حن إسناده (١ 
،٣٣/ ١ المتل. ق الموصلي أبويعلممي رواه الاختلاط، بعد عنه حرب بن عبا.اللأم 

يه.العلومى منصور بن محمد إلئ بإسناده ٢ ٤ ٦ / وأ 
المختارةل القدسي اء والضي، ٤ ٤ * / ١ ٤ الصحيح ل حسان ابن طريقه.' من ورواه 
/('٢٧٩.

به.متصور بن محمد إلئ بإسناده ( ١٤١)النوة دلائل ل نعيم أبو ورواه 
الزبيربن عبداممه بن محمد أحمد أبي إلئ ؛إساده ٢ ١ ورآ  ٦٨/ ١ ند الل المزار ورواه 

الزمحرتمابه
حن(.)بإسناد ونال: الزار، إن ^١ ٨٣٨/ الماري فح ل حجر ابن الحافغل وعزاه 

والحاكم(، ٣٢المسند)٥ ق الحميدي رواه عميس، ؛شتن، أسماء ين، حد من حن ساهد وله 
.١  ٩٥آ/ النوة دلائل ل اليهقي الحميدي: *لريق من ورواه ، ١٣٦ أ/ لخستادرك ال 





الإشمن أداة أواد تى يبع الينردذj الباب 
^^أ»لهصءءهءءهءءصه^ت،ؤو

ئمثادهماتج1لأا،.
اف.رنوو وثرو بالشجر، بمتظلول الناس ومري اقوس، رئول كرو 
نسمه.بها وعلى، ثمزة حث 

هإداعتدْمحئناه، يدعوالناس اقو. رثوو إدا ثم هنئناثومه، جابر• مال 

هاظذكوئنشهقالنثولافِ.ثإنهدا 
الأ،بجاصذاجابمو\يمممت،:

بماتهُنئوواله..

مجاة>م.

ةاَل:أنحتهأخثوينالندم، ابن ئاَل:أختئ اينامح1ن، ا مأا؛-أختن
صان،حدسا ثال! حددنىأُى، ،; JlSبنأحمد، ء1داه حدسا هال! جعفر، 

[١١٠٢]عى مس، بن نلبماف/ ض أبوبئر، ثال،تحدسا عواده، أبر دال،تحدس_ا 
هاو:عدافو، بن جابر 

هجاءغرة، المن—لبين مى يرأوا لحضلارى، اقو.محارب، رثول ماثل 

عفاهة.الواجدة; اوكر، صغر شوك له شجر )العقاه("بالهاء—كل )١( 
غمده.من مجردا أي ونوله؛)صكا( غمده، من محله أي; معي)اجرهله( )٢( 
أبيبن عبدالحميد بكر أبي أحيه عن أؤص أبي بن إمحماعيل عن ٤( ١ ٣ الخاوي)٤ رواه )٣( 

به-عتتق أبي بن عداممه بن محمد عن بلال بن محليمان عن المدق أوص 
به.الزهري إلى بإسناده ( ٦٠١)٥ ملم ورواه 

ثمالمهملة، والصاد المعجمة، الخاء —شح )حصفة ت ٤ ١ ٨ U/ الباري لع ل الحانفل قال ( ٤ ) 
والمحارييونحصفة، ابن هو ت ومحارب، مضر، بن إلماس بن عيلأن نيس ابن هوت اء— الف
غاوهال0~. . غيرهم. أيضتا محاربيون مضر ول هذا، حصنة بن مجءحاربج إلئ ينثبون قيس من 



^^2ععلء2لءصهلءإءلأءءأأ

اضزئوو زأس عاى هام حش الخارث، ئن عورث له: يماو منهم، وجل 
.بالثتف.

ستئنئاكض؟.هم1و: 

اقوه.رئول هأحدْ مذيده، السيف ممط افه، هاو: 

مش؟مذثئنئك وهاو: 

'قذخ؛زآحذ.هقاو:

داَل:أشهوأنلأإكَإهاش/
هحرئماتلوثك، هوم خ أثوذ ولا ،، 12UjI؛لا أذ 1عاهاوك ومحن لا، هاو: 

أبى:هال هال: س-ياو،، معتمربن حدسا هال: عارم، وحدس، أحمد: ٥ل ١٠— ٤ ١ ٤ 
هال:_؛، ر عن خازم، ر ثن هند، أبي نذ ءلإ خدش 

•أظهرثم؟ ثيذ وجهة محئد بتم هل جهل: ؤ قال 

قال:كأنه المحارسن، من غيرهم عن التميز لقصد حصفة إلئ محارب اصمت، الذكتة 
غيرهم(.ولا فهر إلن ينسون الذين لا حصمة، إلن ينسون الذين محارب 

فهدمحس، بن ليمان سمن سمع لم وحشية، أبي بن جعفر هوت بئر وأبو حن، إساده ١( 
ملمةأبي إلئ بامناده ( ٨٤٣ملم)رواه فقد أحر، وجه من صحيح الحدث لكن 'تنخ.، 

به•جابر عن عدالدحمن ابن 
يه.ملم بن عفان عن ١  ٩٣! ٦٢المني ق أحمد رواه الباب وحديث 

السننق منصور بن ومعبد ، ١٢١التعليق؛/تغليق ق كما الكسر الممني ق مسدد ورواه 
 /Yوأبويعلن(، ١٠٩٦ند0)ممن المنتخب، ق حميد وعبئبن الأعفلخي(، )طعة  ٢٣٨

المستدركي والحاكم ،  U١٣٨/ الصحيح ي ان حبوابن ٣، ١ ٢ م المد ذ الموصلي 
fx  به.اليشاكري عبداه بن الوضاح عوانة أبي بإسادهمإلئ ٣ ١

اه(.ثاء إن صحيح ت)حديث، ١  ٦٢/ ١ الإسلام تاؤخ ق الذمبي وقال 



سوونيسمأناذآذاةِسمالإس
٣٢٧ءهءهءءءه1ءمجو 

دلأعمرثرمته، على لأطأو دك يسو رأيته إ0 دالن-رئ شالتَدات 
ث-بجةةياتيفءا<.

•رعمإ؛طأعلىرمثؤ الم.وهوبمش، ُرنول، ىل،ث 
يديه•ييظي عميه، علئ يهو  ٩٤٠تجهم لما يال،•' 

لة:ىوك؟.ممالوا 
•أجنحه وهولاع ثار، مى لحنيها وتنه ثني إف ت مال 
محو).محوا الملأةك4 لحطمت4 مر لتا لن اقو: رئول مال 

امئبإخزلخسأام
ا-؛صنامال! الشاري، أحبرناأبوطالب، هال! الحريري، أبوالماسم أتانا — ٤ ١ ٥ 

صينتياص،ئال:طكاأبرأبوتكرالهاد،ي، 
عنالئافؤ، إذييس بن محمد عذ جدي، أ-محني مادث الويل 

^١^١:أث1احه، عن الؤاذدي، 

بالظهرهوىبؤد0 بلالاأ0 ام. رسول هأم المع، الفلهريوم ج-اءُت، 
دمقوا•لجوئهم عش مروا لمد اتجال، موى ليربض، ادكنبؤ، ظهر 

مدجهل! أبي بنت حنيرية يالث، افه، ول رمحمحمدا أل أنهد يلمامال،؛ 
الآحك.من لهئ،  Lo^١^ متصش، أماالصلأْ ذؤزك، ، luرؤع نتمري 

التراب.وم بالفر وجهه ؤيلصق يسجد أي وجهه، محمد يعمر )هل ت (نوله ١ ١ 
به.عارم العمان بن محمد عن ٤ ٢ ٥ / ١ ٤ المني ل أحمد رواه صحح، (إسناده ٢ ) 

عنكلاهما القيسي، عبدالأعلئ بن ومحمد معاذ، ين الله عبيد شن ( ٢٧٩٧)مسلم ورواه 
.٥٧طيمان بن لمعتمر 



الثوم.بهيا ينئغ هلم أى، أؤرم اقوالذي الحمد ،• أسيدأ بن حالي وماو 
أم؛عدلآلآيئهقأى مل ت لسبيإ ؤامح5لأه امرىت هشسبن اJحارث وماو 

ص.

همدانجيلمحض زافاكJث لأ\ ؛: اكاص١٣\بج/,وأ\و ؤه1و 
ضجمحظشسرسهر'ا.

jlij  ١^٠نمثوة ث ثخطا ^١ ^١^ إن عتروص: نن ثقل
جلممونكفئالآتيتحُ

انمثاة.ةذْ 

أماصاو: عليهم، ومس حش مآمل حثرهم، هأح؛رْ س، اي جبريل مأش 
هملت"قدا.فلأن يا اسث وأما *كدا، ممك فلأن يا أنت 

يثنثوواف.س.

جليل،صحابي المكي، الأموي شص محي بن أمة بن الميص أبي بن أسد بن حالي موت )١( 
السين،وكسر الهمزة يفح وأسيد أسيد، ين وهوأحوعتاب مكة، قح يوم أسلم 

القرشيعيدالرحمن أيو مخزوم ين عمر بن عيداف بن المغيرة بن هشام بن الحارث هو: )٢( 
(.١٧سة)عمواس ءلاعو0 ل وتول الفتح، يوم أسلم جهل، أبي أحو وهو المحروس، 

الأموي،القرشي قصي، بن عدمناف بن عبدثسص بن أمية ين العاص أش ين الحكم هوت )٣( 
الطريد،وهو الأم، من وأحوه عثمان عم وهو الحكم، بن مروان والد وهو القتح، يوم أسلم 

٠عنه افه رصي عثمان حلافة ق وتول الطائف، إئ طرده فد كان اش رسول لأن 
مشيته.ق يحاكيه كان وقيل: س، النك، سر يفشى كان فقيل: طرده، سبب ل احتلف وقد 

سائما.كان لأنه عبدالدار ين طلحة لأبي نسمة طلحة لأيي ودعيت الكعبة، طلحة: أبي بنية )٤( 
وعقلأنهمفريش أشراف أحد العامري، المرثي محدثس عمروبن بن سهيل مو؛ ، )٥ 

عمواس.طاعون ل ومات الفتح، يوم أسلم وحهليائهم، 
أسلموسيدها، مكة أهل شخ صخر، واسمه عبدسمس، بن أمية ين حرب بن أبوسفيان هوت )٦( 

عنه.اش رصي عثمان حلافة ل وتول الفتع، يوم 
الساكنالعزم مثير كتابه ل المصنف رواه الواقدى، ولضعف لانقطاعه، صعيف )ي(إمنادْ 



الإصثى أداة أياد س ينع ل الجنردذ الهاب 

وتى المطئر، أبومند أحثردا دال1 محمد، بن ١^؛^ مند اح؛روا — ٤ ١ ٦ 
بنحدسامحمد يال! أحمد، بن حدساملبمان مال! الحافظ، أبونم، 
بنهمداممه حدسا دال،ت الآصتهانن، معيد بن محمد حدسا داز،1 النفر، 
عن-ءكرنهدال:الهدلق، تكر أبى عن امحاوك، 

امح.ئاظمحئرمح،ص
محمد.قي ثأري أذرك النوم همنغ• وحنرْ، علي 

موزةأنوره أذ إي يق لم حص وديون منة، قدثومتط حلفه، مى يحئئ 
،٠١١•]٢ بالث1م،رآا،وؤالإشا،^١^منJارثأئئاتنى،يكضئ،المههمئ،ؤالقث، 

إليامحث.محهم•
الئنطاقاف4 وانتحزج صدري، عاى يده هوصغ يحئت،، ثاثيه، I مماو 

(٣)تيِسصثمي>ص.

-إلئأشرفاصا/ا،"ا"آصاضىبم.
ومامكة أحار ل الوليادالأزرنى محمدبن بن أحمد بن عبداف بن محمد أبوالوليل- ورواه 

به.حدْ عن ص٥٧٢ الأثار من مها حاء 
أشياحه.عن ٨ ٤ ٦ y/ المغاري ل الواقدى ورواه 

القرشينمي بن عبدالدار بن عثمان بن عبدالعزئ بن طلحة أبي بن عثمان بن شيبة هر: )١( 
مفتاحاف رص—ول له ولغ حنتنء، وشهد الفتع، يوم لم أمالمكي، الحجيي العبدرى 

عنهما.اض رصي معاؤية حلافة آحر ق وتول الكعبة، 
بالسيف.عليه أثب )آ(أى 

النبوةدلأتل ل نعيم أبو رواه الحديث، متروك وهو الهذلي، أبوبكر فيه جدا، صعيف )ّآ(إستاده 
به.الطاراي أحمد بن سليمان عن ( ١٤٤)

طريقه:من ورواه به، الأزلي النضر بن محمد عن ٢  ٩٨لأ! الكبير المعجم ل الهيراق ورواه 

الصحابةمعجم ل والبن—وى ، ٥ ٩ ه/ وحديثه الدهر قديم ل مكة أحبار ق الفاكهي ورواه 
\أ؛ا،والهقيودلأدلاووةه/0؛ا،ً



حيىت يال اكزشق، الضر نن حالي وحديثا أحمدت بن تثمان ممحال — ٤ ١ ٧
\و:'شقاَل: ئخثدينتياْلأم، 

مح،يبجروزمحلأام.، أةزءخصمحمئمإدرضل 
ثهلثدج الفهئ، وفيها يدْ رغ وهوتاجي اتاه يلما ا، ١ اف.١ رسول 
هيسمتإتده.اقو.، رسول 

صإرّصا:كضلإض؟.
لأ،محظافيمميلأصإبمُ،سوامحبمؤثطواقال: 

ومالوا:حئصوها، حتئ أصابعه يمالجوا القهر، على مديتسن أصابته 
شتيءٌيرائرلإ؛•هدا 

له:قيل أنه الحك،"؛، حدين، من الدثا أبي بى أبوبكر وروئ 
اممهأمرزئول ق منكم رأيناأعجر ما 

حلمنأصنت1ا تمعنا منة ددندا ئلما ثته، ته JواعدJا تمد لاظوموئا، محال: 
ه،مراظناَهمئ،هم5ت

اصل٤،.من ثزثدأ وكال ثتبمُ، ثننا ئثالثا الممثا، ذ\ي الذثا 
به.المارك بن عداه إلئ باسادهم ( ٢٣٦النوة)دلأنل و المة =ومام 

الكف.ملء حجر راء~ بعدها الهاء، وسكون الفاء، يكسر ~ القهر )١( 
بناليمان معن ( ١٥٢)النبوة دلائل ل الأصيهاق أبونعيم رواه لانقطاعه، صعيف إس—ناده ( ٢ ) 

يه.الهلثران أحمد 
العاصي.أبى بن الحاقم هو: ؤيقال الأموي، الحكم أبي بن الحكم هوت الحكم )٣( 

وأبونعيم٢،  r١٣/ الكبير المجم ل واممراي ، ٢ • ٨ ١/ الصحابة معجم ل قانع ابن )٤(رواء 
تاكمال: حبر بن قيس حدبث، من  ٧١١؟/الصحابة معرفة وق (، ١٦٠النبوة)لائل دل 

.الخ(. ^^٠ افه رمول ل رأيا أسوأ ولا أعجز يوما رأين، )ما لجدى: للت؛ الحكم: بنتت، 
أعرمها(.فلم الحكم بنت، غير مايتح )ورحاله : a٢٢١/^- الزوائل مجمع زأ الهتثمي وذكرْ 



هآذاة ثن تنض ملأك 'قتث دالجئروذو الحائي الباب 

والعشئور(الحادي الباب 
وئقم:ضَسآذائه

ثال:ابنأهمن، أ-محنا ئال: الئظفر، ابن ي قال: ع4دالأئو، أمحنا - ٤١٨
حاوس1أنومنمر، حدسا ثال اشئاوي، حدسا ت يال المزئ_ري، أحبرنا 

تقال آنس، عى ع1دالعزير، حدسا عبدالوارث، 

محْدآلسرا0،وكا0بج،محثاذرج-لدفرئةيم، 
١^؛هأمائ4 لة، ماكنمق محمدإي مايدري يمول: وكا0 يعادصرانثا، .، 

لقظةالآرضل١/وقد قاصح قدئنوه، دمالى، 
صاحبناسشواعن منهم لماهرب محمدوأصحابه هدافنل قثالوا: 
فنز:^١ ^١ ١٥٥وقدلمظتةالآنض، قاصح قآعمموا، لة قحمئوا قآلموه، 

انتطاعوا،ما وأعمئوا ل4 قحمزوا صاحبنا، عى سنوا محمدوأصحا؛ه، 
،.^١٥١٦سواأمحمسض، قأَضحث5نممُالآنض، 

٠٠٠

اهلالحجر:هبم[ؤ Jعالئت قوله ل زوو النمت—ونال 
هافه رنول -صنتلثنم1ا قش ١غهوبالمزآن، ئب 

كبمن■نجريل: يمال المغيرة، بن الويل مئهم نمر بالبيت، يْلوفوف والممتهزنوف 
ظهرها.إلئ بطنها من ألقته أى: الأرض )لفظته( (هوله: )١ 

به.المقري عمرو بن معمر أبي عن ( ٣٦ ١٧)البخاري رواه آ ٢ ر 
٢٢/٧ضاسمuيل١فد

به.معمر أبي إلئ بإسنادهما 
به.سعيد بن عدالوارث إلئ بإسناده ١  U٢٧/ النبوة دلائل ق البيهقي ورواه 

اسمه(.علئ أنف )لم اJصر١ز؛٠ت الرجل عن  ٦٧٧٥/ الباري فح ل حجر ابن تال 





الشتاينعن قصدآيات من دئع ى و\ب1ئوو اكايي ازب 

وا}يذئووالثاني الباب 
الثناطينمن قصدأدام من يقع في 

بنأحمد أحبرنا ال! قالميم،، ابن أحبرنا نال! الحصنن، ابن ا أحتزن— ٤ ١ ٩ 
محمدحدسا هال؛ ابى، حدثنى قال! أحمد، بن عداش حدسا هال! جنمر، 

محْتأبى عن زياد، بن محمد ص شنة، حيكا جم، ابن 

عليلثئطغ اتادحه على ملث، الجن ثى عمريتا إ0 ئاوت اللمي.، عن 
منايية ن-جتب أ0وأرذُت، ميممة، منة ؛ ٧٥١الصلأ0،'دامكثى 

،أحمثوو "قشم إلت4 فظؤوا ثنبحوا حش اوثن_حد، تنارى 
ئلآْد يبنج، لا ثلكا ؤ، محبمب ي، آقنر تت )، ١٠ؤ ئليماو؛ أحي دعوة 

٣حاي«ئا هزدذته لص:ْ'ا[، بمدئ؛ 

حسأآا.فد-ءت4: ومش 

هال!س1نمال، بن جعفر حدسا هال،! حان،، بن مثار وحدسا أحمد! هال — ٤٢•
ئال:ئلت،بمداصينمحمخدقا5دواواح، 

مح.وةَمحامحائ
يه.غندر جعفر بن محمد عن ٣ ٤ ٩ / ١ ٣ المني ل أحمد رواْ صحح، (إساده )١ 

به.غدر إلئ بإّنادْ ( ٠٤٨  ٣٨٧( ٤  ٢٣٧( ٤٦١البخاري)ورواْ 
يه.ثمة إلئ بإستاده ( ٥٤١)سلم ورواه 

المهملةالمن وتخفيف معجمة بذال هوت )فدعته ت ٢ ٩ / ه مالم صحح شرح ل النووي نال )٢( 
ومحوالمهملة- بالدال( -يعني غدعني سة! أبي بن بكر أبي رواية ون، ملم: غال، حص، ي أ- 

الخطابيوأنكر الثديي، الدح واليع: والدعت ثدييا، دفعا دفعته ومعناه: أيضا، صحح 
وأشهر(•أوصح العجمة كانتا o]jوصوبوها غبره، وصححها تمح، لا وقال: الهملة، 

البصرة.مكن صحابي التميمي، حتبش بن عبدالرحمن )م(هو: 



يريدولوالأودية، الماو من الر1ه تلك الئ؛اطين عاثته ثحدزت ثاو; 
بهادجةيريدأذبمحرك ثار، من نله ئ—يد؛ ثنطان وفبجم اهف.، رسول 
اش.-رئول 

قز.محمئ.، يا مماوث قجاءْجيرئل، 
محاو:ئأئوو.

ثرماؤمن ودرأوترأ، حلق،، نرما من اقوالتامة أعود؛٤^١^، قز يال،; 
سثجبجا،سمثرمالجو،الأم،دما
مح،زسثئثزدار3،إبطارقا

رحمى•يا بممر، بطرك 

را،.وجل عر افه وهرمهم دطهئثاثارهم، قال: 

لالأسر ابن وعنه• لأ، حام ين س—يار ٠ y/ ٤ ني المق أحمد رواه حسصن، اإٌستاده 
AT<\/rالغابة أّال 

،٢ ٤ ٩ ه/ الكبير التاريخ ق والبخاري ٨، ٠ و٦/ ، ٥١ه/ المصنف ق شيبة أبي ابن ورواه 
ول(، ١ )٧٣ النبوة دلائل ق نعيم وأبو ، ١٢٢ص المخزون كتاب ق الأندى الفتح وأبو 

الكبيرالدعوات وق (، )٥٣والصفات الأسماء ق والمهقي ، ١  ٨٣٦/ إ الصحابة معرفة 
،وفياك٠هيد٨٣١/٢الأستعاب ق بر عبدالوابن ٩، ٥ U/ المرة وفىدلأئل (، ٥٩٩)

 ٤ y / بنجعفر إلئ نادهم بام٤ ٠ ٩ / ١ المشابه تالخّقس ق البغدادي والخهليب ، ١ ١ ٤
به.الصبعى سليمان 

إسنادمنهما ولكل وأبويعلى أحمد )رواه ؛ ٣٠٣/ y والرهيب الرغيب ق المندري نال 
مناتئ النورواه مرملا، سعيد بن يحص عن الموطأ ل مالك رواه وند به، محتج حيد 

ينحوه(.مسعود ابن حديث 
قالالوليد ين حالي أن قال؛ سعيد بن يحنى عن ( ١٤٩٩)الموطأ ق ماللثج ورواية 
منالتامة الله يكلمات أعوذ قل افه رسول له فقال منامي، ق أرؤع إل ^^٠ الله لرسول 

يحضرون.وأن الشياطين همزات ومن عبادة وشر وعقابه عضته 



سطائثاذتث أثة تان نى وااعنرو0 الئايث ااثاب 

والعشزولاكالث، الباب 
نيتانمحثانلتضuن

ونب،تن عدافه حديا ت محال الأيلق، هارون حدما أحمدت يال وبالإنناد، — ٤ ٢ ١ 
مالثؤ*عايثة، عن عروه، عن بيط، ابن عن أبوصحر، أحبرني ت مات، 

أصع.ما مزآئ مجاء، علته، مغرت ليلا، عندها من امموه رثوو حرج 
أغزت؟.ك،ثاعاممJU:J ،iمما

ظق:ؤثانيلأماثضضه.
دقاو:أءأخدكث4لاك؟.

أئتطال؟.معي أؤ داوت،ت 
داو:ومم,

مأوت:و؛خ:كوإتان؟.
داو:ثنلم.

ئالت،:سثانثوواف؟.

.٢١١٣٠١حش غنته أعانني وجو م زى وثكن ٣، ^ ١٥
.٢٢١]قتّللم[ JإحزاجA امزد 

يه.الأبلي محعيد بن هارون عن  ٢٣٤ / ؛ ١ أحمد رواه صحح، (إسناده ١ ) 
به•الأ.برا هارون عن ( ٢٨١٥)ملم ورواه 

ئيهل.بن عبداش بن يزيل. هوت يهل قوابن الخرامحل، زياد بن حميد هو! وأبوصخر 
لم.مأنراد من الحدث فإن أثبته، ما والصواب محلآ وهو )البخاري( الأصور،ت ل حاء )٢( 



^^ءعل2ععلء2هلإأسهلءصء

فإلاماو:ية ين إلأئثاف ١^٠، نتح اوثاة:مولوو:)٣( وآكؤ 
إلأ)هلايأمرني الألخاظ: بمض ق لأف ويزبممحح، بصمها، )فأن1لم(، 

بني(لأ،/.ل"ا'اب[ 

مال،ثابت، بن علي بن أحمل أحبرئا ت مال المزار، أبومنصور أ-حترئا — ٤ ٢ ٢ 
محمدأبوأحمد حدسا هالت اللس_كري، علي بن بمي أبوطالب أ■تحبردا 

مال!حمويه، بن محمد أبويكر حدسا مال! الغطريف، بن أحمد ابن 
مح،قاَل!خدكاضينمزط،ض:ش

هاو!عنز، انن عن نافع، عن نعيد، ابن 
^^٠،كانظابيكاياهآعاش

١^^١،^ضمنابي،ؤثانظان 

منه،أنا فأسلم أي الميم- -بفم اللم فأّ)روي: :  ٥٦٣ ص الشفا ق عياض القاصي نال )١( 
حالمن انتقل أنه القرين، يعني فاسلم وروى؛ ورجحها، الرواية هذه بعضهم وصحح 

هذاكان فإذا الحدث... وهوظاهر كاللك، بخير، إلا مر يآ لا فصار الإسلام، إلن كفره 
ولاصحيته، يلزم ولم منه، تعد بمن فكيف آدم، بني علمي المسالخل وقرينه شيطانه حكم 
إطفاءق رغبة موطن، غير ق له الشياطين بتصدى الأيار جاءت وقد الدنومنه!!، على أقدر 

قله كتعزصه حاصرين، خانقاليوا إغوائه ْبن يئسوا إذ عليه، شغل ؤإدحال نفه، ؤإماتة توره، 
وأصر0(.الّهم، فأحالْ صلاته، 

يالكدب،ا*ّام وهوممن البغدادي، القلأنسي أبان الوليدين محمدين فيه مجوصؤع، الحديث )٢( 
أبيعن  ١٥٣ بغداد؛/ تاؤخ ق البغدادي الحهلسسؤ رواه ، U٥٦٩/ الميزان لسان ق كما 

المتنائالعلل ق الجوزي اين طريقهت من ورواه به، الدصكري علي، بن يحيى طالب 

عن٤  ٨٨ه/ النبوة دلائل ل واليهقي ، ٤ ١ ١ U/ التلخيص تالي ق البغدادي الخلسب، ورواه 
بنالولد بن محمد رواية )فهدا ١^٠٥^٠؛ وقال به، السراج عاد بن حمويه بن محمر بكر أبي 
رص—ولعن بمح لا حديث الجوزي•)هدا ابن وقال الحديث(، بمع من عداد ل وهو أبان 

اف.(.



ئالهوام آذئ دمع ي داسردذ الراع الباب 

والعشرون١^١٥ الباب 
ئ١^١٢ مح،نيأدئ 

■حدسا I،jiiأبوتندال٠طرز، أ-نيدأ ت مال محمد، بن الحر تعد أحترJا — ٤  ٢٣
بنحد'سايحص د-الت أحمد، بن ئ1نمال حدس١ داو(ت الحاغظ، أبوثمم 

ثاز،؛نوح، بن تعيد حدسا مالت ^٥-،، بن محمد حدسا ت عال ع1داكاةي، 
محال•أمامه، أبي عذ مسبثا، بن ئرحبل عى عياش، بى إنماعين حدسا 

أحدهما.محيس يكسهما، خمته اقو. دعارثول 
حه.منه هحزحث، به، عزمي رلاحز، قاحتمل عراب حاء ثم 

هلأييسثحسسكاذينمىبافهواليومالأحر، وثول،اممهه؛ مماو 
/١١ظضيثا

المعجمل اممراق رواْ ترجمة، له ليس وهومجهول روح بن مد فيه صعق،، إسناد، '( 
ءن,صينبJاuفيالأذقبه.٣١٢/١سص



^سلص؛ءص؛صأصسصأ ٣٣٨

والعشزووالحامز الباب 

هانتثامغوقدحزجغ أصحابه مض عتن عادته. إي 
ال؛رتمح،عمر بى إبرايم أدو، مادت الثرار، عداتاقي بى محمد أح-ردا - ٤ ٢ ٤ 

يهممينالأيري،ىو:
عذأمحه،عدي، بن الهيئ، عن عبتد، بى أحبرياأحمد ئاذ•' أبي، حدسي 

ثاو:

jليي البي. فش أحدرأ٢، يوم الثكري اشان بن قاده عين أصسئ 
اض.رثول يا ئرئ ما هدا ثاو: هتادة؟، يا هدا ما قماوت يدم، 

قلمؤإلشئثودذئهاودعوتإلشئشص؛نتولكالجنه، ثاو: 

ومحنيوعياءجليل، ثجزاءجزيل، الجنة إق واف افه، يارثول ممال: 
ردهادلكن ئلايردش، أغور ملن أذ وأحاف ^١■؛، ١١مثتليىبمح4 رجل 

إلإ،وظلافَليس
مويعها،فأعادهاإلى يده اف. رثول أحدها م قتادة، يا أينل قماو: 

.بال»ف١٢٢اهل4 ؤدعا ، S^L،أو ^؛ Jlعقه أحثن هاوث< 

لأمه،الخيري سعد وهوأحوأبي فلفر، بن سواد عامربن نيئبن بن الغمان بن محالة هو: )١( 
أميرعليه وصلى (، ٢٣)سنة وتول ق^، افه رسول •ع بعدها والمشاهد ويدرا العقبة شهد 

عنهما.اض رصي الخطاب بن عمر المزمنين 
وهوالأنصمار، من بطن وهم ظفر إلى النبة هده والفاء" المعجمة الضاء —بفتح والفلفري 

الأوس•بن مالك بن عمرو بن الخزرج بن كعب 
٨٢؟/ هشام ابن سيرة ل كما السيرة ل إسحاق بن محمد ورواه لانقطاعه، صعيف (إسناده ٢ ر 

مفطع.ًإساد وهدا فيكره، قال: محالة، بن عمر بن عاصم عن 



ئانماتئوقدأصحابي ننض عص ه ^ ١٠دالبنردذثي!الحايس الباب 

٠٠٠

قثاو:قش؟، يا أك من عنئ: ثة ممال عدالعزيز، بن عثز عش اس4 ئدحو داJت 

\زلأأحس المفطش بكم، ، ^sLعنة الخد عش ناثث، الذي ابن انا 

ا:ثثاخننشامنن:أع،نكانم،لآتتيعاها مما سادن، 
ثلإلماالخزظوو،لإثاو:ئثالمحينهابي:صسا 

ؤوببمد ائا ق٠ن_ شبما ئض من سان لا الثكاوم بم، 

،٤ ٠ ٠ ا■/ الممئف ق نبت نأبي وابن ، ٤  ٥٣الطشات"T/ و عد مابن روا0 ولكن 
دلائلj والمهقي (، ٤١٦)النبوة دلائل j وأبونعيم ٨، ١/ ٩ الكير المعجم ل والطراو 

تلقحق التميمي وأبوعبداض ، ٥١٩م دمشق تاؤخ ق اكر عوابن ، ٢١٥م/ النبوة 
فيأسدالخاةم/'بمبمدهمإرسمالين

ذدكر0،. . النعمان. بن قتادة عن لبيد ين محمود عن قتادة بن عمر بن عاصم عن إسحاق 
صحؤح.إسناد وهدا 

ولهصدوق النحوي، اJغلادى عميدة بابن المعروف ناصح ان هوت عبيد بن وأحمد 
.٤  ٨٨/ أ الإسلام تاريخ ينظر؛ مناكير، 

قالتميمي عيداض أبو رواها عتدالعرير بن عمر المؤمنين أمير على قتادة ابن لحول، حكاية ( ١ 
كثيروابن ٨، آ/ الأنف الروض ل هيلي الوذكرها ٣(، ٠ الرّول،) ففانل ل العقول تلقيح 

اميربه اسثهد الذي واليت ٣، ١ ٨ ه/ الإصابة ق حجر وان ، ١  ٤٧ه/ والمهاية لبداية اق 
المالت.أبي بن أمية هوللشاعر المؤمنين 

مزحا.أي رمببا( وقوi،،; الغالينل، الكبير وهوالقدح نحج، هوجمع ومعنى)نعبان( 
الممزوجاللبن من بأكواب ولانفخر نفخر، هدا بمثل فيقول• الفرص—ان، أفعال ؤيثيرإلئ 

بعد.فيما بول إلى تتحول وتللثؤ تبقن، هد0 بالماء، 



^عهوءصوصءٍأصهءأ

اتاباثثسمحدذ/ا ١١ل٤•
هايحداربمتفري ثلام محب 

أنوحاوون1 مال: محلأو، حدساأبرطال-ابن ماوت الحص1ن، أح؛رنا - ٤ ٢ ٥ 
حدسات محال يوص، بن محمد حدسا دالت الشافعؤ، عداه بن بكرمحمد 

حدىحدسا ثاو: وقاص، أبى بن تعد بن إنحاى نن محاق بن عداه 
١^^:أند أبي عن الآصاري، أند أيي بن حنزة بن تالك أبوأئي 

ض::امحاام،لأترمنيك
حاجه.مكم لي دإ0 ، وبنوك١١٠اث عدا 

الثلأموبمُاف1قالوا;وءواك اص؛ءىا، ئ؛ناأئال:قاممووة، 

صأس:انثوَلاف؟ثاو:
١^١^.مر، 

١Jثلاثا.بمتحن، إش مضأتمم ترحف دم١ربوا ،؛ مم
فل:هدااقثانبىئيوصنئر،iلثاأقكثوة، 

محؤاممهمممْ.

^يك،محمحلأاُ'،•ئلتصضُتيبم 
ولاتفارقه.مزلك الزم )ا(مله:)لأترم(أى 

والمالحفة.الإزار هي الميم" ~بفم )٢(نوله؛)ملاءته( 
البابمومحبة )انكثه( وقوله: آمين، بكلمه ذكلمت أي الميم- -بتثديد )فآمنت،( قوله: )٣( 

عليها.النىيوْلأ 
وذهًءت<، روئ داود ا أبأن يقال صعيف، الكديمي يونس بن محمد فيه ضعيف، (إصاده )٤ 



اثغواسثونفىسثثس

واليذئو0الثابع الباب 
و3لجمش-وه'

عذأبىالجوهري، محقي أبى عس عبدالباهى، بى محمد أكر م ^^-١ " ٤٢٦
محال!الثم1وة، جابر بن عمرو بن أحمد حدس، ت ل ما اهى، ثسبن حفص 
)حثساد١ل مادم، بن علي حدسا ت مال عروة، أبي بن حازم بن أحمد حددئا 

هاو!تعيد، أبي عن عطيه، عى أبوالعادء، 
■ئىاف، يارنوو يمالن! خباء، ارى بظت؛ة؛رتوطة ه اف ثوو رم 

شأذم،ضم،لإنيس.
لة،هحنمت مأحدعلتها، وزببأةممراا، صيدموم، افي رشول، صال، 

محلها.

٥^^١^^١، قي مصش؛،I وهن. جاءت حى هليلأ إي مكثت مما مال! 
موموهاو4،ماسومهامنهم، حباءأصحابها، أنى م اقو.، رثوث، 

ابنله روئ تور، مدهر الوقاصي، وناص أبي بن سعد بن إسحاق بن عتمان بن همداش 
الكاويميمومى بن يونس بن هحمد عن ٣ ٠ ٨ / ١ الغيلانٍات ل الثالعي أبويكر رواه ماجه، 

به-القرشى 
^؛وكرهمىقابه/مْأأ،دايناشفيصلدرداْ 
دلائلل وأبونعيم (، ١ )٦٨ السنة أمل مذامب شرح ل شامين وابن (، ١٨٥)والليلة الوم 

١،٧ ٦/ النيوة دلائل ق واليهقي (، ١٤٦)الراشدين الخلفاء فضائل وق ٣(، ٤ )٠ البوة 
وال>ك،ذ،، ١٣١ تالخص٦٢/ اكرفي آآ(،واينع^^رالموة)• 

المختصرأحاديث، تخرج الخبرق الخبر موافقة ق حجر وابن ،  ٥٢٧ / ١ ٥ الكمال _، تأذي
يه.الوهاصي عثمان بن عبداش إلى بإسنادهم ٢ ١ ٩ ١/ 

عليه(.سابع )لا : a١١٤/الكامل ل عدي ابن وهال 
المربوؤلة.الاJواب و)الرييءلة(ت القلبية، ولد )الخشما(ث ل١(وقوله: 





لئالفثتت ثكلم ني دااءنرو5 الثاع التاب 

يور•أف وأراد يوم، وربيطه قوم، رحال ه؛ افب رثول مثال 
أنطلقمحئي ■؟؛؛٤، وهمل علإحثأ_هان، اف، رث—ول، اكانسهت؛1 كالئة 

فتثدق.إليك وأرى فأرؤيهما 
دقاو:بمضن؟.

١،.العشار الوأبغواج وإلأسسر، ثنم، 
قارعؤصنعها زحمت أذ بخؤ مثا مكاثث، وجاس اف.، رثول قحلها 

اامحا•؛٢ن|
ءأطأمهارآ؛.لث قزمها اوجل، من قأسومها اف.، رثول لها قزى 

بنمكي أنمريا دال،ت البطر، ين يصر أح؛رتا قالت ياصر، بن محمد ا أثان- ٤ ٢ ٨ 
لأ'اب[\ذوتفابن محئدئن أ-حتزداأبوثLJبمال ئاو،ث قةو\]ئو\و(.أ بن علق/ 
ع1دار،أ"'أأ،^١^، حمدود، بن عثما0 بن محمد حدسا ،! Jli\ذةثائ< عنى 

]حائد[ين يحص بن ركريا حدسا داز،ت عمزاد(، بن سمب حاJسا داو(ت 

الأموا)،،عثور يقبص الذي هو المفتوحة الشين وتشديد العين ~فح ار( )العثنولهات ( ١ ) 
نليدخلها ونحوهم التجار من أحدا يلمع فلا المدن مداخل علن يقف فكان الضرائب، أي 
حق.وحه بدون شيثا منه يأخذ أن 

إُتإعؤ، نقله فقد المقريزي موئ أوذكره رواه أحدا أحد ولم الصحة، ظاهرْ الحديث إصاد ( ٢ ) 
شدةاممحامع الخصائص كتابه ل يوؤلي اليدكر0 ولم إسناد، بدون ٢ ٤ ١ ه/ ماع الأس

رالمتامات<الشواهد ذكر ل توسعه 
بنمحمد )أبوحعفر (; ٣٤٦المقرئ)ابن معجم ق وحاء الأصول، ل كذا )حمدون( فوله: )٣( 

عٍداشهو; هذا وعبدان ترحمة، له أحد ولم الجواليقي(، عبدان وراق حمدان، بن عتمان 
j(كما ( ٣٠٦سنة)تول الأنثائه، الحقافل أحد الأهوازي، الجواليقي مومس بن أحمل ابن 

الإسلام-ارخ 





هاف لزنوو الصب ثلام ني والعشزوو الثامن الباب 
^^ءل2ه؛ءإلء؛إهههأ:ءهصه^إح.

والعئزووالثامن الباب 
اش.لرثوو الصب 'كلام قي 

الجوهري،محمد أبو ا أ->ضنت يال ء1دالثاقى، بن محمد أبوبكر _ا أحتزن— ٤ ٢ ٩ 
أحمدبن مامحمد حل ،! jlJهين،  ١٠ين؛أّتحرن—اأبوحفص داو،ت 

حدسات يال، الوليد]الئالمؤ،آلا،، بن محمد حدسا ،; Jljمحزومؤ، ل١ 
وخدكاعئينثال،]ئاو:
^سم<،صدائئينرش،ضامح،ضاين

بي£إتىشمدبمؤضثة
زجلض صالوا: الجثاعه؟، هذه ى صاو: هزيجماص، فإذا ثيمحة، 

:دوأن4ُنئ،
ثامحمد،همال،: ه، اممه زئوو قش أمل ثم الناس، ثى هجاءحص 

 vبممسبولولاأو منك، أبثص لهجؤ ذي عش ثئئت ما والئرئ، ؤالألآرت
^^،ه،س،،محث،بمالآنزئ، 

إيسبآلهثا•وأرحئثىهاشمدعيرئم، والابجص، 

لمي،الالوليد بن علي بن محمد وهو• أثيته، ا موالصواب امي(، )المسالأصول! ق حاء ( ١ ) 
بإسادهلريقه من الفب< حديث، اليهقي، )روئ ٦: ١ ٦ / Y الضعفاء ي المغتي ل الذمي قال، 

محاحجر ابن ونقل البيهقي(، وصدق هذا، المنمي علن ب الحمل اليهقي نال ثم نفلمف 
الحديث،(.مذكر )بمري معجمه: ل قوله الأسماعيلي عن  ٠٣٦ U/ الميزان لمان 

بنأحمد عن شاهين؛روى ابن وجدت ؤإنما هكذا، أحل0 لم المخزومي أحمد بن ومحمد 
•١ ٠ ٥ ص الأعمال فضائل ق الرغسِح كتابه ق كما المخزومي سالم بن محمد 

الخر.تخرج مصادر من واستدركه الأصول، من صقط المعموفتين بين )٢(ما 



^^ء2ة2ءءععأ»لسلءأل:ل2ءأ

ممحوسي؟•
^١بك تنمى حص بك لاآمنت واوث_رئ ت والي 1ئضع، وذكيئض هماو! 

ي؛ونه.بص الصئ، وطتخ الصب، 

هاَل:أماسأناصثاد:كونشومحي:إ:ثنرمبه؛، 
ظ

جميعا.القوم يمهئة مبين عربي ثلثان وسندئلث،، لسك ت ماو 
هقاَللة:ثاسةنئ؟.

اليمربلأ،ثةيالآنضع،هم عزشة، هاو:شىةياضاء 
النارعمابة.وقي زحمته، الجؤ وفي 

ءال!همذآناياصج؟.

وحابصدهاك،، س 1هالخ ئد السئرا، وحائم العالمين، رب رثوو دال،ت 
سظثك.

بمش،أهأنلأإكإيافُبمة
ؤسئى،وبئري، بشعري، وزثولة، عتده محمد وأقك ل4، لأث—ريك، 

إليأحدموأبعص الأرض/ وجه على وما لمدمحنك واش وعلأنشي، [ ١١٠٥]
وولدي•ووالدي، وبصري، تمني، مذ إلي أحب الأف ولأسئ منك، 



هاف لرئول الصب ثلام ني دالبنردذ اكائى ااب١ب 
٣٤٧

.٢١١هداك؛^؛اثدي ف الحمد افؤ.ت رمول مثاو 
أحمدبتت كريمه أثأئنا ؛ ئاو البناء، بن أحمد بن الصسن بن يأناأحمد - ٤٣

بىمعاد حيكا ثاوت أحمد، زاهربن أنتحريأ محالغ؛ المزوني، محمد ابن 
حيكامحاوت •ءاو_،، بن محمد بن أحمد حدقا ئال؛ الجزجانأ، يوئف، 

;Jliعثاس ا؛ن عن مجالي، عى تحر، ابن حدسا مال؛ شيه، أبي بن محاق 

نمماصطادة، هزبصن، ^٥١ البزة، ل تثتدئ نشم بي من ^١؛^ حرج 
حشُوش

وزلأ\وتخ\ئ\لأس:داممئد،آث،اثاحث، وجاءَإلنتي.، 
ه،عمنتبملس إليه هوئت، سا، لئزثلئ، العجول مول سسقومي 

صمحاض،ممثاداسلمكونبههقاواي.: 
نأا3ثشمحهإمحص،

زمئم الصس1،، ^؛١^^١ حتى بك لآأومن والنزئ واللأُت، مثال؛ 
هاركا.هورالصك، مذكمه، الصك، 

.انا؟ من ثة: أءبل،فأمل، الصث، اقو.ت رثول، ^١٥١٥ 

ثئووت١^!، انثأ م عتدالمش_،، عبدامموبن بذ محمد اث دال،ث 

الهلرافرواه الحديث. وهومروك القي، الوليد بن علي بن محمد فيه موضع، الحديث '( 
كماالشوة دلائل ل وأبونعيم ، ١  ٥٣أ/ المغير المعجم ول ، ١ ٢ ٦ / آ الأوس—هل. لمعجم ال 
دمشقتاريخ ل عساكر وابن ، ٦٣٦/ النوة دلائل ل واليهمي ، ٤٠آ/والنهاية لدابة ال 
به.عبدالأعلئ بن محمد عن السلمي الوليد بن علير بن محمل- إلئ بإسنادهم  ٣٨٣إ/ 

به.اممراي إلن بإسناده ( ٤٣الرسول)فقائل ق العقول تلقيح ل التميمي عبدالد أبو ورواه 



اءقةقن!مح.ءفت„
^^لءصهه»عصأأءهءء؛أ

اهائنوبووكت مهد، ئوركت صادق إياك القه رسول ألأيا 
الوامحاالخم كأتثاو بزلا بمدى ص نن ده 

إلنادم؛لإامقكئاياقامحن؛نءئُتامحنننتل 
رايالموو صادي فثا هاصتحش واصح افه من بتزهان أتت 

L_uمولودأوثووؤش وئوركث ومسا حيا الأحواJ ق موركت 
الصب.نكت م

عتن،لأأطلب!ثرأثني أنا الشسهادة، بهذه و4 ويشهد الكلام،  ١٩محمدأ
هوتئوك،هآيمثخ

،•شواالأصئنوامحاكنآن١١

فضن:
١^.ممر ينسكلمقو 

حاتم،وحوي علؤر، كثسجاعة صئوريا، علما يورث، الومحائع مجْوع قلثاث 
ممأثدأمميم،ضاراكدي:فيه، لأيرتاب، ١^۶، ١^١٧ ث-لمعناونا 

إذنالاثلوكوا.سميْ
^امحن.بملإينمحالآثلإ•

الحديث،مروك وهو خليل، غلام الباهلي غالب بن محمد بن أحمد هيه موصؤع، لحديث اا 
عليبن أحمد أبوبكر رواه ٠ ١ ٤ ١ / ١ الاعتدال ميزان يفلر؛ بالكذب، بعضهم وصفه وفد 

المكتبهل متشور رمحهلوط ١ صى الضب حديث كتابه ق البغدادي الطريثيثي الحسين ابن 
به.المرورية أحمد بتت كريمة إلى بإسناده الشاملة( 



إلأيتنايل'١^٠٠١ ص اليهود إجابتي والبشروذي التابع الباب 
٣٤٩^^:ءصهع؛ءردههأأءأ2عهههصو 

الت\معالباب 
فيسأضد'لم-ت\أوسإبي

'١با]٥ بن أحمد احترنا قالت ، الميم،/ ابن احترنا ت محال الحصص، ابن ا أحتزن—  ٤٣'
عدي،ابي ابن حدسأ ^ ١٥أبي، 'ىر'ثني ئال• عتداممي، حدثنا ت مال، حعمر، 

ض.مم،ضأض;

،3٠٥١'؛^J، يا ت ممال، ١^^٥^، مثدمه س  ٠٥١رسول، آتى نلأم بن عبداف أف 
بماللأ:ماإلأهإنيثابم،صق 

ماو:نل،
سبي؛بُتيثمحةوك؟.

عدو^ ١٥حتزئو: محاو محاو: جترئزآنئا، أح؛رنيدهن اش.ت رثول ممال 
امحود•

الننري،.

هزياده"تجدحودت،را،.ايث، أخل منه مابيكل وآماأول 
غظلإضتاأاكزأة،لإغإيتيث،

الئحلن3غإلثها.

اش.رسوث، وأيك، ،، ٧٥١إب لا!له أل أنهد ممال،ث 

اللذة.غا؛ة وق أءليّها، وهي بما، المتعالمة القطعة هي الكد يادة زا 



^^اإ0بمهماؤءصمحنياليهودy^^؛، أ0 اش، رئول يا ومال؛ 

ذوئوي.وأيقهنأ عابما، ذ\ف؛ زس خزنا، ذ\لأ ي ص: 
صن؟،ئ1را:آعاذةالأينذبم.

•الق زسوو محمدا \فووؤأ لاإلثإبُ أف أنهد ت صاو تلام ابن يمج قاوت 
جاه1نا.وجاهلتاوابن ثئثا، ثثثاوابن مالوات 

اممه.وئوو يا متهم محتآتحوف هو١^•^، تلام؛ ابن مثاو 
•البماوي١١٢بإحراجي ايمرد 

٤٣٢ — Jسا أحمدت ماJحييتيماوت اأوليي«، بن ء1داض حدسا ت ماو أنوأحمد، وحا
بجئبم،ضسينم،ضمم،قاو;

صا:ظمحافاسشامحصبجوئإىنثوJافه، أميت 
واسنن١ك.ثى انلث، ^^١ بهئ، انباسا أئن مإف أنيآء، حنثة 

آ.٦٦لJوسفت

اي؟.علاقة عن خدئثا مالوا: 
هي.هاو:تثا؛باة،ثلأ:م 

•به عدى أيي، بن إبراهيم بن محمد عن ١ ١ ٣ / ١ ٩ ني المق أحمد رواه صحح، إسناده (٠ 
به.الطويل حميد إلئ و1ساد0 ( ٤  ٠٤٨ و) ( ٣٣٢)٩ البخاري ورواه 



ثممثلمكث؟لمالخزآة، أخ؛زن1ممثتي 3اووا: 
هاو:ثلتةيىاسمن،

١^١٥آذوت.
صديث.هالوات 

ص:ظ>مإننطشف؟.
دم؛١^، سئاسُإلآكن £لإأمجوئث، ىَل: 

صدقت.قالوا: لحومها، 
قالوا:أخزنائئنلإغن؟.

مىمحزاى — يده أوفي — يد.0 موكلثالثحايت،، الملائكة مى ملك محال* 
؛.٥١أم0 ■صث، وبمريث الثحاب، يوجربه يار، 

١: ١٥^ L؛i ١^بمنع؟.\ي ه1ا
صوته.قال: 

أحتزدا،أحثنسا إل سايناا1،، اكي وهي واحدْ ثقيش إثما صدمت، ؛الوا: 

ىل:محئو،•
صذاكطئنا،يك:هطابي؛الوا:ذاك 

مزكاُتعدواؤ ■عروجز: ٥١قأئرل ؤاليات، وائثطر، ينزل 

أح؛انتاّبالذكر وتاق أحٍانتا، بالأنس نأي المرأة كيف (أى )١ 
معينرتابن ومه نمل. المجلي، الوليد بن إلاعبداش ثقاُت، رحاله يالتابعة، حن (إستاده )٢ 





الأسلأتنلمها تتايل ص التهود إجاث؛ ل والعنثد0 التابع الباب 
^^؛ءغهههههدهعظمْم

أ-حترئات ماو الحثسن، بن يصئ أ-حترثا اله،دالت عبد بن محمد أحترثا —  ٤٤٣
بنحدقاإبراهيم ت محاو عمرؤيه، ابن أحتردا محمد،دال1 ع1ادالعافربن 

اكسحدسي هاو! الحجاج، بن شثبإ حدقا ،! Jliئن1دا، بن محمد 
معاؤثهحدقا ت محال ينَوالإر، الربع أبوثوبه حدقا محانات الحلوانؤ، علي ابن 
أنماءأبو حدثمي محال; سلام، أب! سمع أثة أحاه، يعني ريي، عى سلام، ١^ 

ماوأحيلا، افؤ. رموو موش ثوبال أف الرحثي' 
الثلأممقاو:ش، بنآم حي هجا; محئ،دائئاعندنضوالهه، 

محمنتؤ!ثدهئنب؟ يم هماث،! منها، يصنع ^١٥ دس محيثنته يامحمد، عنتك 
بهتمام الذي ئانمه إثماتدعوْ اليهودي! هثال، اف، يارمول، ألاثقول 

آظ.

أقلي.به ثماني الذي محمد انمي إن اض.! رسول ممال، 
 Jأنألك.جثئ ال؛هودى؛ مما
 ،Jحدمم،؟.هزيقعكرثيءإل .! ^ ٥١رسول ئما
سز.ساJ،! منه، بعود افنه رسول ثككت، بأذني، أمسئغ مال،1 

الأرضعير الأزض بدل بوم الثاس بجوذ أبس اليهوديت يمال، 
والشثاؤاُت،؟.

الحنر.دوي( الظلمة في هم ه! اف رسول مماو 

به.اب انبن عطاء عن الزيات حمزة إلن يإصنادْ ١  ٧٢/ ١ ٠ الكسر المعجم ل اممراى ًورواه 
أبوكدية.إلا محه ولا ذ.( إلا هلكنا القاسم عن روا0 نعلم لا البزار: قال( 
عنوالأسود علقمة عن النخعي إبراهيم عن حماد عن يقظان بن عتة حديث من متاع وله 
لهروئ مححيقا، يقظان بن وعتة ، ٦ ٦ وه/ ٣، ٥ ١ / ٤ الممني ل الزار رواه به، عود مابن 
ماجه•ابن 





قترةبذدرا؛ الأنتاء ه روممي j اكلأم0 اتاب 

اقدؤوناتاب 
٤^^١،دزاء ثى الآافياء وته. رز 

أحمدا أحبرنت ال فالمدهب، ابن أحيرنا مال؛ الحصنن، ابن ا أح؛زن—  ٤٣٥
حدساثال؛ أبى، حدثني ت يال أحمد، بن حدساع1داش دالت حنمر، ابن 

^،[١٠٦]جائينئال،ضمم،ص/ي،قاو: 

راصوا،قموثات تكثر، أ0 مل بوجهه علبما يمثل اف. رثول، ّقاذ 
ا•ظهرى١٢ئدا■؛ من أراؤم هإش واعتدلوا، 

ئاو:؛بنأئن، أنحرنائاو: ١^١^، أخرنا و\و: هماوالأَثو، أخرنا -  ٤٣٦
يوثق،بن ع1داش حاJسا هالت اوح_اري، حاJسا مال! الءربرى، حددثا 

هميرْ*أبي عن الأعرج، عن الرثاد، أبي عن مالك، حدثا ءال،ت 
ماإلا الأمار، لاتخترقه الذي الحجاب وراء من يرئ لا الشر، كاتر افه. رسول، إن (١ 

الدليل.حمه 
أنإلئ العلماء جمهور وذم، الباب، هذا ق الواردة الرؤيا محعص ل العلمام ونداحتلن، 

وراءمن فكان؛رئ العادة، فيه له انخرنت، حقيقي إدراك إبصاره وأن حمائمه.، من هدا 
النوة.علامايت، ل الحديث، هدا البخاري أحرج ولهذا حاصة، الصلاة ق ءلهرْ 

هله حلق تعالى افه أن معناه الحلماءت )نال( ت ١ ٤ ٩ إ/ لم مصحح مرح ق الووي قال، 
هن؟ايمنع وليي هذا، من بأكثر له. العادة انخرقت، وقد وراءه، من به يمر قفاه ؤ، إدراكح 

به.القول( فوحج، الشؤع؛ذلاهرْ، ورد بل نؤع، ولا عقل 
بالعينالرؤيارقيا مذْ الحلاءت وجمهور الله رحمه حنبل بن أحمد قال( عياض: القاصي قال( 

احممه 

به.الأحمر حيان بن حاليسليمان أبي عن  ٢٧٨ق/ ٩ الند ق أحمد رواه صحح، )آ(إساده 
توم)0آأ(،وافانىفيالنناسرئ)؛لم(،

الندؤ، واليزار (، ١٤٠٦ند)المن التتخب، ق حميل. وعبدين ،  ٤٣٢/ ا الك،رى وق 
٥، ٤٧ه/ المعحح ؤ، حبان وابن ، ٢٨٦ا/ ٤ الاثار مشكل مرح ق واكلعحاوي ،  ١٨٨/ ١٣

به.اّويل حميد إئ إمائهم  ٣٣/٢فيالنامرئ



مابمحش"فؤآئوام هائغا، يلتى موئروذ محال• افن. رنول أ0 
دراثبن لأداثم إش ولآر'كوصكم، حشرصكم 
الصححنن,ق الحديثان 

المنلثة،أحبرئاأبوجعمربن يالئات الرازي، الحسين بنت محاطمه — ٤٣٧
محمدجعمربن حدسا ت محال الئاصي، معروف بن أح؛رياأبومحمد • ئال 

عندالوارثحدسا قال! الزيادي، بن محمد حدسا قال! ال٠علس، ا؛ن 
قادتعذم صهب، بن عدالعزيز عذ نعيد، ابن 
حلفمن أزا'كم هإش الصموف، أنموا اقو.ت رسول قال 

٠يه التنسي يومف بن عيدافه عن ( ٤١)٨ البخاري رواه آ )١ 
به.أنس بن مالك عن سعيد بن قتيبة عن ( ٤٢٤)لم مورواه 

محمدجعفر أبي إلئ بإسناده ^١ ٩ ٩ / Y الشيوخ معجم ق اكر عابن رواه صحيح، إسناده ( )٢ 
معروفبن أحمد بن اش عبيد محمد أبي عن البغدادي لمة المبن محمل بن أحمد ابن 

يه.البغدادي 
كتابعن المقرب بن وأبوبكر ، ٢ ٠ ٢ آ/ ات، المحكّيق المحئص هنأهر أبو ورواه 

بهالريادي عبداش بن نياد بن محمد إلن بإسادهم ( ١ )٨ شيخا أربعين عن حديثا الأربعين 
به.العنبري سعيد ين عبدالوارث إلئ يامناله ما( ١٨)البخاري ورواه 



ههثان:رئفيخئا:رتىنياتيء
^^هصلصوءإءو2إءإإصأصصه^^

ئ\س'الغائي اس 
المز؛م يرئ نحا الظكإ j يرئ ثاذ أئأ. ؛ي 

أحترئات ئاو منعده، ابن أحترثا ياو! حيرول، بن أبومنصوو أحثرئا " ٤٣٨
سي،١^؛ حدسا ثاو: عدي، بن أح؛رثاأبوأحمد محاوت يون—ث، بن حمزة 

عداللهعباد، بن وهين داJتحدسا الوليد، بن عباس داو(تحدسا 

صموْ، نن هثام عذ م، ئن المعد عن المغيرة، نن محمد ائس 
قالش:عائثة، عن أبيه، 

.١^۶١١٢ى يزئ كثا في يزئ اممه. رثوو كاذ 

وهومنكرالمصري، المغيرة محمدبن بن عبداش أبوالمن فيه موضؤع، (الحدث 
عاليه(.لايتاح مايرؤيه )عامة عدي؛ ابن ونال الحديث، 

ابنرواْ . ٣٣٢ jrالميزان لمان ل كما تكذيه ض اتفق وهوممن هلال، بن العلن وفيه 
به.الهمداق سالم بن محماو بن عيلءاش عن  ٣٦٥ه/ الرحال ضعفاء ق الكامل ي عدي 
،١  ٣٣/ Y الفوائد ق الرازي وتمام )٣(، حديثه ق الل.راج عمر بن عمروعثمان أبو ورواه 

وق، ٦٦٩والفرق\االمتفق ق البغدادي والخطيب، ، ٦٧٤/ النبوة دلائل 3، والمهقي 
وابن، ٢٢٦ص الأندلس أئمة تاريخ ق الصلة ق بشكوال وابن ، ٤ ٤ ٨ م/ بغداد تاريخ 

به.الرؤاس عباد بن زهير إلى بإسنادهم ١  ٦٨/ ١ التتاهية العلل ؤ، الجوزى 
بمح(الا حديث، )محوا الجوزي; ابن وقال ضعف،(، فيه إمناد )وهدا البيهةيت مال 



\شذ\صِاس 
وإجأةدعائههرا،

أ-نيواهاو! الصسن، بن يضث أ-نيوا اض،داوت عسي بن محمد أ-حبريا —  ٤٣٩
بنذص خدتئا قال: ضر/'ه ابن خدنما ئت،ئاو: بن مدالغابر 
٥؛:؛؛<،حدسا قال: الحجاج، منلثإبن حدسا قال: سماذ، محمدبن 

تند؛بن عذنهل رحازم، عن بن مالتحئتنابمموب 
•طايب؟ أى بن علي أين ح؛ثرت يذم مال، اقوو. زئول، أ0 

مؤءل*ئهمبئثلإيع•

ددعالهيأ،خم،ظولإةكنمحبجاإمح،هملأ،سن،ةيس، 
جعيي 

أ>خاةلأ/

بنأحمد أحتزنا ال: نالميم،، ابن أحتزنا قال: الحصنن، ابن ا احرن— ٤ ٤ ٠ 
وكح،حدثتا محال: أبي، حدتي محال• أحمل، بن عبداض حدثنا محال: حنثر، 

،ضامحال،صتيمينزَشاطل:
باب)وهذا واللام: الصلاة عليه دعائه إحاية باب ق  ٣٩٨ص الثما ل عياض القاصي قال ٢ ١ ر 

معلومالجملة، على متواتر وعليهم لهم دعا بما لجماعة النبي دعوة ؤإجابة جدا، وامع 
بالضرورة(.

عبدافين محمد بن عبدالرحمن بن بمقوب عن به صعيد بن تتيية عن ( ٢٤٠٦لم)مرواه )٢( 
به.يبار بن سلمة حازم آبي عن الإمكدارن ■مدالقاري ابن 

أبج،بن همدالعزيز عن القعنك، عن ٢( ٩ ٤ ل)٢ ورواْ به، تمحة عن ( ٠٣٧ ١ ر الخاري درداْ 
حازم؛،<.أبي عن ٤( ٢ ١ )٠ ٣( ٠ ٠ أحرئ)بم طرق، من أيما ورواه به، حازم 



^محتاباسنياكظء،تناب
محماو:سألة سألته؟ ئن ثه: هقيو الص1ف، في الشتاء 

اممه،رثوو يا ظئ.' حيبر، يوم المن أرمد وآنا إئ بمث ه افه رثول إ0 
1^^0اتيأأفمحة و إزأنطامح،ماو:صلنيمح، 

ثلأتزئاطيمئد٠/١١^١ سابجت 

[١١٠٧]أم عن ثمزة، عى أيه، عن ، نلبماو نن منتمئ/ وحديثا أحمد: يال - ٤٤١
قال:مح،صةلفي، 

ثاثذثظقلمح.فيمحص•
يننيصمحانينما،فاو:ٍني- ٤٤٢

قال؛مرْ، بن يعش عن عدالعزيز، بن عدالرخض 

،١  ٦٨/ y المني ق أحمد رواه ليلئ، أبي بن عبدانرحمن بن محمد لضعف صعيف، (إسناده )١ 
ميالمقل الضياء طريقه; من ورواه به، الجراح بن وكح عن ٥ ٦ ٤ / Y الصحابة فضائل وق 

Y(.عالي)٤ المومنض أمير مناف ق الجزري وابن ، YUO /Yلمختارة اق 
به،وكع إلن بإسادهما ١ ٠ ٦ أ/ Y دمشق تاريخ ل عساكر وابن (، ١١٧ماجه)ابن ورواه 
المنهالعن ليلئ أبي ابن عن م هاشبن علي عن  ٢٠٦٧المنقح\ا ل شيبة أبي ابن ورواه 

به.عمرو بن 

 Y( إسناده) ،مستقيم(،)حديثها الدارقهلني; وقال العجلي، وثقها علي' مرية مومى أم فيه حن
المسندق أحمد رواه الرمذي، إلا المنن أصحاب، لها روئ بغيرها، اعتجر إذا حديثها فيقبل 

 /Yالصحابة فضاتل ول ، ١٩ /Yالضياءطريقه; من ورواه به، ليمان سمعتمربن عن  ٥٧٩
Y المختارة ذ المقدسي  Y /Y  ٤.

به٠سليمان بن معتمر إلن بإسناده ( V٤٣٠)الفوائد ق المقرئ ابن ورواه 
لواممري ، ٤ ٤ ٥ / ١ الخد ق الموصلي يعلئ وأبو (، ١٨٥)الهليالمي أبوداود ورواه 

(،١١٠٩)البيع( ابن )رواية الأuلي ق والمحاملي علي(، ند )م١  ٦٨-Y/ الآىر مدي_، 
^لهيلدلأئلال؛وة؛/'أاآ،وا؛نعاكرفيتالخ

الضبيبهمقم بن إلئمغيرة بإسادهم ١ ٠ ٩ / أ Y دمشق 



^^لإءل»لصءء»عءل«1ءل«ءصا

مرزياالطريق ببمض ؤ-ا إدا حتى ثمر، في اقو. رئول مغ حرجئ 
فواله/حاشِ، زثوو ظ قثانغ: ي، صئ تنها جاشق، بانزأة 
مْ.م أذري ى ض في يوحد 
درئ0را؛،م ١^->^؛، واخ هزسإثه، تاؤلمه، هاو: 
|واْ،واوله1 م عدواف، احثأ عداف، ؟U اف، تنم : ثلاثا، فه سث 
سز.U لأب اككان، هدا ش الزيثت ذ المئا نئ\و: 

ساو:تتهاش؛اةثلأئ، ١^، ذلك ي ضجدنائ ذذض مدمن١ داَل: 
هيهمح،اأساثُشثاشثاهثزث،؟ 

.٢٢٣الثاعة،هاَخمزس 
ايم4سم.ئ ، sjLمنها؛;1->هخد الإو ماَل: 

ص_^، Jlهزمد« عى سلمه، بن حماد حدسا عفان، وحدسا أحمد: هاو — ٤٤٣
عباستاتن عن جبي، بن نعتد 

بؤإئ اقو، رث—ول، يا صالن: اقو.، رثوو تولدها!آى جاءمحت، امزآه أل 
ط١ت١٠نا.عند يأحده لتما، 

صه.أي )سرفاه( (قوله: )١ 
الأحد•الحرزوم من )أا(نولهت)فاحرز( 

والتعديلالجرح ل حاتم أبي ابن ذكره عٍدالعزيز، ين عدالرحمن لجهالة صعيف )"؟(اصاده 
:)ضثهور(،٢٦٤/١صjالإس

يه.يمر ين عيدافه عن  y٨٩/ ٩ المني. ق أحمل، رواه 
(١٨٤)النبوة دلائل ق السنة وقوام ، ٣٢٠وا"/ ، ٤ ٩ م/ المص ق يبة شأيي اين ورواه 

(.٣٩٤النبوة)دلائل j أيونمم شبثة: أيي اين طريق من ورواه يه، نمير اين عن يإسادهما 
نحوه،يه الثقفي مرة ين بمش عن عقيل أيي ين حفص ين عبدافه رواه فقئ حيدة، متايعة وله 

.٢٩٥/ ١٣المنة شرح j واليغوي ، ٢٣الموة!/ دلائل ل المهني رواه 



اكانيوالأمنفيإجاةئءامم.
^^لصلأءدء1»8لصه1ءمجه^^ه

مثلفيه من مححنج ، ٢١سه؛قع ئة، ودعا صدوه، اف. زئول يثثح هال! 
ال؛موالآنزد،

أ-نيئا!بن: Jliالئفم، ١^؛ ئاو:أنحرنا عبمئ، بن أ-نيواهمدالأم - ٤ ٤ ٤ 
خدننائخثدئفاو: البماري، خدننا : Jliالفزنري، لحدتنإ هال: أهمن، 

بنلجديناإنحاق هال! الأوراعي، كدسا هال! همداف، خدسأ هال! ممايل، 
هال!مابك، بن أنى لحدش هال! الأنتئاوي، طلحه أبي بن همدافه 

يخطبافه. رئول ثسا ه، اف رسول عهد عش سمه الماس أصانتر 
المال،هثلث، اممه، رئول يا همال،! أعنابي، هام إي الجمعة، المشريوم عش 

ينمنا.أو ١^^^١ هاذغ المال،، ولجاغ 
أمثال،تحاب، قازيت، هزعهأ"اا، الثماء في وما يديه اقو. رئسول، مرغ 

هاظذكائثءشسه.
إريله والذي، الثد، بمد وس الند، وس دللث،، يومنا همطرنا يال،! 

البناة،ثهدم اف، يازنوَل هماو! - همزة زجل أن - الآماض ذلك قام 
لجواثنا،اللهم يمال،! اقو.يديه، رسول مرغ لتا، افة ايع المال، وعرق، 

مئة.ياء أي: ثعة( )فع (قوله: )١ 
لهروئ يخشكيرا، وهوصدوق، البصري، السخي يعقوب بن فرند فيه ضعيف، ر؟(إساده 

به.لم مبن عفان عن  ١٤١؛/ني المل أحماو رواه ماجه، وابن الرمدى 
الحربيوأبوإسحاق (، ١٩المنن)ق والدارمى ، ٤ ^١ ه/ الممق، ل يبة نأبى ابن ورواه 

قالأصبهان وأبونعم ، ٥٧/ ١ ٢ انحير المعجم ل والعلراق ، ٩٧٢ آ/ الخديثج ب، ريغل 
به.حماد إلئ بإ-نادهم ١  ٦٨٢! ا'لبوة دلائل ق والمهقي (، ٣٩٥الموة)دلائل 
المتفرقة.السحاب من القش بفتحتين— — )قزعة( )م(قوله: 



^^S2SS2S2S2؛؛»؛SSSiS2؛S2؛

خىمحثْإفيسمبنصإيوجغ، 
ذغ'\.قاة ذص ١^!^، نال ش ، مثل!^١١٢قي الثديثه صازت 

بالجود.حدث إي ثاحيؤ مذ أحد يجئ قلم قال• 
مخاة>أ<.

أحبرتاأبومبمرئال! دند.ي، الثمن أحمد بن •ءال-اإنما•كيل وأحبزئاه — ٤ ٤ ٥ 
أحبرتامحالواث البمري، بن وأبوالماس_، القوو، بن وأبوالحن1ن الزيلمير، 

مطع،بن همداف أحتزثا ئال! اتعوي، حدسا مال; المحلص، أبوطاهر 
قال:محي، خدننا قال: يم، تن ءدئنا قال: 

الدعاء؟شي يديه يزئغ ه اممه وئول هل'كاف ئذمالك؛ أنس ئجل 
قجطاف. رئول يا/ ئقيل' الثاس، يشلب هوحمعه سا قال:دانم، ،[ ٠١١]٧* 

عزويل.افه قائغ الأرض، المطث، 
نخاتّ،الثناء نأثتاضثقاشفي،

قداشئ،محته.

والنون،القاف بقح وهو• —١٥ ق ووادي الواسعة• المستديرة الحمرة هي )الجوية، ت ه (قول١ ) 
وعقيقبطحان، مع اجتمع فإذا وأحد، المدينة بين قناة يمر فحل، واد هاءت وآخرْ وألف، 

ينظرتنواحيها، جمح من المدينة تكتنف الثلاثة الأودية وهده إصم، وادي تكون المدينة، 
■٢  ٥٧ص البلادي لعاتق البوية السيرة ل الجغرافية المعالم معجم 

طريقه;من ورواه يه، البارك بن عيداه عن مقاتل بن محمل عن ( ١ ٠ )٣٣ البخاري صحيح ( ٢) 
(.)٦٣الصفوة صفوة ق الصنف 

عمروأبي عن لم مبن الوليد عن المنير بن إبراهيم عن آ  ٩٣٣ل)أيضا البخاري ورواه 
به.لم مبن الوليد عن رشيد بن داود عن ( ٨٩٧ملم)ورواْ به، الأوزاعي 

الغرير•الخطر الجيم* بقح هو )بالجود( وقوله* 



واحثتشاكوت، يهدمت، اممه، وثول، يا قالوا! الجئنه، كاست، قشا 
ة،كدا،قاليد0 ثم ١^.، رم—ول، فن—ثم المال(، وهللث، الثكة١ن، 
ثاو:سث،ضس>ا/\ذمأ-^١^١^^٠^١، تن:ض، 

بنأبوعلي اح؛رثا قال! الماوزدي، الحض بن محمد أحبرئاأبوعالج، " ٤٤٦
بنعلي حدثنا ئال،إ النجاد، المامسم بن علي حدسا قال،! الزاهد، عدي 

بنعماوة حدتني الا1 نالتلوي، محمد بن عداض حدثنا ئال<ت إمحاى، 
حدثيقاو; •ثنئغئدتنأنحاو، حدثني!^١^بنتند، قاو: زيد، 

حد؛ها!آياها أف حدثته، تند بث عائثة ال الزهري، 
إلىر'كوو الئئّوتسمه فه، ماء لا ١ دهث—وادئا سث-رث، اف رئول، أ0 

\\فذن'ءسذ\ص 
بجاكامح;مثانلإانحا:يم

ئوتئ.ثشٌنحااظن 

ثلغذِلالث،اتي.،
صءمحو:كا،كحاJنكا، ئلوق١، قص1ا، ، iLsثخا:ا"^١ ١^؛^ مماَل: ه، 

عن( ١١٨)الئحلمات ل المحلص عبدالرحمن بن محمد أبوطامر روا0 صحح، (إسناده ١ ) 
دلائلل السنة توام طريقه• من ورواه به، الغوكا ■مدالعزيز بن محمل• بن عبداض القاسم أبي 

اووة)'\ا(.
البخاريطريقه: من ورواه الطويل؛٠، حميد عن ٥( حديثه)ه j جعفر بن إّماعيل ورواه 

 jاش والن٦(، ١ المفرد)٢ لأدُب ا j(١٥٢٧النن ،) حزبمة وابن j ١ ٤ ٥ م الممح،
.١٠٧ّأ/ اكحح ل حبان وابن 

رملا.يكون أن يبلغ ولم الأرض، من ولأن مهل ما والدهس؛ والل.هاس ين— —بالا ده)٢( 
ئانبح.أيضا: جمعه ق ؤيقال، وهوالبثر، قلمتا، جمع وقوله-)القلأمبا( 

واصحا.وامتعلن ظهر أي: )نجم( نوله: )٠١( 



^^أءأءأهعءءأ2ءءاءءءصأ

،،١^^١٢١١شلا،جبمى،:اذا 

أحمدأ-حتزنا ت وال علي، بن الحسن أحأرنا مال؛ محمد، بن افه هبة أحبرنا " ٤٤٧
حدساقال! أبى، حدثنى مال؛ أحمد، ين ء1دالأ؛ه حدسا مال! جنمر، ابن 
،؛Jllأنس عى ثابت،، ص حماد، حلسا هال؛ ^؛^5، بن يزيد 

محلاله.وأيمممام0نبممحنثاكازين؛ 
اف.،رئول غئْ يريددو امحم، جم قم مذ الئلاح، قي ثكه أقل 
علتهم،ميعا 

بعض.فوق يعصه مراكما متكاثفا سحابا ظللتا بمي• كثيفا( سمحايا حللنا )اللهم )ا(هولهت 
بقوة.فيسسْع الرعد قصف فيه رقصيفا( وقولهت 
الأحيان.بعمى ق حصل كما القرب كأفوا0 بقوة ينصب بمي )دلوها( وقوله• 
لالمهئر وحلافة للمهلر، ونهيا احتمع أي المّحابت احلولق يمال )مخلولقا( ت وقوله 

علامته.السحاب 
بالرق.مصحوبا أي )صحوكا( وقوله؛ 
ملون.سحاب فيه بمي )زبرجا( وقوله" 
الرذاذ،نم المهلر أصغر المهلقعل الأولئ~ العناء وسكون القافين بكسر ~ )قعلقطا( وقولهت 

الرذاذ.فوق وهو الهلس، نم القعلقعل فوق وهو 
صيآا.الماء منه ينصب، أي )سجلا( وقوله؛ 
بوابل.يفاحئ الخهلر الباعقرت )يعاقا( وقولهت 

نيربن عمارة وسيحه اليلوي لأنصاري ا عيداض ين محمد بن عيل.اض فيه موصؤع، الحديث ( ٢ ) 
،٣٣٨ fxالميزان لسان ينظر؛ الحيءيث، يوصع متهما كل رمي وقد الأنصاري عيداش ابن 

عنهثايته أنها يتصور فلا السليم، المع عذبما ينبو غريبة ألفاظ وفيه ،  ٢٧٨/ و؛ 
الأنصاريعيدالله بن محمد بن عيدافه محمد أبي عن  ١١٩آ/ المني ق أبوعواتة رواه 

يه.زيد ن عمارة إلئ بإستاده ( ٦٦)والرق والرعد المعلر ل الدنيا أبي ابن ورواه يه، الدق 
الإكمالإكمال ق كما الزاهد، البصري الفياض ين علي ين الحسن هو؛ غدي بن علي أبو 
/i٠٠٢ ٢ ٦/ المثته وتوصيح ، ١٣٤



اكانيثمحنفيإحاةدع1مح.اتاب 

الاثه:هذْ ونرلت عنهم، قش عماذ: د-ال 
؛.١١[ ٢٤]اكح: عثهز،• ءلإ أف بمد ئ ذه ذبمن دأ؛دكلإعتم 

واقي،بن حسين حدسأ د-الت الماب، بن زيد وحدثا أحمدت قال — ٤ ٤ ٨ 
قالأأحطن،، عمروبن مال*حدد؛ي ١^^، ابوئهتك حيلتي ت قال 

ثعزهفه و'قادث، ماء، فيه بماتح قانية ماء، اقو. رثسول انثنش 
جئالة.الالهم قأخدوها،ققال:

صمحضستجةمحاءُرى.

المهتدي،بى الحنتن أم أحبريا ؛،، ٣٠١بن مح، بن أحمد أحبريا - ٤ ٤ ٩ 
أحبرياقال• المقرئ، عبئي بن أحمد اقوبن عبيد أح؛رداأبوالماس—٠٢ قالت 

راشد،منصوربن بن احمد حدسا قال! زياد، بن محمد بن أبوبكرعبداض 
حيينيقال! واقد، بن الصلج؛ أحبرئا ثال،• ^٣^، ١١بن علي حدسا قال• 

ثاو(1أنس، عن د1بت،، 

لممورواه به، *—ارون يزيدبن عن ٢ ٥ ٩ / ١ ٩ ني المق أحمد رواه صحيح، اساده )١( 
(،٤٣٢٦ ) والرطي (، ٢  ٦٨٨)أبوداود ورواه به، هارون بن يزيد طريق من ( ١٨٠٨)

به.ملمة بن حماد طريق من ( ١٢٠)٨ حميد وعبدبن 
أبوداود،له روئ وهومجهول، الأزدتم،، ميل—١ بن وهوعثمان أبوميل—أ فته حن، )آ(إمناده 

ب4,الحياب بن نيد عن  ٥٢١لأم ني المق أحمد رواه ميأق، كما توع ولكنه 
المعجمj، والطتراق ،  ٩٣/ ١ الكص ف، والدولابي ، ٢٣٢ ٦/ المش j شيبة أبي ابن ورواه 

بنزيد عن ( ٣٨٤الشوة)دلائل j وأبونعيم (، ١  ٩٣٠)الدعاء ،ولىاب ٢٨/١٧الكس٢ِ
.١٩٨والثان؛/الأحاد ل عاصم أبي ابن شيبة: أبي ابن طريق من ورواه به، الحاب، 

ثتادةبن معمر عن \ ' 0 ٦! الممش ق شيبن أبي وابن (، ٤٩٢المراميل)ل أبوداود ورواه 
صحح.إمناد وهانا به، أنس عن ( ٢٨٥والليالة)اليوم عمل ف، ني الابن ووصله به، 

علثاءإلن بإسنادهما ٢ ١ ١ ٦/ النوة دلائل ق والبيهقي ، ٣٣٣/  ٣٤السند j أحمد ورواه 
موصول(•صحيح إستاد )هل.ا الييهقي: وثال به، أحيا عمروبن أحمرعن ابن 



^^ءء2ل2لءأة2هععءلإءءأ2ل؛أ ٣٦٦

مائه.وأطو ووئوة،  4JUأكئز الجم محاو: ، اف./ زثوو دعالي [ ١١٠٨]
ثالأزثلدلمحني الثك في مثاحمو لي حىإ0 الهُنالي، يأكم 

محمي.بن أمرياأبونعدمحمن. ئال! محثي.، الصربن تعد ا أسان— ٤ ٥ ٠ 
حدسامحال! حلأد، أبوتكربن  l_JL>- !،Jl^أحبرثاأبونعيم، دال! المط-رز، 
،!Jljالأزرق، المص_ل ئن العث_اس حددثا دال1 ته، أبي بن الح_ارث 

:Jliهزأيه، ; Jli^، ئن ١^ خدكا 

سمحمظاومحهالءلم

ذ\ض\وممال: ثتزلأ، كزو محاو: 1^، يريدالئام كمج 
محمد.دعوة لأحاف 

محجاءيحزموثة، وقعدوا حوله، المتلغ مححوطوا يال،! مكي، له! ممالوا داو،ث 
ددم،بهص.الثحقامعهُ، 

أحملعن البغوي عن  ٢٣٣٨! المحاكيات ق المحامى طاهر أبو رواه صحح، إمناده )١( 
معجمj عساكر ابن ورواْ يه، ايروزى قيق ث بن الحسن بن علي عن راشد بن منصور ابن 

صحيح(.حن حديث )هن.ا وقال! به، شقيق ابن إلئ بإسناده  ١٠ ١٧"آ/الشيوخ 
ْعونت أسلم عتبة لأن )عتيبة(، ت وصوابه وهوحطأ، المصادر، بعض ول الأصول، ل كدا )٢( 

٠٣٦٥ة/ الإصابة ينظرت هوعتيبة، الأسد قتاله والدي حنين، غروه ل اطة.y رسول، 
.٣٩؛/ ^ ٧١فتح ل حجر ابن الحاففل حسنه وقد حن، امناده )٣( 

به،القفل بن العباس عن ٥ ٦ ٢ / Y البغية ق كما ني المق امة أّأبي بن الحارث، رواه 
٢. ٤٨٨ه/ الصحابة معرفة ل وأبونعيم ، ٥٨٨رآ/ المتدرك ق الحاكم طريقه! من ورواه 
إلئباسناده  ٣٣٨/ Y البوه دلائل ل واليهمب ّا، ١ ٤ ه/ الصحابة معجم ل البغوي ورواه 
=به. الأزرق الفضل بن عباس 



__بمامحثامحنJاجاةذءامح. 

بنعنداض حدسا ئال; جنمر، بن محني ئن عندافه وحيى أبو مال — ٤٥١
نثار،بن اتوب حدثنا محال! يحص، بن تعيد حدثنا محال! ركريا، بن محمد 

محال!بلال عى جابر، عى اإم1كدر، بن محمد -ص 
^ط\جآذثمحا:اُت،أظ،محاو

ك'كدىاتيد/شآثهما؛،ظ: نأي:رم U ي. 
امحلمامزماتيث.فقاو:

ثابتابن علي بن أحمد أحتردا محال! محمد، بن عتداوحمن أحتزئا — ٤ ٥ ٢ 
^محأظئمحينتيانيزينممين

محمدبن داود حدثنا نال! حدى، حدثي محال! باض، اإناث_ق بن إتزاهسلم 

بناحمد بن علي أحبريا ت يال، البثاء، بن أحمد بن تعيد عالثا وأحبرثاه 
ا؛نحد؛نا محال! الئحثص، بن قغند أ-محردا محال(! التنسري، 

دغيرْ•لم مله روئ الريجي، الكندي الكرى عقرب أبي بن نوفل أبو 
الرد.وهوأشد أكبادهم، وأصاب عليهم ثق أي. (قوله؛)كيدهمC ١ ر 
لكما الحديث متروك وهر الميل، الزهري سار بن أيوب يار أبومحليه متروك، (إسادْ ٢ ) 

سدأبي عن ( ٣٩٢النوة)دلائل ل اق الأصهأبونمم رواْ ٢،  ٤٣آ/ اليزان فان 
به.الشيخ بابي المعروف الأصهاق الأنصاري حنان بن جعفر بن محمد بن عداف 
الشاثيكليِح بن والهيثم ، ١ ١ ٢ ١/ الضعفاء ق والخيلي ، ١  ٩٥إ/ المسند ق البزار ورواه 

 jلمد ا /T والفراق ، ٢٣٥ j عدي وابن ، ١٣٥ / ١ الكير العجم j ٤  ١٦الكامل،
النوةل/هجموالثيهقيفيدلأئل الصحابة ووْعرفة ، ٣٤٩/١وأيونعيملحل؛ةالأولمء 

الموضوعاتل الجوزي وابن ٢،  ٦٨ص فر المعجم ل الملقي وأبوطاهر ، ٢٢٤!/
به•سار بن أيوب إلن بإسناده  ٩٣ ١٦

ماجه■ابن سوئ المنة وهوشيح الأموي، صهيل ابن هوت يحص بن وسعيد 



ا.^جقيمسةثمب
^^ءإل«ءءء»ءلسءسل«ءا«

-كندالمجيد،بن ثريالئ، حدسا محال؛ مكرم، بن عمة حدسا دالآ1 صاعد، 
م،ض ص ايكائ، ئثء حدتنا 

ربكلي ايغ أجي، ابن يا لة؛ صال س، اليي ٌٌادْ نرض طايب ا آبأة 
بماضأذ مد ي^ 
مذعمال.آبوطالج،'قأئمانشط صام عبمي، افم، اللهم صالت 

كنعماه، يا وأمث مذ.' ئمدتثيثك،، الذي ربلث، إ0 أيي، ابى يل صاو،ت 

ه$ ه 

شل
مليدأ،لا عثلأبالألل اش.بنة\دمح°يندأ رسول منجرات ظهرت ولما 
كدا،وسوتا ووه1تنا، واصلث، سولرلت الثتب، تنرموا يلارصول كائوا ولهذا 

ذك.ض، قديم 
وحاسل.يهأأأ؛.مكدبيه يلوب صتن الإنلأم، وثّاغ الملوب، ثة أدعثتا محتما 

نائحل العدائي الخلمح رواه ممّوك، لص البكاء جمان بن الهيثم نه مروك، إسناده )١( 
به.العباس عدالعزيز بن عم ين أحمد الحين أبى عن  ٢٣٥ اّ/ بغداد 
ورواهبه، صاعد بن محمد بن يحيى عن ٣ ٥ ٩ / ١ المخلصات ل المحلص أبوٍتام ورواه 

.٥٣٢ ! ٦٦دمشق تارخ j عساكر ابن ءرض: من 
دلائلj اليهقي ءلرمه: من ورواه به، صاعد ابن اُا،مءن A/ الكامل 3، عدى ابن ورواه 

ا/ماآمابإسادهمإلئآ،والحاكمفيالسيرك ٠ ٠ ورواهاسراففياسمالأوط؛/ 
ءببناوممبهّ

هوالبخيل.والفنين وتراحعت، أحجمت أى )أ(قولهت)ضنيت( 



اكانيومحنJإخاةئءامحهاوب 

مَ

رمحولأنه عالمهم وْع الحتد، لممتصى اتاعتا النار ق بالخلود اتهود يرصي 

مانقي صفابع يا قال• قال كمسلمه، مئل برعمهم يقولوف محوم وأحد 
هوهمتح س_مه، هتبت صبي رأس عش مثغ الاه رمول أل رنيع تنمى، 

صمص بالثاء، ثرهجاثت، و بصق اي. أف وبلغه قهمغ، صئ وأس عر 
قيارفسسسط.

مى•جماعة اجتمع الثiلدان، وفتحت، ه، اممه رمحول بمد الإسلام هنا هلما 
وثويذالإسلام، يقلهن حى ههلموا باننلمن، لنا لأطاهه وهالوات الم1لحدين، 

،[٢١١ ٠٨]اصطثاد ونممودهم/ والتعقد، الإسلام يذله_زول اتاطيه، ومم —ائت،، الاق هيه 
؛الإلخاد.كائئوامم بمكنوا ^١ ، ١^ 
عشالإرراث طرس معه ساكت الباطتلأ لواجثتعئ.زجس ت عمل ابن مال 

جهةق الأمل ووصع ووجوم، محلوؤ للامال أقول،ت وكنت، أثاعه، وعقول عمله 
اتاسحمق.

ُعزهايتؤ،سنة كل في مجمع هتها ^j،،^^*،، الأرض الإسلام سريخه طمتح وهد 
ئمحديرأمنكم تحدثوي قمتي المناجي، ق ومجاسمر الجمعة، ق بؤع أمحوكل 
قل؛;اوكل:نمثؤذن الأياق، ي الظاهر الأم ئدا وشيق الزاخر، ام ندا 

ثمظهر لو حلوة، ق حديث، عليه أتحم ما وعائه الرثول، ^١ بام مثار ألوف، بس 
المناظرة.باب، يجيء أف إلى قدا مثكم، أحني( ، محلآأءرفيايله، قلاك ^_، 

العلأءكابي، المسلميئ، ق الماو>ندين مى جثاعة اندس وهد هالتإت 
صمة.أهج عش هناتا الثاؤنديل١،، ابن وماله 

فهوأبو~الراوندؤ، ابن أما شتخ، لا بالزنل.ثة المعرى، العلاء أمحي اتبام بأن ا ذكرنأن بق حم)١( 



^^ههلصل:ههل»لهسءءءأأءءل»

السريعةبهاثين يمصدول قوصعواأحادث المحدثين، ق جماعة منهم وائدص 
الحطا.مى الصواب وتينول يكشموو علماء الث4 ناظهر ونتايفها، 

ماعش قوم وأحد العثود_ج، عن فأئJوا ، ١^٤٧هوم وأظهز 
ملَالإنلأَم دنن أف لظهئوا ذيك كل عدأ^١، ثكوذ بموو: والئنغأ كووُ-،، اق 

ثوره.سؤ ؤيايئ بمنجز، يأت 

تحائةإدماتسال1اوى صدق عش الدلائل أم ومن عنجل• ابن يال 
عشيكذب مس يمهل أذ أثجوو والع_داُتج، ينتأمحالة م سيرآ ال٤داب٠ يمهل 

!.بمنيه؟ ^^4 نيت، م سنى، 
الأمث؛،عر أثاعه ينمر يم الئنتا، وحل ملة، ثريآنتين ينخ عر ائدم ومد 

هكديتئبالإساز؟

مارألتر5نمانئ المحال، مى الصدى ين إذلو3علئثلم دلك،، يمعل أ0 حائاه 
٤[.٤-٥ ٤ ]الحاقة: ه مححذ»آينت سشآلآهؤل، ملعثنا وؤ ؤ يقووت 

يتوجهالطص لأف وحكمته، وجل عز الباوي عدل ق طنن صدقه ق مالطنس 
المحن•عر 

مصز،تل عمرولئ مكتب أصحابه، عر منجزاته أشعة ماصت، ولمي د-الت 
منجدمق يمسمت، كنزئ بكنوز وجيء فانتعه، ناريه وثاذئ 

أصبهان،قرئ من إلن)راوند( تجه بغداد، سكان من إسحاق، بن يحي أحمدبن المن 
أبوممره وتد ٢(،  ٩٨محة)مات؛ يالإلحاد، وانتهر تزندق تم مثتكل٠ي من أولا كان 

منيمّ، لا الآظرة، أحد هدا )وهول ؛ ١٦٨ص الغفران رسالة ل فقال( المعرى، العلاء 
.١٥٩/ ٤ الشلأء أعلام سير ويفلر؛ الدرة(، الكرام 





اسالآثُل
ا)ئلأممحءبيا

بماهأظانيشجّ:
الجوهرية.جودة ق العاية ثمنهات 

الثيئط.ومئها:

دزجات.مزكة م وي الكدث، ومنها: 

المموسلحلول هصلمحت ع4>-،، مذ سليمه أبدانهم حلمت العايه، هم فالأنبتاء 
الكاملة،تلممازتحل/.]ه«اأ[ 

وأتمهموأصثاهمروحتا، بلنأا، وأكمأوهلم مزاحأا، الأني؛اء .أصخ وكاذ 
نزرآ.وألطمهم خف'، 

دللث.ين وصماته مذأحلاهه ئدكره ما وبمعرلإ 

١^.ش اشُتناى قدنة رلأيلذ 

فذل:
Jفوسهلم.حلق ثثل ئقسة حلى أيه دلك؛ ثمذ 

الئطزر،محمدبذأحمد احبرثاأبوسني. قال(: محمد، الحيربن تند أثانا — ٤٥٣
أبومحمدحدسا محال: الحافظ، عتدافه ن أحمد أبوينتم أحثرثا ثال: 



٣١محي 

ماوتعاص-ثر، تن أحمد جعئربن حدسا ماو(ت ايوب، بن إبرابمم بن عبداه 
3التتثير، بن سعيد حدسا داو،ت تقية، حدسا مال،؛ عماو، بن هشام حدسا 
مال:هنيزْ، أبي عن الحض، عن ناده، حدسا 

البمث،اا؛.ق وآحزقم الحلق، في البين أوو محت، اف.؛ زئول، مال 
مح،ئفيأئل،الأالأ<.

نحل:

لمدأثث.ؤإوإد عزوجل؛ممال، الأي؛اء، عش أحدلةالشايى أنة دبك؛ ومن 
واممنؤيى رنوو •جآءطي ثث ثوكمؤ مكتف بن ءائيتحظم دآ افنثن محقق 
[.]آلععرازت١٨وفم<مدعء؛ لتوبننيم، سكأ 

محمةؤبم،هملمصُ،
بمُإلآاثاض*رم.U ح!ا ص كاف الثلأم؛»لن و مال زفي 

أبورواه هريرة، أبي من بمع لم المري والحسن يشتر، بن معيد لضعف ضعيف، إساد0 ( ١ ) 
به.العدائي ماس ين أيوب بن إيرامم بن عداف محمد أبي عن النوة)٣( دلائل j نعم 

عديوابن ٣، ٤ / ٤ الناميين تد مل والهلراف ، ٣١ ١٦و/الضمير ل حاتم أبي ابن ورواه 
سمدإلن يإسادهم ١ ٥ y/ الفوائد ق الرازي وتمام ، ٤ ١ / ٤ الرحال، صعقاء ل لكامل ال 

اينبشتربه•
برفم)أ(.)\(م 

(.٤٦٧صدأرفم)ساق )٣( 



٣٧٤

ضل:

يجأوثآإق يأثآإوشَةآ .)انا : J^-jم مثال الأَياء، ش ذكزة وقدم 
[.١  ٦٣]الماء: ، سْء ين وألمحن 

م

ضل:

[.٣٥؛ ٠٠٨١١]٤< آّمحن ثادم ؤفا ؤ ثعالئ! مثال باسمه، بق كل وحاطب 

[.٤٨]هود: ٤• .وحأهّهل ثؤ 

[.٧٦مص؛]هود: .لإ}ّو ؤز 
[١٠ ٤ ٤ ]الأعراف: ؛ آصأطابتائ، إق نعومئ يؤ 

[.٢٦]ص:حيمة؛ -بم،طثإى تتاوقدإئا ؤز 
[.١١•]١٧^: تمآدمحقز؛ ؤسيىأئ 

•tUس■' ثثف؛ ق ؤ
[.١٢]مرم: ؛ غألخكتلمت، ^نى 

رَيم،.)يتأمتسوُ،بلداو:ؤكأياي 

وثالإ،دثالص:ؤثثائّللأ



٣٧٥ y^msmsmsas_sisis^^

مقنني بما  ١٠٠٠١٠^ؤ تال،شحته'ا[، آم،• ئبمؤل محمد ؤ ١[، ءمرانت1أ ]TJ ٤• رسول 
 َََُ

محك

ثعالئ)مم_ال بالأم_ا، وأفن0 واس_مه، الحليل يكز الخليل، مع دكزْ رلما 
[.٦٨صران: ]أل ٤• ألي؛ وسا ^؛٤ افاء،ُاةءم ادث< إى 

ضل:

يةئلمصبإ،كقزبي:
لمد:مه[.٤• ث؟ذثث\حثثن ما اوي ثؤ 

[,٦٢]هودت ٠٤م/تمإ عدكتحتامثا ؤزبصّتي 
]الأءراف:مما[. ٠٤لاإلنها'ؤإينموسأجعل 

[.١١٢]الماتدة: ٤ ربك متطيع هز مننر ش ثى منؤ 

يكٍكثؤؤ ذت١زب^' قال بانمه، يحاطبوْ أمتاأف ولهى 

أي: Jli\مج ث أبو أ-نينا :  Jliأبو؛لختس\إهاوم - ٤ ٥ ٤ 
حدساقال,■ الخض، نن أحثي نن محمد حيكا ئاو،ت الخافظ، أبوشم 
قاز،تالخاJث،، بن مئجارّ_، حدسا ئال،ت منبه، أبى بن عثمال بن محمد 

الصحاك:•ثن رو3،، أبي ض عنازة، ئ بقز حدثنا 



^^SS2SS!SSS_SS؛S2؛S2S؛2؟

يسإكء^؛١^ 
الماس—م،أبا يا محمد، يا يقولول! كانوا دال،ت [ ٦٣]الن_ور: ه بمهتبما إ»لهتم 
ول،رميا اقو، ياثى لمالوا؛ لنث.، إعظاما دلك،، عى و«تالى اف، هنهاهم 
ض>

تمحال منيه، بن يحص بن محمد حدسا ت مال أبي، وحدسا ت يمم أبو ئال، " ٤٥٥
حدسا•' محاJ( الزيري، أبوأحمد/ حدسا I محال إنحاى، بن أحمد حدسا ب،[ ١ ٠ ٩ ] 

عاص،؛عى سمان، 

بمضابمهم أيتئءئلمكء ١^، دعتآء رُعئعأزأ ؤ ^!—ن، ١١عن 
lJاقور رئول يا يولوا' محمد، ظ لائمولوات ،؛ ؛/

محدءإةء؛ة

فنل:

لردثلئ،في٠^^ نوح• قوم كقول أشهم، ص أمنهم ولإة\ؤف0َ الأبياء كاف ومحي 
•أ-اا"[.لالأءرافت ه ؤلإز_،ؤا ومثهأ دائما ممال ضلنل؛٠، 

ابنله روئ صعيف، وهو الكول، المكتب الخثعمي عمارة ين بشر فيه صعيف، (إسناده )١ 
ينالحسن ين أحمد بن محمد عن النبوة)٤( دلائل ل أبونعيم رواه التفسير• ل ماجه 

يه.الصواف 
يه.الحارث ين منجاب إلئ باساده  a٢٦٥٤/ التفسير ق حاتم أبي ابن ورواه 
يه.عمارة ي بشر إلئ بإستاده  ٦٦٨/ y الصلاة هد،ر تعفليم ق المروري نصر بن محمد ورواه 

الرمدى.إلا المتن أصحاب حديثه روئ الكوق، الهمداي الحارث بن عهلية هو روق وأبو 
به.أبيه عن دكتوراه( رسالة —  ١١)الميوه دلائل ق نعيم أبو رواه صحح، (إستاده ٢ ) 

هووعاصم هوالثوري، وسفيان الكوق، الزبيري الزبير بن عيداش بن محمد هو، وأبوأحمد 
المصري.هو والحسن الأحول، سلممان ابن 



اهسفاهة ؤا __ ؤ ت لمال سفاهؤ؛ه، ق ذزكيل إئا ؤز هود! لوم ولول 
لالأماف:أا'-؟ا■[.

ف]ذؤ مونىت مماو ، ٠٤مسءءغ ثوّءا لائئدك زإذ • لموسى وقال 
[.١٠٢يم]الإما،: ع؛ننقثي، 

.)زثاُاو:سممحضلإاه،ظثئارا:مشا>، 
[.٦٩]ص: ٤ أشنن علتنته 

[.٤٢]الحان: ٤ رَولأساو: كاهن، ونالوا: 

٢[.]الجم؛ صلصبمايهي٤ Caؤز مثال: صال، ومالوا: 

٢[.]t_؛: ه،سجورؤك ئآؤتثيحتب ؤ ممال: مجنون، ومالوا: 

قفز:

وJالنحبونم،.يالمعظ،، السم نير ؤإثما بحنانه، وجل عر الم، وأسم 
محمدبنبن علي أنتحرياأبوالصن نال: ثاصر، محمدبن أحتزئا — ٤٥٦

ُال*عمرالحمابي، أحمدبن ن عئ أحرثاأبوالحض قال: العلافح، 
أحبرناأبوإنماهمليال،: الشافعؤ، همد.اش ن اأبوبكرمحمد أنمرن

مال:خدثثا^ل:طكامماينإتزي، 
ضامحري، ماللئ، بن عمرو حدثنا ئال،: ثني، بن حماد أحو ثني ن نعيد 

أ؛5االجونا؛ت



محمدمى علته أكرم هي درأمتا، وما اممه، حلى ما هال؛ محاس، ابن عن 

لإ،إمحيم ذو؛زات ؤ ت ممال يحثاتؤ، |ي أحدعيره بحياة أمتم اممه وماتمعن، 
•، أ [ ٧٢]الحجرت سهؤن ثكرء؛ا»إ 

مى؛ؤوأع>نئق' لنوتئ: تعالئ موله مى وأعظم ■يجز'' ابس مال 
١[،• ]١^؛  ٠٤ىتاخثشإثاثاشك>آمح و؛نالئ! محولة [ ٤١]طه: 

ا-آ[اثئ:إم؛دامحيمس:
مه.فئذ بالبلد أنمث، مإو باتلد، لا بك، أمسم 

لآشنىءإلأماس1ا،وامممدارف،ُتثلث، مللمخ ؤ موٌٌّى يا 
اوايى،ولآجمةإلآنابم

ننالأصحاب له روئ أوهام، له وهوصدوق النكري ماللث، عمروبن قيه حن، إسادْ ( ' 
الأربعة.

به.الفراهيدى إبراهيم بن ملم إلئ يإساده ٩ ١ / ١ ٤ النمير ل اسري رواْ 
الأصبهاقوأبونعيم ، ١٨٧ ٦! الباحشر بغية ل كما المسند ق أمحامة أبي بن الحارث ورواْ 

مد؛نند؛ه.إئ إمائهم الموةه/سإ الموة)اآ(،واوٍهقيفيدلأئل ودلائل 
المعجمق والط؛رابي ، ١٨٠أُ/ ة المجالل والدينوري ، ١ ٣ ٩ / ٥ المسند ق أبويحلى ورواه 

الدكريبه.ماللث، صروبن إلن يانادهم ٣٣٣الأوسط 
ت)وهذا٤ ٤ ٦ / ١ المختار ومولد ير المسق الأثار حا»ع ل الدمشقي الدين ناصر ابن ونال 

مقال(.وييه عمروالكرى، على مدارها لكن طرق، له الحادينا 
المقسمبحياة ت)والإمام ٢ ٠ ص الرسول تفضيل ل الول منية ل عبدالملأم بن الحز وقال 

بأا،م أيايقلجديرة حياته ؤإن يبما، م المشعند وعزتها حياته ثرف على يدل بحياته 
لغيرْ(ؤهاوا يثت ولم والخاصة، العامة الركة من فيها كان لما 



٣٧٩^^ءص»أ2»اء2؛صلصلءأص} 

فصل:

^ذيبيَشا،مماومميى:
اأآا-'آأا[.]طه: ؤهدئ؛< علته ثاب رتلن لثته م منؤئ، رب> ءادم 'ؤإؤبمئ 
ورثقاوت يم يملالمحص:مم[، رمثا نهثر ثلث إؤ ؤ ت موتى حى ق وئاو 

ثه.هعقز [، ١٥١،: jl^i]؛ ؤ، أغمز 
دالتثم الآي-ه، ؛ تاحهء ق،لئاإز نلتك ؤزكل داوذت حق ق ويال 

[.٢٤]ص: ؛< \و\و، لإ ؤ محاو; م ي، ثثاسيتي ؤئثد ؤز ت ومحال ، ٠٤ه له' ثيا سؤ 
•لعالي محقال ذسا، ع1رأو(يل.كزثة مذ لإنا. ينب بعمران وجل عر وأحتر 

أثث،لأينإ}وأ ؤ وت\ووب.' ودال لاكو;ة:م؛[، ثهئ؛ ؤشت< لم •عننك أس ما عؤ 
لأنهبملبه، رمحئك الدنس، ذكر بالعمومل مدأ ٢[، ]الفتح: ٤• يأحر رما ^ Lijين مدم 

لزدكنالدلإ،ملامص.

قفل:

كماعلته، يتوب، أف محمي. بحزمة رو4 تأل آدم أف الأنيياء) عاى محصله بتان ومن 
ذَكزنافيأئلاتكثالأا<.

محا"■م ائد رراللهم محال: س وثيا محومه، على دعا يوحتا وأف 
ررولكذالث_لأمت الصلاة عليه ممال إبزاه.يم، احد كما ■حيلا، ^ ٥١احده هد ئإ 

اش،،.حليل صاحتكم 
برقم)٧(.)ا(تةدم 



نكق عليه قراءه القنابروي، عداكلك بن أحمد بن إن_م1عيل أحتو1 ~ ٤  ٥٧
بنأحمد بكر أبو أحرثا ئالت أنئغ، وأنا وحمسنالإ وءئ_رين إحدئ 

محمدبن المقل بن أحبرئاأبوطاهرمحمد دالت منمووالمئريؤ،/ [ ١١١٠]
حدسائال! إنمحاى، بن محمد حدى حدسا يال! حزيمه، بن إمحاى ابن 

حدسادالت متصوو، بن ء1دالحكثإ حدسا عال! بريع، بن عبدام محمدبن 
مول؛منعود، ابن نمنت، محاو: ]ربج،[لاأ، تن حالي عى عني، ابن 

منة•يش ،• الق؛ حيل صاحباكم إ0 يئول،• افه. وئوو تمنت، 
لخير؛.ثنت وهده حبستا، وحل عر اش جعله ثم 

بنأحمد أحبرثا نال؛ المطثر، أحرثاأبوسند ثاJت ١^!^، تعد أسأثا - ٤  ٥٨
الحسحدسا هال! حمداف، أبوعمروبن حدسا هال! الحاهظ، عنداف 

بكير،بن يؤسى ا حدثنهال! لننال، ت_بن يحص حدثنا هال! تّمال، ابن 
jLj ! ه، أبي عن أنس، نن عن ^١^، ١١حدساأبوجنمرJعنالخا

،١ ٤ ٥ ّآ/ الكبير ومنها! المصادر ل كما أصح أثبته وما )الربعي(، الأصول،: ق (حاء )١ 
غيرعنه لاثروئ ربعي بن )حالي توله: المديتي ابن عن ونقل ، ٩١٠٢ U/ والتعديل والجرح 

التقامن،ؤ، حيان ابن وذكره اف(، حليل صاحبكم إن الشم عن عود مابن عن واحد 
١٩٩/٤.

لالكامل ل كما الحديث،، ومحومتروك الوامشر، منصور بن عبدالحكم فيه متروك، ):؟(إسناده 
٠٣/Uصعفاءالرحال.

وأبو، ٨/٧،و٢٩٦،٢٩٥/٦ند الل أحمد رواه آخر. وجه من حن الحال.يث، ولكن 
قوالط،رال ، ١٠ ١٠٥/ ا ٤ الصحيح ق حسان وابن ، ٢٣٦\إ ني المق الموصلي يعلن 

به.عمير بن ءبدالالاك< إلئ بإسنادهم ٢ ٢ ٤ / ١ ٠ الكبير العجم 
بى)؟هآم(،وسفياسهم/أآم،وفيممانلاكحاةا/بم.آ،

عدالملك،٠^؛*، من  V٣٩/ الأثار منكل شرح ق والطحاوى ، ١ ٦ ٦ / ١ امحتن ق والدولابي 
به-أمحه عن العلن أبى ابن عميرعن ابن 



٣٨١^^ل2أصأ2لأءءأأءءءءلء2صس 

مكتوب؛التوواة وهوفي حيلا، احنJك، مد وي.' ثه مال اممه. رئوJ، أ0 
الثحمن١١/حبين، محمد 

تمال والمقر، الصر نص الث_وصة ي عندالواحد نن معمئ أبوأحمد حدسا " ٤٥٩
ماJ،:، ٣٠١ئن ئثئد نن انثاعل أنوالخام الأنام الأنتاذ أنحرنا 
حدسأت هال الثثدأبولالحس[لى، أنحردا هالت عمزال، بن موتى أنحرثا 

الترمذي،أبوإنثايل خدكا ثال: النيل، خنثاذ بن الخثن أبوثخئد 
بنريي أنحتني هان،؛ ننّلمه، أنحرثا هانا؛ مريم، أبي بن تعيد حدسا هال؛ 

هال:أبي ض ثخبمتة، بن الخام عن واقي، 
واثحدتيحييتا.وموتىيحثا، احداف؛'إبناممحيلا، الله؛ رئول هاو< 

الحففل،محيء وهوصدوق ماهان، بن عيي واممه الرازي جعفر أبو فيه معيقا، إمتاده )١( 
فقدرواهعاليه، احتالف أنه كما التفرد، علئ ولايقوئ تفردبالحدث وقل الأربعة، ه لروئ 

أوالعالية أبي عن أنس بن الربح عن الرازي جعفر أبي إلئ بإساده ١ ١ / ١ ٧ ني المق البزار 
طويل•حدتث صمن به هريرة أبي عن ءيرْ 

داودبن الحسين محمدبن أبوالحز يد وهوالوهوحطا، ين( الأصول؛)الحس—ل جاء )٢( 
(،٤٠١)يمنه توق عصره، ق الأشراف شثخ كان الكبير، المحدث الإمام الحسني، العلوي 
ينموسئ ترجمة ق ٥ ٦ ٩ / ١ ٠ الإسلام ق ، ١٠٦ ١٩للذهيي الإسلام تاريخ يفلرت 
العلوي(.الحسن أيي عن بالرواية )تقرئ اليسابوري• الأنصاري عمران 

مناحد وهو (، ٣٣٧)سنة المتوق التممى سحتويه بن محمد أبو هوء حمساذ بن والهمسن 
٠٠٧ ٧ U/ الإسلام تاؤخ ينفلر: الترمذي إسماعيل بن محمد إسماعيل أبي عن يروى 

ابنله روئ الحديث، متروك وهو الخثني، علي بن مسلمة به تفرد موصؤع، الحديث )٣( 
بإسناده ١٨٤ص القرآن نرول أسباب ق الواحدي الحسن ن علي الحسن أبو رواه ماجه، 

إلئاينحمشاذبه.



^^الأ؛إأإهءلإءءءعصأص»

...

أغشمن مو الثلأم عثه دبتا زمئ ممد الآصن1م، كنن إتزاهم لكو هإل يلت: 
ئويعن.صنمنا ومثن الثحإلئذوغالأ ثمأثاويوم الكنبة، 
يمرقتبالصبا، سنا نصن ممد بالدبور، محومه علمي نمن هود كاف ؤإن 

أ;داةة:دزمالخدقرا/
لسناالإبل تجدن ممد ئاقة، لصالح كاف ؤإل 

كالممر•بتتا ممدكاف الصورة، ملح يوّف كال ؤإف 

وهوه، دبينا أصابع دين من الماء نع ممد لموتى، ائثجن الحجئ كاو، ؤإل 
الحجاؤؤ.من يحنج ناو ما الماء لأن أعجب، 

موّى•عصا حالات من أغجب محنا. إلئ وحنينه الجيع وحوار 
إليه.وجاءت الأرصن، مشمت ١^^٥، سنا دعا ومد 
بيتاكم، ق الحصا محح ممد داود، نع سثحت، الجثال كاثت ؤإل 
لثيتا.١٠^،*>^ لأف ممد لداود، أين كال ؤإل 
ينؤيالجبل إلى براسؤ مال الثار اقوس رنول لحل وما الحاءغلت أبوُعيم مال 

جبلبن حجر إلى وانتروخ رف، فيه أيحل حص الجبل اطه محلص عنهم، نحصة 
وينوده.الحاج يقصده مشهور ودلك وتاعده، بيراعي فيه أثن حر له ل أصم،

يلموذوالناس دابة، بها هزبط العجين، كهيئة المقدس تيت، ة صحت وعادت 

الشرق.جهة من تبمب ؤج وص الصبا ويقابلها المغرب، جهة من ّأب عاصفة لج الدبور• (١ 



ذ;لكصلنىام>ا/
حزاثنينمانح بثتا جيء ممد الدثأ، ملك ينش مليمان كاف ؤاذ ت قلت 

الأَزضفاناثازندأ.

بيتنارإلى يبينا. ثهر، عدوها لثاتنال، ئحزت الريح كانت ؤإف 
الليو•بمض ل شهر نتكرم المقدس 

،[٠١١١]•قهر• نتكرم يديه محن الرغب/ ينار 

العزس•إلى نؤ آلث حنيكن نتبرم بؤ وعرج 
والدف،البعير، كلأم ببماه ممديهم الطير، كلأم ئهم ئثناو كا0 ؤإف 

والحجر.والشجر، 

به.مزمنة منهم طاتثة بتنا أنش ممد لسليماف، سخرت، الجن كائن، ؤإل 

هاعمرسشلإنا.أنرْ•
النلأتكه،أمادة كال وبيتا. يحد>موئة، لئلتنال أ■ءواا الجس ويدكانت، 

أعداءه.ؤيدمحعول يديه، تين يماتلول 

عشوهويصرلتطأ ه ^ ٥١رسول ش تما جهل أبا أف مدم دكرئافينا ومي• 

،٣٨ّ:اينممرفياوداةوالهاةه/•
.١١٢٧٠ ٠ والرثاد _ J_J،^J__,،Y.Uواسر.زىفيإُت1عالأساع؛/

الأصمالحجر إلانة أن إلئ نثير أن ولأيي المذكور، نعيم أبي قول ف، الصنف تمرق وند 
صحح.دليل لها لمن الممدمى بيت، ق المرفه الصخرة ؤإلأنة آحل•، جبل فا 

حفرل ل،. المخر إلانة وفيه عشو، المادس الاب، ل معجزاته. أبراب، ل وتميم 
س_اررتاكثيبخاالفأس فيها يعمل لا التي الصلبة العفليمة الصخرة فقدصرب،. الخندق، 

صحح.حديثا وهذا تنهال، 



^^أءل2ل2؛أهء2ة2!»ءأأععءأ

وغولأو!جنحهراأ.م من لخدئ وبينة تيني إل ود1و: عمته، عر ثكص عنفه 
الننئوم.الدت1ع ي. ظ؛ قد ص عبمئ لكو ؤإذ 
عتنيه.أحس هكاس ، jUJ^Jlبن قتادة عتن وزد 
دبك.ق بتنا شازكه ممد بالغيو٠>_ا، يحبر عينتي كال ؤإل 

هو أ. 

قفل:

والمعصتة،عندذكرالطاعة عزوجل انمئبسا.باسمه عزوجل افه مزل ومد 
أيدها،ه[،وداوت ]الساء: وأطيثوأأؤثزثره *؛لأط؛أمأأق،" دعاووإ،ت قال 

•غإثأذومالت [، ٥٩]النماء: ؤآلثمول إزأس مدوه ؤ ومال؛ [، ٧١]التوبة؛ ،• ورّسوله7 
؛^٥٠ أس أعثنهم أن ؤزومامموأإلا ومال؛ ٤[، ١ ]الأنفال: ؛• خكئ قه 

ألمؤز ومال،ت [، ٥٧]الأح_زاب: يثمبمؤلدر،• إزأفي، ؤز ؛ي[،ومال؛ ]اكودة: 
-^؛٢٥ما ولُ;مون ؤز وماوت ]اكوة:^[، ورئوه آس عكثادد ش أئهء ثلثوا 

[.٢٩]التوبة: ؤرسوم، 
.ءم<ةًَو  نعي«اذكرت لختا: قال زيل عز ١^ أن ذكزنا زمن. 

فنل:

الاياء:ش محيله ي الظوثه الأخاديث وأثا 

فاو:١^١^٤، \ذظب ا؛ن أختزئ : Jliعبمئ، بن همدالأئل -٤ ٦ 
البماري،خدثنا مال: ١^؛،، أ-تينا مال: الثزني-تي، ا؛نأمن أمحنا 

(.٤١يرقم)؛ ا(مدم 



ى.شالآياءصااصم

تهاو تثار، أح؛زوا ت مال هش_نلم، حدسا مالت س_نان، تن محمد حددنا مالت 
ع1دالإهتبن جابر أح؛زدا هال! المقيئ، يزيد حدسا 

أممئ،محالإصكّ:
يالثم،ئطةمررا/نمزلمؤ 

الصلآ0^3*^4 أمي من زجل وأيما وطهورا، منحادا الآرض لي وجعيته 
هلثصل.

نأجكقاهاثجه؛خلآضهم.
الشماعه.وأعطيت 

،.٢١٤٠عا\ؤاالناس وتحئق حاصة، هومؤ \ؤأ يبمث وكاذالبي 
عنعمو، عى ١^؛>^،، حاJسا ماو(ت بكير، بن يحص و•حدسا الحاوي! ه_ال — ٤ ٦ 

ئريرْ•أمح، عى المنيتا، بن نعيد ض شهاُب، ابن 
^نمزث،باؤنم،،ثثنامحمجأناي،.داو:مثث،حزني 

ثدير٣،•ي دوتينت الأوض، حرائن بممايح أين رأيقنحب 
ينصرأته حاله حقيقة ؤإلأ المسافة هده إلا وبيتهم بينه يكن لم لأنه شهر مسيرة خص إنما ( ١ ) 

لهإكراما يعده من ولأمته له ثابتة الخصالة وهده وبينهم، بينه المسافة كانت مهما بالرعب 
قلوبق والهيئة المهابة يعهليها تعالئ افه فإن التوحيد، وحققت، اف يهناعة امتثلت، إذا ق^، 

أعيانها.
(.)٦٨الصنوة صفة ق الصنف، ٠لريقهت من ورواه به، صنان بن محمل عن ( ٣٣٥)الخاري رواه )٢( 

به.الخزي مار أبي ين سيار عن هشيم إلى بإستاده ( ٥٢١)ملم ورواْ 
لالصنف، من ورواه به، بكير بن عدافه ين يحص عن ٢(  ٩٧٧)البخاري رواه )٣( 

)٧٨(.الصفوة صفة 
له-الزهري شهابح ابن عن يزيد ين يونس إلئ بإستاده ( ٥٢٣)مسلم ورواه 



الصحنحنن.ق ااحديئ^ن 

اتسزة.الألخاظ و الكشزة الخناق أذتبمع الم: وخزاى 
أحمدأحترJا هال: على، ين الحثن هال:أحتروا محمد، بن اش مة أحبرئا — ٤ ٦ ٢ 

حدس،هال: أبي، حدبي هال: أحمد، ين ع1دافبم حدس_ا هاJ،: حنمر، ا؛ن 
عثدعن شجاس، عن الآءنش، ئلبما0 عن أثوعنائه، حدسا هال: عمال، 

اينمح،صأبيء،قاو:
[١١١١]

يشت،إأئالآمحرؤص>ا/

ومنجدا•طهورا الازص تح، وجعلت، 

نككائدءنداطلآ^ش
شهر.مسيره وهومص النير، بالنص._ه، ونبندت، 

ض،نينابمتىإإلش_ثاعه ه١حتtتدهم وول)ي:ثلمم، 
فنيممماشِبم.ا^ 

أبىعن حدساإنتائل، هال: محمد، بن حثنن وحدسا أحمد: هال، — ٤٦٣

ألوانعلن والغالب العرب، ؤيرادبالأسود العجم، بالأحمر يراد والأموي( )الأحمر قوله: )١( 
البياض.العجم ألوان وعلى مرة، الالعرب 

به.لم مبن عفان عن ٢ ٤ ٢ *y/ ٥ المسنال ق أحمل روا٠ صحح، إسناده )٢( 
،٧٤/٢راجفيحد_ض،وال٢٦٥٧/٤(،وسلفياك٢٦٥٧ش)

أبيإلئ بإسادهم  ٣٧٥/ ا ٤ المحح ق حبان وابن (، حديثه)٦٣ل ي الأؤلرابلوحيثمة 
يه.الثشكري عيداش بن الوصاح عواتة 



الثلأممحب ١^؛ ض محيه ذم j اتاب 

ئَلتئوواله.:نممم:
والأنود.الأحمر \رإ ثخق 

•وطهورا تنحيا الأرض لي وجعلن 

نهرا•بالرعب ومحزن 
احسأتؤإسى نماعه، تال ويد إي ثى من وثس ماعه الئ—وأعيت 

محيلآمكباشلإا>م
عنأيىنثار، عن حدسائالبماذاشي، ثاوت وحدسا أحمد: قان، - ٤ ٦ ٤ 

أمامه:

:يصلن^^١٢٢هان،: افه. رئوJ، أد 
مم،الأنذلهمتجاثءوتا.

ثا1ه.وأن<اتإدض 

يدي•تص سير نهر سميرة ض ولهزتيالدغب 

به.المؤوذى محمد بن حسين عن  ٥١٣المسند ز أحمد رواه صحيح، إطدْ )١( 
به•يوض بن إسراثتل إلى بإسناده ٣ • ٤ ٦/ المصقه ل شيبة أبي ابن ورواه 
فلاله مفهوم لا العدد *إن وبين)حما( بينه منافاة ولا الحديث؛)أر؛عا( هل-ا ل جاء )'ا(كا-ا 
 ،j-^ بأممر.ثم وقتبأربع، ل أعلم يكون وند الحمر، على





جدْتض أبيه، عى محب، بن عمرد 

دراءْماجتخ بملمي، اللتو بمس قام شوك، عراة همام افوه رئول، أف 
لهم؛هاو أليهم، وانحرف صش إدا حى يخرثوثه، أصحابه مى رجال 

يي:أحد أعطثهن ما الل؛لهأعطيئ لقد 
إبيضهمم'،نةانتنهمبميطإد

لنمه.

م،نلنثانضنضنمن؛يرصث

صمحهمبجنص،ثأمامضه
تجنشنوأبممحهمص؛؛ضئ

ي'كناسهمإثماكائوابمو0 دلك، مملموف ملي دثاذمى وصقئ، 

يلإنوئًذدفآخزقش

^يئاو:طكاضء،ثال:محنا
همداف؛بن جابر عذ المحى، عن مجالي، 

و4.محعيد بن قتيبة عن  ٦٣٩/ ١ ١ ني المي أحمد رواه صحيح، (إستاده 
سيدوابن ، ٤ ٨ ٦ ٦ والجماعق السنة أهل اعمماد أصول نرح ل اللألكائي أبوالقاسم ورواه 
به.الهاد بن أسامة بن عبداف بن يزيد إلئ بإسنادهما ٩ ٩ / ١ الأثر عتون ل الناس 



|تكتب،أهو أصاثةمنبمض السي.بكثامت، الحطادساآتى عمنبن أة 
الحطادسالا،،ابن فيهاظ صوؤوو وقاو: معتيب، .، ١^٠ عاى مزأة 

ءث—ئ عن سألوهم لا ميئ، يتصاء بها جئتكم/ لمن بيلْ مسي والذي ب؛!  ١١١]
لوأةيد0 شي والدي هتصدموثة، أوبتاطل هككدبودة، بمحن دث١صئوقإ 

هبنومأف إي مايبنه حيا، كان موتى 
بنوعتدالملك العلوي، ينلئ بن علي أبوالمايّ، أحأرئا — ٤٦٨

بنمحمد أحبرثا محال! عدالواحد، بن عتدالحميد أحتزتا قالأت الكئو■حؤإ، 
ماوت■عدالصمد، بن محمد بن أحمد أحبزيا هاو(ث الدواس، •ءتدالؤحة_ن 

حدسامال؛ الحماني، يحص حدسا قال! الداومق، تعيد بن عثمان حدسا 
^يىضبيصمحينتياش،ثال:

لصللتمركئقؤيي، يم داسنموْ، موتى محم لو؛^١ افه.ت وو رث مال 
محينيل٣،•سؤتح( وأدرك م حى موتى ولو"كان الثبتل، تواء ءس 

امماب؟.أهل من تأحذوه حى ني ق ومريدون أمتحيرون أىأ )أمتهزكون(: نوله: )١( 
لهدردئ بأحرة، وتغير يخطئ، وهوصدوق الهمدان سعيد بن مجالي فيه صعيف، إساده )٢( 

به،الغمان بن محريج عن ٣ ٤ ٩ ني"ا؟/ المق أحمل رواه الأربعة. المنن وأصحاب لم م
(.٩١)الصفوة صفة ق المصنف طريقه! من ورواه 
وابن،  ٢٧/ ١ السنة ق النيل عاصم أبي وابن ٣، ١ ٢ / ٥ المصس ق شيبة أبي ابن ورواه 

بإسادهم ٠٢٧ / ١ المنة شرح ق والبغوي ٨، ٠ ٥ آ/ وفضله العالم بيان جامع ل عبدالر 
إلئهشيم؛ه.

بنمحمد عن ٢ ؛/ الكلام دم ق الهروي إسماعيل أبو رواه كصابقه، ضعيف إسناده )٣( 
وق، ٣٢'؟أ/؛ النيلأء أعلام سير ق الدهيي ت طريقه من ورواه به، اس الدبعيدالرحمن 

.١٤٧/٢تدكرةالحفاظ
بنعيداض إلئ بإسناده ( ٤٤)٩ المسند ق الدارمي عبدالرحمن ين عيداس محمد أبو ورواه 

نميربه.





ثأحئئكاكائلم.
وتنحيا•طهورا الازص لي ومحلت 

ثأنبذقإدمحثاة/

حدسات قال أبى، حدلي ت ماو يثير، بن عتداض محمدبن وحدسا مسلم; هاو — ٤٧'
ص،ري ^ بن ص حالي، يل.'0آلي إنما 

ضخدْ،ضبيينم،قاو:
يحوم عي، أنوتها ممزآةزاةْ نجزبمر، هدحو الننحد، قي 'كنث، 
صاحتؤ.هزاءة بوئ ئراءْ ممرأ آحر 

هزأهدا إن هقلث،: <،.، ilزئوو عد جمتا ٥^١ \ص قضتا هش؛ 
صاحيه.هناءة آحرممرأبوئ تنده ويحل عي، قراءْ 

ثأئهنا.س اللمي ئخس محرأ، اقوه، رئول هأمرهنا 
مح.ب،دلأإذممتحالخامى•

جعفربه.بن إسماعيل عن وغيره معيد بن قتيبة عن ( ٥٢٣لم)مرواه )١( 
يرياهبه، يعقوب بن عدالرحمن بن العلاء عن ٢( ٤ حديثه)٩ ل جعفر بن إسماعتل ورواه 
ل،جمان وابن ، ٥٥م الأيار مشكل نرح ل والطحاوى (، ١٥٥٣الترمذي)طريقه: من 

،١ ٥ ٥ ٦ / والجماعة؛ تة الأهل اعتقاد أصول، مرح ق واللألكاني ، ٨٧ ١٦الصحيح 
.٦ ٠ ٧ / Y الكري السنن ل واليهقي 

الشيطانلي وسوس معناه: الجاهلية( ق كتت، ولاإذ التكذيب من ي نفق )فضل نوله: )٢( 
أوعتثككا،غافلا كان الجاهلية ق لأنه الجاهلية، ق عليه ت، مماكتأثد للتبوه تكذيبا 

فقد-با، يؤاخذ لا عليها تمر يلم إذا الخواطر وهذه بالتكذيب، الجزم الشيطان فوسوس 
تعالن.اممه من خوفا عرقا ففاض صادره، ق بيده الني. صربه حنن الحال، ؤ، زالتا 



٣٩٣ y^__sms_s»smsss^^

عرقاهفصت قيصدري، صرب عشسي، ئد الله.^ما رمرل رأئ فلما 
ئلفي:بممح،أنطأدداتنأاكنآنمح

أم•عش ههم0 أذ إلتي هردذت حرف، 
ممح،همسلكأ0م0محهمهمئَإلثاكا:م 

لأنثةزئلآءاطٌون1\يأه: 
ئتقها.

محمح،نهمئمحونم:زغئ

ْنلثإ.أقراد من مله وحديثان الحديث هدا 
ثاو!التنري، بن أحمد بن علي أحبريا ئال؛ أحمد، بن موهوب أحترئا — ٤  ٧٢

عبدالصمدبن إبراهم ا حدثنثال! الصلت، بن محمد بن أحمد احترئا 
[١١١٢]^^١ قال: ر، ^^١ : ينأّلإاط،!١^ ظ خدننا قاJ; الهاث-مق، 

جانام،ضم،ضرس:
الأسثاءغلى ضلني افت'ونالى إو قال! اش. ئول رض 

دءئلأتيمحام•

المنةشرح ل الغوي طريقه! من ورواه يه، نمير بن عبداض بن محمد عن ( ٨٢٠)ملم واه ر١ 
)٨٨(.الصفوة صفة ق والمصنف (، )٢٨المختار الني شمائل ق الأنوار وق ، ٥  ٠٢"٤/ 

لأطه وابن ، ١ ٥ الصحح"ا/ ق حسان وابن  i.\\\j\'y/Toالمد أحمدق ورواه 
الكثرئالسن ل داليهمي ، ٠٨٧/ ١ ث، الحديرب j والخطابي ٦، ١ ٥ ؟/ الإبانة 

fy  به.حالي أبي بن إسماعيل إلئ بإسادهم ا*مأه



وأنتلني1رضش
ئو1ئوووبأقولو.وتحننيلألأبطقو.ي 

سدهالصلأ0 أذزمحة مد  UjUؤطه_ورا، منسحدا الآنض لي وحمق 
وطهوره.منحيه 

ثأحثشكصج١،.
طاهربن الثض بن أط أي ئاَل: ١^٥؛،، م ئ ١^^ أي -  ٤٧٣

محمدأح؛تداأبوسعيي. ئال; ثابت، عتيءبن أح؛رداأحمدبن مال،ت الثيج، 
خديث1و: ، ٣١يموب ئ فند حينما قال; ١^٠؛،، ثونن ابن 

سابمأحبرJا مال! موتى، اقوبن عتيد حدرثا هال! الطرّوسي، أبوأميه 
محاو:عثاس ١^، عن عكرمه، عن الثدي، عن أبو^1^، 

بمشيننح، •؛، ٣١ثى بجتثني ينم الأوزطهوواومنحدا، لي جعلن 
خمثلجي،مبم

نهر،مسيره المشركن ونص وكوذنيتي فهر، مسيره ؛ار.همج، وبمرن، 

عبيدعن الأمالي)٣٧( ل الهاشمي عبادانممد بن إبراهيم أبوإسحاق رواه صحح، إمتاده ١( 
له.محمد ين أصاط ابن 

(،٤  ٩٨)ني المق والسراج ، ٤٥١/ ٣٦ني المق وأحمد (، ١٥الرمذي)'ُأه ورواه 
،واهميJاب٢٥٧/٨امر^٠(

كرفيماشوخا/ههإ
هداومحسار صحح، رحسن وةاJا به، التئمي طرخان بن سلمان إلئ بإسنادهم 

واحد(.وغير بحير، بن وعبداه التثمي، سليمان عنه وروى معاؤية، بني مولى سيار له■ يقال 



٥^^.ق اللأ١^۶٠!، كقدف 
دالإس•الجن إر دمحثئ لوثي، حاصة أليى يبمئ العي وكال 

أذأئسسثهت وأمن قتحيءالنارفتأثلث، الحنش،  frUJVtوث١دت 

لأ٠ءيأ١،*'ئماعءي أذا وأحزن ئولٌ، أغطي مد ذثنئأن 
هه -نو 

،i_lوالإuةأثث الم1 أن وذطوم تزاري، بثيان مدلكن ئاتو:  Jliنإن 
١^١^؟.لي أحثث، الرنول مول وجه مما 

وأشئهضه العنيمه—اش وقدموا جاهدوا الأنتاءإدا كان أنة فالجواب! 
^لأشنينبخامالأمح:نوشظفي

الأنيا؛من ُرعرائى الم. رئول مال مادت محْ، أبى حدث من الصجمحتن 
عزو،الئه:يكم قال _!، أن قانت لثاكله، الناث قأؤت عبموا، U محنوا 

نلزثحلالناوقاك1ئه، فأئثت المال، في ئوصعو0 بمرة رأس مثل فاحرجوا 
ttهطث-ها وعجزJا صه زأئ ثعاش ١^ بال دلك محبما، ممن لأحد العنائم  llJ .

ئلأالأدي؛اء، يؤذ للعانمين ملك1ا ثكوف قإثها والصوائات والإماء العبيد وأما 

ونقل، ١  ٩٢/ ة والتعديل الجرح ق كما وهومجهول، أبوحماد الم مفيه ضعيف، سناده إا 
لالحاري رواه مرسى،• بن اش هميد عثر عنه روظ أعلم لا مجهول، رشيخ أبته عن 

،واّفياسماهمئ\/يءأ،
به.موسئ ن اض تميد إن هم 

منكر(.)حديث الميزان.iا٨؛ لسان حجرق ابن وتال 
الحافظ.اليغدادي الخزاعي ملم بن إبراهيم بن محمد هو• ١إطرسوسي أميه وأبو 



يحوو أوالهدية بالائتلع بل العنيمة، بنيت، دلك، من ئيء أحد للأنبتاء يجوز 
ذلك.

محليمان.سري هذا ومن 

فه،ؤنيمهزلإف والصمئ، الحس، يأخذ ثك1ل س، ليثنا دل—ك يجور وكاف 
الأنبثاء.دول حصائصه من وهدا 

يةأبم1ا؟يالميدوالأناة مل: قاف 

بدللث،عامري لسئنا.، وأحن؛ حاصة، الأدبياء عش حئ؛ دللئ، ولكن يعم، ملنا: 

قال:أعين، ابن أحبرثا قال: الداودي، أح؛تنا مال: عندالأول، ا أح؛زن— ٤ ٧ ٤ 
ئثاظ،نن ]ئخئد حJكا 1\ذ\ البماري، خدننا : ١JLj^؛،، عدتا 
صأبوررعه، حدسا قال: أبوحثال، حدسا ثال: ؛، •ءLJاشا١١حدسا قال: 

ماثاتأمح،محْ، 
بمغدلك؟ وهلممرونىيأ المامة، آناشئدالناسيؤم اشه: قالزثول 

منالناس قئع وثديوالشمس، صمحدواحد، في الاثميىاف؛ ؛ا ب، ١ ١ ]٢ 
منألآسظؤوبي تنض: الناس بنص قمول لآيطمونى، ما والكند_، )لنم 

وصسعيد(، بن )يحي الكتاب: أصول( جمح ل وجاء المحح، من المعقوفتين بين ا ما 
حديثهروئ وقد بواسطة، إلا القهلاj^ وص ّحيد بن يحص عن يروكا لا الخاركا فإن حطأ، 

٤٠٣٨ / ١ ٥ الند ق أحمد حيان أبي عن 



شنبما>وجو؟قأ/نم.\ا،

هذاوسياق الخلق، ق يني هوالذي وأنه الثماعة، حديث ودكن 
اخياجئناك الأَخاد,ث زنووق اشُ، شاة إذ الئثاعة تاب و الخدئ 

عليهم•وميمه إليه كلهم ^، ٠١١
العووجي،وأبويكر الأندى، أبوعامر أحبرثا ت مال الكرو؛ًي، أحبرئا " ٤٧٥

الترمذي،حيكا قال: انمنتوبؤ، خدقا ئال: الماح-ق، أنحرنا ئالأَ: 
قال:خدكاهمداصَمينخزب،ئل:حثكااصينفي1ض، 

ضبي،ضاّينم،ضمينuلك،،ئال:
إداحطيهم ا وآننموا، إدا حروجا الناس أوو أنا الله.؛ نمول مال 

ولآدحز١٢/ربي عش آدم ولي أكرم وأنا إداممثوا، مبئرئم وأنا ومدوا، 
همحمح؛امحوايمح،

محي،مال:ياينأتيمالت

به.حيان أيي ص المارك بن عداه عن مقاتل بن محمد عن ( ١٤٧ البخاري)٢ )١(رواه 
جرير•عمروبن ابن هو دأبوورعة التتمكا، حيان بن معيل- بن يحنن مر حيان دأبو 

يزيدبن الحسن عن ( ٣٦١الترمذي)"رواه س—ليم• أبي بن ليث لضعف ضعيف، إساده )٢( 
الإسناد.هذا بمثل  ٣٩٣ص التمرة ز المصنف ورواه يه، الكرز 
ره•حرب بن عبداللأم إلئ باسناده  ١٣٢ ٢ / ا ٠ النفير ق حاتم أبي ابن ورواه 
والبيهقي(، ١٦٠الشيوخ)معجم ز الموصلي وأبويعلئ ،  ١١٣ /  ١٣المحي ق البزار ورواه 

الربيعنحرعن بن اش صيل- عن مليم أبي بن ليث إلئ بإسنادهم  ٤٨٤ْ/ المرة لأتل دل 

تولالخراب بان ورجح إصاده، ق الاختلاف ٨ ١ / ١ ٢ العلل ز الحديث اكار^ءلي ويكز 
منذكرءييداش؛نزحر.



^^&ءص»لس»ل»ءءء»ل&سءسءءه» ٣٩٨

،١٠۶^١^أبومحمد حدثنا ت محال _ئزمحتدي، الثعمر بن عبمى أح؛ردا 
جال،ضضورينراي،ضبي،،ض

يادتم، ص م، بن الربح 
حطٍيهموآئا ومدوا، إدا قائدهم وآنا حئوحا، أولهم آنا اقو.ث رسول محال 

١^١؛^أيثوا، يدي ذق إذاكوا،ومحائنتساإذا 
ألفنعأي بملوقث ري، عش ولدآدم وأناأكزم يوهئدي-دىرى، والثماسح 

ي،أؤلإلؤمح،<.

عىزمعة، حدسا و\ل(.' -كدالمجيد، اقوبن p؛،J وحدثئا ١^١^٠^،؛ نال ~ ٤  ٧٧
دال:عثاس، انن عن عكرنه، عن نشه، 

تلمهمدئا إدا حم، يحرج رثول يذآصحايب ياس جلس 
■>ديثهإإ.فشح ثتدا'5زونى، تمنهم 

فلأنإلئ زيدأ استنفعت ت نولهم من المفعول— بتاء علن الفاء —بفتح نوله؛)ممتشفعهم( )١( 
مستشنيإليه.وفلان —بالفتح— متشفع فزيد إليه، ينفر أن سألته أي 
أغاد0لهم، شفيعا أكون أن افه أمحأل أى الفاعل— بناء علن الفاء بكر — التح بعض وؤ، 

.٩٣٦٨٩; المفاتح و.رقاة القارى علي ملأ العلامة 
يومحير كل ومفاتح الشفاعة، بأنولع الكرامة أمر أي بيئي( يومثذ والمفاتح ت)الكرامة قوله ر٢( 

بتمرل.القيامة 

منبالريش تكنها لأما النعام، ببيض شبههم ومستور، ممون أي مكنون( بيض نوله؛)كأنهم )٣( 
الألوان.أحن من هذان ؤيقال محقرة، ل أبيض لونهم مكون ء,الرع، الغبار 

ص_عدودهصليهان ين سعيد عن ( ٤ )٩ نن الل الدارمى رواه ايقه. كصعيفا إسناده ( ٤ ) 
يه.الواسهلى 

شرحق والبغوى (، ٢٤)النبوة دلائل ل نعيم وأبو ٢، ٠ ٨ / ١ السنة ل الخلال بكر أبو ورواه 
سمرا/م1،بإّنامإنس

يه.سليمان ابن 



الئلأمغلتهم ١^؛؛،؛ غش محله. ذم ز الأوو الباب 

حليلة.ؤإنزاهيم حليلأ، حلقه من احد اممه أو عجتا هاو 

ئكل؛>تا.موتى الله أن'كلم من بأعجب نايا آحرت وهاو 

يريحه•ام ُكلمه هميثى آحرت وهاو 

افآ.اصط٠ا٥ وآدم وهاوآحئ؛ 

حيلألإبرامحم دءجب؛دم' هدتمت'كلأتفم وهال؛ يثلم علبجم يحرج 
وهووكلمته، زوحه وعيثي وهوئ.واك،، حثة، وموثئ وهوكد.وكا، ^، ٥١

وأئاولاهخر، اف، حبيب وآنا ألا وهوئ.واك،، افة، اصطذأ0 وآدم 
أول،وأئ1 هغز، ولا دوثة همن حنةآدم الم1مة، ثوم ١^٠^ لواء حام-ل 

واناهخر، وع ارمؤ٠ين همراء ومعي هيدحلنيها اممه، قمح ، فغر ود 

أنحرناثاو: ند.الثار، ئن التارك \1ٍ\ ئال: ناصر، ابن أنحرنا - ٤٧٨
أنحرثايال،: ^_،، ابن أنحتئا هاو: نحويه، ابن انحزئا هال،: الجوهري، 
أحبرثائاذ■' المرثي، علي بن الحس أنحرنح، مادت حلف، ئحئدبن 

وهورضوانحازما ممح حا، وقرعه افاب، حلقة بتحريك الجنة باب بمل—رق من أول، (أي )١ 
الأنياء.من غيره لأحد يفتحها ولم ه له كرامة 

السنن،وأصحاب مقرونا لم مله روئ الجندي، صالح بن زمعة فيه صعيف، (إسناده )٢ 
عبدالمجيدبن الله عبيد عن ٤( السنن)٨ ل الدارمي رواه صحيحة، شواهد لألفاخله ولكن 

بناض تميد إّنادهإش ٣٦٧/٤ىjالكامل
يه.عبدالمجمد 

يكونأن أحنى مناكير، أحادث زمعة عنه )روئ أحمدت قال اليمال، وهرام ابن هوت ومحلمة 
ماجه.وابن الترمذي له روئ صمما( حديثه 



^عل2؛2ةةه؛2علء2عء2ل1هأ

محمدص عمرو، أيي عمروبن حدسا ت محاو العدايأ، اممه عبيد بن أحمد 
اين/الثاثس،صنيضاوح:[ ١١١٣]

<محمد.١١مى إلثؤ أحب ولاأبرأه  ١٥٧■؛" ٧٥١ماحلى عثاس؛١!،؛ ابن عن 

أحتردات دال أبوسعد أحترJا مال! محمد، بن الحير سند أحترJا " ٤٧٩
أحمدبنبن محمد حدسا هال; ، ١ عداش بن أحمد أبونعي، 

حدثنامال! لوين، حدثنا م—از،ت الحكم، بن إئزاملم بن محمد حدسا داو(ت 
مال!حديثأ ص صله، عن إسحاى، أبي عن حديج، 

ال،وه'دكلنا،'كلمه وموتى افه، حلل إبرامحم اللوه• وثول أصحاب هال، 
.اف؟ وثول، يا أءطسث، يما وروحه، اف *قلمة وعيثي 

تابلة يئع من أول وآنا راكي، ثحث، ئهم ادم ولد ت مال، 
سهل،بن موتى حدسا I مال اثغطريفؤ،، أبوأحمد وحدسا أبويعم! مال " ٤٨٠

عنحماد، بن مر حدسا مالت بهرام، بن الماسم بن أحمد حدسا ماو(ث 

الحسنوفيه مروكان، وهما باذام وأبوصالح الكلي، الساب بن محمد فيه مروك، )١(إسناده 
.a٣٧٨/ بغداد تاينخ ل كما وهومتهم؛١^■'--، زكريا بن علي ابن 

ابنص الجوزاء أنحا عن ُالك بن ■يرد حديث من وجدته ؤإنما الوجه، هذا من أجده ولم 
أضنا.صعيف إسناد وهان.ا ، ٩ ١ / ١ ٤ التفسير ق الهلبمري رواه به، عباس 
بنمحمد هوت حرث وابن الغدادتما، الخزان حيويه بن انماس بن محمد هو: حيوبه وابن 

المرنان.ابن هوت حلما بن ومحمد الكانّبا، حرسثا بن اف عبيد 
احتلفوقد عمره، فيTحر حفظه تغير ولأنه السييعى، إسحاق أبى لعنعنة ضعيف، ناد0 )آ(إم

عاليه.
بنحدبج عن آ ر٥ جرنه 3، بلوين المعروف المصيصي ص، بن ملمان محمدبن رواْ 

به،زفر بن صلة عن يالشمي وليس عامر عن إمحاق، أبي عن البمضر حدبج بن معاوية 
الجوزكا•ابن مارواْ بمثل يه لوين عن '٩ ٢ ؟/ انله م3، الكرماف حرب ورواه 



و\و:أنس عن الزهري، عن عطاء، بن محاذ 

هجعكوهد^^4، إي ض يتكن ٢ إيه يارب، ظئ■' افه.ت رثول، مال 
خ'افاَل،زضاناوخ، ^١٠٣٠

جعلت،ني؟•مما الموش، نمنى وأحيمث دالئياطص، 
لإمحذبمظ،أنلأ1ذوإيمحث،ض،

،.١^١٢أعطها ؛ Jjظاهئار١،، يقرءوذ أناجيل، صدورأهتلث، وجعك 
ىل;أختنارطابي،صينضين

حيكاقال; الدازههلؤ، عمن بن عيي أبوالحض أح؛ردا ت مال الثئح، 
هاو:ئاكاذ، بن أثوب، حدش هاو: ائئهتدي، بن ع1دالصند ئن محداش 

بدر،بن ١^ عن متافر، بن ووح حدثم، يال،• صالح، بى عداممه حدكا 
معتد:أبي عن العيي، هاووذ ش عن 
احدترب، يا هالت،أ الثناء إلى ُي أنري لما هال: اممه.، رنول عن 

يا،ثنسث،إيضةانامحا،
^١٥١بميم، من لأحد دلآيّ؛محا ملكا ثشاذ وأعهثش ربورا، داود وانين، 

و'كلئتكاحليهد، إبنامم ايحدمحت، كما حلنلأ، ادحددال1، محمد، يا هال: 
 ١( C يقرأونالكتاب أهل وكان حفظا، صدورهم ق ه يجمعونظاهرآ، اش كتاب يفرأون أتبمم أي

حفظ1ا.يستوهه متهم الواحد يكاد ولا المصاحف، ل كتبهم 
واممهحدآ الحديث صعق وهو البجلى، عجلان ين حماد ين نصر فيه متروك، ناد© إمحم( ٢ ) 

صعقالخراماق مسلم أيي بن عطاء بن وعثمان واحدأ، حديثنا ماجه ابن له روئ بعضهم، 
كثيرابن تفسير ق كما النبوة دلائل ل نعيم أبو رواه أيضسا، ماجه ابن له ورئ الحديث، 

 /a به.الجرجابي الغطريفي أحمد بن محمد أحمد أبى عن  ٠٤٣



■Mmmmmmm

ثونةتوحأتمة[ الكتاب، داJحه ئكليمتا، موتى كثائنئ 

وجعلتهبمث، ■>ة\مؤهلم أزيز)آئ ولم يجنهم، يإسهم دأحثريم 
أثم ام،ءَ أثئاك وأطنت زطهورأ، هثاجد وهك، ك ثص 

وأنرلتمنك، لثرصن، عدوك إنى حص رالثم<، ودصندل2، ملها، لأمة 
ؤنس،ممذمكنيلأأذوهطاي،محامتا>ها، 

إلأذكزث،ضص

أحتزثاأبوتكرالصالحان،ئاو! الؤوصة، عدالواحدق بن نعم حدثثا " ٤٨٢
•حدسادال،ت الثّ_ح، ١^ أح؛زوا ثال(ت تالمانازأ[ل'اا، أبوئصر حدسا دالت 
عتداممهحدسا مال! المئطري، داود بن علي حدسا مال،ت العبأس، بن محمد 

تالأصول، وحاءق —؛،، الحديتخريج مصادر ومن المتناب، العلل من المعقونتين امن (م)١ 
)وفاتحة(.

وهوالعبدى أبوهارون ونه بالكييإ، وهومتهم مسافر، بن روح به تفرد موصؤع، (الحدين، )٢ 
أبيعن ١  ٧٨/ ١ المتناهية العلل ؤ، المصنف—، رواه الحدين،• مروك وهو جوين، بن عمارة 
لايمح(.حديثه )هدا وءالت به، الحريري( القاصم 
به.صالح بن مداف إلئ بإسناده  T١٧٦٢/والمفرق، المتقن( 3، البغدادتم، الخل—١ ورواه 
)القاصي(،اكالثهت أحماو نسخة j( وجاء النم—خ؛)الفارسي(، بعض ون( الأصل 3، )ّآ(جاء 

—ا'ز(،القاص الأصهان( معيد بن محمد بن الفصل وهوت أك، ما والصواب ، lla->?ا وكلاهم
وهو، ١ ٧ / ١ ٠ الأناب ق كما أصبهان، من فرية بلدة إلؤ( بة نوهي القاص—ان، ويقال،ت 
تاريخ3، ترحمة وله الأصبهانٍ(، حيان بن جعفر محمد؛ن ين عبداف الشيح أبي عن بمرومح، 

محملذر أيي بن علي بن محمد واسمه الصالحاق أبوبكر عنه والراوي ٠  ٥٧٦و/ الإسلام 
أبيوشخ . ٥ ١ ٢ / ١ ١ الإسلام تاؤخ يتظرت (، ٠٥٣ ) نة حمالمتوق الأصبهاق إبراهيم ابن 

المودالحافظ، الأخرم ابن الأصهاف أبوجعفر أيوب، بن العباس بن محمد هوت الشخ 
القنهلرىالتميمي يريد بن داود بن علي وشيحه؛ ، U٤٢/ الإسلام تارخ بمظرت ٣،،  ٠١)ستة 

وعنالليث، كاتب المصري صالح بن عبداض عن يروي وهو ماجه، ابن شخ البغدادي 
وغيرهما.مريم أبي بن صعيد 



تجي،بن محْ ص يزيد، بن ئائ حديج يالاث مريم، أبي وابن صالح، ابن 
ُال■عبداش، بن جابر عن المنيب، بن نعيد عن 

-،[١١١٣]البسن مس العالميى/ جينع عش اخ'احثاردى إن اف.I زمموو فاو 

بنالحتن أحّريا مال! رخوا)،، بن أبوثصر أحتزثا مال! معتز، حدسا — ٤  ٨٣
مال،!يوص، حدسامحمدبن مات،! حشر، بن حدساأحمد ئال،! علق، 
عنالرابص، سمحي بن موسى حدسا مال؛ الداربهم،، محي بئربن حدسا 
^!عداف، جابربن عن البمكري، مس بن ئاتنال عن ^١^، 

الروبئ،وأعطايي الكلام، موسى أعش الأعروجل إ0 اش رسول يال، 
المورودأ'آا.والحوض المحمود، باسام ومصلي 

حدسيمال،، الحافظ، أحترJاأبوبكرأحمد مال،! أحلرثاأبومنصورالمزاز، — ٤  ٨٤
أحمدأنواحمدمحمدبن -^؛!١ مال،! الدنكري، علق بن يحص أبوطالب 

!^^،٧١حمويه نن أبوبكرمحمد حدسا مال،! الغطرم—،، بن المامم ابن 
ينأتا0،دال!غكاوابإينمَ،ص

موأبوالقام، ٢  ٨٨الأستار٢١ كشف ق المنيكما المزارق رواْ ه، بلأي—أس إ؛منادم )١( 
بنالزنافع ي/؛اما;إنادهما اهلاJةوالخماءأن اللأتكائيjنيأصولامحقاد 

والمزنلصص.لالبئر سوئ العالمين، عش أصحابي احتار افآ )إ0 بلمفل؛ به يزيد 
كتابل المنقح رواْ بالكذب، ويومتهم الكديمي، يونس بن محمد فيه مروك، الحديث، ( ٢ ) 

موضعحديثا هذا ونال،ت به، القطيس جعفر بن أحمد إلئ بإسادْ ٢ ٩ • / ١ الوصوءارت، 
للحديث،(.وقاعا وكان الكديمي، وهو يونس، بن محمد به والتهم ^^، اممه رمولر على 

البغداديرضوان بن ءثداللاث، بن أحمد بن عسياقه ين أحمد هوت رضوان ين نمر وأبو 
.١٣٩٣/١ الإسلام تاريخ بمفلر: (، 0٢المتوذمة)٤ المراتي، 
القطيم،•ص؛ جعفر بن وأحمد الجوهرمحا، هوت علي بن والحض 





ْ_هإ ض؛ثرغماص اكام ال؛اب 

الثانياتاب 

ظؤ
وماحات،ومحظوزات، بواحبات، ه حص وقد 

خلاف.الليل تام وي المجر، وركعتا والأصحيه، و\ليو.أ الئواك، ذالوا->جاتت 
بالإماء،واوؤيج الممئوص_ة، الصدقة وأكل والع4نرأآ،، الرمز والمخظ-وراتت 

محالخزبني:شم.
الدلك، من منع ؤإئما المحظورات، ي دكرلم، قد والكهائه الئعر وأما 

علته.حئ؛ أية 
^^طفيامحم،هيمأهُوةر؛،،وئس

عددأي والت_زوج المعن،رآأ، مى والصفؤ الحمى، وحس العطثانلْأ، مس 
ندقاثكؤ وجل عز قال، كما ثدرأ،  ١٣ووقع بما، كرم اش الأعور أي )١( 
وازني٢(،  ٦٨٣أبوداود)رواء الأمن( خائنة ك تكون أن لمي يشني )لا لقوله )٢( 

بملهرهما غير بقلة يضمر أن الأعين خائنة ومعنى وناص، أبي بن سعد حدبث، من ٤( ٠  ٦٧)
بالعين.الرمز عليه يْللق وهوالذي للناس، 

عنهذك نقل نقد بما التسري أما له، زوجة الأمة لاتكون يعني بالإماء، ت)والتزؤبج ه نول)٣( 
أداته.أي الحرب( )لأمة ونولهت واللام. الملأة عليه 

•شيثح الليل من يطعم أن غير س أيامح بموم عوأن )٤(الوصال،؛ 
تعالن؛نوله لعموم وذللتؤ غيرإذنه، س انملثان س أخدالماء له. أن أى الععلث—ان؛ )٥( 

هبنمموس كل يقيه أن الكريمة الأية هذه من ؤيلزم أذس-آم،• المح؛يرك>س أول لبق أؤ 
سواه.س علئ يقدمه وأن وماله 

ثأةشء من أثماعتمتم ؤ تعالن؛ تحصرلقوله لم ؤإن الغنيمة س الخمس فله)٦( 
•مثن،نتوق - ِني 

صفيةالمومتين أم اره كاختيالخيمة من القسمة قيل اختاره ما هو المغنم من والصفي 
له.زوجة 



اله؛ةراا.وبلهظ ولأولي، بجرمهر، والككاح ثاء، 
قأزواجه وجعلهى الدثا، ق عسرْ عش أزواجه فتحريم الككرم—اتات وأما 

بمده.ولأبق كاثه، الحلق إلئ وبث الجى، 

المامة،يوم إلى باقيثابمصمح مٌجزْ/ وجبل تشسح، محنم وحليت'لمويت [ ١١١٤]
ويتحئئبه•

تقال ١لحاذذJ، أحترئاأبوتكرالحطيب قال; أحترئاأبومنصورالمزار، — ٤  ٨٥
^؛٠١أ-يني قال: أيت١أثومالإىاطفي، قال: ايزئاني، أنينا 

الولدبن الياص حدسا النحعتي،ئالت ئصعمتذ ن محئد ئن علق ائس 
حديناقال: تميد، حدسا قال! محمد، بن مزوان حدثنا قال: الحلال، 

قاو:مالك،، بن أش ض قتاذه، 

عشضص:ائاء،ثافاعة،
وشدة١^٠؛،، وئرة 

يسذكماآن ألتى أياد إن للتي نصما ؤهيته إن مؤينة ؤيه ُؤل تعالى: الله لمول وذلك )١( 
•الثؤييثث،■ لئن لاكنين حابمتثه 

ابنونال متكر(، محر )مدا ت  ٩٣/ ٤ الاعتدال ميزان ق الدهي ونال جدا، صعيف إسناده ( ٢ ر 
المتاكيريروي محمد بن مروان حبازت ابن قال ج^، افه رسول عن بمح لا )هدا الجوزي* 

رواهعليه(. يعول لا والنخعي الحدين،، ذاهب الدارقطنىت وفال به، الاحتجاج يحل لا 
ورواهبه، الرقاق محمد بن أحمد يكر أبي عن  a٦١٩/ بغداد تارخ ق البغدادي الخْليب 

.٢  ٦٣/ ا ٤ دمشق تارخ عساكرل اثن طريقه٠ من 
أبيص ٦ ٢ ٠ Y/ الشيوخ معجم j الإسماعيلي إبرامم بن محمد بن أحمد أبوبكر ورواه 

المتتابالعلل ل ا الممتفورواه به• النخعي ممحيإ بن محمد بن عالي ابن ين الحعلمحا 
به.القزاز أبيممور عن  ١٦٩ا/

تاريخل عساكر وابن ، ٤١٨الشاميين ند مول ، ٤ ٩ U/ الأوسط- المعجم ل الطرال ورواه 
=به. الخلال صح بن الوليد بن الماس إلن يإّنادهما ٢ ٢ أ/ دمشق 





اوابعاداب 

أنواالئفؤ،نال: \لثذ'ب ائ أنحنى ثاو: الغمز، اين اأثون-  ٤٨٧
بنريي حدسا مال؛ ر، حدثني مال! بزأحمد، مداش ا حدثنمال؛ 

مال:خدمأبوالزؤ، مال: وه بن المحن خيض مال: الباب، 
مال:خائن، خدننا 

Jl3 ، هطمآمنعليؤ أت1يىلاا، هزس عش ١^^١ أست،بمماله افوه: رسول
__)٢(م.ْأ 

وبياض.سواد البلق: )أبلق( انوله: ١ ١ 
حمل.له مرع كساء أي و)تهليقة( 

الإسلامتارخ ق الذهي وعده تدرس، بن لم مبن محمد الزبير أبي لعنعتة ضعيف،، (إسناده )٢ 
نيالمأحمدل رواه واقي. بن الحسين منكراُت، من ٥ ٤ ٩ / ١ الاعتدال ميزان ول ، ٣٨/ ٤ 

به.الخباب بن آأ/«همءنزيد 
لالشخ وأبو ، ٢ ٧ ٩ / ١ ٤ المحح ل حبان وابن (، ٢٠٧الزمد)ل عاصم أبي ابن ورواه 

ىفيالأ/ارفيشماتلاشاسار)؛ا(،ونوامف
إلنبإسنادهم  ١١٧٤/ انمناهة الملل ق الجوزى وابن ٢(،  ٤٨النبوة)دلائل ل الأصهاق 

به.وانل. بن الحسين 
حديث،من ( ١٣٤٤ومنها)مواضع، ل البخاري صحح ل ثبت، إذ صحيح الخدين، ولكن 

الأرض،أومفاتح الأرض، حزاتن مفامحح رأعطتت نال: اش. رسول أن عامر، بن عمة 
عماوهداإحثار فيها( تنافسوا أن عليكم أحاف، ولكن بعدي، تشركوا أن أحاف، ما واف ؤإل 

والللثؤ.الخزائن من بعده من لأمته محيفح 



سالمحاِصوتفيذيه

الخابزاتاب 

ونءعنضه'~،
العلاف،ئن محمد بن على أح؛رثا مال• ثاصر بن محمد أحتزثا — ٤  ٨٨

ع1داشبن محمد أ-ئصنا د1لت الحقامق، أحمد بن على أ-نيدا قال؛ 
ننبت\0 خدكا محال: تئن، ئن نن^١^؛ خلكJli : 1الشاقُتي، 

حيفا^١^بنوهب،عذعنروبن١^^،صأمح،مال؛ أبىعنزاف، 
الحدري،إال:تعيد أبى عى ١^؛؛،، عذأبى ١^؟، 

ئدريللن،: اولاعروجزيقول إ0 ممال،: بظ أثاني الم.ت رئول مال 
كذوك؟إدامحتمحث،ضص.

المشارقمهيرأق اسمه اه فجعل ،■ا ؤيقتاكؤ ت فمال، ذكره. رغ تعالى اف إن )١( 
فلوالقرآن، من مواضع وق والتشهد، والخلة الأذان ق اف يذكر ذكره واقترن المغارب، 

ينيءوكانذللث، من يتممع لم بمحمد يشهد 3،كل'شيءولم وصدقه عيدافه عدا أن 
متثورا.هباء عماله 

وهوسليمان~ الهيثم أبي عن وحلءيثه سمحان، بن دراج مح اللضعفاأبي ضعيف، إستاده )٢( 
إثارة3، والعلائي ،  ٩٨/ ١ بغداد تاريخ ذيل 3، الجار ابن رواه صعق،• عمروالليش- ابن 

بنعلي الحن أبي بإستادهما  ١٠٨/ المسموعة الفراك إلئ الإشارة ق المجموعق الفوائد 
به.العلاف بن أحمد 
الصحيح3، حبان وابن ، ٤ ٩ ٤ T/ ٤ التفسير ق والطثرى ، ْ ٢ ٢ أ/ ني المق أبويعلى ورواه 

١٧٥M -بإمتادمحمإلئابنوعب
لأخلاقالجاع 3، البغدادي الخلب وابن ٢،  ٦٢/ ١ الة ق الخلال، أبوبكر ورواه 

بإسنادهم، ٥ ٢ / ١ والأستملأء الإملاء أدب 3، معان وال٧، ٠ Y/ امع المسوآداب الراوي 
يه.الحارث، عمروبن إلئ 

به-دراج إلى بإسناده ١ ٤ ١ ٢ "T/ الشربعة j الأحري أبوكر ورواه 
الكثرئتن المسق والبيهقي ، ٦٤٩٤! ٤ ير الش3، العلبري رواه ، مجاهل• قول، من صح وقل• 

٢٩٦/٣.



^^لءءإل2ل2ءل2ل2ع«»وسا

الئادزاوب 
وذمسهومايمحلمصم

احتدأحتريا  I،JUعلي، بن الحسن محالتأحبردا محمد، بن اف هبه أحبرئا — ٤  ٨٩
ئال!أش، حدسي ت مال حقل، بن أحمد بن عندافه حدسا مال،! حنمر، ابن 

^^١أثر|،،ئال:خدئناننتت،ضثئامئنئته،ه1ل: ljplخدننا_
م:رة،مال:

^^^^/ِسًيرئوتضابجمحوا،لأاابا 
مجنلرواياها، من واؤية من أبثة موصع هاحثتهاوأتممتهاوأجملهاإي 

هاهنالثة،ألاوصت وتمولوو؛ انثثان، من وتنحيوو و2فإوو، ائاسبى 
هشمقان،ك.

بنعداف عى محمد، بن زهير حدثتا مالت ابوعامر، وحدتنا احمدت نال — ٤ ٩ ٠ 
تأمحه عن كنب، نن أبي بن الطمتو عن عبمل، بن مْجمب 

^يامحمنم:ضةانافآصا،
بالسانيطوموؤن الناس محجعل يشنها، لم لته فيهاموشغ وئرك وأكملها، 

موصغالثمن محب ميا اللته، هذه ثوصع لوثم ويمولو0ت منة، وينجبوذ 
.٢٢١٥تك 

منورواْ ه، ب همام بن •مدالرزاق عن ٤ ٧ ٥ / ١ ٣ المنال. أحمدق رواه • صحتح إمائه ( ١ ) 
(.٩٢اكفوة)سمة ؤب انمنف ض: 
أبيحديث من ( ٣٥٣٥البخاري)ورواه به، عبدارزاق بإسادْإلئ ٢(  ٢٨٦ملم)ورواه 
أشعن صالح 

العقدى؛ا<اًعمرو بن عبدالملك عامر ابجب عن ١  ٦٧م"؟/ الخد ل احمد رواه صحح. إسناده )٢( 



؛؛؛٧٥١نعته ما ومثل تثله ذكر ني الئاع الباب 

الئائاوب 
اهلأبهسثه ما ومثل مثله ذكر في 

ئاوتأشن، ابن أ-حبزثا ئاو؛ الداودي، أحبرنا ياثا؛ عتدالأول، ا أ-نين— ٤ ٩ ١ 
حاوس1ت هال أبوكزيب، حاJسا البحاري، حدسا هال! أ■محبردا 

مّستأبي عذ أبتث، عذ بنذْ، أبي بن برئي عن اسامه، أبو 
لذمة،ش زجو كمثل اللابه، بعض ما دمّل مّإي إثما همال- اي. عن 

هالنجاءأمالنزثاو، أناالندين ثإى الجيشبحث، رأئث إي ياقوم، ممال،ت 
وثدتتةمهل عش ؤاأط1موا دآذلج_وا، يومه، من دآطاع_4 

ؤاجتاحهلم،وهنخإ الجيس قصبمهم مكاثهم، هآصبموا 
بناوكدب عصاني ش وشل به، جئئ ما وائع أطاعي، ش مثل محيلك 

•١^١٢٢مى عه جئق 

أخزياة.

به.عام ر إلئ امنادْ ( ٣٦ ١٣الترمذي)ًورواْ 
المختارةق نيكما المق والرؤياف (، ١٧٢)ني الممن المنتخب ق حميد بن عيد ورواء 

به.العنثرى التميمي محمد بن زهير إلئ بإستادهما  ٢٣٩ / ٣ المقدس للضياء 
غريب(,صحح حن حدث )هدا ١لترمديت وتال 

يوجببما ؤإعلامهم نومه إنذار أراد إذا الرجل أن أصله العلماءت قال العريان( )النذير ت نوله ( ١ ) 
هذايفعل ما وأكثر دعمهم بما ليخثرهم *مهم بعيدا كان إذا إليهم به وأثار ثوبه ننع المخافة 

ورنبهم•طليعتيم وهو ثومه ربيئة 
بالهرب.وأسرعوا بأنفكم انجوا )فالنجاء( وقوله؛ 

قالممنف حلريمه؛ من ورواه يه، العلاء بن ممحمد كريب أبي عن ( ٧٢)٣٨ البخاري رواه ( ٢) 
(.٩٣الصفوة)صفة 

سامصأمأ(ءننيكرببمورواء 



^^ءسأءء«لأ:ء2أأء5صعء»ا

اصازب 

بناحمد أ-نيوا دال1 التذم،، ابن يا قال الحصين، ابن أحبرنا " ٤٩٢
قال!أبي، حيلتي ت قال حثل، بن أحمد بن عداض حدسا ت قال حغثر، 
خدنناأثرئثه، نن ثئام ض ضن، ئاو:خدتنا مداليراق، عدثئا 
ئالهزيزه، 

تثدأثهمالماقة، الأحروذالث_ابقوراتوم ثحن دائ،ت ام.، نول رض 
فه،احتلقوا الدي قهدايومهم مىثنيهم، وأوتٍناْ ملثا، مذ أوتواالكتان، 

عدرا/تند ؤللنصارئ عدا، هللثهود تع، مه لنا مهم ل4، افه ههداثا 
سعيدعذأى ض\وآ.< عذأش الآعمش، عن وكيع، وحدسا أحمدت قال ~ ٤  ٩٣

اوئدري،ثال:

وامإبيالجؤ، أئل ربغ ككوما لأرجوأ0 إي دام ام رئول محال 
أهولأزحوأذئ^كوJوانصفن ؤاف!ش الجتم، أهل يلث لأرجوأذ؛،^^١ 

الجتم>ى.

الصحيحين.ق الحد.سان 

عمن!ابن عن ثاغ، عذ حدساأيوب،، قال! إنماعيل، وحدتنا أحمد.ث مال — ٤ ٩ ٤ 
يه.صام بن عبدالرزاق عن ١ ٣ ٦ / ١ ٣ ني المق أحمد رواه صحح، إستاده )١( 

به.عبدالوزاق إلن بإسادهما ( ٨٥٥)لم وم٧(، ٠ و)اُّا (، ٦٦٢٤)البخاري ورواه 
به.الجراح بن وكح عن  ٤٣٨ / ١ ٧ تل. المل أحمد رواه صحح، (إستاده ٢ ) 

مهرانبن سلمان ؛إ-طادساولن ( ٢٢٢)وسالم (، ٤٧٤و)ا (، ٣٣٤٨)البخاري ورواه 
به.الأعمش 



__سامحنيمبيضالأنم 

انتنملزجل كمثل اليهودوالنصازئ ومثل مقمحم ت ئاو اض. رئول أة 
[١١١٥]شمحمح/تيقناط؟ صالا، 

آلأش1كاكهوئ.

تيماضرِشيزاط؟آلأ
ازئ.القث مئمثت 

محزاطص؟عش الئنى عروب اكرإر صلاة سبمملإيمح ال؛ دم 

نأملضّ.صثلأ، نص^١أممز محالوا: مثتيث١^ 
ئا؟دازا:لأ،قاو:لإتحاصصك

ةنأداءُرا،.

الحاوي.بإخراجه ائفزد 

ابيه،عى معاؤيه، بن حكي، بهزبن حدكا مالت وحيكا^bJ، أحمدت مال — ٤ ٩ ٥ 
يال:ضخدْ، 

ٌإهاضمنصكّ،كإلإئ
دأكزمهاعفي،افَءردهأا•

به.علية ابن إبراهيم بن إسماعيل عن ١ ٠ ٠ a/ المسند ق أحمد رواْ صحح، (إسناده )١ 
بهالسختيان أيوب إلئ بإستاده ( ٢٢ ٦٨)البخاري ورواْ 
يه.ناغ عن سعد بن ليث إلى بإسناده ٣( ٤ ٥ )٩ ق ورواه 

طريقه؛من ورواه به، هارون بن يريد عن  ١٢٣ ني المق أحمد رواه حس، إسناده )٢( 
٠.٣ / ١ الموصوعات وق ، ١ ٤ ٥ أ/ المنتظم ول ، ٤ ٩ ٦ ص التبصره كتاب ق المصف 

٠)الترمذي ورواه  فيًوالبيهقي، (، ٤٠٩)نيه ممن المتحب ل حميد وعبدبن ٣(،  ٠١



^^ءلصأ»تصلع2غعهل«هههأ

أبوتكرالحافظ أحترئا ئال! المزار، محقي بن عتداوجمن أحثرئا — ٤ ٩ ٦ 
حمادبن أحمد بن محمد بن أحمد أحيرداأبوالحث_ين محاو، الحطسئ، 

فاَل:الهاش٠ؤر١،، طكاصةين]مئنئدالزيز[ 
أحمدحدسا ت قال بالنزلي، المعزوف محمد، بن أحمد أبوع1داف حدينى 

قاَل:ص هاشِءتاح4 نن ثخثد خدنما قال: ١^^، م ١^ 
ثال:أش، عى حميد، ص شتحنأ، حدسا 

محلافه:'ثله.مإدصهمتحنشمُلكخم
ثاذ:ضي'ئابمحأزأشلأ:زأش.

جعلتلث،أو عمك، هل مال: رب،، يا ديلئ، يلت: محمد، يا حبسى يا قال: 
لأ.آي>ي؟مح،::ازب، 

لأ•رب،، يا هلت،: ،؟ ٨١أيمت بنص أن أمثلث، ٤^ هز حتيي، ق١ل: 
J،J  : هغالأتم أخز أرجنتهم غرالث_لأما أمتك أئ

^لأقمثمنلأأسمأسالأت،>م

به.هارون بن يزيد إلؤز ياسادهم ٨ و/ الكثرئ السنن 
الكسرالمعجم ق والهلمراق (، ١٠٦)ني المق ارك المبابن ورواه 

يه.حكيم بن مز إلئ بإسنادهم ٢  Y٦٢/ التدؤين ق والرافعي 
وهوأبوعمرأثبته، ما والصواب ، ٧٥٢وهوالقاسم( بن محمد بن )حمزة الأصول! ق جاء ( ١ ) 

،المدهب، وحن بالخير معروفا بالديانة، مشهورا الملاح ظاهر ثبتا ثقة كان العبامي، 
. ٥٨و/ بغداد تاؤخ ينفلر! 

وصاحب،والأنماري والنزلى يمح، لا سن، حدب)هدا آ المصنف قال ضعيف، (اساده ٢ ) 
أحمدالحين أبي عن  ٠٣٣ ا"/ بغداد ت1ريح ق البغدادي الخطيب رواه مجاهيل(، الشامة 

دمشقتارخ ق اكر عابن طريقه! من ورواه به، المتيم بابن ويحرف محمدالواعظ، بن 
مآ'اه،واس،فيالعللاكاهيةا/أ؟ا





همعدأحدهماعندرجليؤ،منكان، النائم فماثرئ أئا0 رمسوو!ض. أو 
مثواصرب عندرأيه: لليي رجليؤ عند الذي ساو رأبه، والاحرعند 

أمتؤ.

ثآكنظإ ^٥، ١٥٠زأس إش ١^١ شوم هزم يئل أمتؤ ومقو مثية إف ^ ١٥
•بؤ يرجم0 ولاما الثماره بؤ ماثئتلعول/ الراد بى منهم ب[ ١١٥]

جمةممحاو:أنآمحاإذئ
ثتم.هالوات رواء وحثاصا منشته ^١^٠١ بتكم 
وث_ربواهآ'قلوا ، ^١٠وحتاصا ته منشسرثاصا مر، د١ئطليى هاو: 

وأنمنوا.

ساِليإنزنئثهإراضا
ئبميي؟أل رواء ؤح؛اصا منس؛ة 

ئلوا::مح•

هدةبى أروئ وحياصا مده مى أعتب ري١صا أيديئم ييى ئإد ت ل، ما 
مامحي•

لئيعنه.ؤاش صدى طائمه: دثالش 
عؤورص.ٍظاتحم ننيسنا هد طائمه: ثهالش 

مسافرون.أي )محمر( نول4؛ ( ١ ) 
الإبل.محاؤيركرحال »< ■eLJأي المهملة— —بالحاء )مرحل( رأ(قولهت 

أومزينة.ممرة أوقطن كتاب من ثياب مى الحاء— —بكسر )-يرة( وقوله: 
جدعانبن زيال بن على لضعف صعق، )ّا(إسناده 



نيذمضتنبوظخائبجؤم-قا:قو

قاو:١;^أهمن، أي ئال: \كمنئ ي : JUهماوالأَئو، - ٤  ٩٩
قاوتالعلاء، ين محمد حدسا قال! الثحاوي، حدسا مال! المنبري، حدسا 
عذثدْ، عذأنح، تزدة، أنح، بن عبداخث بن بريد عذ أسامه، ئ حئاذ حيكا 

مونيىتأبى 
العيث،'كمثو والعلم، الهدئ بى به اف، مانتش مثو ماوت اي. همن 

س،ك،صاص،
الكيز.

هئرثواوتمناالناس، بها الألآ كح الماء، أمنشث، أجادن،، منها وثامثؤ 
ص

ثلأ.ؤلآستت، ؛1^، يمسك، يما0هي إثما أحرئ، طاثمه مئها وأصاتن 
ومثنمنوعلم، ئتلم الهُبج سمب ما ونس اف، ينح، ممةتح، مذ مثو ءدلك 

اشاكيأنطلئ،لأا/م:>لإبمبم،تأئا،م:قزممئ 
يه.الأشيب موصى بن الحن عن ( ٦٦٧المني)من النتخب، ق حميد بن عبد رواه 
بهمومحى بن الحسن عن  ٢٢٨الند؛/ل أحمد ورواْ 
كثفق كما الند والزارق ،  U٠٣/ الهرة إتحاف ل كما ند ال3، منح بن أحمد ورواه 

 /rواممراف ،  ١١٣ الأمتار j به.سلمة حمادبن بإّنادمحمإلئ ٢ ١ ٩ ا/ الكير٢ العجم
به.الخلاء بن محمد كري_، أبي عن ( البخاري)٩٧(رواء !١ 

يه.حماد عن وغيرء كريب أبي عن ( ٢٢٨٢لم)مورواء 
طيبة.أي )نقية( قوله: 

=ا. يابأم كان رطا الأرض ّان، و)الكلأ( 



^^؛ء2$ءإلءء؛عءعلإهعءءع

أ-مجاة•
أبوأحبرثا داو(ت الداودي، أحتزناأبوالحض هال; عندالأول، ا أحبرن— 0 ٠ ٠ 

حدساهال؛ الثمنمحئدي، عمر بن عيسى حدثنا هال،ت حمويه، ين محمد 
حدسايال،! علي، بن الحس د1لتأح؛زوا الدارمؤ، عندالؤحمن بن عنداممه 

النهديثمحال أبي عن ميئون، ئن جعفر عذ أبوأسامه، 
وحطهآقعدْ منعود، ابن ومثة ال؛هلحاءأا؛، إر حرج اش. رئوث، أل 

يهوك.لن 
لايجاوروثه،جعلواثقهولإرالخط م أراد، حيث اقو. رئول، ئمصى 

م:من]مح،تي..
نميرى،ث'كانإذَانامم.

انممال،،رجال،'كانهم اتايي إي رائت، متوئدلخدي اطه. مسارثول 

الرط_ا.البات ~و)العشب،( 
نشت.ولا الماء تشرب لا الي الأرض هي و)أحادت( 

الملساء.المستوية الأرصى وهي قيع جمع ورقيعان( 
تعالن.اض شره يفهمه فقيها صار فقه( و) 

والمملم.العالم عن والأمة الكبر شدة عن كناية رأمحا( بدلك يرفع لم ورمن 
ثلاثةالأرض أن اه ومعنبالغيث، افه رمول به حاء الذي الهدئ تمثيل فيه والحديث 

الأنويع.طْ ذكر ثم الماس، وكدللث، أنولع 
الحرم.إلئ الحجون بين مكة ق مشهور موضع )١(الملمياءا 

فخدي.عالئ رامه وضع ت أي فخدي( ت)تومحل، قوله )٢( 
استغراقهعلى دليل وهذا انمليط■، س قريب بقوة منبعثه س الهواء إرسال، المفخ ت)نفخ( قوله )٣( 

النوم.ل، 



جقسسء،سصه.
عندطائمه يعد حر ائجماو، ئ \شبأظب سابييص، علتهم 
إة؛ئلم:^١ ١٥٥رجلتؤ، عند ؤطائمه؛14؛ رأبه، 

ملهدإ0 قنامان، عقؤ إ0 هداالبر. ماأيتي يثو مارأيناعبداأؤئ 
ئشأر٥^^١ جنل؛أذت4، م ^١، ٥٥تى تة ثثلأ: اصرثوا)ه يقظائ، 
وشزاثؤ.0ذكؤأخ 

[١١١٦]دلك. عند افؤ./ رثول، وانتمظ زمعوا، ام 

هؤلاء؟.من آتدري ت صاو 
.^٥١٥١٣يئت: 

دال:هبضبمُ.

صزبوه؟.الذي الثئل ما يدري يهل مال' 
الأثتضكُأم.ئلت:
لمدمى جتتة، يحل أجابث ممى محادْ، إثها قدعا الجك تى الرحمي يال؛ 

تءبعابؤطةرا<.

لحديثه فملح أقرب الضعف إلئ وص حاله ل اخلفا برن بن جعفر ب حن، ضادْ إ( 
به.الحلواق عالي بن الحسن عن ١( المن)٢ ل الدارس رواه المتابعات، 

(النوة)٥٦دلائل ق المن وقوام ، ١٢٧ ه/ المد j والزار (، ٢٨٦الترمذي)١ ورواء 
الرمذكا؛j^؛J، به، عثمان أبى عن الم—لولي تميمة أبي عن بون بن جعفر إلى بإسادهم 

غريب(.حسن حديث )هذا 
فلم٠،^!؛^، ؤإستاده ، ٣٣٢ ١٦ني المق أحمل رواه الكار، عمرو حديث من ساهد وله 

٢٠ ٠ ٠ y/ الكبير ١كارخ ل البخاري نال كما مسعود ابن عمرومن سميع يثبت 



^^؛5أءأءأ؛2؛ء؛ههءأععلءأأ

\صظو'اتاب 
نيثيوسطاض

يبجثن ؤ وهال! [، ٥٩]اوساء:  ٠٤أؤوثر وآيئوأ أق" آطيمأ ؤ تعالى• اش قال 
•٨[.1ءت تالنه أيتم أ٠لاع فمال آلثسول 

جعمر،بن أحمد أحبرنا ت يال المدهب، ابن أح؛رنا يال؛ الحصين، ابن أحبرنا — ٥٠١
Jlj '.) دال!أبواكان، حديثا ت فال أبي، حدسي محال! أحمد، بن _والإه ء1حدثنا

^نييؤةينمح،أنامحكانبمئ:
وكاثاالحرة، شرنج في اي. بدرإل امحارتوم رجلامن اصم حك 

كلاهما.بها ينقيان 

ئلامح.َمح
وجههثتو0 عشك،، انن أن'كان ^، ١١رث—ول، ؤهاو<ث؛١ الآثصاري يئضن، 

الجدر.الثاء احبس م انق للزير: قاو م اش.، رثول 
ظ،ثثانامح.قوذ;لأئأثازض

اف.زثوو ١^١^ أخثظ ؤلمارى، لث تته نه الزثر؛;؛5، 

ثلأسممْامحمكإيفىذلأ،:ؤ قاومزوة: 
ؤآمحسئوأ لا ثم قجنرسينن مما 0حكيق. ثئ ورهبيؤ.متوث 

•[ ٦٥تالنساءت ؛ه ذسدما ويسيوأ ضنحت هتا م1جا فيهم ل١ 

به.الحمصى بن الحكم اليمان أبى عن  ٣٥م/ ني المق أحمد رواه صحح، إمحستاده ( ١ ) 
به.~اليمان أبي عن ( ٠٢٧ )٨ البخاري ورواه 



رالغمىوالولد، الوالد، علن تحبي. ممدم وجوُب عثرم اكام البان، 

ثام<لااوالولد، الوالد، عمح، ن محثز يئدثم ديوُب قي 
بناحبرناأحثي ئاوت علي، بن الحس أنيرنا قال• محمل•، بن اف هيه الجرنا " ٥٠٢

حدسامحمدبنت محال أبي، حدتي قال• أحني، بن حينناعبداف ت قال جعفر، 
قال!انس، عذ قتادة؛؛«^J^،، سمعت قال! شعبه، حدسا قال! جعفر، 

به.الزهري عن الليث، '؛ريق من ( ٢٣٥٧)مسلم ًورواْ 
الهل•إلن المرتفع من الماء ميل لهو شرج، جمع )شراج( توله! 
زلةولكن عمتك، اين لكونه هدا فعاك أي الهمزة، شح عمتك( ابن لكن رأن ت ه وتول

أ0رصيافس.
تمام^ Ljحتى والممئ الماء، تحبس التي الحواجز والمراد الجدار، وهو و)الجدر( 

•السرلب 
الأسماء.الأستيعاء: و)ناستوعئ( 
أعفب.أى و)أحمذل( 

صغما يكل افه رندبن ت ١  ٣٧ص تركها وأحكام الصلاة كتاب ق القيم ابن العلامة تال 
علئعلينا مجا ونتأول هره، علئ لنا مجا فنقر عليا ويعضه لنا بعضه نجعل ولا رسوله، عن 

ونقابلهبالقبول، ئها تتلقاها بل محننه، من شيء بين نفرق لا لنا الكل بل ظاهره، حلاف 
الشأنفليس مضاربها، نزلت، أين مجعها وننزل رلكبها، توجهت أين ونتبعها والعلاءة، بالمع 

كلوتنزيل بجملتها، الأحد ق الشأن بل بعضها، وترك افه. رمحول سنة ببعض لأحد ال 
بموضعه(.ووضعه منزلته، مجتها شيء 

ولاالمسالم، ليمان يكمل لا بأنه تين اش الأحاديث بعض الباب هذا ل المصنف روئ )١( 
رسولحب يقدم حتئ عياب، بلا ا'لجتة به ؤيدحل تبرأذمته، به الذي الإيمان علئ يتحصل 
حبيعني ه افه رمحول حب أن وذلك أجمعين، والناس ووالده ولدم حب علئ اف. 

دينه.إلئ والهادي عنه، هوالميالغ واللام الصلاة عليه الرسول لأن الثه، 
الحياة،ل منهجه وتحقيق هداه، علئ والمتر اتياعه، اف. رسول حب طريق ومن 

٠التامة وصورتها الأصيل، نقائها ق لشريعته والحضؤع 
أنعلئ الملمون اتفق ت)وقد  ٥٤٤ص المرسلة الصواعق مختصر ق القيم ابن الإمام قال 

نفه،من العبد إلئ أحب بكرته إلأ والإسلام الإيمان يتم لا بل فرض، اممه. رسول حب 
علئوالعمل به، جاء ّ والتسليم آثاره باتياع إلا يتحقق لا حبه أن واتفقوا غيره، عن فضلا 

...( * لقوله قوله حالفا ما وترك محنته 



داك؛، uiإليؤ أحب أؤوذ حص أحدثم ينمى اقو.:لا وئوو ثاو 
دالناسأمحذلا،•ودلدة، 

ماوتأعين، ابن أ■نيدا ثاو؛ المظمر، ابن أح؛رذا ثاوت عدالأوو، أح؛زنا — ٥ ٠ ٣ 
هاو،تتثمال، بن يحص حدسا قال; الحاوي، حدسا مال! حدسا 

ئرهمْ أبوعقل حدش حتوْ، أحبرني ئاذ•' وهب، ائن حدبي 
قال!هشام، بن عاداه حده سيع أده تجد، 

يانمولعمئ: )ة ممال الحطار_،، ئن آحديدهمم وهؤ ه اللمي ثئا؛غ 
إئمذؤل،ضءوافولأيث،أحب اقو، 

مذمتجئ•إليك أحب أثول حص مبييمْ، والدي لأ، :٠ اللمي ممال 
شي.خ ح أص، لأنت ؤاله/، ب[  ١١٦]

الآن:دامحثص.فقالاتيس:
مله.الدي عش وامما الحاوي، الحدين، هذا بإحراج ايثرذ 

منيرياه غندريه، جعفر بن محمد عن ٢ ٠ ٢ t/ ٠ المد ل أحمد رواه صحح، إسناده )١( 
(.الصفرة)٥٩صفة ق المصش ت حلريقه 
يه.شعبة عن أدم عن ( ١٥البخاري)ورواه 
صفةل المصنف طريقه! من ورواه جعفربه، بن محمد إلئ بإسناده ( ٤٤)لم مورواه 

(.٩٦)الصفوة 
به؟سليمان بن يمي عن ( ٦٦٣٢)البخاري رواه )٢( 

امآ:)إءالمأناورادحوثاضًيحينم/ 
همبأنفه اف رسول، يقوا أن المين المسعلن يجب فانه الشرعية، المحبة المحبة -رذْ 

وكلوتركوه، القتال ق عنهم فروا قد قاتم الطبيعية، المحسة بمدا المراد وليس أولادهم، 
النفس(.حب لإيثار ذلك 



والقسوالولد، غش ه ثحبمي لجدب ئم؛ي ١^،،,؛ الباب 

\ئوذعاس 
الدكورا،في ه ^٠^ نيدجوُب 

ئال!القماعؤ، أبوعدالأف مال؛ ١^١^، عبدالباقى بن محمد أثأنا — ٥ ٠ ٤ 
لأخثد[ينإيراملم:خدكا JLjيهمداوخضينئننافجيإ،

وال;حوكاتخئاوينهموال:حوك1مينتيمز، ا;نخامعأأ؛، 
ننمحمد عى مده، بن موتى عى نعيد، ن سمان حدسا ىل! العيي، 

^^^^:لأظبيثئنحمح"٠.
علنالعلما، )أجمع النووي وتال وآخره، الدعاء أول المي.ؤ علن بملن أن نة المن ( ١ ) 

يختموكدا افه رسول على الصلاة ثم والثناء تعالى دله بالحمد الدعاء ابتداء استحباب 
سمسفىانمعاءوالذمصنلإم

فلييدأحاجت اش يأل أن أراد )من الزاهدت الداران أحمد ين عيدالرحمن سليمان أبو وتال 
مالئاه فإن .، اليي على بالصلاة يختم ثم حاجته، اش سأل ثم .، ائتي على بالصلاة 

ينهما(.ما يرد أن محئ°ن لص الصلائن يقل 
تعالناض لأن العبادات، أضل هؤ محمد علن )الصلاة الشري اف عبد بن هل موتال 

القرطينقلهمأ ، كن.لك( ليس ادات العيائر وسالمؤمنين، تبا أمر ثم هووملائكته، تولاها 

يختتمكما ه الخم، ^5، والصلاة افه يذكر الدياء افتتاح نحل أخرئ أحاديث، ل ثبت، وقد 
أحمدني. وم٣(، ٤ )٧٧ الترمذي جامع ول (، ١٤٨١)داود أبي محتن ل فقدتبت، بذلك، 

ماءبما بمد لييغ تم 
المصريجامع بن إبراهيم بن أحمد أبوالعباس وهوت خطأ، وهو )محمد( الأصول; ق )٢(حاء 

.a٢٧/ الإسلام تاؤخ ينثلر; (، ٣٥منة)١ المتوق الكري، 
آخرةل قدحه تعليق الراكب، كتآخير الذكر، ل توخروف لا أي الراكب،( )كقدح قوله؛ معتز )٣( 

حلفه.ويجعله التعبئة، من فراغه بعد رحله 



^^|لء«ءص2ءأ2أ»هءءلسعا

الني؟قدح  Ujمالوا: 
فيمنمية ةاآ، مدحه في مثش ناح^ته، ^١٧^، و؛نوع إ0 محاوت 

وآخره.وأوسطه، الحدث، أوو في اجعتؤني داو،إ إداؤيه، 
مضئممةمين،فاسلأ،.

متاعهتنبثة من مغ إذا ١^١^!، إف ويل؛ مديكزفيه، الحديث، هدا ومسيز 
المغصإلى يرجم وص الدكر، ل لاثوحروف الميم، أحد 

\ي.

٣. ٥٨/ ١ ٠ اكهن.يب ينظر؛ القول،، هذا منها نول(، من أكثر معين بن يحص عن نقل )١( 
إبراهيممحمدبن بن )إبراهيم (؛ والمروكض)٤ الضعفاء ل الدارنطتي هال، صعيف، )٢(إستاده 

الراكب'كقدح الني:ب'لاتجعلوف عن جابر عن أيه عن يحدث المص، الحارث ابن 
عبيدة(.بن مرمى عنه روئ عليه، تابع لا 

به.اكحيص عمر بن عبدالرحمن عن  ٨٩/ Y الثهاب متد ق القضاعى ملامة بن محمد رواه 
منالمتتتخب ق حميد وعبدين ، ٢ ١ ٥ T/ الممق، ق الهبمتعاى ام همِبن عبدانرزاق( ورواه 

المدق والزار ٧(، ه)١ الني عالئ انملأة كتاب، 3، عاصم أبي وابن (، ١  ١٣٢الخد)
المجروحينق ان حبوابن ٦، ١ / ١ الضعفاء ق والحقيلي ، ٤ ٥ أ/ الأمتار كشف ق كما 
 /Yالإلم0 شعمج ل واليهقي ، ٢٣٦ /rالمة ونوام ، ١٣٧ j والترهيب، الترعيبخ /Y ٩٣٢

جابربه•عن أيه، عن المي، إبرامم بن محمد عن الربدي •مدة بن موسما إلئ بإسنادهم 
يرؤيه)فقال،ت ^ ١٠٠، ٣٠ t/wالعلل ق الل.ارقطتي عنه مثل منيه ق الأخلأذ٠ وهانءا 

عنعبيده، بن مؤمن عن والثوري، الدراوردى، فرواه عنه، واحتلم، مدة، بن موسما 
 yc.جابر-م، إبرامم، محمد
ءز<إبراهيم' بن محمد إبراهيم؛>، عن عيية، مح، موسئ عن فرددْ دغيرْ، لكح، وحالفهم 

هدا(.والصواب، جابر، عن أبيه، 



ت؛دتءء/

مِ

أنهبالجملة، القطع عالئ حفاء ملخصه؛)لا ما ١ ٠ * ص الشفا ل عياض القاصي قال ( ١ا 
وأنلث،وقفلا... محاسن وأكملهم وأكرمهم محلا، وأءثل٠هم فا..را، الناس علئ أ. 
حائزاوحل.ته الخالقة، جبلة وق بة، مكتغير هي التي الكمال، حمال إلى نفلرلتا إذا 

بعقل. يل لان.لك، الأحبار نقلة بين حلاف دون محاسنها، بشتايتؤ محيهل-ا لجمؤيعهّا، 
الق3لح...(امع بعضها 



وأمه.صمة فى 
منصورأبى بن أخمد أحثريا ض■' السطامح، الحن-ن أبى بى عمئ أ-حبزيا - ٥٠٥

بنالهم أنين-ا ئاو: الحزاعي، ينأخن-ل علي أح؛تدا ماوت الخيلي، 
ياياتوكح، بن سمان ،! Jliالتزمدي، أبوعيثي حدسا ت يال كننسر، 

ابنعن أبوعبدادإوامحيؤي، حييتي قال؛ انمجلي، عمر بن جمح 
قال؛هاله، أمح، بن هند حاله عن علي،، بن الحض عن هاله، لابح، 
.١^١^١١٢عظيم ه اف رسول كان 

وموصعيفالكول، العجلي عبدالرحمن بن عمر بن جمع لضعف جدآ، صعيمط إساد0 ( ١ ) 
أبيولجهالة وكح، بن سفيان ا ولفعفالشمائل، ل الترمذي له روئ اتممه، من ومنهم جدا، 

يرياهبه، دكثع بن سفيان عن الشمائل)٨( ل الترمذي رواه هالة، أبي وابن الميمي، عبداش 
٢٠ص الشفا ق عياض القاصي من  ٠.

عليالقاصم أبي إلئ بإستاده ( ٤٥٧المختار)الني شمائل ل الأنوار كتاب ل الغوي يرياه 
به.الخزاعي أحمد ابن 

الخليليمحمل. متصور أبي بن أحمد إلئ بإصاده  ٣٨٩ه/ الغابة أمد ل الأثير ابن ورواه 
اللخيبم•

فاماز وابن ، ١ ٠ الني.ص صفة كتاب ل الأنصاري شعيب، بن هارون بن محمد ورواه 
،٤ ١ ٩ Y/ الكا،ل ق عدي وابن ، ١ ٥ ٠ ٨ r/ الشريعة j الأجري وأبوبكر ، ١ ٤ ٥ Y/ اكقات، 

إلىبإسنادهم ٢ ١ ٤ / ١ الكمال، ترن.يج< ق والمزي ٣،  ٤٣م دمشق ;^ ١٥ل عس—اكر وابن 
سمثازبزوكح•

(،٢١١)الموفقيات الأحبار ق بكار بن والزبير ، ٤ ٢ ٢ / ١ الكبري اللبقات ق صعد ابن ورواه 
،٢٨٤م/ واكاؤخ المعرفة ق قيان م—بن ؤيعقوب ، ٤  ٨٨/ ١ الحدث غريب ق فتيبة وابن 

والعديلالجرح ل حاتم أبي وابن ، ٩٨٥ أ/ الحديث عريبخ ل الحربي وأبوإسحاق 
وأبو٢(، اظوال)٩ الأحادث نحاب وق ، ١ ٥ ٥ ٢; ٢ الكبير العجم ق واممراق ، ١  ٦٤٣; 

حلقل الجتال وأبوبكر ، ٢ ٧ ٥ ١ / ٥ الصحابة معرفة وق (، ٥٦٥البوة)دلائل ف، نمم 
نادهمبإ- ٢٨٦/ ١ البوة دلائل وؤ، ٢، ٤ م الإيمان شمت، ق واليهقي (، ١٢المثي.)

به-ًالعجلي عثدارحمن بن عمر بن جمح إلن 



جقرأصي صمي قى الأول التاب 

محمدأحبرثا مال! التثهقؤ، أبوتكر أحبرئا مال! المصل، بن محمد \ئآذ\ — ٥ ٠ ٦ 
مال!درنتويه، بن جعمر بن عبداض أحبرثا مال! الفثان، نن الحثسابن 

سريك،حدسا محال! الأصتهاق، ابن حدثنا مال! سماف، بن ينقوب حدسا 
مال؛جبتر، بن ثاؤع عى عمير، بن عبدالملكؤ عن 

،.١١الهامة ضخم كال ه،دمال،! اللمي طالب أبي بن علي لنا وصف 

علنالمصنف فرقة وفد ^^، اش رم—ول مئة ل طويل حديث ممن رووه "وكلهم 
صححة.شواهد ألفاظه من ولكثير الأبواب، 

تزوجوأبوهالة حويلد، ت، بنحديجة أمه ه^، المى ربيبه التميمي، هالة أبي بن وهند 
ونيلعلي ْع الجمل يوم استشهد وهند وهالة، هتدا يكرين، له فولدت الجاهلية ق حديجة 

الشمائل.ق الرمدي له روئ ذللث<، يعد عاش 
لأنهممدوح وعفلمه هله، أووموأعلاه الرأس الهامة الهامة؛ الهامة( )عفليم فوله؛ ومعنئ 

ورسمهم.م.يد.هم القوم هامة يقالت٠و هام، والجمع والكمالأت، الإدراكات على أعون 
حديثه.ل توع ولكنه الحففل، ويوسيء القاضي شريلت، فيه حن، (إسناده !١ 

بنا.اممه ءببن ءبل.الرحمن عن  ٢٧٨ّآ/ واكاري_خ المعرفة ق نيان مبن يعقوب رواه 
.٢ ١ ٦ / ١ الموه دلائل ل المهقي طريقه! من ورواه به، الكول الأمبهاف 

المسندق يعلئ وأبو ٣، ٢ ٨ ٦/ الصنم، ق شيبة أبي وابن ٣، ٤ ٤ ٦! المسند ق أحمد ورواه 
الصححل حبان وابن ، ٥١٠٨ / ١ هل الأومق النذر وابن (، ٢١٧العجم)وق ، ٠١٠  ١٠/ ١ 
الجمعأوهام موضح ق البغدادي والخطيب، ، ١٤٩٤"y/ الشريعة ق والأحري ، ٢ ١ ٦ / ١ ٤ 

به•النخس عداف بن نريك إلئ بإسادمحم ٦! والتفريق 
وأحمد(، ١٠٦١٠٧الترمذي)فرواه معلمم، بن جبتر بن نافع عن روايته j، نريك وقدتوع 

التاريخق الدمشقي وأبوزرعة ، ١ ٤ ٢ / ١ ند الق والطيالي ، ١  ٤٦٠/ y ني لمماق 
به.نافع عن هرمز، بن لم مبن عثمان طريق من ١ ٦ ٠ / ١ 

صحح(.حسن حديث، الزمن.ي؛)هن.ا وقال 
علي(.عن كثيرة شواهد لهذا روي )وقد ! ٤ • ٥ a/ والنهاية ١^١^ ق كثير ابن وقال 



\شس
.جسه صمه فى 

ث1و:الخزاتيإ، ي ئاو: الخييإ، أنينأ ئاو: البم-طاتي، ي - ٥٠٧
خديئثاف،ئال:خدمخدي١^٤،ئاو: : Ju،أنحتن-ا١٣
حالهص انمس، عن هاله، أيي ابن عن ^،، ٣١عيبي قاوت جميع، 

ثاو:هند، 

الج-؛نراأ.وابغ ه وحوذافه 

وهوهالة، أُي وابن التميمي ولجهالة فيان، وسجمح صعق، من تقدم لما ضعيفا إمتادْ (' 
السابق.الحديث، من جزء 

طولاامتدادهما عنهما بوالمراد والأذن، العين بين ا موانميخ الملخ، فوق والجبين 
والجبهةحسنان نهما وثمال، يمين عن اكتنفها وهوما الجبهة، غير والمين ا، وعرض

سليم•ذوق ذي كل عند محمودة الجبين ومحعة بينهما، 



ازب

[١١١٧]ال؛اثاكاوئ/ 
JjlJ'؛؛0َ حاجتثهصمة في 

احتزثامال! ، منصوو أبي أحمدبن أحرثا مال! الحض، أبي عمرين أحرثأ " ٥٠
حاوسات هال \لتريية، حاJسا يال؛ اله1ثم، أحبرJا يال؛ أحثي، بن عبي 

الثميمؤ،أبوعداف حدثني هاوت جميع، حديي ثال• وكتح، بن ثنيال 
ض-'هاله، أبي بن هند حاله عذ عيي، بن الجض عن هاة، هم، ابن عن 
ندرةعزى تينها هرن، عير و توابع الحواجج،، أرج افه. رثول، كال 

،.الذفن١١

امتدادها.طويل أي الحواجعت،(؛ )أزج وله؛ 

منجرء وم هالة، أيي وابن التميمي ولجهالة جمح، صعق من تقدم لما محعيف (إستاده ١ ّ 
المابق.الحديثا 

كاملات.أي سائغة، جمع المراح )سوخ( وقوله' 
هذا.تستحسن والعرب فرحة، بينهما بل ملتصقين، غير حاجباه ثرن(،آيت غير )ل وقوله• 

يمتلئكما افه ذات ل غفب إذا دما الخرق يمتليء يعني• الخضب( يدره عرق وقوله')بينهما 
در.ااضرعلماإذا 



الرايغازب 
هوأهدابه همسه بمة في 

تمحال منصوو، ابي بن أحتزئاأحمد محاو1 الحض، أبي بن عمئ — ٥ ٠ ٩ 
حدثنايانات كلنسا، بن الهيثم أح؛ردا مالت الحراعي، أحمد بن علي أحثريا 

عنيونس، ن عيس حيكا مال؛ حجر، بن علي حدكا ؛ ناو اومدي، 
عليدلي بن محمد بن إترامم حدثني مال عمره، موش عبداف عمربن 

ثال:طاب، أبى نن علق عن طاب، أُى ان 
اكقن،ضثانتئوJالههأذءج 

الدثج:تؤاداتي
المتعلر^الشم وهو الأقمار، الطويل والأهدبات 

احمدبنا أح؛تذذالاأ المدم،، ابن أ-حتزنا ت ناو الحتننن، ابن ا أح؛تن— ٥ ١ ٠ 
محمدحدثنا مال! أبي، حدثتي مال أحمد، ين عيداش حدثنا يال! حنفر، 

الحنفية.بن الهانمي ءلالب أيي بن ■علي بن محمد بن إبراهيم نيه لاشنامه، صعيف، سناده إ( 
،١ ٥ ٧ / ١ اكهنأيبا مذيب ل كما الرازي أبوررعة قاله فيما مرسلا حده وعن أبيه عن روئ 

أبوله روئ ضعيف، عبداش بن وعمر بمتصل،، إسناده ليي حديث رهدا الرءدىت ال وق
صحيحة.أحري ءدرق من مرؤية مفرداته من محير طويل حدث وهوصمن داودوالترمذي، 

بنمحمد أبوبكر طريقه: من ورواه الشمائل)٧(، وق (، ٣٦٣٨تن)المق الترمذي رواه 
الأنواروق ، ٢٨٢; ١٣النة ثرح ق واليغوي ه، الني ظق محاب ق الجتاف عيداف 

٥.٢ ٤ ٢; التمملم ق والمنف (، ٤٦٠الممحار)المي ماتل شق 
بنوعمر ٣، ٢ ٨ / ٦ المهق، ق شيبة أبى وابن ، ٤ ١ ١ / ١ الكثرئ الءلبقا'ت، ق سعد ابن ورواه 

سفيانبن ويعقوب ، ١٣٩ / ١ الأشراف اب أنق والبلادري ٦، ٠ ٤ ؟/ المدينة تارخ ق شبة 
قوالثيهقي (، ٤٨النوة)شماتل ف القفال وأبوبكر ، ٢٨٣و، ٣٢٧٩; واكاريخ لمعرفة ال 

وق، ١٣٣ M الأستدكار ق عبدالم وابن ٢،  ١٣/ ١ النبوة دلائل ول ،  ١٣م الإيمان شعب 
دمشقتارح ل عساكر وابن ، ٢ ٨ ٩ / ١ ٢ بغداد تاؤيح ق البغدادي والخعليب ٣، ٠  fxالتمهيد 

به•يوض بن بى بإمنادْمإلى ا/١٣ الأثير3،أسدالغابة وابن ، ٢٢٦١! 



هوأنيابي عتي صقة م الرابع الباب 

ِءُْ  قاوتتمن0، بن جابر ص سماك، ص سب، حدثا هال! جنفر، ابن 

المزأماقو.أنم رثول، كال 
أفهوسال،ت قمة عن أبوداود ورواه 

عبادبنحددتا الننمان، بن وحدثنامزيج احثدت ئال وبالإنناد، ~ ٥ 
ئال:تئزة، بن جابر عن حزنم،، بن سماك عن حجاج، عن العوام، 

^^ِ.ظك:سم،ه.أنحوم
-ههه 

العين،س1ض ق حمره الشك1هث أبوءثد؛ ممال، المتينا<، راأسكل يونة! اما 
/٤١نزادثاو محنة والئلأ: 
حلقة.العين هدب م>واد والكحلت 

الكحل.مواقع يسود أف الكحل• الرجاج• قال 
به.ينور جعفر بن محمد عن ٥ ٠ • ّآ/ ٤ ني المل أحمد رواه صحيح، إمحناده )١( 

١٧•ا/ ٠ المد والمزارق (، ٣٦٤٧المن)ي والترمذي (، ٢٣٣٩لم)مورواه 
إلئغدر؛ه.منالهم بإ 

لاليهقي خم_م' من ورواه ٨(،  ٠٢الخد)ؤ، الطيالمي أبوداود رواه صحيح، (إسناده )٢ 
.٢١١/١اJوةدلائل 
ثب،عن تهلن أبي عن ٤ ٠ ٨ ٢! ٤ الخد أحمدل فرواه روايته، ل أبوداود توبع ولد 

شعبة.عن حرير بن وهج، إلئ بإمناده ٢ ٠ • ١/ ٤ الصحيح j حان ابن ورواه 
يه.العمان ين مرج عن  ٥١١ ٤jy الخل. أحمدق رواه أرءلاْ، بن الحجاج لفعف، صعيف،، )آ(إرنادْ 
وعص، n٣٢٨/ ، المنفل سة أبي وابن ٢(،  ٢٧المماتل)وق (، ٤٣٦ الترمذي)0 ورواه 

لوالحاكم ، ٤ ٥ ٠ /  ١٣الخد ق الموصلي يعلى وأبو ، ٦ ١ ١ ٢/ المدينة تاريخ 3، شبة ابن 
أرطأة•بن حجاج بإنادهمإلن ٢ ١ ٢ ا/ الموة دلائل j والمهقي ، ٦٦٢آ/ المتدرك 

. ٢٨ fyالحدين، غريب كتابه ق ملام بن القامم أبوعبيد )٤(قاله 
اللغوي،العلامة الإمام البغدادي، ري البن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو هوت والزجاج 
٣(. ١١)منة توق المصنفات، صاحهسا 



^^ءعءهعلصأأصء»»ءءءءءءا

آلحامشاس 
هصمه محي 

أ-حتزئائال; منموو، ر أحمدنن مال! عمراوتنطائ، أحرثا — ٥ ١ ٢ 
: ١Jli^؛،، خدن! ماو: الهثء، خدنا ماو: الخزامه، بنأخني خلؤ 
صئى رجز حدش نال• جمح، خدش ،ذ•' دمحح، ن ثمحاف عدثا 
حالهعن علي، بن الخن عن هاله، لأش ابن عن هاله، ولدر من محم 
مال:هاله، ر بن هند 

رآلالحدين سهل ام. وثول كال 

منحرء وهو هالة، أبي وابن التميمي ولجهالة جمح، صعق من تقدم لما ا ضعيف(إمناده ١ ، 
السابق.الحديث 

،٢٧٥/ ١ لاو؛ءقي النوة دلائل كتاب j كما الزهريات j الدهلي يحيق بن محمد ورواه 
معمربنعن الصغان، همام بن همدالرزاق عن ٢ ٧ ٠ اكرr/ علابن دمثق وتاريخ 
أسيل)كان نال: مما فقال اف مول ر صفة عن أبوهريرة مثل تال: الزهري، عن رامي، 

هريرة.أبا يدرك لم الزهري أن إلا صحح إسناد وهذا الحد.ين(ا 
الخدين،•)، ٢٠١١وهوبمعنى ارماع، ولا نتوء حديه ل ليس أي الخدين( )ّهل وتوله: 



هأنفي صمي يى ال1اد.ش التاب 

الثادزاوب 
صمهأنفه.في 

 ٥ ١ ٣ —Lj^>-f  ،حدثنات قال المحزاعق، قاوت أحمد، أ-نإتوا قال; عمئ
جمح،حدثتي ت محال حدسائ_مان،  ijliالترمذي،  JL_1•>دالأ اله1ثلم، 

اي،ا ١٧]هند ض هلخ، بن اكن/ هن ثالأَ، لأبى انن ض التحق، خدثنى قال: 
قاَل:ثاف، اينأبى 

بمبمسمتمؤأملة^أاآ•لهمرتنلوْ، اليرتيخ، أش اف. رثرل كاو 

اه•العربجن: 
وسطه.ق احديداب، الأدف_، عغل، ق يكو0 أف والقنا: 

الأم،.>و، طولإلن أنفه طي الذي والأشر: 

أبجاوابن التميس ولجهالة لكح، بن وسفيان جميع صعقا من مدم لما صعقا ساده إا 
السابق.الحدينا من وهوحزء هالة، 

واستواءوحسنها القصبة ارماع أي الأنف، الراء~ وسكون المهملة العين ~يكر والمنين 
،.والعلووالشرفالرفعة عن وهوكاية أعلاها، 



^»؛2لصء1عءءءءءءءءءءا

الثاغاتاب 
.واننانه همه مه بل 

اسؤ،\ي ال: قالندم، ابن ي ئال: المحن، ابن ا أمحن- ٥ ١ ٤ 
بنمحمد حيكا هال: أبى، حدتني نال: أحمد، بن عنداش حدثنا ئال: 

هال:رثمنْ، بن جابر ص سماك، عى سمة، حدكا حعثر، 

ثاننثولاله.صاقالأ/
هال:١^١^، ^^١ : Jliالخللأ، أتينا هال: ابمطامق، ي - ٥١٥

هال:وكح، بن س_مان حده دال: التزمدي، -^٥١ هال: اله1ثم، حدقا 
عنهاله، أبي ولد من تميم تني من نجز ]حدش ياوت جمح، حدبك، 

هال[:هاله، أبى بن هند خاله عن الخض، عن هاله، لأبي انن 

.الآننان١٢٠مثلج ١^،، صلخ اقو. ينول "قاذ 
هال:اعص، ابن أحبرثا دالت الداودي، أحبرنا مال؛ عبدالأول، ا أحبرذ— ٥ ١ ٦ 

أحبريامال• عبدالرحمن، بن عبداه حيف هال: عمن، بن عنس حدى 
حدتنىدال: —؛،، ثابأبي عدالعزيزبن حدقا هال: اْمحر، بن أبنامم 

ابنعن كريب، عذ عب، بن موسى حدسا ثال إبراهيم، بن إنماعيل 
:هاJ عثاس، 

٢٥٠! ٤ ني المل أحمد رواه صحيح، (إسناده )١  يه.غندر جعفر بن محمد عن ٠ 
به.غندر إلن بإسادهما ( ٣٦٤٧والترمذي)(، ٢٣٣٩سالم)ورواء 

منجزء وم هالة، أبى وابن التميمي ولجهالة جميع، صعق من تقدم لما محعيف إمناد0 ( ٢ ) 
السابق.الحديث 

الإسناد.هدا رواية من سبق مما واستدرك الأصول، من سقط العقوفتتن بين وما 



وأنتاني.نمي بقي ي الثاح الباب 

زثولاله.ٍصلأا.ث\ن 
محمد،بن أحمد أحبرئا ت ل ى الشمائ،، أحبرئا ت محال حبيب، ابن أحتزو_ا — ٥ ١ ٧ 

سمانحدثنا ت قال جميل، بن إس_حاق حدثنا قال! حثال، ا؛ن اح؛زوا قال! 
عنهاله[، لأبي مح، ا-ءن امحي، عن جمح، حيكا نال• يكح، ابن 

ئاو:هند، عن الحنن، 

حبمثل عن بمتث س اف رئوJ، ثال 

Jy :ي.أي ام«  ٣٠؛
ميءوهومروك ثابت، أبي بابن المعروف عمران بن عبدالعزيز نه جدا، صعيف إساده ( )١ 

منورواْ به، الخذر بن عنإبرامم ٥( المنن)٩ ل الدارمي رواه الترمذي، له روى الحفظ، 
jالأنوار ئاب، وو ، ٢٢٣; ١٣المة شرح و والمنوي (، ١ الشمائل)٤ j الترمذي >ذه: 

معجمل والذمي ، ٤ ٨ / ١ ٣ المختارة ق مي الممل والضياء (، ١٦٢المختار)الني شمائل 
الثيوخاصرأ/'أأ.

الكسرالعجم ل والقران ، ٢  ٨٨/ ٣ والتاريخ المعرفة ل فيان صبن يشوب ورواه 
٢١ و ١ ١ / ٤ دمن—ق تاييخ ق عساكر وابن ، ٢ ١ ٥ / ١ النوة دلائل ق والمهقي ، ٤ ١ ٦ / ١ ١ 

به•الحزاس المنذر بن إبرايم إلن بإستادهم 
به.عمران بن عدالعزيز بإسنادهمإلئ  ٠٦١ آ/ المدية لتأريخ بنشثة عمر ورواه 

وهوهالة، أبي وابن التميمي ولجهالة فيان، وصجمح صعق من تقدم لما صعيم، إسناده )٢( 
بنإعحاق، عن ٥ ١ ٥ / المح،.١ أحلاق، ل، أبوالمخ رواه المابق، الحديث من جزء 

جملينايراب(بم•
الإسناد.هذ.ا رواية من مبق مما واصتدركته الأصول، من ّقءل المعقوفتين بين وما 

أسنانهبه شبه اللؤلؤ، هيئة علن الذي البرد هو الغمام وحث، يبتسم، أي قوله؛)ويفتر( ومحس 
وصفائه.بياضه ل .ؤ 

ميب•بن عداش بن محمل. هو: حثببثإ وابن 
الماٌرا*أبي، بن، أبوالفضل الحافثل، النيسابوري محمل. بن أحمل. بن العباس هوت والشفان 
التميمي.الحارث، ابن هوت محمد بن وأحمد 

الأصبهاق.أبوالشيح حيان بن جعفر بن عبداممه محمد أبر هرت حيان وابن 



ثاو:اءثا0.اقا:دا ثن ظ والقلع: 
ئاو!الثهقق، أبوتكر أحتزثا ئاو: الصاعدي، المصل بن محمد أثأنا — ٥١٨

حدثنائاو: جعمر، بن عندافه أحبريا قال: المصل، بن أبوالحتثن أح؛ردا 
عمروحدثني محال: _لم، إبراهيبن حددناإسحاق محال؛ ثاذ، بن ينموب 

أ-تينيقال: الزثدي، ثن نابم، ئن تداش خدثني قال: الخارث، ١^ 
ص:هضيمحة:موو:

الثقاتل حان ابن ذكره الحمصي، الضمحاك ين الحارث عمروين فيه حسن، إمناده (٠ 
 /aالحديث(.)مستقيم وثالت ، ٤٨٠

بنمحمد بن الحين بن محمد الحين أبي عن ٢ ١ ٧ / ١ النوة دلائل ق اليهقي رواْ 
به.البغدادي القطان الفضل 
الزييدي،الضحاك ابن هوت الحارث وعمروين الزمحدي، العلاء ابن هوت إبراهيم بن إسحاق 
عامر.بن الوليد ين محمد هوت والزييدي الأشعري، هوت سالم ين وعبدافه 



نيالثامن ازب 

لثامناس 

٥^^٠في 
العثاسأبي بن العثاس أ■٠صدا ثاوت البمطائ،، أ-؛صثاأبوئج1ع - ٥ ١ ٩ 

أبومحمدأحتزئا ت نال التميمؤ، محمد بن أحمد \->نرو\ ذ\ذ,' الشمانؤ، 
ابن^؛!١ محاو! علق تن محمد بن إبراهيم حدسا ماوت حياف، ابن 
عنحدساأبوجنمرالثازي، ماوت الويد، بن حاوم< دال1 ١^^، أى 

ئال:

ثآئههأثم قلم اليطركأئ، وئينت غشزيئن، افي. رسل صحتت 
أكينثئ؛؛ي"<.

ولأنالحديث، تخريج مصادر ق منهاكما ولايد الأصول( من قط مالمعموهتين بين محا )١( 
مولاهم.العبدى له يقال، وليلك عبدالقيس مولى هو ؤإنما أنى، مولى لثى محي بن يونس 

ماهان،ين وهومحن الرازتما جمفر أبو فيه ولأن يم، لم اليتم( للمولى ا، ضعيفاصتاده )٢( 
النيأحلاف، كتاب ل حبان بن أبوالشيخ رواه الأريعة، له رومح( الحدين،، ؤ( وهوليس؛هوتم، 

سا/آااءنإيرامممح،س;ن>،ارانى؛ه•
ابن0ؤ_ىن».' من ورواه يه، الوليد بن حالما عن  ٣٦٧/ ١ الكبرتم( الطبْات، ق عد مابن ورواه 

.٣٦٧م/دمشق و-ارخ ام ع
والممديلالجرح يننلر: بأس(، به رليى معيزت ابن ؛ال، درهم، نمابن هوت وأبودرهم 
rii/i

الدارمميمحه روئ الثلج، أبي بن عبداف بن محمد ين أحمد ين محمد هو: الثلج أبي وان 
،t١٩١/ بغداد تاؤخ ق كما ( ٣٢)٢ سنت تول شاهين، واثن 

بغدادتاؤخ ل كما (، ٢١٢)تول وعيره أحمد الإمام شخ الجوهري، هو' الوليد بن وحلف 
.٢٦٧آ/



التايغ/ازب [ ١١١٨١
بميلجيي.محب 

ئاو:ئاو;أنحتناالثزايإ، أتمءالثيلق، ئال: البمئاه أقوى - ٥١[■ 
محال!وكح، بن تّمان حدسا دال؛ الزمدي، حدثثا دال! اله1ثم، حدما 

اشن،عن هاله، لأيي ابن عن الميمي، حدبي دال،ت جميع، حدبي 
محال:هند، حاله عن 

،.١^١١محؤموةَ ثان 
ئمح،ئال:طكاسئمح،ض- ٥٢١

عيي،وب مذ محمد، بذ حدبي،إبرامم محال؛ عمرْ، 
اننرطابي،،ضمح،هال:

نضلاف.محرص•

أحمدأنحرنا قال،ت علي، بن الصس أنحرنا قال• محمل•، اقوبن هبه أنحرنا " ٥٢٢
حدسامحال! أبي، حدثني يال! أحمد، بن عنداممه ا حدثنمحال! حنمر، ابن 

وهرهالة، أبي وابن التميمي دلجهالة وص—قيان، جميع صعم، من مدم لما صعيف (إمحتادْ )١ 
صابق.حديث، من جزء 

نبلهوحههت ق الفخامة وثيل! والعيون، الصدر ل معفلما عظيما اى! مفحمأ( )فخمأ فوله! 
س.والمهابة الجمال مع وامتلأوْ 

عمرولفعم، بمتصل(، إستادْ ليس حديث، )هذا الرمدي! ونال *، pLi_Nصعيم، إستاده )٢( 
الشمائل)٧(.ول (، ٣٦٣٨المن)j الترمذي رواء مداف. ابن 

المختارالمي ،وjالأمارjش٠اتل ٢٨٢/١٣ابوىjشرحالة^ض:
مفرداتهبان ويكرنا وتخريجه، الإستاد هدا وتميم ٢، ٥ ٤ y/ المنتفلم ق والصنم، (، ٤٦٠)

صحيحة.أحرئ طرق، من رؤيت، 



دجلاهصم؛ ني التابع الباب 

نجابر سئ اُه ستاك، عى إمزائيل، أ-حتزدا ت هال الرراق، عبد 
:ئوو:

منتدينال١/اف. رثول وجه 'كاذ 

حيويه،ابن أنيرئا ت نال الجوهري، أحبرثا قاذ.' ع1داوثاةي، ابن أحتزثا — ٥  ٢٣
أناته،أيي بن الحارث حدسا هالت ئوتوب,أ حدساأحثيبن ئال! 

تمال الوابعلق، محمد بن بشر حدسا I مال المثى، بن محمد حدسي 
عذأمممد، عذأبي الصياح، بن الم عن وف، بن عبدالمللث، حديثا 

تممالن ج^، اف رثول وصمن أنها تنبئ، 

الوحهأ'أ،.متبلج الوصاءة، رحلآظاهن نأيت 

أوأو؛؛؛- 

إذاأنم.الشح، كلج هُ: الزخه«:ثثُ، >)ئثلح قش ئئق: 

يه.همام بن عبدالرزاق عن  ٥٠٦ ٤fy المني ل احمد رواه صحيح، إسناده )١( 
١١٧٠; ٠ الخد ق والبزار (، ٣٦٤٧السن)ق والترمذي (، ٢٣٣٩لم)مورواه 

به.غادر إلئ يإمنالهم 
عمروبن سليمان أنه حاتم أبو ورجح المذحجي، وهب بن ءبدالخJاك١ غيه متروك، إسناده ر٢( 

كيوهب بن ءيدالمللثا الواسيرت المكري أبان بن محمد بن بشر سماه ؤإنما اكحعي، 
كداب،أنه على مجمع النخعي عمرو بن مسليمان لأن به، المشهور الحقيقي اسمه يحفي 
•٤٨٠ا"/حاتم أبي ابن علل ينفرت 
به•المثنى بن محمد عن  ٠٢٣ / ١ سعد ابن لطمات روايته ق أسامة أبي بن الحارث رواه 
الراع،الباب ق واللام الصلاة عليه هجرته أبواب ق تخريجه تقدم وقد 



_SSS:S^؛SS^^^iS2S2SiSS؛S؛

التاثؤاوب 

^،؛/المح؛
أحبرئامحال.' متصور، أبي بن أح؛زداأحمد ت ئال التن_طاتي، أحبرئا — ٥ ٢ ٤ 

بنقمائ خدئنا ث1و: اومدي، خدكا قال: القثأ، خدي ثاو: الخزاعؤ، 
مابن عن محر، نج، مذ رجل حدثم، ئال■' جمح، حدثم، مال؛ وكع، 
قال،:هند، حاله عن ض، بن الختن عن هاله، 

'كاننئوواشسئ،اكلا/
الجوهري،أبومحمد أح؛توا ئال،: ^١^، ١١عندالتاقي بن محمد أحتزئا — ٥ ٢ ٥ 

محمدبن محمد أحبرثا ثال،: الخزقق، جنمر بن عبدالعزيز أحبرئأ ت مات، 
بنةحثوق حدثنا قال،: الختيؤ، هاروذ بن محمد حدسا ثال،: اتاعندي، 
حدتحإمما'محز،مال؛ زائدة، بنثم، زكريا بذ يحص حدسا مال،ت المرربان، 

مم،ضتيضينمح،ضصينمحينض،ض
ثاو:عنة، اممة رصي علي 

اك١٢/كالزئوjاههمحإ
منجزء وص هالة، أبي وابن التميمي ولجهالة جميع، صعق من تقدم لما صعيف (إستاده ١ ) 

المابق.الحديث 

به.عيدالباقي بن محمد عن ٢  ٥٧ّآ/ دمشق Jار^خ ق عساكر ابن رواه حسن، )'؛؟(إمناده 
حلريقمن ( ١  ٥٧)الحسان الغرانب والأفراد الممماة الفوائد كتاب ق القهليعي ورواه 

له.المرزبان بن مسروقا 
ورواهبه، عمير بن عيدالملك عن شريك حلريق من  ٢٣٣ a/ المصنف ق شيبة أبي ابن ورواه 

وق٣، ٠ ٣ / ١ المني ق يعلى وأبو ٢، ٥ ٦ آا/ ني المزوائد ق أحمد بن عيداش حلريقهت مجن 
،١٤٩٤/٣،أبونكرالآجرىفياب٢١٧/١٤^ح

ق~المقدسي والضياء ، ٤ ٢ ٧ / ١ والتفريق الجمع أوهام موضح ق البغدادي والخطب 



الكاتابالuشثشذكر 

ابنأ-مح؛توا ت مال الجوهري، أحترئا ت نال طاهر، أبي بن محمد أحبرئا — ٥ ٢ ٦ 
محمدحاوس1 يال! الحاويثح، حدثنا ت قال معروف،، ابن أحترئا ثاو،ت حثويه، 

أنجز،بن ع1دالمللث، حدسا قال! محمد، بن بثر حدسا قال! المثى، ابن 
■ءر(أبيم،ضامت،ئكت
كاننئولاف.ممصاا.

الآبوب'ي،علي بن أبومحمدعبداض أحبرئا ئاو،1 ئاصر، بن محمد احبرثإ " ٥٢٧
،مززبا^١٢٢ال أح؛تداأبو]عند١٥^[ قال! أحتتJاأبومحمدالجوهري، ؛١]،! 

حاوساقال! يحص، بن نياد حدسا قال! محلي، بن محمد حدسا قال! 
عنزيد، بن امه أنسعن هاووذ، ن عثؤ حدسا ،: ؛lJداود، بن ئ1؛نا0 

^٠[١١٨]جده! عن أبيه، ص ، ئعتب/ بن عمرو 

يناومئاباير٣ا.
.٣٦٩أ/=اوخارة 

الاحا.كثيف أي اللحا( )عظم وقوله: 
المدحجي،وهب بن ؤإنماهو•مدالمالك أبجر هوابن ليس هذا وعدالملك مروك، إسنادْ )١( 

إنمااكدلسى هذا ؤيدوأن ممدبه، أبي عن الصياح الحربن عن وهويروي وهوكذاب، 
السابق.الباب مائة ل هذا ذكرنا وند الواصطي، الكري أيان بن محمد بن بثر من وم 

بنؤ محمالعن ٢ ٣ ٠ / ١ عد ص-ابن لطبقاُت، روايته ل أص—امة أبي بن الحارمث، رواْ والحديث، 
المثتزبه.

أصولهاوشعرها.ق ؤإنمافيهاكثرة ولاطويلة، ليستردقيقة أي ومعص)كثيف( 
بنعمران بن محمد وهوت أثبته، ما والصواب وهو->هلا، )أبوعياأافه(، الأصولات ق حاء )٢( 

المتونالمتقن، العلامة ام الإم؛المرزبان، المعروف، الكاسب، افه أبوعبيد عبيد بن مؤمن 
سلاوبن الخاسئمحمد هو؛ وستة 

البغدادي.انملهار 
كذبه،من ومنهم الخديحإ، وهومتروك البلخي، أبوحفص هارون عمربن قيه متروك، إسناده )٣( 

،"١٩٤ fxالضعفاء ق )'آأم\'آ(،والحقيالي الترمل.ي رواه ماجه. وابن الترمذي له روئ 



^^ألءء1ءءهسءء2لءصءا

عشزالحادي الباب 

وبقآشرة.
بنأحمد أحبرنا ت قال المذهب، ابن أ-ح؛تنا داو(ث الحصنن، ابن ا أحبرن— ٥ ٢ ٨ 

حدسامحمدأبى، حدثنى مال! أحمد، بن حدثتاعنداض مال! جعمر، 
نبعتهال! إن_حايى، أب! نيبيت هال; سمه، حدسا مالت جعفر، ١^ 

ُم

الثاة،مول:

أذسهل١اثحبمة و'قاست، الجثة، عظم افه. رئول، 
البراء،عن إنحاى، أبي عى ئميا0، حدسا ت مال وكح، وحدسا أحمدت مال — ٥ ٢ ٩ 

قال;

اله.شتث:ضذ،صس.'كازلزئول 

حدييهال(؛ بلال، بن ئاتمان أ-حتزثا مال! سالمه، أبو وحدسا أحمدت مال —  ٠٥٣
العللق الجوزي وابن ، ٥ ٤ ٠ / ٤ الخيرة إتحاف ق كما ني المق الموصلي "وأبويعلن 

به.البلخي هارون ين عمر إلى باسنادهم ١  ٩٧آ/ المتناهية 
حديثاله أعرف لا مقارب، هارون ين عمر يقولت محمدا وسمهن )غريب، الرمذى! وقال 
الحديث، )هذا ااج_وزىت ابن وتال الحديث،(، هذا إلا يه— يتفرد ت ~أونال( أصل له ليي 
ايلخيا،•هارون بن عمو اف.والمتهم؛>، رسول م، شن 

يه.غندر جعفر بن محمد عن  ٤٢٢ ٠fT ني المق أحمد رواه صحيح، إستاده )١( 
١،٦ ٢ ٢; الدية -اريح و شئة بن وعمر الشمال)٣(، ق والترمذي (، ٢٣٣٧مملم)ورواه 

يه.غندر إلئ بإستادهم ٢  ٢٨/ ١ المني ق والرؤياق ، ٣٢٦٢] المني ق الموصلي وأبويعلى 
منالمنكبين علن قط وماسالرأّس، معر مجتمع الميم"• يد ونشل• الجيم بضم والجمة"" 

شعرالرآص.
يه.الجراح ين وكح عن  ٣٥٢٩/ ٠ المنار ق أحمل. رواه صحح، إسناده )٢( 

(٥٢٣٣ائي)والم(، ٣٦٣٥والترمذي)٤(،  ١٨٣داود)وأبو (، ٢٣٣٧مسالم)ورواه 
وكثع؛ه•إلك!( بإسنادهم 



iثغر؛ صمؤ ل عنز الحادي التاب 

هال!آنس، عى وبيعة، 
اكطط>ا،.الشر،مص،ثلأص تثوواف.نجو ثان 

٥٣١ —Lj^-f  ،أحبرثادال،ت متموو، أبي أحبرثاأحمدبن ت مال، البمطاؤ
بنئمال حيى داJ: ^مدي، ١١حدساداو(ت حدسآ ياو: الحزاعؤ، 

ضهاله، لأبي انن عن اشيؤؤ؛، حدثتي محال: يتح، حدش مال،ت وكح، 
ثاوتهند، حاله ص انمتن، 

ملأبجائرمحإي هري،، عقيقتة امرمت، إن الئنر، رجل افه. "كاذرث—ول، 
.٢٢١ئوومره إدا أذنيه شحمه شره 

يم،فاداكاوياظ:ىتب.
الجعودة.الشديد ت والقطط 

الؤأس.ق المجتوع الثار والعقيقهت 
أنمرثامال،• منصور، أبي بن أحيرداأحند ماوت الحض، ابي بن عمئ أحبزثا —  ٥٣٢

ننم خثا قاوث ١^؛<، خدتآ : Jliالهثأ، خدكأ مال: الخزاء-ه، 
مال•أنى، ص حميد، عى إبراهيم، بن إسماعيل أتجرثا مال: حجر، 

اف.إلئض،مح،.صءذثوي 
بنمحلمة ين منصور ملمة أبي عن ١ ٦ ٠  fVYني المل أحمد رواه صحتح، إساده )١( 

به.الخزاعي ءج.العزوز 
به.بلال ين سليمان إلئ يإسادهم ( ٢٣٤٧)لم مورواه 

وهوهالة، أيي وابن التميمي ولجهالة وصفيان، جمح صعق من مدم ّ صعق،، إسناده ر٢( 
السابق.الحديثا من حزء 

به'ًحجر بن علي عن ( ٢٤)الشمائل ل الرطى رواه صحيح، إسناده )٣( 



عى١^٥؛، أبي بن عداوجمن وحدسا ث هال ، ^١٥وحاJسا \ذؤيذؤأ.' ياو — ٥٣٣
هاJc:عائشة، عن أسه، عن عو0ع بن هشام 

.فممحيىمحض0محهمةلأ،•
وحمهالحطسب، أبوبكر الحافظ أحبرثا ئال.' الثزاز، أبومنصور أحبريا —  ٤٥٣

بنمحمد بن عمز أح؛زئا هاJث لجوهري، ١ أح؛تداأبومحمد دال،ت الله، 
فاو:١^، ئن اثن نن أظ خدكا ماو: الأاةد، ئلق 

أبيابن ]عن الحصأن، بن عندالعزيز أحيردا قال! الهبمم، بن نحم حدسا 
ف^، ظ ئؤاهد، ض نحح[لى، 

ض.ةةههأنجصرسم.
به.حجر ن ش ص ( ٥٢٣٤)المائي ٍورواْ 

به،السري بن هناد عن ( ٢٥)الشمائل وق (، ١٧٥٥)المنن الرمدى رواه ٠ صحيح إسناده ( ١ ) 
عائشةعن وجه، غير من روى وقد الوجه، هذا من غرب صحح حمن حديث )هدا وقالت 

وكانالحرف، هدا فيه يذكروا ولم واحد، إناء من افه ورسول أنا أغتل كنت قال0ت أثبما 
كانحافثل، وهوثقة الزناد، أبي بن عيدالرحمن ذكره ؤإنما الوفرة، ودون الجمة فوق سعر له 

عنه(,بالكتابة ؤيأمر يوثقه أنس بن مجالك 
بغداد.تاريخ من واستدركته الأصول، مجن سقهل المعقوفتين بين ما )٢( 
الحديثصعيم، الترجمان، بن الحصين ين عدالزير وأبوسهل للأش؛لاع، صعيف إسناده )٣( 

والأشكالنجح، أبي بن عبداقه عن روايته ق توبع أنه إلا ٦،  ٢٧؟/ الاعتدال ميزان ق كما 
نقلهوهوما عنها، افه رصي هانئ أم من جثر بن مجاهد سسماع تحقق هوعدم لحديث اق 

البغداديالخهلمب، رواه هانئ(• أم من سماعا لمجاهد أعرف )لا قوله البخاري عن الترمذي 
٠به الجوهري علي، بن السن عن ١  ٩٨/ ١ ٢ بغداد اؤيخ تل 

(،٣٦٣١(،واينماجه)٢٧(،وفيالشمائل)١٧ورواه 
قشيبة أبي وابن ، ٤ ٢ ٩ / ١ الكبمرى الطبقات ق سعد وابن ، ٥٣٨ / ٤ ٥ ني المق وأحمد 

نعيموأبو ، ٢٨١م/ والتاريخ المعرفة ق سفيان بن ؤيعقوب ، ٤٠٥/ ١UJ  ٨٧/ ه المصنف 
دمشقتاريخ ل عساكر وابن ، ٢ ٢ ٤ / ١ النبوة دلائل ق والبيهقي ، ٤ ٤ ٠ / ١ أصبهان حبار أل 

ته-تجنح أيي، ابن إلى بإسنادهم ١ ٦ ٠ ؛/ 



.شنر؛ صمي ق عثت الحادي الباب 

مال!احمد، أحترثاأبوتعدمحمدبن ت مال محمد، الخيربن أ-ئدترئاتعد — ٥٣٥
^^^^،مال:طكائظينبجش

هانحأأم عذ مجاهد، ض يجح، أبي ابن عن محنه، بى نثاف حدثنا يال: 
مالت،أطالب، أبى بنت 

عدائز.أرع وله قدمه مكه علينا .  ٠٥١رئول مدم 
صثائنأزغ«سم.اانأشُذا وفيَاذظ: 

عدمبن محمد حاJسا دال! أحمد، بن سثئا0 وحدسا يمم! أبو نال —  ٥٣٦
ء1دائعزيرحدسا مالت المنع1تتي، •ء1داش بن صبتح حدسا مالث المصبصي 

عروْ،بن وهشام عذأبته، محمد، بن جعفر عذ الثمي، عبدالصمد ابن 
مالئ،:عائثة، عن أبيه، عن 

[١١١٩]صكامحظ،اوثالر،<. ائشط افه/إذاثا0نثوو،

الغداتر.عليها يقال التي وهي مرسلة، كانت إذا الشعر من الخصلة وهي الضفار، هي الذواتب ( ١ ) 
عمرأيي ابن وهوت يحص بن محمد لأن الإستاد، ي سقط وجود ليان وضعته المهقونتين بين ما )٢( 

كتابق الإستاد هدا أجد ولم (، ٤٣٠)ستة المتوق نعيم أبو يدركه لم ني، المصاحب العدل 
سكمه•

المتقدم.الحديث ل ذكره سبق لما صعيف إستاده )٣( 
)ليست ٢  ٩٨/ ١ النبوة دلائل ل اليهقي قال الفرغاق، عيدافه بن صبح فيه صعيف، إسناده ( ٤ ) 

تلخيهىكتاب ق الخطيب عن ٣ ٠ ٥ / ؛ الميزان لمان ق حجر ابن ونقل بالمعروف( 
وغيره،العمي عبدالصمد ين عيدالعزيز عن يروي أنه وذكر مناكتر، )صاحب قوله* التشابه 

الصاد(.بقح وهو 
طويل*حديث صمن به اممراق أحمد بن سليمان عن ( ٥٦٦)النبوة دلائل ق نعيم أبو رواه 
جمعوثانيه— أوله بضم الرمال— حثك ) ؛ ٢ ٠ "آ/ والرشاد الهدئ سل ل الصالحي نال 

بهمرمتا إذا كالرمل شيء تكمركل الحبك الفراءت وقال الرمل، ل الطريق وهي حبيكة، 



أ-حيرني،؛ Jiiالشيب، أبوتكر أحتريا ئاوت المزار، مصور ابر أحتزئا —  ٥٣٧
محمدبن احتتثاأحمد دال،ت الوئار، أحمد بن محمد بن احمد أبومر 

هاصط،ئاو:لأك1وجين
ثاو:خدكاإتناطينالئالمؤ، ننمداض طث خدشا ئاو; الخارث، 
اقومحي عن الرهري، ئسل، محثدبن عن دينار، بن عداش ض عياثن، 

ثال:باس، انن ض محة، نن عداض انن 

،لإئزيىبمذ0ِث،ميىص ص
ايءا،•

مال!ألجرياأبوبمرالتنهقؤ،، دال،ث الصاعدي، الثقل بن محمد أقانا — ٥٣٨
،;Jliالصواف، علي أبو أحريا قال،ت الطابرايي، يعقوب بن محمد أحتتو_ا 
بنحماد حدسا ئال! أبي، حييتي داو،ت حيل، بن أحمد بن عداه حدسا 
عررأستالرهري، عن نعد، بن نياد حدسا داو(ت مال^لئ،، حدسا ئال! حالي، 

بندرآ،.يرى يم سدل،، ماثاء ثاصتته ندل، انيث. أة 
•>بلثا( تكسرها الجيدة والنعرة الرح يه مرت إذا الدائم والماء الساكة الرج 

الخديثولكن ماجه، ابن له روئ وهوصعيمح، دينارالبهراف، بن عبداف فيه حن، إمحنادْ )١( 
مرأبي هّا؛ءن بغداده/ تاؤخ ل العدائي الخطيب رواه آخركماصيأق. وجه من توع 

به.الونار عمر بن أحد بن محمد بن أحمد 
دنمامالراوك،فياكوامموا؛نءدىوالكاءله/ي'آ، انفيالممان،يم؛"ا، ا؛نحيورواه 

به.الجبلاق الحارث بن ربيعة إلئ بإسنادهم ٦ • / ١ ٨ دمشق ت١رخ ل عساكر وابن ، ١ * ٢ / ١ 
به.عياش بن إسماعيل إلئ بإسناده  ٢٦٩ fyالأوسط المعجم ق اسراي ورواه 
؛إسادْإلنالزهرىبه. ١٣٣٠; الك؛رئ اسات و معد ابن ورواه 
الزهريحدت من )صحيح : ٢ • ٩ r/ والأفراد الغراس، أطراف j كما الدارممي وقال 

عياشبن إسماعيل به تقرئ عنه، الحمصي البهراق دينار بن عبداش حديث، من وغرس، عنه، 
السالمي،.عيدافه بن جعفر غير عنه به حدث ولانعلم عنه، 

المحنأبي ين ٢ ٢ ٥ / ١ الموة دلائل 3، التهمي رواه مرمل، المحدث لكن ثق—اُت،، رواة )٢( 



عنقه؛ذكرصمي الثانؤرعشنيى التاب 

عملثاني اس 
هعنقه صمه ذم قى 

١^ال:أنيذ1 ق\1ٍ\ثخئدبنهمداتاقي،قاو:أ-محئا- ٥٣٩
حدسات محال الحاوث، حاوس1 مح1وت معروف، بن أحمد حدسا محال! حثزيه، 
بنعدالملك حدسا محال! محمد، بن بثر حدسا محال! المس، بن محمد 

وصتتجد، أم عن تجد، أبي عى الصثاح، بن الم عن زف، 
محمالتاتاطه^^، رسول 

•^؛،^'-٠^١١٠
اطوُو: ٤٣١

و4.~يعقوب بن محمد 
يه«حالي بن حماد عن ٤  y٥٧/ ٠ المسند ل أحمد ~ورواه 

مرسلا.شهاب ابن عن سعد بن نبال عن ٩ ٤ ٨ Y/ الموطأ ق مالك ورواه 
،٢٢١وأبونممjطةالأولاءT/\م\ا٦، ٠ ٦ Y/ الحاكمفيالسثورك ورواه 

به.أحمد بن عداف بإستادهمإلئ ٠ ه/ بغداد ت1رخ ل الغدادى والخمليب 
به.حنبل ين أحمد إلئ بإستاده  a٤٣٤/ الاثار مشكل ثرح ق الطحاوى ورواه 
بنحماد إلا مرملا، مالك عن الرواهكالهم رواه )هكذا : ٦٩التمهيد،"/ ق ابن وهال 
عنالزهري، عن عد، صبن نياد عن مالك، عن وجعله وأسنده، وصله فإنه الخياط، حالي 
أنس،حديث، محن لا الموطأ ق كما الإرسال، مالك رواية محن فيه والصواب فيه، فاحتلآ أنس، 

حطأ،هدا ت الحديث، هدا ق قوله أحمد الإمام عن نقل ثم ، الحديث، أهل يصححه وهوالذي 
انفا.تقدم الذي هو عباص ابن وحديث قالتُ عباس(، ابن هوعن ؤإنما 

عمروين سالمان انه أبوحاتم ورمح المذحجي، وهب بن عبدالمس فيه متروك، إستاده ( ١ ) 
كىوهب ين ءيدالملكا الواسهرت الكري أيان بن يحمد بن بثر سماه ؤإنما التحعى، 

كداب،أته علئ مجمع المنمي عمرو بن ليمان ملأن يه، المشهور الحقيقي اسمه يخفي 
سعدابن لعلقات، رواته j أسامحة أبي بن الحارُث، رواه . ٤٨٠حاتم!/ أبي ابن علل يقلو: 

ولالباب هدا ل الإسناد هدا وتقدم طويل. حديث صمن به المثتئ بن محمد عن  ٠٢٣ / ١ 
تخريجه.ْع هجرته أبواب من الراح الباب 



^»ءءءءءل«ءهءل»اء»»ءء»

أح؛تداث مال منموو، أبي بن أحتزئاأحمد ت ثاو التنعلأؤ، أحبرما — ٥ ٤ ٠ 
قال؛الر٠ذي، حدسا ،! Jiiكادسا، بن ١^^ أح؛رثا ثانات المحراعي، 

لأييانن عن اشيمي، حدمحي ذآذ'' جمح، حدش وكح، ئ نءئ 
ثال:هند، حابه عن عئ، تن اكن عن هاله، 

صماءز جيددمثة عتمه ظأ ه افه رئوو كا0 
الصورةالمصورة.الدميةت 

احترماأبوض•' المطثر، أحترئاأبوتنئ ثاو؛ الشربنمحمد، نعد أثأما — ٥ ٤ ١ 
ع1داشمحمدبن حدسا ثاوت ئضر، ين محمد حدسا هال؛ الأصهايأ، متتم 

بنيزيد حدسا مال! الحصزمق، بكير بن محمد حلسا دالت الحنن، ابن 

وكاJ- خال خدش قال: مدالذالث،، بن محاذ ص المحش-ق، ذاض 
:ثاJ عنة، اممة زصئ ض عن - صمن ثزم علق أصخانم، من 

ؤمّؤلمبن ّقأف ام. كاذرنول 

وهوهالة، أبي وابن التميمي ولجهالة فيان، ومحميع صعق من لما صعق، (إسناده )١ 
صحيحة.شواهد ألفاظه من ^^١ بأن ثمة وذكرنا السابق، الحديثؤ محن حزء 

أوعاج من المنقوشة الصورة ٠ الميم" ومكون المهملة، بضم والدمية" العتق، ت والجيل. 
والكمال(،الهيتة وحن الثكل، وظرف والأءتدال،، الإشراق، ل بالدمية عنقه وصفإ رحام، 

والجمال،.والإشراق، اللون ؤ، وبالفضة 
أعرنهما.لم محه والراومح، القرشي، عداض بن ؤيزيد مم، لم من فيه محعيفإ، )أ(إ«نادْ 
،٣٩٤الأشراف\/اب، أنj واللاذرتم، ، ٤١٠ا/ عدذ،الطقاث،اممرئ ابنّورواه 

ءلريمحا*جمع>( ٠٢ ٣٥٩! دمشن( تار؛خ 3، عساكر وابن ، ٢٧٣/ ١ النوة دلائل 3، داليهم( 
ءلويز،•حديث صمن به ءاي، عن رجل ص عمران بن عداه عن الأنصاري( يحص ابن 

اتيق■الشديد السيف الإبريق: ؤيقال، وهوالإناء، أبا_،، جمع أ؛ريو،، 



اكاJثئننيشUتنمحهازب 

اكاِثءثناوب 
مبمُسقممه

المطيعؤ،أحترنا اوت قالميم،، ابن أ-حبرذا م—اوت الحصنن، ابن ا أحبرن— ٥ ٤ ٢ 
تنمحمد حدسا ثاوت أبى، حدئتى ئاوت أحمد، بن ع4داض حدثنا ت مال، 

ال؛زاء،سمنت، ثالت س-معت،أداإنحايى، قاوت ئنة، حدسا ئال! جنمر، 

محنماير(الء؛صأاا•اف كاورثوو 

ال٤تمv.ق العصي رأس ئجثمع المنك-أات 

1<.غندر حعفر بن محمد عن  T٤٢٢/ • ني المل أحد رواه صحح، إصناده .١( 
jوالثوان ، ٢٦٢الميم ل يعلن وأبو (، ١٢٨ )١ والترمذي (، ٢٣٣٧)سلم ورواء 

الخدا/\/أ؟به.
الصدرفغالط؛وامحع إذاكان والإنسان والعلن، الصدر عة حمعلن يدل، المكبين ين وبعدما 

)رحيِإأنه أحرئ رواية ل جاء ولذللئ، ءلهرالطن، الصدر صاف، ؤإذا بطن له يكون لا 
كانؤإنما ، y،Liaالعلن؛ولا الصدر؛ثلا٠ر ليي أى والعلن، الصدر مواء وانه المدر(، 

والبعلن.الصدر مواء 



^^2لءء2لأعءلءأهءأ

ل؟ااب[

القنيوغلظ 
محال:الخزاعق، خدننا قال: الخليق، أ-ينا قال: البمطامق، - ٥٤٣

ق1ل;كم، نن ثلؤ خدي ; ١JlJ^؛<، خدكا ق1ل: ، ٣١ j^lL؛
ئإبرامحم حييتم، قال؛ عمرْ، مولئ عتر عذ يوص، ئ عيثئ حدكا 
عنة،اطه زصث طالس، أبى نن علق عن طابي،، أبى نن علق ولإ من ثخئد 

ق1ل:

ىنوئرلاش.جدلعلاز

ذدض.الكثد:ئإثعم، 

عمرولضعف بمتصل(، إساده ليس حديث )هدا الرماJىت وقال، ،،، ^'_1Lpصعيم، إسناده '( 
)٧(.ماتل الث وؤ، (، ٣٦٣٨)الن ل الترمذي رواْ عبداه. ابن 

المختارالني سماثل ل الأنوار وؤ، ، ٢٨٢/ آل المسة شرح ق البغوي ٠لرقهت من ورواه 
)•آ؛(،والمضلايمآ/؛هأ.

طرقمن روينا مفرداته بان وذكرنا تخريجه، وتفصيل ذكره ما.م حديث من وهوجزء 
صحيحة.أحرى 
والشجاعة.القوة غاية على دال وهدا الكتفين، مجهع اكاء~ كسر ؤيجوز ~مفتحتين، الكتد 



صنرْ.ريمي الغامزحمنزى الناب 

عشزايقايش الباب 

و،بءضنيؤو.
أحبريائاو؛ منصور، أبي بن أحتزداأحمد داو(ت أحتزئاالثنسطاتي، — ٥ ٤ ٤ 

خئ؛،ت مال مدي، حدسامال! كم،، بن الهيم مالت الحزاعق، 
أمح،ابن عن النحيمح،، حيلتي مال؛ جميع، حديثي مال؛ وكيع، بن ئثاذ 

مال:هند، حاله عن الثنن، عن هاله، 

والصدرا،الطن نواء الصدر، عريص امموه رئول كاو 

وهوهالة، أبي وابن المٍمي ولجهالة وشان، جميع صعق، من مدم لما معيق إساده (' 
السابق.الحديث من حزء 

(.٠٤٢)برقم صحح بإساد الحديث هدا معص وتقدم 
قبلشرحه تقدم كما لصدره ار مممه باتا، طه ليس أى والعلن( الصدر )سواء قوله: 
تلل.



لصاءءأصل2لأءلإءءل2لصس

الثادزعماتاب 

ابنقاذ.' الجوهري، أحتزئا ة—ال! عدادتاؤي، بن أبويكر —ا أحبرو— ٥ ٤ ٥ 
أسامة،أبي ين الحاريث، حدسأ قال! مموف،، بن حدساأحمد قال؛ حثويه، 

حدثناقاو{ت محمد، ربن بث—حدسا واو،ث المش، محمدبن حدثني ،! JL؛
ميناذ!اح،ضرت،صأ؛ت،

هثالتإ!ه^، اش ومول، وصمت، أنهآ 

.ه.

وانتزخاةأثله.اتطن، ظر ائيلث: 
،!jiiالحطس_،، بن؛استا أبوبكر أحزJا قالأ الم_زاز، أبومتهور أحبرئا — ٥ ٤ ٦ 

 JL^خد؛نائاو: صينإتراطالإذاطي، يآو: ^، ٠١
معاؤيةحدثنا قال! أبوكزئب، حدسا قال،؛ اكهلول، بن محمد بن علي 

عذأمصالح، عذأبي جابر، عذ عداوخثن، بن ث1تال ض هشام، ابن 
ثالن،:هانئ، 

عمروين ليمان سأنه أبوحاتم ورجمح المدحجي، وهب بن عيدالملك فيه متروك، ناده (إس
كىوهب بن عبدالمالك الواسيرت السكري أيان بن محمد بن بشر سماه ؤإنما النخعى، 

كداب،أنه علئ مجمع عمروالنخعي بن ساليمان لأن به، المشهور الحقيقي اسمه يحفي 
سعدابن لطثات روايته ل أسامة أبي بن الحارث رواه . ٤ ٨ • أ/ حاتم أبي ابن علل ينفر؛ 

وقالباب هدا ق الإستاد هدا وتقدم حلويل. حديث صمن به المثى بن محمد عن  ٠٢٣ / ا 
تخريجه,ْع هجرته أبواب من الراح الباب 
تخريجه.هع الباب هدا ق الإسناد هذا وتقدم 



هنطته صمة تحر عثر الثادس الباب 

صاقنسامحبجاض:ض>".

٥  ٤٧ - L١^؛؛؛ أيوغ ١^ ئاو: القفل بن نغئت !؟؛ ،:M
قال!جنمر، بن عداض أح؛زدا ؛ cJliالمصل، بن ال>سنن بن محمد أحبرثا 
حدسا(! Jliالحمندى، أبوبكر حدسا ئال! ، tjllaئ—بن يعقوب حدس_ا 

عذمراحم، بي بن مراجم عذ أب، بق حدكاإنماعتو مادإ نلخاذ، 
قال:الكمئ، محرش ض أسيد، بن حالي بن عبداممب بن عبدالعزيز 

ئن4تجكهضهلآ/اغثمزثولاله.سانمؤائم، 

صعيفان.وهما باذام وأبوصالح الجعفي، يزيد بن جابر فيه جدا• صعتف (إساده ١ ) 
غالببن محمال بن أحمد بكر أبي عن  ١٥٣ / ١ ٣ بغداد تاريخ ق البغدادي الخطب رواه 

•به الرقاق 
البهلولبن محمد بن علي المحن أبي عن  ٧٣٩آأ/المعجم ل الإمماعيلى أبوبكر ووواْ 

به.البغدادي 
به.العلاء بن محمد كريب أبي عن الرؤياق إلئ باسنادْ  ٣١١م/ لمنق تاييخ ل عساكر ابن ورواْ 
شيبانعن ٤ ١ ٩ / ١ الكبرئ الطبقات ل سعد وابن (، ١ ٢^١ ٤ ) الخل ل الطيالي أبوداود ورواه 

.٤  Y١٣/ ٤ الكبير المعجم ل الملراق داود: أي طريق من ورواه به، النحوي عدالرحمن ابن 
وقال٥، ١ ١ U/ الثقات ق حبان ابن ذكره الكي، مزاحم أبي بن مزاحم فيه حن، )؟(إساده 

بنمحمد عن ٢ * ^١ / ١ النبوة دلائل ل الثيهقي رواه ت)ثقة(. ٢ ٥ ٤ y/ الكاشف، ق الذهبي 
به.الفضل بن الحين 

بنيعقوب طريقه: من ورواه به، عيينة بن نيان معن ١ ١ ١ / ١ المس—ند ل الحميدي ورواه 
لوأبونعيم ، ٩٠م/ الصحابة معجم ل قانع وابن ، ٢ ٧ ٩ ٣/ والتا المعرفة ل فيان س

.٢٦ ٠٥ه/الصحابة معرفة 
^^دوالخدأ؟/ايآ،والخئي)؛آخآ(،وفيالناممرئ؛/آ؟،وابن

قعيدالر وابن ، ٩ * y/ الصحابة محجم ل قانع وابن ، ٤ ٥ / ١ الكبير التاريخ ق حيثمة أبي 
عيينة.بن سفيان إلئ بإسنادهم ٢  ٩٣دمشق تارخ ذ عساكر وابن ، ٤ ٠ ٩ Y/ ٤ التمهيد 
والصفاء.البياض ق الفضة من بالقهلعة تشبيهه فضة( سبيكة )كانه قوله؛ من والمراد 

الميز،وسكون الجيم، بكسر وفيل! الراء، وتشا.يد العين، وكر الجيم، يكر — والجحرانة 
ولكنها،، والطاتفمكة بين بأما ذكرنا أن بق وسصواب—، الضثهلين وكلأ الراء، وتخفيف، 

كيلا.عشر سبعة قرابة عتها تبعد مكة، إلن أقرت 



ظنأنخ اتاب 
محميفى 

تثاو منصور، أبي بن أحثي ا أ-نيد:  JlJالح1ن، أي بن عنؤ أ->ضوا - ٥ ٤ ٨ 
حدسات فال حلون_،ا د1ل! ١^!^؛؛، أح؛توا قال! الحزاء_تي، أح؛زدا 

مال•عفرْ، مولى عمر عى يوص، ن عيسى حيكا يال؛ حجر، بن على 
افةرصي على عن طاف، أبى بن علق ولد من ئحئد بن ؛^ ١^١٠حدكن 

شُ،

ثئ^ا.افهأ-مئذا _ ثان 

حيينيقال! حمع، حدثني قال! وكح، بن ئثان وحدسا اومدي! قال — ٥ ٤ ٩ 
قال!هند، حاله عذ انمتن، ض/ ثاثة، ائزأبي عن اشيمه، [ ١١٢•

اللثةبتن ما موصوو المن_ئتة، دقيق ال٠تجؤد، أئوز اض. زئول كان 
ثالئؤةبم،:جميكالخئ،

الئدلأى.ض ثاكمحن، الأس أشم 
ولضعفبمتصل(، إسادْ ليس حديث )هذا الترمذي.' ال وقلانقطاعه، صعّف، (إسادْ )١ 

طريقه؛من ورواء الشمائل)؟(، ول (، ٣٦٣٨الن)ق الترمذي رواء عبداه، بن عمر 
والمث(، ٤٦٠الممحار)الني شمائل ق الأنوار ول ، ٢٨٢/ ١ ٣ الة رح ث ل المنوي 

مفرداتهبان وذكرتا تخريجه، وتفصيل ذكرء تقدم حدث من جزء أ/ةهأ،وهو لمتثلم اق 
صحيحة.أحرئ طرق من رويت 
بهأراد ؤإط كذللث،، اه. رسول ياكن ولم شعر، يديه علن لمس الذي هو: )أحري( وقوله: 

افين.واناءا-ين، والكالمربة، بدنه من أماكن ق كان الشعر أن 
القزة.إلئ اكدر من تتمل شعرات )الئنرية(: وقوله: 

منوهوحزء هالة، أبى وابن التميمي ولجهالة جمع، صعق، من تقدم ّ صحيفا إسناده )٢( 
سابق.حديثا 



هآصايع4 دثر عئزيى الئامى الباب 

اكابزصقزاياب 

أ-؛صدائال! ضور، أبى بن أحمد أ-نيدا ئاو؛ أح؛تتا — ٥ ٥ 
خدئثاهلؤن١^٤،،ئاو: ■محوتثاخدي١^١،ئال: الخزاء-ه،ئاو: 

خدنيمحاو: عمزة، ئزلئ عنز ض يوص، ئ عنس حدثنا يال: حجر، 
قال؛عله، ص طالت،، ر بن علي ولد من محمد بن إبرابمم 

الآ>افلا،.نائل والمدمن، الكمن شئن الهِه زشول كان 

هءو. 

3\ص.الكمن من الأنابع الغيظ الئثن: 
الاص.الئظ الأواف: ونائل 
واحد.فيهنا والنعش بالنون، ارتائزه ت بعضهم ووواه 

كله.حمه والمراد جمه ْن تجود ما نور ذو أي المتجرد( قوله•)أنور 
منالحلق وأسفل المدر فوق الذي النحر ~ اللام ~شح اللة( ين ما وقوله؛)موصول 

الرقوتض•
محيلانه.ق امتداده وهو الماء بجريان ثبهه يمتد يعتي• وقوله•)يجري، 

الخربة.دقتق معي ا وهان" بالامحتواء، فشبه الشيء، ق المتهليلة الهلريقة )كالخط.( 
ذلك.محوئ شعر عليهما ليس أي ذللئ،( محوي مما والبطن \ذثدوثن وقوله؛)عاري 
نعر.كثير أي وقوله؛)أشعر( 

والمرفق.١^٠، مفصل ين ما ذولع وقوله؛)الل.راعين('نثنية 
ولضفخبمتصل(، إمحستاده ليس حديث الترمذي؛)هدا ال، ونلانقطاعه، صعيف، محناده إ١ 

طريقه؛من ورواه الثماتل)٧(، ول (، ٣٦٣٨المسنن)ق الترمذي رواه عمدافه. بن عمر 
والصنف(، ٤٦المختار)*المي شماتل ؤ، الأنوار ول، ،  ٢٨٢/ ١ ٣ المنة شرح ؤ، البغوي 

مفرداتهوقدرؤينتا تخريجه، وتفصيل ذكره تقدم بثا حل. من وهوجزء ، ٢ ٥ ٤ أ/ المنتظم 3، 
صحيحة.أحري طرقا من 



^^1ا«»1ءءععل2هءهلءسءلسا

حمئزلتابع اس 

عمراقرويى،بن أحثرياعلي مال؛ عبدالواجدالديوري، بن علي أنحريا - ٥ ٥ ١ 
بنمحمد بن عداممه أح؛زوا ئاو! الزيات، محمد بن عمئ أنحزئا مال؛ 

وكح،حدسا ئال! أبو■ء1دالثجمن، عمت عدالئوبن حدسا مال؛ ئاجي_ه، 
تياشينلئزئز[لأ،،ضهمينمح،ص

قال:عئ، 

قال:الخزاعق، أنحتنا قال: الخللأ، أنحتنا قال: البمثاط، أنحتنا - ٥٥٢
حدسيثال: س_مان، حدسا قال: التزمدي، حدس_ا ثال: اله1ئلم، حدس_ا 

حالهعن الحض، عن هاله، لأبي ابن عن اشيمؤ، حدسي قال؛ جميغ، 
ثال:هند، 

بننانع عن روئ عكي وص أك، ما والصواب، حطا، وص )موهب(، الأصول: ل (حاء )١ 
هم*ز،'بن همدالد بن رعثمان ب: ؤيقال وغيرْ، كدام بن عر معنه وروئ مطعم، بن جبير 

علي.ند مل اني والنالرمجن.ى حديثه وروئ هم٠ر(، بن لم مبن ورعثمان 
حن.ناده )؟(إمح

,4.ي و ص م/مأا افد أحمدو رواء 
الكرئالطقات j عد موابن (، ١  ٦٦)المد و ي والطيال(، ٣٦٣٧)الترمالّى ورواْ 

با،نادهم Y٦٦٢/ المستدرك آ،والحاكمفي • ٥ ١; ا؛،وأبو؛مالخلألوالة ١ \إ 
صفاتهمن حملة فيه جاء حديث صمن به، هممز بن ^٠١٥^ بن عثمان إلن 

الموصليوأبويعلن ٢،  y٥٧/ الخد ق وأحمد ، ٦٣٢٨/ ، الصقسق شيبة أبي ابن ورواه 
النبوةشمائل ق المقال وأبويكر ، ٢ ١ ٦ / ١ ٤ المحّحح ق ان حبوابن ٣، ٠ ٣ / ١ لمسند اق 
نا؛ع;ن"مءر؛ه•ءن ص  Jiءبداّك ءن ٤( )٠ 



س.صمي ني غنت النابغ التاب 

ارئاخؤاا،ٍنحث افه. ثاذرثوو 

المطيعؤ،أحبرنا ت قال الميم،، ابن أحبرنا يال! الحصنن، ابن أحتزنا — ٥  ٥٣
ئال!لإيد، حيكا ئال؛ ايي، حدثتي مال! أحثي، بن عداش حدثنا ئال; 

ئاو!عذآنس، حتند، أح؛رثا 

•ام.؛٢، رثول مذيث ألص ولاحريرا حرا هط مؤنث ما 

ت٠Jماالجوهري، أبومحمد أحيريا مال(ت •ء1دال1اة_ى، بن محمد احتزثا — ٥٥٤
،!Jliالمطثز، زكريا بن داسم حيكا محال،ت التوام-ج، بن أ-نيواأبوالح٠ثنن 

المسحدقا ،! Jliماش، بن أبوبكر حدقا داJت يزيد، بن محمد حدقا 
ئالث:اينءثا1ح،ضتي، 

^ئتئئاممأتذمن:دْ.ص•

وهوهالة، أبي وابن التميمي ولجهالة فيان، ومجميع ا صعقمن تقدم لما صعقا إسناده )١( 
المايق.الحديث من حزء 

تحمدالعرب ولكنت الثداتد، عند قوى أي الراحة، واسع أته يريد الراحة( وتوله•)رحب 
العطاء.كثير الجود واّع أنه أحيانء به يراد وند الكف، صغر وتدم يه، وتمدح ذلك 

يه.هارون ين يزيد عن  ٠٣٦ y/ ٠ المسند ل أحمد روا0 صحح، إمناده )٢( 
وأبو٣، ١ ٥ ٦/ المصغط ق شيبة أيي وابن ، ٤ ١ ٤ / ١ الكيرى العلمان ل سعد ابن وأحرجه 

الإسناد،حدا هارون، بن يزيد عن ٤  ٦٦٣/ المني ل الخوصLاي يعلى 
به.الهلويل حميد إلئ بإستاده ١(  ٩٧٣البخاري)ورواه 

بنمحمد عن ( ١١٥الفوائد)كتاب ق الطرز زكريا بن القاسم أبويكر رواه حسن، إمتاده )٣( 
-زيدالرئعيبه٠

،٤ ١ y/ ه الكبير العجم ي واممراق ، ١٧٩ y/ الكبير ااتارتي ق خيثمة أبي ابن ورواه 
الصحابةمعرفة ق ال الأصهنعيم وأبو ، Y ١ ٠ Y/ الئحلصيات ق النحلص طاهر وأبو 

به•عياش ش بكر أبي إل ^^٣  ٦٣٤٥١/ 
وهيصالح بن المثس الواحد الحديث هدا عنها روئ ه^، الله رسول حائم الرياب أم ْارية 

بنبكر أبي غير عنه يرو لم هدا والخثص ، ٤  ٤٣ه/ الثقات ل حسان ابن قال كما حدته، 



بنأحبرياأبوعيي مال• بالمدق، الروصة ق عثدالواحي معمربن حدسا — ٥ ٥ ٥
جعثربن أحمد أحثرو1 يال! -لخنته,( بن ابومعيد احترثا ت قال شهزيار، 

ابم؛ينهم،قال:خدئثاقال:خدىرمالزاثااا، ت، ابن 
ححبمه،ابي بن عون عن ئع؛ة، حدسا قال! محثد، بن الحجاج حاJسا ت قال 

قال:عذأسي، 

وجعوهمكرنرْبمرإمحالم، 
ٍةاشثينبا،تيفامم:أةسبم:أخثونبم 

منرنحأا وأين اكلج، من \ثو'لأ هن ئإدا وجهي، علئ عأصزتها 
المنك"م. ٢١٢

■مان•ابن مر يوثقه للم ماش، 
البواببن اف مد بن أحمد بن يعقوب بن أحمل بن اف عبيد مو: الواب بن وأبوالمن 

البغدادي.١^^٤ 

تولالمشهور، ني المصاحب الحافظ، الإمحام عمروالبصري بن أحمد هوت الزار أبوبكر آ ١ ؤ 
(٢٩٢.)

إلىالمنحنى بين مشهور بمكة واد مفتوحة— وثناء الموحدة ومكون الهمزة —بفتح الأبطح )٢( 
الحرام.المجد إلن البطعحاء ياليله ثم الحجون، 

رج.وفيه الرمح، من وأقمر العصا، من أحلول —؛التحريك،— )"!؟(العنزة 
صحح.(إسناده ٤ ) 

منصوربن راجفيالمد)أ^(عنأبىضانمن ئل
البغدادي.

به.محمل. بن حجاج إلن بإستاده ١ ١ ٥ أ/ ٢ الكبير المهجم ق اممراق ورواه 
به.شعبة إلى بإسناده  ٢٥٨! ١ أحمد ورواه 

الرمب•شهريارّ بن سعد بن علي بن الحسن يؤت على وأبو 
حنويه.بن عبداض بن يحمد بن الحسن أبوسعيد هوت حنويه وابن 

الأصبهانيهار مالهو! معبد بن حعفر بن وأحمد 





^^أوصءلء:لةأءءءصءهاسا'٤ 

والعشئونىالحائي الباب 
نيذمِظك.

القطيعؤ،أحتزنا ءاو،ت الميم،، ابن أح؛رنا ت ناو الحصين، ابن أحبرن—ا — ٥  ٥٨
ثّتيج:نخدشا قال: خيضأبي، ئال: داو:ضباضِينك، 

حزيتح،بن مماك عى حجاج، ص العوام، بن عباد حدسا I محال، النعم—ان، 
مات،:تئزة، بن جابر عن 

.٢١١حئوثهاف. رثوو تائ قي ُكاذ 

١^١من.دمه الخةوشه: 

الماصيل'أا،ابومحمد احبتدا مال،: عإدالةاةي، بن محمد ابوبكر أحبرئا — ٥ ٥ ٩ 
مال،:صاعي.، ابن حدسا مال،: معروف،، بن أحمد بن افؤ عسي حدسا يال،: 

بنموتى محال مالc: فلح، محمدبن حدس١ مال،: موتى، بن حدسا٠ارون 
أفحعثم، بن ماللث، بن عبداوجمن حدسا دال،ت شهاُسإ، ابن حدسا عمه: 

مات،:أحتزه، ثزامه أحا٥ أف أح؛ته، أباه 

عنعنه.وقد مدلس وْر أرطا0~ وهوابن ~ الحجاج عخما مداره لأن صعقا، إسناده )١( 
يه.العمان ين مرج عن  t٥١١/ ٤ ني المل احمد رواه 

^،^Ijق نثن بن وعمر ، ٦٣٢٨! المصنف ق شيبة أبي وابن (، ٣٦ ٤٥الرمذتم،)ورواه 
قالموصلي وأبويعلئ ، ٢٢٨٨! واكارخ المعرفة ل سفيان بن ويعقوب< ، ٦ ١ ١ أ/ المدينة 

شفيالأش)ههآ(،واسرافوِهمآ/إأأ،
،واكوىفيسمح٢١٢/١،وابجفيدلأدلاJوة٦٦٢والحاكمفيالسدرك 

به.العوام بن ماد عن بإسنادهم  ٢٢٢/ ١٣السنة 
ءثد\لم\نيبن محمد وأبوبكر الحافغل، الجوهري محمد بن علي بن الحسن أبومحمد هوت )٢( 

أحرسروئعنه•



كأيّادثةيعنزْ يرأثئ ياثثؤ، وهوعلى ام. رنول مص يموت 

قال:ضاسلأا:

Ij  اأوطأ5هالى واام_اوم رب
لهاجعلت التي الميم وبمرمة 

وتششماطكئنا

لةلكثا ومن دحري واجعلهما 

الأماالنخل هوش قاب من 

تشاال—ة بالثن-النوثد محق 

امتقذآومننلي وكن يدمي 
اجهنميحاف ولا العياب أبى 

مسبن هارون عن ٥( الأمالي)١ j صاعد بن بحص بن محمد رواْ حن• إ'نادْ ر١( 
به،المروى 

ابنعن محطوط( ~ ١ ) الحسان المنتقاة الموائد من الخامس الجزء ق معروف ابن ورواه 
ابنعن الجوهري محمد أبي عن عبدالباني بن محمد رواية من الجزء وهدا بمه، صاعد 
به.معروف 

يهفلح بن محمد إلئ يإمناده ١  U٣٣/ اعير المعجم ل الهلراف ورواه 
به-عب بن م'>، إلى بإستادْ  ٤٨٧ ١٦النوة دلائل ل التهقي ورداه 
(٢٣٦)النبوة دلائل ل وأبونعيم ٣، ٩ ٥ / ١ والتايخ المعرفة ل محميان بن يعقوب ورواه 

يه.الزهري عن إسحاق ين محمد إلن بإسنادهما 
حلد.أو حشب من الرحل ركاب هوت الغرز 

وشحمها.النخل قلب والجمارةت 
لأحد.ينميها ولم ، ٧٩ ١٦والرشاد الهدئ محيل ق الصالحي رأ(ذكرلك 



^^ءء»ءصءهأأءعءأ؛إأأع»ءس

والعشرون١^١^ الباب 
عشه.صمة كر ذل 

بنأحمد أحتزنا ةاوأ المدهب، اين أحترنا ناوت الحصين، ابن ا أح؛تذ— ٥ ٦ ٠ 
محمدحدسا ت هال أبي، حدثني هالت أحمد، بن ■مدالأإه حدثنا هال.' جعفر، 

نوئت0.<بن جابر تسماستا ماوت مماك، ص سعة، داو،!حدسا جعفر، اثن 
ثاو:

العبميزرازامحهم-ةرس 'كاذرثول 

أيئللتمايُ
ئثيأ•بإحراجه امني 

غدربه.جعفر بن محمد عن ٥ ٠ • المد؛T/ ل أحمد رواه صحح، (إساده )١ 
به.غندر إلئ يإسادهما ( ٣٦٤٧)والرمدى (، ٢٣٣٩)ملم ورواه 

الين.وهوبمعى المعجمة، "بالشين رمهوش( أضأات )أ(ويروئ 



ئدتغ^ازناكالثوالذثد0شذم 

اثوقواسثوناوب 
هقدميه قي؛م 

ئاو:الخزايإ، ي قال: الخييإ، أ-تينا ئال: اليمطابؤ، 1ختنا - ٥٦
م: Jli ،jdه,^محال: ١^؛،، خدننا قال: ، ٣١■ثدثنا 

حالهعذ الحض، عن هاله، لأبي اثن عن اشتمي، حدش محال؛ جميع، 
[١١٢١]هئد/،مال: 

عنهثاسوا المد؛:_؛^، مسخ الآحثص«ينآاآ، حئصال اقوه كاذرئول 
اتءُص.

أحترثائال: الئطئر، أبوسعد أحبرثا قال: محمد، بن المر سعد أثآنا — ٥ ٦ ٢ 
محمدبنحدسا : داJ يصر، بن محمد حدسا : Jliالأصمهازأ، أبومحم 

J^- :Jli ،،^«^>Jl_1نكير بن محمد حدسا : Jliالحت_ن، ين ع1داش 

حاليحدش مالت عبدالمللئ،، بن محاق عى عبدامالمرثي، بى يزيد 

لالأرض عن ارتفع ما تحتها: من القدم ل الإحمص الأحمصض(، ان 4ت)حمممل)١( 
يصحتى قدمه باطن توي يوهوالذي بأنج ليي وأنه ٠رتني، منه ذلك أن أراد ومطها، 

الأرضي.حميعه 
بالتحريك.أيما وصهل المتم، ومكون الخاء بضم ضبهل. و)حمهان( 

الةالمٍنطامر ممسوح أي: القدمين( )مح )٢(نوله: 
وهوهالة، أبي وابن التميمي ولجهالة فيان، وسجمح صعقا من تقدم لما ا ضعيفرّا(إمن1د0 

آحر.وجه من صحيحة مفرداته من كثير ولكن السابق، الحاويث، من جزء 
توائهمالاسريما مويمر يل يالماء عليها صيا إذا يعني؛ الماء( )ينبوعنهما ه: وقول

وانملاسهها.



مال؛علي، عذ طابي،~ أبي بن علي أصحاك، مذ -وكال 
والقوأا<.زئوواش.ثثنمح ثان 

الرجاL•الأثغ0ي.نن عن يرئئ ما الاممشو■' 
فيهم•اللم الذيح0َ.خمو القدمين• والمتمح 

اشظ.والثثن:

وهذهأعرفهما• لم عنه والراوي القرشي عبداش ين ؤيزيد يم، لم من فيه صعيم،، إسادْ ( ١] 
تخريجه.تقدم حديحا من قهلعة هي الحديث من الجملة 
٩،٣ ٤ / ١ الأشراف اب أنق والبلاذرى ، ٤ ١ * / ١ الكيرئ الطبقات ق ممعد ابن ورواه 

مجمع'؛ريق ٥ ٩ م/ دمشق تاريخ ل عساكر وابن ، ٢٧٣/ ١ النوة دلائل ل واليهقي 
به•علي عن رجل عن عمران بن ءبل-اف• عن الأنصاري يحنن ابن 

كانقال! منه اش رصي مالك بن أض إلن نادْ بإّ( ٥٩١٠)صحيحه ق البخاري وروي 
والكفين.القدمين الض.شئن 





والعشئوJاالحامس الوب 

هحلقه اغتداو ذكر قي 
تقال الحراعي، أحبرنا قال؛ الحلييؤ، أح؛زئا قال؛ البم_طاتي، أح؛زدا — ٥٦٥

حديي،؛ Jl؛>ثان، حدساث1لث اومدي، حدس_1 ثال1 اله1ئلم، حاوس_1 
حالهعذ الخض، عن هاله، لأبي آنن عن اشييؤ، حدثي قال؛ جيع، 

؛؛lJ هند، 

.١، متمانائل الحلق، منتدل، اف. رثول ُقاو 

المولأكثترْ.َمشترم الأَغقاء، خلمق أJةكانم و\دطنى\ 

وهوهالة، أبي وابن التميمي ولجهالة وسفيان، حبر صعما عن تقدم لما صعيم، ساده إ( 
تخريجه.تقدم سابق حديث من جرء 

معأي واJ٠تماسكت الضخم، واليادزت متماسك(، هوربادن بمي متمامك، )باين و^ولهت 
بالقوة،وصم، وهدا يعفا، أعضائه بعض يمك، اللحم، 4رهل غير اللحم، متماملئ، بدانته 

المدر؛ذلاُرليس أى والبهلن( الصدر )مواء الحديث،; هدا من آخر ءلرذ، ل جاء يهوكما 
حدبنابرمم)أأْ(،ل شرحه تقدم كما والبهلن، المدر مواء كان ورنما العلن؛فلاهر ولا 

صحح.



ساثبشسننيذمطنكه

واسئدنالئادز ائب 

,و\غمه
ئأخنت :^٧  Juالندب، ائ \ي قاو: اابن ائون- ٥٦٦

ابوحدسا يال! أبى، حدتني محال! أحمد، بن عبداش حدثنا محال! حعثر، 
بىاص نح أئة وبيعه، حدش مال! بلال، بن تلبمان مالتأحبرJا ننثة، 
يقول!ه^، افه رمول ينعت مالك، 

اباتزرا،•ولابالطؤيو لبموئاصر، الثوم، كاذ 
ائتزاء،عن عىأشإمحاى، ثمان، حدسا محال! وكح، وحدسا محالأحمد! — ٥٦٧

!^

مباشؤلأٍسل>م

أيا oJcwمحال! نمه، حدسا محال! حعمر، بن محمد وحدسا احمد! محال — ٥٦٨
يقول!البراء، نمعت مال،! إنحاى، 

[٠٠١١٢١]،. ٣١من؛وءا/ رحلا الله. ئحوذ كال 
الخزاعي،سالمة بن متصور سلمة أيي عن  ١٦٠ ١١٦ المني ل أحمد رواه صحح، إمستاده ( ١ ) 

٥(.الصفوة)٦ صفة ل الخصف طريقه: من ورواه 
به،-مدالرحمن أبي بن ربيعة عن هلال أبي بن سعد إلئ بإسناده ٣( ٥ ٤ البخاري)^١ ورواه 
ربيعة.عن مالك إلئ يإصناده ( ٢٣٤٧ملم)ورواه 
به.الجراح بن وكح عن  ٥٢٩ ٠١٢ المسند ق أحمد رواه صحح، )آ(إمناده 
به.الييعى إسحاق أبى إلئ بإسناده ( ٤٣٥ البخاري)٩ ورواء 
ين.الكتع ملم)يممآ(بإمنادْ ورواه 

iبه غندر حعفر بن محمد عن  ٣٤٢٢/ ٠ المسند ق أحمد رواه صحح، إسناده )٣( 
الحجاج؛ه.~بن شعية إلي بإسناده ( ٥٨و)خ؛(، ٣٥ ٥١البخاري)ورواه 



الصحنحنن.ق الثلاثة ليث ا

ئال!الحزاعق، أ->صو_ا ئال; الحلييؤ، أ-حتزثا يال! الثنطاز، أحبريا — ٥٦٩
قال:شم، ئن قله خدن؛ قال: ١^٤، خدنا ^j: ، ٣١خدئا 
نإبرامحم خذي • مال عفره، مولى عمر ض يوص، بن عيس ■حدكأ 
قالطال-،، أبي بن علق ولد من نكثي 

قال:الله. رسول وصف إذا علي كاف 
.١^٢١١٢من 'قايرزمه ولايالمصيرlj^^، الئتعط، باسؤيل لمت،كن 

سممت،يمول: الحنين بن محمد جنمر أبا تمعن، اومذي: قال — ٥٧•
يقول:الأصمعي، 

ءصئاأ'أ؛.بمضن في ينفه الداخل والمتئدد: طويلا، الدامب الممغط 

حييتيقال: جمح، حدثني قال: ينوكح، سثان وحدثنا الترمذي، قال —  ٥٧١
قال:هند، حاله عن الخئن، عن هاله، ش انن عن اشيمؤ، 

غدربه.جعفر ين محمد إلئ ؛إسناده ( ٢٣٣٧لم)مورواه 
ل.اللب معتدل اي: )مريوعا( وقوله: 

وعمربنبمممل(، إسناده ليس حديث )هدا اورمذي: ال ونلأنقعلاءه، صعيف (إمتاده )١ 
ماتل)٧(.الث وق (، ٣٦٣٨السنن)ل الترمذي رواه محمض. عبداف 
المختارالني شمائل j الأنوار وق ، ٢٨٢/ ١٣الطة شرح j اليغوي >مه: من ورواه 

حديث،من وهوجزء (، ٠ الصموه)٨ صفة ول ٢، ٥ ٤ أ/ المتفلم ل والصنف (، ٤٦٠)
أخرئؤلرق من مرؤية الحديث، مفرداُت، من كثيرا أن ذكرنا وكما هناك، تخريجه فانفلر تقدم، 

صحيحة.

يه.حليمة أيي ين الحسين ين محمد جعفر أيي عن ( ٣٦٣٨الترمذي))أ(رواْ 



ذ__ه طذك ذكر ش وابذئو0 الثادس ازب 

محينامحع،ؤممحاكئلأا/
[S.lSiJ :.مؤ\لإيمم\تم

أحترداأبويثيم،ت قال المطرر، أحترئاأبونعد ت قال الخير، تند أسانا — ٥ ٧ ٢ 
ثالتالمشمحبمي عيده محمدبن حدثنا iالت بنأحني، ثأوإمان ->دسا ثالأ 

•ءإدانممد«بن خأداإخملإ حدما ثال! ^،، jip-_iiعيدافوبن صبيح حدسا 
صعذأمحث، عروْ، بن وهشام عذأمحه، محئد، جنمرتن عس انمي، 
ثاJئا:عائثة، 

إلاالطول أحدبمتبإش بماشيؤ بجث لم انه اف رئول مّمؤ "قاذبى 
تيشنثلوفيا،بمائاتقاثط١Jةنثولاله.، 

الؤبمؤرآ<.إلئ ئن وست الطول، سناإلئ 

وموهالة، أبي وابن التميمي ولجهالة فيان، ومحجميع صعقا من تقدم لما صعيف إسناده )١( 
طرقس مرئية مفرداته من كيرا أن اك هنوذكرتا تخريجه، تقدم محابق حديث من حزء 

أحرئصاح؛حة.
ت)ليس٢  ٩٨/ ١ اليوة دلائل ل اليهقي نال الفرغاف، عبداف بن صبح فيه ضعيف،، إمحتاده )٢( 

بالمعروف(.
مناكير(،ت)محاحب، ١ ٣ ٤ / ١ م الرسل ابه المتثتلخيص كتاب، ق البغدادي الخطيب، وقال 
الماد(.وهويفتح وغيره، العمكب ءبا>الممد بن عبدالعزيز عن يروى أنه وذكر 
طويلحدث صمن به الهلراق أحمد بن سليمان عن ( ٥٦٦التبوه)دلائل ل أبونعيم رواه 
يحفه.تقدم 

دلائلل واليهقي )٧(، الييق"حلؤ، تاف الجعبداف بن محمّد أبوبكر ورواه 
صحإلى بإسادهم الرمم ق المتشابه تلخيص ل البغدادي والخْليس، ، ٢  ٩٨/ ١ النبوة 

ا؛نعثداف؛ه.



قرئتتشنت4ه
بنأ-حبرواأحمد ئال; <، L^JUعدالواحدق نن معمئ حدسا — ٥٧٣

ء1دالعزيزبىأ-نيد1 ئل! على، بن الحسس أح؛ريا هالت الحازن، الح>ثن 
ء1دالآءشحدسا ت مال البزنأ، بنأحمد العث1س ،; Jliالنامي، الصن 

طكاممئ،ضمم،ضمينتاس،،

مظ،ماط،خرةولأضرامحخ
،.كمه.١١

أح؛رئاأبوماوت أحترثاأبوتغدالمهوو، ماو! محمد، تعدالحيرين ^؛1 —  ٤٥٧
عداممهبن محمد حدسا ث ثاو يصر، بن محمد حدسا ماوت الحافظ، —٠؛ يني
بنحدسا مال،! الحصزمؤ، بك1ر ين محقي حدسا ت مال( الحنن، ابن 

وكاذ— حالي حييتي ماوت عبدالمللث،، بن عثماف عى المزسؤ، عبداممه 
هال،:عن4، اممه زصئ عي عن صمن- طابي،ثنم أبي بن علق أصحانم، من 

السزةرأآا.رقين اقو. رسول 

به.الجوهري علي بن الحسن محمد أيي إلئ بإسادْ  ٢٧٨م/ دمشق تاريخ ق ماكر ابن رواه 
(١٥)الني. حلق ل الجتاف وأبويكر ، ١ ٤ ٩ ٦ م/ الشريعة ق الآحرى أبوبكر ورواه 

به.الترمي حماد بن عيدالأعلن إلى بإمنالهما 
البغدادي،برق الالقاصي حمص بن محمد بن أحمد بن العاص أبوخيب موت برق وال

أبومحمدصابر، ر بن علي ابن هوت الحسن بن وهمدالعزيز ، ٤ ٢ / ١ ٤ بغداد تايبخ ينفلر؛ 
٠٢٣٩/ ا ٢ بغداد تاريخ يتظرُ الجهبذ، الصيرل 

أعرفهما.لم عنه والراوي القرشي عبداض بن ؤيزيد يسم، لم من فيه صعيف، إسناده )٢( 
طويل*~حديث وهوصمن تخريجه، تقدم والحديث 



هلونه صمة في دالعنردذ الثاثى اوب 

والعشئونىالثامن الباب 
هلزني في بي 

أحمدأحتزنا ت هال علي، بن الحس أح؛رنا قال؛ محمد، بن اطه هبه أحبرنا —  ٥٥٧
حدساأبوت هال أبي، حادثني • محال أحمد، بن حدثتاعنداممه ت هال حنمر، ابن 

بنآنس سئ أيه وبيعة، حديثأ مال؛ بلال، بن ملتمان أحبرئا ت هال سلمه، 
يقول!ماللئ، 

[١١٢٢]اي. محسأبجاض،مبالآثم،ثلأامح/ 
١ئدثاتاض.١^: 

هال!منصور، أبي بن أح؛زماأحمد هال! الحس، أبي بن عمر أحبرنا — ٥ ٧ ٦ 
خدشاهاَل: اوْذي، خدق-ا هال: اللآلم، ئاو: الخزاء-إ،، أمحنا 

اكئيننمل،ضضابيينطكا
ئل،تهريرْ أبي ض شه، أمح، ص ثهايت،، ابن عن الامحر، أبي 
،.٢١قصة مذ صح كانثا اطو.'أبيض، ومول 'كاف 
أصبهانتاؤخ ل كما ( ٠١٠ ' ) منة بعد تول ته، رمابن مولن أبوبكر ضرهو! بن "ومحمد 

سنةالمتوق المحدث الأصبهاق الهمدال حفمحى ابن هو• الحس بن عبداض ين ومحمد 
٨٠ ٠ ٦ / ٦ لإملامي ا تاريخ ل كما ( ٢٨٥)

٠يه الخزاعي سلمة بن منصور سالمة أيي عن ١ ٦ ٠ آ/ ١ المسند ق أحمد رواه صحيح• إسناده ( ١ ) 

به'همدالرحمن أثى بن ربتعة 
الألوان.أحسن وهى المستنير الأبيض الأزهر• اللون( )أزهر وقوله- 
.الممرة الشديد هو ومحيل• الأسمر، هو• )الأدم( ومحوله• 

الشمائل"ق الرمدي رواه به، يعتمر صعيف وهو الأخضر أبي بن صالح فيه حسن، —تائه إس )٢( 



عنيوص، ن يسى حدسا قاوت حجر، بن علي رحدسا الترمذي؛ ئال -  ٥٧٧
أبيبن علي ولب بن محمد بن إبراهيم حدش مال؛ عفره، مولئ عمر 

مال:علق، عن طال-،، 

منزبتارا/أممن س افه ونول ٌكاف 

هثأي. 

حمزة.مئزيا رواية: وق 

حمزة.قثاصه الذي المثرب،: 

هال:يايت،، أبويكربن الحافظ أ-حتزئا هال: المزار، أبومنصور أ-ئمتدا —  ٥٧٨
هال:المهبي، أحمد بن هارون بن أحمد أح؛تئا هال: العتيق_ق، أح؛تدا 
حم1د.،عن حالد، حدسا هال: بقك، بن ونثر حدسا هال: التثوي، حدس_ا 

هال:أنس، عن 

=)\ا(ءنأبي
الدينوتاج (، ١٦٤المختار) الض شمائل ل الأنوار كن—ابر ق اJغوى ؤلريقه: من ورواء 

•١ ٩ ٤ صن السيؤخ معجم ق البكي 
بإسنادهما ١٢٧ U/ دمشق تاريخ ل، عساكر وابن ٢، ٤ ١ / ١ الموة دلائل ل المهقي ورواء 

إلم،الضرينبلبم
مكة)كأنه ،: _lJلونه. وقدوصف الكمي محرش حديث الصنف روئ أن وسق 
المؤخمن حلق، أي قفة(، من صغ البابا)كأنه حديثاهذا ق حاء ما وهوبمعى قفة(، 
يتلألأفآهان والصفاء، الماض ق الفضة من تشسهه.باكلمة والمراد الإيجاد، بممن 

وجمالا.حنا بياضه 

عمرولغعفا بمتصل(، إسادء ليس حديثج )هدا الرطىت ونال لأم8لاءه، ضعيفا إسنادء ( أ 
البغوي>قه: من ورواء الثمائل)٧(، وق (، ٣٦٣٨المن)ق الترمذي رواه عبداف. ابن 

الةما/آمآ.وشرم 
٢.0 ٤ Y/ الختنلم ق والخصف (، ٤٦٠المختار)الني شمائل ق الأنوار وق 



؛لذن؛ بمؤ ض دالعنردذ اكابمث الباب 

كئهارمالأَخاديغ حالف زم لأثصغ، الخديث ثدا 
أنحريأماد؛ والبئر، المر محن الروصة ل عبدالواحد بمن منمر ا حدثن-  ٥٧٩

عادتعلي، بن الحس أحبرئا مال؛ الحانق، الحس بن أحمد أبوعالتج 
١^^،أحمد بن العثاس حدثنا مادت النائي، الحثن عبمالعزيزبن أح؛رثا 

ينيم،ئال:خئكاعئ،ضمم،ص1س
ثال:u_، انن 

مزثولافسأخننالأاسمث كان 

بنأحمد انمن أبي عن  ٤٣٥ا/ بغداد تاييح ل البغدادي الخليب رواْ صحح، ناده (إصس)١ 
به.العتيقى عنمور بن أحمد محمدبن 

بإسادمما١  ٩٧/ ١ ٤ الصحيح ق حبان وابن ٣،  ٩٣ا■/ ني المل الموصلي أبويعلن ورواه 
به.الواصلي عبيد بن بقة بن وهب إلئ 

،٢  ٣٧٧ والتاري_خ المعرفة ق سميان بن وسقوب ، ٢ ٦ ٩ أ/ ١ ني الممق أحمد ورواه 
بهالواصلي الهلخان عبداه بن حالي إلئ ؛إسنادهم ٢ ١ ٤ ١/ الحدث غريب ق والخيابي 

،؛_iJالأحاديث بين الحديث غريب ل الخءلا؛ي حمح وند مات، ورواته هومححح، ابل ٢ ١ 
يثررفيما مرة التكون بأن الخ؛رين، بين يجمع وند والأدمة، اليياصرأ بين لون )والسمرة 
قهالة أبي ابن ذللثؤ؛قول، على تدلآ ؤيالثياب، واراه خيما واليياصى بدنه، من للثمي 

لاعلنونموعه اللون إشراق أزهرعلى كان ؤبأولرقوله• التجرد، أنور كان أنه ت ومحنه 
ؤيدلحكتاصمرة، أشبعتا إذا والحمرة الحمرة، مثرب وهوأنه آخر وجه وفته الياض، 

الأمهق(.يكن؛الأبيض لم له؛ الوامحنج قول، المعنى هذا على 
(.٥٧٣برقم)تقدم حديثا صمن وهو صحح، )آ(لمنادْ 

علي،المحن؛0 محمد أبي إلن بإسناده  ٢٧٨م دمشق تاري-خ ل عساكر ابن رواه 
الجومّىبه•

به•الرمحي حماد بن ■مدالأعلئ إلى بإسناده ١ ٤  ٩٦م الشريعة ق الأحرى أبوبكر ورواه 



^^1لصءلأعلءأ؟2أأأصءلءءأهس

والعشؤولالتامع الباب 
.١١٢حث ذكر في 

قاو!التميمؤ، علي بن الحس أ-نينا ت مال محمد، بن اممه هه ا أح؛زذ— ٥ ٨ ٠
أبي،حدثتي ،; JlSأحمد، بن عيداه حدسا ماو: حغمر، بن أحمد ا أحتزن
إنحاى،أبا سمعت، مال! سب، حدسا مال! جعفر، بن محمد حدسا مال! 
يقول!البراء، سمعت، مال! 

الهِ.س.ىنأئث،ثقاممضمحننول 
ه.أحزحا 

لأةاأظينتيص٢،.- ٥٨'

مال،!أعص، ابن احبرثا مات،! الداودي، ا أحتزنيال،! عيدالأول، ا وأح؛زن
حدساأبويعم،مات،! الداومؤ، حدسا مات(! عمن، ين عيس أحتزئا 

^;١؛!قل ثاو! حوكاأ؛وإنخايى، ئال،! زمن، قالأ!حوتا 

كلامادكتوراه( —رسالة ٦٨)رقم الحديث يعد النوة دلائل ل الأصهاق أبونعتم الإمام ذكر )١( 
احتلمت،عنهم اه رصي الصحابة )إن فقال! ق^، صفته ل الصحابة اختلاف أسباب، ق رائعا 

النور،من حده ق جعل ولما جلالته، من الصدور ل رك—-، لما وذللث، نعته، ل ألفافلهم 
وقالءلالة(، الشمس محثل )كان. بعضهم! قال حتى حليته، ونعت، صفته، صبط فأعياهم 
وقالالقمر(، من أحن )كان بعضهم: وقال والقمر(، الثمي من أحن )كان بعضهم: 
مثله(.يعده ولا نله أر )لم وقاليعفهم: البدر(، ليلة يتلألأتلألؤالقمر )كان بعضهم: 

به.غندر الئ بإسناده ( ٢٣٣٧مسلم)ورواه يه، سحبة إلئ بإسناده ( ٣٥٥١البخاري)رواه 
به.غندر جعفر بن محمل. عن  ٤٢٢ ٠jx المسند ق أحمد رواه صحيح، )٢(إسناده 
به.سر إلئ بإسناده ( ٢٣٣٧مالم)ورواه به، سحبة إلئ بإسناده ( ٣٥ ٥١البخاري)ورواه 

بنزهير لثإعن عثلاللبن أحمد عن  ٢٤٢٩! ٠ ناو الق أحمد رواه صحيح، )٣(إسناده 
به.محاؤية 



سضواسثوننيذمض.

الثتف؟مثل اقوس وثوو وجه أمكاف 

هاو:لأ،:لمثلايا،.

اشثاوي.احزاجه امني 

ابيض لهيعة، ابن حدسا ت ناو موش، بن حس وحدسا أحمدت ناو - ٥٨٢
ينمح،1ةضأثامحة،:ضل:

أبوأحتزيا ئالت العامري، حبيب عبدامموبن بن محمد أبوتكر أُتحرئا — ٥٨٣
محمدبن أحتتد_اأحثي ت ثاو ؛،، jllالث—العثاس أبى بن العثاس المص_ل 

به•لكن ن القمل نمم أبي ص ٦، رْ المس j الدارم رداْ صحح' (إسناده )١ 
رممل رواه وقد أيما، لم مصحيح ل وص يه، نمم أبي عن ( ٣٥٥٢)البخاري ورواه 

بنحوْ.به جابر عن حرب بن سعاك إلئ ضاده يا ( ٢٣ ٤٤)
اىالقمر( فقالت)عثل جابر زدءل؛ه والصقالة، واللمعان الميق ل أي السيف( وملهت)مثل 

جمال.ق الاستدارة جانب إلئ الإشراق ق اليف ق زص 
والقمرالقمرتدؤير، ول طول، يف ال)ل ت ٢ ٥ ٥ آ/ المشكل كشف ل الممتف نال 

بالقمر(.تثسهه إلئ عدل فاأل.لك السف، يوصف مالأ بالحسن، يوصم، 
رواهسياق، كما توبع لكنه حفنله، لسوء الحديث، صعيما وص لهيعة ابن فيه حن، إصتاده ( ٢ ) 

به.الأميهسج موسى ن الحمن عن ٢  ٥٨/ ١ ٤ ني. المل أحما| 
،١٤١٥الك،رئ الطقات ق ص_عد وابن (، ١٢٤)الشمائل وق (، ٣٦ ٤٨)ال،رمذي ورواه 

الممحارالني شماتل ق الأنوار كاب ل والخوي (، ٧٨٦الني^)اخلاق ق وأبوالشيح 
بهّلهٍعة بن عيداش (بإسادهمإلن ٤٦٢)

،٢ ١ ٥ / ١ ٤ المحح ق حيان وابن  ٤١٥/١،و٣٧٩/١الكثرئ اليهايت، ق سعد ابن ورواه 
تاييحاكرل عوابن ٢، ' ٩ / ١ الشوه دلائل ق واليهقي ، ٧٨الكامل؛/ ل عدي وابن 
بهيوض أبى ءن الحادين، عمرون ٠لريز( من ٢  ٦٧م يمشهم، 

قالحز بجريان فلكها ؤ، الشمس ؛جريان وجهه( ق تجري الشمس )كأن بقوله بهه ون
وجهه.•
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أبوالحريس■حاولنا ئال! اوآ، -حيبن أبومحمد أحبرئا عال! الحارث، ابن 
اكئاربي،ضخدكاثاثوئبنإنيدز،نال:خدثئاالكلاط،ئال: 

ئاو:تئزة، جابرتن غى أبيإنحاى، غن نوارا بن أفعث 
سنهظي'<،ممآخ!ك

ثإِىاكم،منّفيمِسم/"/لاا>اب[ 
التنوخؤ،المحس بن علي أبوالعام أح؛رثا مال،ت الحصين، ابن أ'ح؛ردا " ٥٨٤

بنيوسف حدثنا ت محال الأنهري، محمد بن ء1داش بن محمد أحبرثا دالت 
عىثرياك، حدثنا ئال! رحمويه، يحم، بن ركريا حدثتا ت ل ما ينقون،، 

مادتاو؛تاء، ص، أ؛يإسحايى، 
وكاذلةبمبجّ،محينمحلاهِ.، 

ينلرث ئ،نت 

واحدا،يكون لا ثوبان الحلة الالغةت أهل )نالا ت ٢ ١ ٩ أ/ لم مصحح نرح ق النووي تال، )١( 
الحاء.—بضم والحلة الأحمر(، لباس جواز وفيه ونحوهما، ورد.اء إزار وهما 

للمتالعا>ت،.حديثه ويصلح هوضعيف،، موارالكندي، أثعشربن، فيه حن،، إساده ( ٢) 
عنسأجمدبن الحرص أبي عن  ١٢٤أ/المي أحلاق كتاب، ق حيان بن أبوالشيخ رداه 

به.الكول مخلد ابن، 
ترالشق اممري عنه دوي يند ترجمة، له أجد لم الكومح،، هوالأصم إدينس ين لهارون 

،Y'l/Y^صفياس_مالكبير 
يلام،ق والتهمي Y، ٠ ٦ أ/ المستدرك ق والحاكم Y(، ٥ )٥ حديثه ق الزهري وأبوالفضل، 

يإسنائهم ٢٩٦دمشق"Y/ تارخ ل عساكر وابن ، ٢١٥! الإيمان يمٍح ول ، ١  ٩٦/ ١ النوة 
به•المحاربي زياد بن محمد بن عدالرجمن محمد أبي إلئ 

فيها.غي؛؛ لا مقمرة مضيئة ليلة بمي إصحيان( )ليلة وقوله؛ 
به.الحمين، بئ، الله هبة عنر  ٢٢٨٨! دمشق تاؤخ ل عساكر ابن، رواْ حسن، إسناده )"٢( 



ساثئسننيذرض.

مخاةرُ

ثاو:الخزاعق، أ-تيئا ئال: الخيلق، ي ناو: البمطامق، ي - ٥٨٥
ئاو:ك : ١JU^٤، خدي : Jli، خدثث_ا١٣
أد1سمعت، داو،ت الجزيرى، تعيد حدثنا دالأ هاروف، بن يزيد حدسا 

عتري.أعددآْ الاوض وجه عش دماثقي اي.، رأث 
ئوا>آ/س أثض ٌ لي، صمة ئلئ،: 

كثويه،ابن احبريأ —اوت ٠الجوهري، احبرئا ال،ت ئعبداتاقي، ابن اح؛زو_ا —  ٥٨٦
اشامه،أبي بن الحارمحث، أح؛تدا ناو! مموف،، بن أحمد أح؛زئا ناو! 
حدسادائ،ت محمد، بن حدسابشئ محال(؛ المثى، بن محمد خدش مال! 

تجد،أبي عن الصياح، بن الم عن المدحجي، وهب ن ا4، عبمالمإ
ءماوئ،إاقوس، ونول، وصمث، أيها معبد، أم عن 

^إساسإدبيإساقاض،بم.)ا(روا0 
الخريت عته ورواه يه، يشار بن محمل عن ( ١٤)الشمائل ل الرعذي رواه صحيح، )آ(إمستاده 

 j(.١٦٤)المختار الني شمائل ق الأنوار وق ٢، ٢ ٥ / ١٣المة رح ش
امرئالطمات ق سعد وابن (، ٤٨٦٤)الجتاق وأبوداود (، ٢٣٤)•لم مورواه 

 /Y وأحمد الصحابة(، ممم )طئ ٢ ١ ٨ j والمخاري ^٣إ0\٢، المد j ،المردالأدب
والهقيودلأتلاووةا/؛«آطسادممإر)•ا،ِا(،والفاكهيوأخارما/هآم، 

يزيدينعارون;ه.
هوفليس والتحاقه، امة والجوالقصر، الطول، بين ومطا كان يعنى )مقصدا( وهوله! 
نصير.ولا بجسيم 



س/سسنسنص/سشب>'/
أبوعافأحبرثا ت ئاو يالمدينة، \ؤمم°ء" ق ع1داوواحد بن تغمز حديثا — ٥  ٨٧

أحبريائاوت علي، بن الحس أحبرثا ئال؛ الحازن، الحس أحمدبن 
اتحازينصايق،ئاو:لأتا

بنأنى عن حئند، ض منثمئ، حدثثا ئاو؛ حثاد، بن ء1دالآش حديثا 
،^JU ،،قال!؛

لاله.ضالأاسوبمم.
أبوأ■إمرد١ ^! ^،، ٥٥١أبويكر أحتتد١ قال! الهص_ل، بن محقي ا أثان— ٥  ٨٨

حيكاقال! بن شحمي 
^^^إتايىيننم،قاو:طكا
^ئينبياْمحضمحي،ص

قال:، ٥٥أبى ض سلته، أبى 

الوصوح•ْع ازاط غتر من صوتا أرسهم بمي الناس( ت)أجهر نوله ، )١ 
بنسليمان أنه أبوحاتم ورجح المذحجي، وما بن عبدالماالثا فيه مروك، إساده )٢( 

بنعبدالملك الوامطي؛ كرى الأبان بن محمد بن بشر سما0 ؤإتما عمروالنخعي، 
علىمجمع عمروالنخعي ين سليمان لأن المشهوريه، الحقيقي اسمه يخفي وماكي 

كثيرا،تقدم حديث من حزء الحديث وهذا . ٤٨٠ ١٦حاتم أيي ابن علل ينظرت كداب، أنه 
المثصابن محمل عن  ٠٢٣ / ١ سعد ابن لطيفان روايته ق امة أمأبي بن الحارث رواه 

نمة.تخريجه وذكرنا يه، 

(.٥٦٠)برقم تقدم حديث صمن وهو صحح، إستاده )٣( 
عليبن الحسن محمد أبي إلئ بإمنادم  U٢٧٨/ دمشق تاري-ح ل عساكر ابن رواه 

به•الجوهري 
(١٥)النيحلق ل المجستاق وأبوبكر ، ١٤٩٦م/ الشريعة ق الأجري أبوبكر ورواه 

حمادالنرسيبه.عبدالأعلئبن إلئ بإسادهما 
الختلي،إبراهيم بن إسحاق ت وسيخه النقاش، أبوبكر هوت الحسن بن محمد )٤( 



هحنني ذم ثي والعئثوذ التابع ازن 

ا.١١٣٥مى بح 'كأثما زئول؛ض. "قاذ 
أبوأنمريا ثال1 المطئز، أبوتعد أحثردا دال1 محمد، الحيربن نعد أقآنا —  ٥٨٩

عندةبن محمد حديظ مال! أحثي، بن ئاو1مان حدثنا مالت الحافظ، يمثر 
شداكزيزخدتنإ مال: همدافو١^>^،، ين ضبح خدكا فاو: انممحإ 

عردْ،بن وهشام أمحه، عذ ئحئد، ين جنثر ض العمى، عبدالصمد ايى 
:٠٠٧١٥_<، Lpعن ضأبيه، 

لوئارى.وانورهم وجها، الناس أحس اقو. ُكاذرثول 
حدثناماJ(: داود، بن المقدام حدسا مال: ثاتمان، وحدسا أبوناس،: مال( — ٥ ٩ ٠ 

صأنلم، ين زند ص تند، ين هشام حدسا مال: ماللث،، كاتب حبيب 
ئال؛الصديق، بكر أنح، ص ئرئرْ، أنح، ص أمحؤ، 

'كانثخةزئولاف.صامم

ماJ،:ابنأصن، أتينا ئاو: ١^١^، أي ماو: ، _t^Jا أ-تين- ٥ ٩ ١ 
ين^١٠^١ أي : Juالدارْؤ، خدئنا ناو: نثن، بن همتئ أي 

النبوةدلائل ل اليهقي رواه يه• سر صعيف وهو الأحضر أبي بن صالح فيه حسن، (إسناده ١ ) 
يه.الحاكم عيدافه ين محهي. عيدافه أيي عن ٢ ٤ ١ / ١ 

الفضة.لون من حلقه افه كأن أي )صح( وتولهت 
)ليس٢  ٩٨/ ١ النيوة دلائل ل البيهقي قال الفرغاق، عيدافه ين صح فيه صعيف، (إستاده ٢ ) 

كتابق البغدادي الخطيب عن ٣ ٠ ٥ / ٤ الميزان لمسان ق حجر ابن ونقل بالمعروف( 
عبدالصمدين عدالعزيز عن يروي أنه وذكر مناكير، )صاب نوله: المتثايه تلخيص 

أحمدين سليمان عن ( ٥٦٦النبوة)دلائل ل أبونعيم رواه الصاد(• وهويفتح وعتره، اليمي 
يعضه.تقدم طؤيل حدث صمن يه الملراق 
وكذبهالحديث، متروك وهو مالك، كاتب المصري حبيب أبي حييب فيه صعيف، )مأ(إمتاده 

^^٠۶٠٠ل ولا النيوة دلأتل ل الحديث أجد ولم ماجه• ابن له روئ بعضهم، 



تيُاو:ءئقاباهينضش،سلخينزنمص
ييصفي ش-وؤ•' يب للرثح يلغ ئاذ•' ، عثاو بن ثحئد بن عبيدة أبي 

ت vLjهماافه^^؟ وسول 

/١١4الئشزطاJنزأث وزايثث تث، ثظ 

أح؛تئاابنناصر،قال:أ-حتزئاالئتازك/بنء1دالخثاو،قال:أ-نيدا-  ٥٩٢[ ١١٢٣]
بنافه عسي بن محمد حدسا هال; حثويه، ١^ أح؛زوا د_الت الجوهري، 

عليبن الحس أحبرثا هال! حالم،، بن محمد أبوتكر حدسا هال! حزسث،، 
أبيعمروبن حدسا هال! العدازأ، اطه عسي ين أحمد حدسا هالت المزشؤ،، 

محال•عيامب، ابز< عن صالح، أبي ض الئاس-،، بن محئد عن عنرو، 
ظو،دكفيلخضممإلآعضنئةم؛

الثزاجءى,صزؤءضزت إلأءاب قط يراج ثثم؛غ ولم الئنى، 
ونال،كثيرالخطأ، وهوصدوق التئمي، إبراهيم بن مومس بن همدافه فيه صعيف، (إمحناده ١ ) 

لالدارس الربح(-رواْ حدث من سحموظ وليس الوجه هدا من عليه يتاح )ولا العقيلي• 
به-الحراس المنذر بن إبراهيم عن ٦( ر١ السنن 
والمثافالاحاد ي عاصم أبي وابن ، ٣٢٨٣! والتاريخ المعرفة ق فيان سبن يعقوب، ورواه 

حديثهق الأباري جعفر بن محمد وأبويكر ، ٣٠٧آ/اء الضعفق والحقيلى ، ١ ١ ٦ اُ/ 
وأبونعيم، ٢٢٧٤; ٤ الكثير العجم وق ، ٣٦٩إ/ الأومط والمعجم واممراف (، )١٣

فى-الخصمآامصإبرامم؛نالمذر، ٦٣٣٣٢; الصحابة ومعرفة 

فىمامم)آهأ(،واّفيدلأئلالموةا/..أ،واينئكر
التئمي.مومى بن عيداض إلن بإسادهم ٣ ١ ٣ م دمشق اريخ تق 

لم.ومالبخاري رواه الباب، هد،ا أول، ق عازب، ين الراء عن نحوه تقدم وقل 
وهمامروكان.باذام وأبوصالح الكلبي، الماسب، محمدبن فيه متروك، )٢(إستاده 

الشمائلشرح ق الوسائل جمع ق القارى علي ملأ وذكره آخر، موصع ل نيا ماجده ولم 
فقط.الجوزي لأبن وعزاه  ١٧٦ا/ 



سمحشذمممح.

 ٥.ُِ

اكامناتاب 

فنهممئيهُ"
بنأحّرتاأحند ت نال الثدم،، ابن أح؛رنا ئالأ الحمم، ابن ا آنحزن— ٥  ٩٣

حجينحدكا ت قال ابى، حدثني ت قال أحمد، ين حثثناءإدارإ4 ثان.' حنفر، 
إسحايىعر٠ تنثة\ذتأجلو0.( أُى بن ء1داإمزيز ->اوسا مال! المس، ابن 
ئاو:نابك، بن محس عن طلخه، أبى ئن عداه ١^، 

فه.ونبمته نزاشها على ثنام ثلم أم يذحزتث انيث. ئ0 
اي.ئاتمهدا لها؛ ممل وأتين، فراشها، على قام يوم، دان، هجاء 

عشأديم هشة عش عزهة وانتتمغ وهدعرى، هجاءلمؤ عرفزاثك،، 
قيئتنصزه العزى دبك سئم، هجعلت، يوئقام __، اك_ناشاآ،، 

هزاييرها.

مبمشيى؟.ثا س؛ اض رثول صال، 

قاوت،:نزنيتتئمحثاذا.

داو:قدأت،/

عنونزاهته وعزهه، ريحه وطس، حسمه، نظافة )أما : ١ ٠ صء الشفا ق عياض القاصي )١(ثال 
تعمهاثم غيره، ل توحد لم بخماتص ذللث، ق اف حمه قاد فكان الجسد، وءورا١ت، الأقدار، 

العشر(.الفعلرة وحمال الشؤع، 
(Jy(Y :> )حالي.قطعة عالئ عرفه اجتمع أي )وامتقع

وغيرْ-وأدهاتبا لطيبها المرأة تجعله حثب من صندوق العتيدة: )عتيدما( )٣(قوله: 
يه.المس بن حجين عن ٣ ٤ T/ ١ ني. المل أحمال رواه صحيح، إمنادْ )٤( 

إرحجين؛ه.الم)امأ*آ'ا(يإ.نادْ ورواءم



يثإإ>'<

الأنصاريةالنجار، بن حندب بن حرام بن حالي بن مالك ملحازت واسم ملحان، ست، سليم م أ( 
والدالنضر، بن مالك تحت، كانت بالرميماء، تالم، مالك، بن أنس أم التجارية، الخزرجية 

أبوفخطبها اك، هنومايت، الشام، إلئ وحرج عليها، فغضب الجاهلية، ل مالك،، بن أنى 
وأناكافر، ولكنلث، يرذ، مثلك، وما لراغبة، فيك إق أما فقالت،; وهومشرك، الأنصاري طلحة 
إسلامه،وحن ونزوحها، فأصالم غيرْ، أسألك، ولا مهرى، فاللئ، لم تفإن لمة، مامرأة 

عنه،اف رمحى أنس ابنها عتها وروئ أحايين،، عنه وروت ه، اش رسرل، تغزومع وكانت، 
عنه.اض رمحي عثمان سيدنا حلافة ق ماتت، النساء، عقلاء من وكانت، 

م،املها يصح لا مالكا، بن أنس حالة وهم، الصامت،، بن عبادة زوج حرام، أم أحته—ا اما 
سيدناعثمان.حلافة ق شهيدة فماتت، بالشهادة، الض لها دعا بالغمماء، وتلم، 

وجعلت،فأطعمته، حرام أم علئ مرة ولحل منهما، فيطعم عليهما، يدخل اف. رسوله كان 
أزواجه،على إلا مليم أم ت غير بالمدينة بيتا يدخل اف. رسوله يكن ولم رأسه، تفلئ 
(.٢٨٤٤البخاري)رواه فيما انس فاله كما 
أقواله;أربعة على ذلك، ؤ، العلماء آراء تحددت وئل. 

كلعن م،رأ لام والالصلاة عليه وأنه اممه،^، رسوله حمائص من ان ; الأول القول 
الخصوصية.علئ دليل لا إذ ضحيف،، القول وطا رفثط، وقول مح، فعل 

جزما.الحجاب كان؛حن. ذلك، بان ورح الحجاب، قبل كان هن.ا أن ائ; الثالقول 
فليسأيضا، ، فعينقول وهلءا حرام، أم ا وأختهليم، سبأم خاص هذا أن الئالث،; القول 

الخصوصية.هده على دليل هناك 
أوئب، قرابة فبيتهما لم، أم وأختها حرام لأم محرم افه. رسول أله الرابع; القول 

ج^،له محرما كانت، أما علئر العللهاء )اتفؤ، ; ٥ ٧ / ١ ٣ مسلم صحح سرح ؤ، النووي وقال 
وقالالرضاعة، من خالاته إحدى .تؤ وءيرْ;كانالر عبد ابن فقال دلك،، كيفية ق واختلفوا 

الجار(.بني من أمه كانت، المهلل، عبد لأن ، J؟iJoأو لأبيه خالة كانت، بل آخرون; 
محرمينالثه.ؤ ول لرمحخالين كانتا أمما سليم أم أمحت، حرام رأم ; ١ ٠ ٦\/ أيضا وقال 

يدخللا خاصة عليهما يدخل وكان حما، الخلوة له فتحل الثه، من ؤإما الرضيع من إما 
أزواجه(.إلا النماء من غيرهما علئ 

خالاتهقبل من محرم ذات منه كانتا القول؛أممّا  ٧٨/ ١ ١ الباري فح حجرفا ابن ورجح 
أبوبه وجزم الممري، وهّثا بن الله عبد القول حدا وقال أوجده، لأبيه قبل من الرضاعة من 

ب،.والمهلوالداودي، الجوهري، بن القاسم 
بباسكانت، )المحرمية ; ١  ٣٨/ ١ ٤ القاري عمدة ق فقال العيني، الدين بدر رجح ا وكن. 

الدخول(.لجواز 
بعضهمالمحارم تعامل محهؤ، يتعامل كان الم،. فإن المتعين، هوالصحيح القول وهدا 



سمحنمحذمممحه
ZS2S^^.^^^^^؛S؛S؛S؛SS؛S؛S؛S؛S؛S؛

تماوتالختن، ئن عمر بن الحس أحبرتا ئاو محمد، بن عثاد أ-نيئا — ٥ ٩ ٤ 
أبوحاتم،أحبرثا هاوث أبي، حدسا هال؛ البعدادي، علي بن الحس أحبرثا 

صسلمه، بن حماد حدسا تمال! الحزاعؤ، عدافه بن محمد حدسا تماوت 
تمالتآنس، عى Jاستا، 

.آبجش،كان>تمهُالأؤلئرآ/
ْعبعض•

فقالالسب، محرميه ص المحرمية أن بالعلماء بعض عن الجوري ابن الصنف وادعئ 
منآمنة أخت سليم أم كات ت يقول الحفاظ بعض )وسمعّت ت ٢ ٠ ٥ رم/ المشكل شف كق 

الرص،ع،بخلاف يبعد المب قرابة خفاء لأن نظر، فيه بالنسب بالمحرمية والقول الرصاعة(، 
الاس.أقرب على أمرها خفي وربما الوقت، ذلك ق منتشرة كانت الأجنبية من الرصاعة فال 

القرطبي،الر عبد ابن الحافظ ومحدثها المغرب أهل إمام من مسدد بقول الأمر هذا ونختم 
بنتمليم أم أخت ماس بن أس خالة هذه حرام )أم ملخصه؛ ما ٢ ٢ ٦ / ١ اكمهيد ق فقال 

افهرسول أرصعمح سليم أم أو ق^، اض رسول أرصعت وأظنها ماك..٠ بن أنس أم ملحان 
وكدكعندها ؤيتام رأسه، تفلي كانت فلذك الرضاعة، من له خالة حرام أم فحصلت ج^، 
مسلميشك ولا محارمه، من يناله أن المحرم لذي يجوز مجا ْنص وتنال سليم، أم عند ينام كان 

وقدالحديث... هدا ق ذكر ما منها كان فلذك لمحرم، اض رسول من كانت حرام أم أن 
يحيعن أحبمره فهليس بن محمد أن الباحى محمد أبى عن شيوخنا من واحد غير —ا احترن 

منهكانت لأنيا رأسه، حرام أم تفلي أن الله رسول استجار إنما قال؛ مرين بن إئراهمم ائن 
يونسوقال الجار، بني من كانت هاشم بن الطيب، عبد أم لأن خالاته، قبل من محرم ذات 

كانفلهذا الرصاعة، من الثي. خالات احدئ حرام أم وهب؛ ابن لنا قال الاعلئ همد ابن 
رأسه.وتفلي حجرها ق وينام عندها، يقيل 
الأحاديثبعض ذكر ئم افه.(، رسول من محرم حرام فأم كان ذك أي الرت همد ابن قال 

عباس،وابن الخطاب، بن وعمر جابر، حديث فساق الأجنبية، بالخرأة الخلوة تحرم التي 
الخلوة.عن الهي ل عامر بن وعقبة العاص، بن عمرو ين افه وعبد 

عنه(.يتهئ ما اض رسول يأق أن ومحال ذك، عن بالهي ثابتة آثار )وهد0 قال؛ ثم 
بنمحمد بن عباد الجم أيي شيخه عن  ٩٧ص المشيحة ق الخصتف روا0 صحح، إسناده ( ١ ِ 

به.الأصبهاف الحسناباذي طاهر 
،y٨٢/ ١ المني ق وأحمد ، ٤ ١ ٠ / ١ الكري الطبقات ق سحي وابن (، ٢٣٣)٠ مسلم ورواه 

الإيمانشمب، ق والبيهقي ٢، ١ ٦ / ١ ٤ الصحيح ق حبان وابن (، ٦٢)السنن ق والدارس 
 /Tسلمه؛ه. بن حماد إلئ باسنادهم ٢ ٥ ٥ / ١ البوة دلائل وق ، ١٧=



أحترثاأبوئآممت مال المطئر، أبومعد أندترئا عالأ المر، ثني أثأثا — ٥ ٩ ٥
ع1اوْبن محثد حدسا ،; Jliاحمد، بن ئاثمان حدسا ماو(ت الآصثه_ازأ، 
تيثاكزيز:تدكا ئال: ١^^، ج\ؤ نن نبح ك ئاو: اكؤ 

عروْ،بن وهشام عذأمحه، محئد، جعمرنن عن العم، عداضد ائس 
م1لئ،:عاتشه، عن أييؤ، عن 

ساسم،الآيُ
٥٩٦ —JLj ، !ئصر، محمدبن وحدسا أبوثنمl_J^- !،Jli  بنعداش ين محمد

بىيزيد حدس_ا يال(! الحصزمتى، بكير بن محمد حدثتا دال،ت ^^—ن، ١١
وكاف~ حالي حدسى دال،ت ع1دالملالث،، بن عثمال عن القزشى، عبداض 

محال:يي،ممصمح-صمح،، بنأصحاب، 
ىنتئرلاف.ثآنءنوُالأؤوؤ،

^١٥أين، ا؛ن أتينا ،: ١Jli^١^؛،، أنحتJLi : uبالأَثل، ا أحتن- ٥  ٩٧
مال!الداومؤ، أبومحمد حدينا ماو(ت الثمزمحندي، عتر بن عيسى أخريا 
حيره،بن حبسس( عى أبوبكر، حدسا قال! الزياعؤ، يريد بن محمد حدسا 

الألوان.وهوأحن المتنير، هوالأبيض اللون( )أزهر =نولهت 
والبياض.الصفاء ق أي اللزلؤ( عرته )كأن ونوله؛ 

)ليس: ٢  ٩٨/ ١ الشره دلائل ل اليهمب نال، الفرغاف، عباراش بن صح ب صعيف، إسناده )١( 
كتاب3، الغدادى الخلب عن ٣ ٠ ٥ اييزان؛/ لسان ل حجر ابن ونقل بالمعروف( 

عبدالصمدبن ء؛اوالعزيز عن بروى وذكرأنه مناكير، ت)صاحب نوله ابه المتثتلخيص 
أجمدبن صليمان عن ( ٥٥٤البوه)دلائل 3، أبونعيم رواه الماد(• وهوبقح وغ؛رْ، العمى 

بعضه.تقدم ٍلويل حديث صمن به الهلراف 
الريح.الثديي أي الأذير( )السك نوله: 

أعرفهما.لم عنه والراوي القرشي عداش بن ويند بم، لم من فيه صعق، )')(إّناده 
ٍلويل.حاويث وهوصمن تخريجه، تقدم واسيث 


































