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اتاردالماء . احسارْ في 
بنأح؛زئاأحمد يال; مانفي، الثسأحتزئا محال! العامري، ابوتكر أحبرنا — ٩٨٩

محمدعنداممونن مال! حثاف، ابن أح؛تدا مال! الحاريث،، بن محمد 
حدثنامال؛ جعفر، نن مهدى حدثنا قال! رزعه، أبو حدثنا يال؛ الرازي، 

بنعثادْ عذ حروْ، أبي مجاهد بن بمموب ض/ إننايل، ئ حاتم [ ١١٧٩]
فال:همداف، نن خابر ض الزيد، 

صلاف.سنيتجاد،كما،،أو
جماعد 

يفال،: هملأو، نن أبوطال، مال: ئخثد، نن اش مةُ أ-تينا - ٩٩٠
حدسامال،: عال،، نن محمد حدثتا يال،: ابويكرالثافيث، 

عائثه:عن عنوْ، عى الرنري، عن معمر، عى ئماذ، حدثتا يال،: 
أةاتي.ئاذس؛امملثيد

الجيم—وفح المعجمة الشين ؤإمحكان الميم بكر — المنجب، ومال،ت نوله؛)ن—جاب(، )١( 
الماء.لميد الأسقيأ عليها تعلق وقد الثياب، عليها يوضع متصوبة موثقة عيدان 

محمدبن عبداض عن  ٤٤١^٢! الك، أحلاف ن، حيان بن أبوالشيح اّواْ صحيح، إستاده )٢( 
(.١٠١٩المختار)الني شمائل ف، الأنواثّ كتاب j( الغونح، من'لريقه: ورواه به، الراُامح، 

به•جابر عن إّماءيل بن حاتم إلى بإسنادهما ٩ ٦! النوة دلائل ن، واليهقي ٣،، ٠ ٠ لم)٦ مورواه 
الماء.لمرد الماء أسمية عليها تعلق أعواد فهي هي؛معنى)سجاب( )حماره(؛ ونوله: 

به.حرب بن غالمط بن محمد عن  ٠٧٢ ٦! الغيلأنيات ل الثافعي أبوبكر رواْ صحح، إصنادء )٣( 
منورواه يه، عيينة بن ميان سعن ٢  ٨٧/ ١ المتد ني الحميدي الزبير ين عبداش ورواه 

.٢٦٩٤/ أبونعيمف،الطيحالنوة 'لريقه؛ 
الكارئ=المن ل والتاتي ، ١ ٢ ٠ ؛/ ٠ ند ال3، وأحمد (، ١  ٨٩الترمذي)٥ ورواه 



اوائغاوب 
ةيذهمالآوةمىن:>ئبجا

اح؛توامال؛ منموو، أبي بن أحثي أح؛ردا محال؛ السطاؤ، عمر احبريأ " ٩٩١
Jlي، بن \صإ ي : JlJالخزاعؤ، أختي بن بؤ  J :خدي

ئخئد،ئ ص لجدتنا مال: ^، ٠١ن عدثا ثال: ١^؛،، 
مال؛دايت[لا،، ]عى طهماف، بن لحدقاعيثي مال؛ 

مصسابحديدرى.علفئا، لحثب قيح مالك بن إلناآنس آحؤج 
،•اف.١٣رئول ئنح هدا ياثابت، ممال؛ 

تيلإضمال؛محكاءوينثاص،
مال؛آنس، ص رJابتا، حنني، أ•حبردا قالت سنثة، بن لجمال أحبردا قال؛ 

والبيد،الثاء، كل4؛ الشراب الميح اف.بهدا رثول تمنت لمن• 
واضل،ثاقن>،<.

 /n=مالئ وأبر ٢،  ٩٢ j المد/Aواليهقي ، ١  ٥٣اوستاورك؛/ و والحاكم ، ١٤j
يه.عة ين سفيان إلى بإستادهم  ٨٨٢/ الإيمان سمبح 

بئلسا،همنسرصامحهميص
لالدارهطني ونال مرسلا(، المي. عن ١^^، عن روى ما وانمحح عاتثة، عن عروة 
ذلك(.علئ عيينة ابن يتابع ولم بالصواب، أشبه )والمرمل ت ١ ١ ٩ / ١ ٤ العلل 

الشمال.من واستدريه الأصول، من سقط المعموفتين بين (ما ١ ) 
الخشبفيها يجمع عريقة حديدة وهي صبة، جمع حديد من ضباب مشدود أى (المفبت آ) 

ويتهاساكرس•
والآرمذي.أبوداود عنه روى وهوصدوق، العجلي، الأسود بن علي بن الحسين فته حن، )"؟(إستادْ 

به.البغدادي الأسود بن الحسين عن ( ١  ٩٦)الشمال محاب ي الترمذي رواه 
الدارميعبدارحمن بن عيدالاه عن ( ١  ٩٧)الشمال كتاب ل الترمذي رواه صحح، (إسناده ٤ ) 

١٠)٩ الأنوار كتاب وق ، ١٣٦ / ١ ١ السنة شؤح ق البغوي طريقه• من ورواْ به،  ٠ .)=



تقال الماس، أبى بن أحتزياأبوالمصل ت قال العامري، حبيب ابن أحبرثا — ٩  ٩٣
حلثناثاو(ت حثال، ا؛ن أ-محبرواثال،ت الحارث، بن محمد بن أحمد أحبرJا 

قينن خدثنامحن ئال: ثتة، أيي ■تدقإمحاذنن قال: ١^، 
مال؛إنناهمل، أبي نن محئد عى عي، بن ئخثد أخيه ض الجنفؤ، 

حثب•مدحا؛_ بيه قي مرأث مالك، ينر أنى عش يحلف 
يه،وتمئرا/اتي.تيب ثان محال: 

رانن خدكا قال: الثاريؤ، أمحي نن أنثاك زخدتأ محاق: ابن قال - ٩٩٤
بنمحمد عى ندل، حدسا قال; الماب، بن ريي ■حدسا ثاو(ت رزمه، 

ع؛استابن عن عداش، نن اش محي عى الزهري، عن إنحاق، 
مئةر'آ؛.قثاو ^١^، اش.بمنح إررثول بمث، إنكندييه صاحب أ0 

منالمنتخب حميدق وعيدبن ، ٢ ٠ ١ / ٢ ١ ند المق وأحمل (، ٢٠ ٠٨لم)مرواه وس 
١٥ ٩ A/ الكترئ النن j واJهةي ،  ١٣٦المخرج؛،/ ق وأبوعوانة (،  ٠١٣ المني)٧ 

عنوبعضهم انس، عن نابت، عن حماد عن دوام وبعضهم ملمة;ه، حمادبن إلن بإسنادهم 
أنس.عن حميد عن حماد 

أبورواْ ، ٤٣١ ١٠١١الثمايت، ل حبال ابن ذكره الجحفي، عر بن محمل ب حن، إسناده ر١( 
منورواه به، المنوي محمد بن عيداف عن  ٣٨٥م التي. أ-نملاق j حيان بن الشيخ 
(.١٠٢١)المختار التي ثماتل ق الأنوار كتاب، ل الغوى طريقه- 

حزءق الخلال محمد بن الخن وأبومحمد ، ١٢٢آ/المحكيات ق المحلص أبوطامحر ورواه 
به.الُوى عن ١ ٥ ٥ U/ المختارة ق المقدسي والضياء (، )٢٣واحد إلاحديث، سْ يكن لم من 

به-سة أنح، عثمان!>، عن  ١١٨٤/ الكمحر التاريخ j الخارمح، ورواه 
أحوحسينالجحفي عالي بن لحمل. أعلم )لا ٠الت أنه ثاهين ابن ثيخه عن الخلال ونقل 

هذا(.غير حديثنا الجحفي علي ابن 
بنأبوالشخ رواه إسحاق، ابن وتدلمى العنزي، علي بن منيل لضعف، ضعيفا إس—تائه ( ٢ ) 

طريقه؛هن ورواه ه، بالفارمي، أحمل■ بن إسحاق عن  ٣٨١^الني.م أحلاق 3، ان حي
(.٦٩٨المختار)الني شمائل ق الأنوار قكتاب، المنوى 



__القذ قربه. ش الغامس الباب 

نيمح.امح
بنمحمد بن أحمد أحتزئا محال! الثماؤ، أح؛توا ت يال العامري، أحتزئا — ٩ ٩ ٥ 

تمحاو نن-لال، أبوبكربن حدسا قال! حياف، ابن أ-نيوا قاو؛ الحارث، 
قاو:خدثنائاو،:حوثثاموينصازة، يدكاظاديناكنينئ، 

داJ،:■ء!اس، ١^٠ ض ^، عن الزثاُت،، ثاسن ض -بخع، نن خقص 
١^^١^١١.،

أبوزرعه،حدسا داو،ت الرازي، محمد بن ع1داش وحدسا حثال! ا؛ن هال، — ٩  ٩٦
 :Jعإي،ينتيينحدثنا محال؛ نلخاف، خدي قاو: المحدتم،، ^!١ قا

هاو:عثاس، ابن عن حنطه، بن عتن عن جدعاف، 
لآياُ_،[لنافيه، اللهمثارك يليقل: افثطعاما، أطعمه مى : افهه/ يال،رسول، 

ؤأئدثابهةائؤ.ئثه
وزذنامنهُ،لإنيلأأماتيأثاركقانم، لأشا،ص:

ؤااكناك،يص.شقاثجزيمناشام 
ؤ،حسان وابن ، ١  ٢٨ا/ ١ الأيار مشكل نرح ق والهلحاوي (، ٣٤٣٥ماجه)ابن ورواْ 

به.الحباب بن نيئ إلن بإسنادهم  ٦٧٥ Y/ الغيلأنيات ق الشافعي وأبوبكر ، ٢ ٦ م المجروحين 
نعلم)لا وىل: يه، ْثول، إلن بإسنادْ  ٥٣٤ ٣; الأمتار كشف، و كما المسد و البزار ورواء 
إسحاق،(.ابن عن منل.ل،، إلا متصلا، رواه أحدا 

الميزانلسان ق كما الحديث، وهومتروك معاذالزيات؛، بن ين ياسفيه حدا، صعيم، (إسناده ١ ) 
 /a أحلاقاؤ، حيان بن أبوالشخ رواه ضعيفان، عمارة بن وعون حميع، بن وحفص ، ٤ ١ ١

به.معدان ين أحمد بن محمد بكر أبى عن  ٢٩٨الني.٣! 
يه.عنة بن الحسسن بن حماد إلئ بإمناله  ٦٧٩/ Y النبوي العلم، ق أبونعيم ورواه 
بن~علي ولضعفا اسمه، ق احتلما وقد مجهول، وهو حرملة، بن عمر فيه صحيف،، )٢(إسناده 



ا.ةسوجسقة_
^؛»»ءل»ءهءهءعل»لدس«

لثادزاس 

٢١السير٥^، وصمة السيد، شربؤ محي 
بنالبئاء،وعبدالرحض بن الحض بن وأختي اممه، عثد ئ علؤ أحبرئا - ٩٩٧

عليأحبردا ت مال المأمون، بن عتدالصمد حوثنا محالوات المزاو، محمد 
حدسامازت التاعندي، محمد محمدبن حدسا ت محال عمن١١^؛^،، ابن 

•صد،بن يوص ض الثثفق، عدالؤهاد-ح حدثنا مال: الئش، بن محئد 
ماJتv:عائثة، عن أمه، عن الحض، عن 

اص،ئو4ُباصمحبة
ُارثدالآى.

بنمداف عن  ٢٩٤.ّآ/ الني أحلاق ل حان بن الشيخ أبو رواه حدعان، بن نيئ 
به.الرازي عدالكريم بن محمد 
بنفيان معن ٤ ٣ ٢ / ١ ني المل والحميدي ، ٥ ١ ٠ / ٤ المصنف ل عيدالرزاق ورواه 
له.عن، 

.١ ٥ ٩ / ١ المبهمة الأسماء غوامص ق بشكرال ابن الحميدي: طريق من ورواه 
سعدوابن ، ٤ ٤ ٢ الطيالي،/ وأبوداود ٣(، ٤ 0 والترمذي)٥ (، ٣٧٣أبوداود)٠ ورواه 

المسندق وأحمد ، ٢٢٨؛/ند الق راهويه بن ؤإمحاق ٣، ٩ ٦ / ١ الكثرئ لهJقارت١ اق 
يإساد.هم١ ٠ ٣ a/ الإيمان ثعب، ل واليهقي ، ٠٦٨ آ/ النوي الهلب ق وأبونعتم ، ٣٤٤أ/
به.عان حد بن زيد بن علي إلئ 

الولدا صحيحة، احري طرق ليس الحدبثا ت،ت ذالحن(، ين، )حد الترمدي: وقال 
يمح.

يصيرحتى الماء ل فيطرح أوغيرها، الر، أو أوالشعير، أوالتمر، العنب،، متقؤع هوت النيد )١( 
حثيةبصبه أمر الئالث، اليوم كان فإذا والغد، اليوم يشربه واللام الصلاة عليه فكان حالوا، 

يتخمر.أن 
الجامعل والترمذي (، ٣٧ ١١داود)وأبو (، ٢ ٠ • )٥ لم جمرواه صحيح، إسناده )٢( 

وأبوعوانة—، U٣٦١/ ني المل وأبويعلمن (،  ٥٧٧الكثير)العلل وق (، ١  ٨٧)١ 



الثهميقئزبه لي اثع التاب 

لثائاس 
اميزرا،. ئربه قي 

أحبريات محال العثاس، أبي بن المصل أبو أحبرثا قال! الغامري، أحبرئا " ٩٩٨
معيدبن علي حدسا قال! حثاذ، ابن أحبرثا قال؛ محمد، بن أحمد 

^كبخلينس،ئال:طثامحدين
بنآس ص زيد، بن هشام ص سلمه، بن حماد حدسا قال! مصان_ا، 

قال:نابك، 

والبيد،والثويق، والمثل، الئتن، المدح: هدا ى البي. أنقي محت، 
زاكائ

أصبهانأحبار ل وأبونعيم ، ٢ ٠ ٧ / ١ ٢ المحيح ق حبان وابن ، ١ ٢ ٨ / ٥ تخرج الم
به.المثى بن يحمد إلن بإستادهم ٤ ٢ ٤ ١/ 

لياقه لانبدلك محمي يهلحن، المقلوثم الشعير أو القمح من يتخد محلحام هو! ويق ال( ١ ) 
أسوقة.عالئ ويجمع الحلق، 

سعيدبن علي عن  ٣١٦المح،.م/ أحلاقا 3، حيان بن أبوالشيح رواء صحيح، إستادْ )٢( 
١(.•  ٢٣الختار)النبي شمائل ق الأنوار قكتاب، البغوي ءلريقهت من وروا0 به، العسكري 

٢٠ملم)رواء  وأحمد٥، ١ ٨ م المد ي الطيالي وأبوداود (، ٥٧٥٣والمائي)(، ٠٨
الخدق يعلى وأبر ، ٣٩* / ١ الخد من الممح—، ق حميد وءبال.؛ن ٢، ٠ ١ / ؟ ١ لخد اق 

لوالبتهقي ، ١١٨المستدرك؛/ق والحاكم ، ٢ ١ ٦ / ١ ٢ الصحيح ق حبان وابن ، ٢٢١/٦
به.أنص عن ثابت، عن سلمة بن حماد حدث من ٥ ١ ٩ a/ الكرئ المنن 

المتة.له روئ حدْ، عن روئ الأنماري، مالك بن أنس ابن مو زيد بن وهشام 



الثامناتاب 

مح،محةفرلأ.
أثوي : Jliهملأف، نن أبوطاو_، 1تيثا ئال: الممن، ابن أنحتنا - ٩٩٩

عمئحدسا ت يال الثازي، محمد بن جعمئ حدسا م١لت الئابعؤر، تكر 
بنسمحب عذ سمحي، بن بمص ض ربمه، بن مح، حدثنا مح،، ابن 

دالتأكثم، بن وبيعه عى المسثس،، 
هوأخنآ؛ ؤيقوو ا، مص_ب وتئن ا، عنصستاك سساف. رثوو كاو 

ثمأرُ

وفيهالمسيب، ابن يدركه فلم ب1مر، استشهد أكثم بن ربثاتة فإن لانقطاعه، صعيف إساده ( ١ ) 
أبوبكررواه ، ١  ٨٥اُ/ والتعديل الجرح 3، كما وهوصعيف القرشى، ربيعة بن علي أيضا 

الرازيالزعفران المحن بن محمد بن جعفر يحنن أبي عن ٧ ٤ ٦ ؟/ الغيلأنياته j الشافعي 
.4>

وابن، ٨٩ص المخزون محاب ق الأندى وأبوالفتح ٢، ٢ ٩ ّا/ الضعفاء ق العقلي رواه 
قواليهقي ، ١ ٠  ٩٨أ/ الصحابة معرفة ق وأبونعيم ٦، * ٨ / ١ الصحابة معرفة ل منيه 

إلنبإسادمم ١  ٣٦٣٦; والفترق المفق ق البغدادي والخطيب ، ٦٦ا/ اممرئ السنن 
به.اJدف القرشي لبيعة بن علي 

ثمآخر، حدبمن، •ع ٣ ٩ ٥ / ١ التمهيد ل عبدالر ابن وذكره لايصح(، ) ونال 
حهةمن ا؛صحيحين وليأصل، سعيد لإمناديهماعن ليس أكثم بن ربيعة ءالت)وحدث 

عدهم(.الإسناد 
٥،٣ ٨ / ١ الصحابة معجم ق الغوي رواه بم، عن يّت، المعيدبن حديناممحن دوى وقد 

jواممراف ٢، ٠ ٨ / ١ المجروحين j ان حبوابن ، ١ • ٥ / ١ الصحابة محجم ل قانع وابن 
المنj والثيهقي ، ٣٢ه ا/ والمختلف الزتالخ، ل والدارممي ،  ٤٧؟/ الكير الخجم 

أوف1ا.صعيم، ؤإمناده ، ١٣٥٨/ الكبمرئ 
فإنمامصء الشرب أما الفم، تنفليفج منه فالمللوب تعماله، اسكان كيفما جائز تياك والام

كانهؤ أنه ميأن كما نبت، وفد رقيما، شربا يشربه ولا مهلة، غير من شربه فيه لأن عنه مي 
بغتر من أي أوثلأسا •/ض يثوب 





٠ ١ احمدأح؛ردا قال! أح؛زوا داو(ت حسب، بن أبوبكر به أنيرئا ^ — ١ ٠ 
او؛عوي،حدثنا نال! ا؛ن-حثال، _ا أ-حبروقال! الحاوث، بن محمد ابن 

زةنتثستعيدبن حدسا هال! جعمرالوزكائ، بن محمد حدسا نال! 
نالك:بن خدنناأص محال؛ اؤري، 

ثمجؤغ، ثم تش، ثم يلإ، ثم ، ^^١٢ثرب، النوس رث—ول، رأئ أئث 
ئ،ممثامب،تجالهَبم

احتزيائال! عيلاذ، بن أبوطالب، أح؛ردا ت فل، الحصين، ابن أحبرتا — ١ ٠ ٠ ٢ 
همحيناضص،لأل!خدكاأثو

بنالنعش عن يوص، ئ همس حدئنا/ محال: نمحد، بن ئصنن، حبجه [ ١١٨"
هال!منعود، ابن عن ثقيق، ص عرئاف، 

عش؛■ ٧٥١حمد أماس، الإداءثلاث ق ثممس نرب، كاذالبي.لدا 
وشي،ئثةهسل

مرة.يعد مرة تابع إذا أي )جرعة( (توله! )١ 
ومنهمالحديث، ومحومروك المري، الكرى ميسرة بن صعيد أبوعمران نيه مزوك، (أصاده ٢ ١ 

٣٩٥ص الني أبواصينحياjjس الميزا0أ/حلأ،رواْ ا0 •نكذبمكاول
النيشمائل ل الأنوار كتاب ل الغوى طريقه: من ورواه به، الغوى عبداف بن محمد عن 

.٨١ص ^ ٠٧١نزهة ق انمنار والرشيد (، ٩٩٤المختار)
لمانق كما كازبه من ومنهم الحاوبث،، وهومروك عرذان، بن المعلن فيه مروك، )م(إساد0 

عمربنحمص أبي ماعن ٥ ٥ T/ الغيلأنياتؤ ل أبوبكرالشافعي رواه ، ١ ١ ٢ a/ الميزان 
به.حلب قاصي الحز 

به،الحالي المحن بن عمر عن ٤ • ١ t/ ه الني أحلاق j ان حيبن أبوالشيخ ورواه 
٩(.٩ اوخار)0 الض شمائل ق الأنوار كتاب ل الغوى طريقه■' من يرياه 



قاعدأوقائمثه شربي الناشرثى الباب 
^^ءءأ2عو2إإإء2؛أصدعت^.

لناشئاس 

وهائمثامحاعدأ . ئزيه قي 
أ-تصدامحاو! الثماؤ، الثقل أبو أ■حبردا •' قال العامري، أبوتكر أحأرئا ١" ٠  ٠٣

حدساد_الت حياف، ابن أحبرثا ٥—١١-،؛ الحاوث، محمدبن بن أحمد 
خدشاقال: كدشاأثومحاسؤرآ؛، همدالئضينركاس،قال: 

خوفيز،ؤومحا منّأف مكحول، حدسا مال؛ الزتيدي، حدس_ا مال: بقثة، 
عائشة:عن 

آناتي.شربقاثتاثس.
خاماومنتعلأ.وصش 

ؤّماإةلى•وعى محي، ص وانحرف 

الوليد.بن بقية عن يووي وهو الحمصي، الفرج بن أحمد هو: أبوعتبة )١( 
لم.ومالبخاري له روئ الحممي، عامر بن الوليد بن محمد هوت والزبيدي 

يأقمحن اهد ثله لكن روق، ممن ماعه ميثت مكمحولألم لأن صعيف، إمحتاده )٢( 
عبدالرحمنممحمد أبي عن ٤  ٢٣الض.م/ أحلاق ل حيان بن أبوالشخ رواه ذكره، 

المختارالني شمائل الأنوارق كتاب ل الغوى ؤلريمه• من ورواه به، الرازي حاتم أبي ابن 
(١٠ ٠٢.)

النسائيطريقه: من ورواه به، الوليد بن بقية عن  ٩٢٤م/ المسد ق راهويه بن إسحاق ورواه 
)اا-ما(،وأ؛ونميمقحايةالأولمءه/ابما.

إلنبإمحتادهما ١ ٥ ٦ / ١ ندالشاميين مق والهلرال ، ١ ١ ٥ / ٤ ١ ند المسسق أحمد ورواه 
به.مكمحول 

رواهحده، عن أبيه عن معيبا عمروبن حديثا من الترمل.ى قال كما حن وللحديثاشاهي. 
٠.٢ • ا/ ١ المد ق وأحمد (، ١٨٨٣الترمذي)



^^2؛أعلصءلءصلصهءلء1ل2أ

عشنالخالي الباب 

نتماهمإدا أمخابه بند . شربه قي 
يقال: ؛،، illijlأ-نيناأبوالقفل : Jliأبرم أ-تيوا - ١ ٠ ٠ ٤ 

عداضحدسا قال: حيا0، ابن احبزثا محال: الحاوث، بن محمد بن أحمد 
ئفدف خدننا ئال: خدداأئونزقة، : JLJا:نئخئدالئازي، 

انسص الثداشؤ، عن^؛LJ الحميسؤ، حدساأبوونحاى محال: صائح، 
قال:الك، نم 

أصحابة.بمقي افن. رئول آكا0 
ققالوا::انثهموافِيمبم.

شاماكنممىإ>ا<.فقال: 

البخاريله روئ ضعيف، الحسين، بن حازم ص: الحبي أبوإسحاق، نيه ضعيفا، إستاده (١ 
وابنالرطى له روئ وهوصعيف، أبان، هوابن ؤيزيدالرقاشي المفرد، الأدب، كتاب، ن، 

ارازيعبداف بن محمد عن ٤ ١ ٤ البي.م/ أحلاق، 3، حثان بن رواءأبوالشيخ ماجه، 
١٠الخار)الض شمائل 3، الأنوار كتاب، 3، الغوك، ءرقه؛ من درداْ به،  ٠١.)

يه.صالح بن عبدالحميد إلن بإسادْ حديثه)٧٧( 3( البحري بن أبوجعفر ورواه 
والترمذي(، ٦٨لم)١ مروا0 قتادة، أبي حدين، آحرمن وجه من صحح الحدبثا ولكن 

،١ ١ ١ م/ الممص ق يبة شأبي وابن ٣(، ٠ )٥٧ الجعلياتا الجعل3، بن وعلي (،  ١٨٩٥)
الصحيح3، حبان وابن ، ٦٢٩٩; الكثري المن 3، والماثي ، ٢٣٧لأمالمد 3، وأحمد 

طويل.حديث، صمن صربء( القومآحرعم اقي ّرإل قال،؛ افم. رسول إن قال* ، ١ ٥ ٥ / ١ ٢ 
(،٣٧٢أبوداود)٥ رواه أوق، أبى بن عبداض ث، حديمن حن احر شامل وله 

شربا(.آحرهم القوم ةال،ت)ساقي اطه رصول إن تال ، ٢٤٦٦! ١ وأحمد 



سمحمحنيمحقمحصس

'ضفش اداب 
محبيقي؛ناولتي.يذص 

أح؛زنات محال علي، بن الحسن أ-حبرذا ت محال محمد، بن افه هة ا أحبرن— ١ ٠ ٠ ٥ 
تمحال أي، حدثني داو(ت أجمد، بن عندافه حدثنا ت محال جعفر، ن أجمد 
محال!مالك،، ن آنس من سمعه الزهري، عى سمان، حدسا 

مح،بئر بن له ومحب داجزرا،، شاة دحأتنالائى ائ.، علتنا يحو 
هثربياحه، وعمر سارْ، ص ولإويكر _، عن دآغراى الدارأى، 

زئوواخ..

الاغزائ.قاوَل تكر، ١^١ أغط صث: محال 

الآبمنظص/ثداو:

١٠ أبيض ،، liJUخدننا قال: ثن، نن إنخاى أظ: -ئال ٠٦
خاز؛،صمينتج

وعىسارْعلام، يمينه وض متة، مشربر بثناُسا آئ افؤ.ت رثول أف 
الآبياخ،محاوِطئلأم:

وغيرمطير من الييوت يألف ما كل علئ أيضا وتطلق البيوت، ق تعلف التي هي )داجن( نوله•" ( ١ ) 
ومنهأنس، دار ق كانت اش الجر من بماء ومزج حلط أي المعجمة~ ""بكر )شيب( ت قوله )٢( 

هلقوتاتذيم عثتا لينَ  ٧١٢ؤ تعادت قوله 
به.عنة بن مفيان عن ١  ٣٢/ ١ ٩ ني المق أحمد رواه صحح، إسناده )٣( 

شعيبحديث من ( ٢٣٥)٢ البخاري ورواه به، عيينة ابن إلا بإستاده ( ٢٠٢)٩ مسالم ورواه 
به.الزهري عن حمزة أمح، ابن 

يمينه.عالا من ثم الأيمن أعطوا أي■ فالأيمزآ رالأيمن وقوله* 





مِ

عشاستفلهارا الأيمن، جانبه عش نومه )وكان ؛ ١٣٠ص الشفا ق عياض القاصى ال قا 
الباطةالأعضّاء من به يتعلق وما القلب، لهدوء أهنأ الأسر الجانب عر لأنه الوم، قلة 

النائمنام ؤإذا والطول، فيه الاستثقال ذللثا فيسّتدعي الأيسر، الجاب_ا إر لميلها حينئد، 
الاستغراق(.يغمره ولم الإفاقة،  ٤٠٢فاوقلق، القلب تعلق الأيمن الجانب عش 



تحةتامةقمحُس
منصور،أبى احبزياأحمدبن مالI ١لبمطامى، الحثن احبرياعمربىأبى " ١٢٣٢

مال!كادسا، بن الهيثم حدسا هالت الحزاعؤ، أحمد بن علي أنيرثا ثال• 
\ذموإأبو حدسا مال! الم>ئاح، نن الحنس حدسا مالت الضمدي، حدس، 
ضالض، عن نثالد، عن عمل، نن عئداش أثوعمل خدننا يال،: 

:اiاJئا/ عائشة، عن ب[ ١ ٨ • 

كألامتأْمئهنت مماJتV ■^•^١، ساءْ ثتلة ^، ١٥. ^ ٥١زث—وئ، حديث، 
حزاهة.حدث الحديث 

لخنائ4؟ما آتدروق ساث،ت 
ٌببياتجاث،ممف

منمحهم بمارأئ الناس حدث هكا0 إلالإئن، يديم م دهرا، محهم 
حزاهئل١/حديث، الناس! ممال، الآعاجسج،، 

وهورنع، أم ■■حديث، المن هدا وبن محلت• 
أشبهوالمرمل اله، ؤإرموصله ق وللاختلأف عيد، ضمجاليبن لضعفه صعيف إمتاده ر١( 

به.الصباح بن المحن عن ٢(  ٥٣)الثماتل ل الرمدى رواه بالصواب، 
نيالموأحمدل ، U٦٧/ الهرة الخيرة إحاف ق ا نالكمالمق يبة شأبي ابن ورواه 

ندالق وأبويعلن ، ١ ٥ ٩ م/ تار الأمكشف، j نيكما الموالمزارj ، ١ ٤ ١ / ؛٢ 
 /Uبه.القاسم بن هاشم النضر أبي إلئ بإسنادهم ، ٤١٩

يه.عرصلأ الثعبي عن مجالي إلن بإسناده ٨ ٠ ١ م/ الند ل رامويه بن إصحاف، ورواه 
ثمعنه(، واحتالفه مجالي، )يرؤيه ،! فق—٢١١  ٩٢/ ١ ٤ يث، الحار علل ؤ، الدارتْلني عنه ثل وم

أصبه؛الصواب،(.)والرسل قال،ت نم عاليه، إلاحتلأف ذكر 
لهم!ؤبمال، باليمن، نبيلة هم الحجمة~! الدال( ومكون المهملة، العين ~؛ضم وب"رْ 
زعمرّبع فلما زمنا، قبيلته عن عامتإ لما الرجل وهدا قضاعة، من اللات بن نيد بن عدرة 

خرافة(.)حديث، فقالوا! فأكثر، عليهم يقمها جعل أءاجبّ_، رأئ وأنه أسرته، الجن أن 



البمةلبمة ه وصندله ئردلؤ ثي اكانح، الباب 

لثانياس 

الغئعةوة وصعوده. يروله فى 
بن؛ابت،على بن أحتزئاأخمل ٥ محمد، بن ءندالثحم_ن احبرئا — ١٢٣٣

بنيوئس تن أبوبكرأحمد أ-حبردا الحامظ، أبومحم أحبريا ثال• 
أبوع1داشحدسا يال! الصاك، كيربن بن حلساأحمد ت يال حلاد، 
أبيعى داود، بن موتى حدسا محال! الوامدي، عمر بن محمد بن محمد 
عناكهدي، عن الربح، بن المقل عن حازم، بن حربمه عن بلال، 

مال:عثاس، ابن عن جدة، عن أبته، عن الننصور، 

سمجينكبمَص،ئذاثانثان 
اكهَصااا.

ياؤخق البغدادي الخهليب رواه الحديث، وهومزوك الواقدى، فيه جدا، صعيف إمسنائه ( ١ > 
لالمصنمر ت طريقه من ورواه يه، الأصمهاق عيداف بن أحمد نعيم أبي عن  ٢٣٢ ؛/ بغداد 
الخابآ/يىذالعلل 
به•حلاد بن بكر ابي عن ٥ أ/ أصبهان أخار فا أبونمم ورواه 
به.حلاد ابن إلئ نادْ يإّ ٣٢ U٥٧/ الطلب بغية ق العديم ابن وروا0 

وعتره•أحمل- شيوخ من موالضي داود بن وموس 
الدارتهلتي،وقدصعقه كنيته، واسمه وغيره، ماللث، عن روئ الكول، عوالأشعري وأبو؛لأل، 

.٧٣٧/٥(،طلر:تارخالإّلأم٢٢٢^رjط)
وابنهالرشيد، عند ومنزلة مكانة له كان الي، النهثحزيمة ابن فهوت حازم بن حزيمة أم—ا 

ه/خآ•.الإسلام تاريخ طلر: ٢(  ٠٣سة)وتوي الأمين، 
الدهررحال( من وكان المنصور، حاحِح وابن الرشيد، حاحِا فهو الربح بن الفضل وأما 
تارحينظر: (، ٢٠ّنة)٨ وتوق الأمين، يخلأفة قام وهوالدي ورياٌ—ة، ودهاء وحزما رأيا 

الإسلأمه/أإا.
بنعيدافه بن علي بن محمد ين عبداطه المنصور جعفر أبي بن محمد عيدالثه أبو هوت والمهدي 

الخليفة.الهاشمي العباس 





ساتبلإاغنيذمص.ئشقم 

اواحازن 
ومهعند ه اكتحاله قي؛كر 

احبرنامال! علي، بن الحس أح؛زنا مال! محمد، اقوبن هته ا أحتزن— ١  ٢٣٦
مال!أبي، حدثتي مال! أحمد، ين عتداض حدثنا مال! جعثر، بن احمد 

عنمنصور، ثن عثاد عى إننائ؛ل،  l^J-^مال! عامر، حدساأنسزدثن 
عكرنه،عنشجست

ضثومحئلآةكو''<.

أتهالحم،. م، ثت وقد به، يكتحل حجر المثلثة" ومحكون والميم الهمزة —بكر الإنمد )١( 
(.٣٤)٥٩ ماجه ابن رواه الشعر(، ويتت المر يجلوا فإنه بالإلمد )عليكم هال! 

به.شاذان، بن أمحوي عن ٣ ٤ ٣ / ٥ الخسمم ل أحمد رواه صحيح، إسناده ( ٢ ) 
الكبيرالعجم ق والقران عباس(، ابن ند )م٤  ٧٢/ ١ الأتار ترا.د_ا ل الطبري ورواه 

قوأبونعيم ، ٤  ٥٢؛/ المستدرك j والحاكم ٣(، ١ )٢ الأمار j سمهوي، وابن ، ٥٣٢ / ١ ١ 
به.إمرائل ار ؟(بإسادهم • )٧ الشوى الق، مماب 
بنوعبئ ، ٣٨ه/ المش، ق شيبة أبي وابن ٣(،  ٤٩٩)ماجه وابن (، ١٧٥٧)الترمذي ورواه 
بإمنالهم ٨٨ه/ ند الق الموصلي وأبويعلى (،  ٥٧٣)نل. المن المنتحي، ل حميد 

به•ايام، منصور بن ماد إلى 
سنده(.صحح عناونا محر )هدا ١لط^ريت وقال 





هالؤراش ش إذا بمخ كاف محما اثمحس اا؟اب 

الثادزاس 

الفراش.آتى إدا بمسع فيما'كاف 
أ-تيائال: تي،، بن النتن  U^-lقال: ثخم، بن اض هة أ-ئضنا - ١  ٢٣٨

قال:أبي، حدتني قال: أحمد، بمن عبداش حدثنا قال: حنمر، ن أحمد 
بنعمل حدسي ت قال المممل، حدسا قال: ، ع1لأو بن يحثئ حدس-ا 
ئاتئأ:ص الوني' بن ه ص يياي' ابن ص نائب' 

لإتي.محذأذاش!فيصىلكثلإبمخش
وين،، ٣١ينب أغوي وقز أحن، هو قز مهظ: وقزأ مهنا، ث، شم 

اءوذينئ>اثس.
وماووجهه وأسه على سدأيهما جنده، مى انظاغ ما بهما نح مم 

ثلاث!، ٧٥يمثل جتدة، مى أمل 

أحزجاه.

عىتلمه، بن حماد حدسا قال: موتى، بن حنن وحدسا أحمد: قال — ١ ٢ ٣ ٩ 
هميرْثأبي ص بته، ص صالح، بي بن ئهيل 

به.غيلان بن يحي عن  ٣٤٧؛/ ١ المني ل أحمد روا0 صحح، إساد0 (' 
المفضل( ٠٣٤ والترمذي)٢ ٥(، ٠  ٥٦داود)وأبو ٥(، •  ١٧الخاوي)ورواء 

به.فضالة ابن 
سلم.يروم ولم 







^^ءلإ»ل2$صهدسلإءعلإأ

اسم،مح،نباطمترا؛.الثمأ 
المطيعؤ،أحبرنا مال! المدهب، ابن أ-محتتنا ت مال الحصنن، ابن أحتزن_ا — ١ ٢ ٤ ٢ 

مال!حجين، حدسا مال1 حدسيأبي، مالت بنأحمد، ع1داف حدسا مالت 
عود:مين عداف ض همتدة، أبي عن إنحاى، أبي ض إنرائل، حدسا 

Iوماو حده، حت، يمينه وصغ إداثام كا0 انه محق. اض 
متحطابميم^ؤائكم

عى»^1^، بن الحثن حدسا ماو(ت ، عامر/ بن انوي وحدسا أحمد! مال — ١٢٤٣،[ ٠١١٨١]
محال؛جابر، عن الربتر، أمح، عن ليث،، 

وؤبؤكالثجد0، اتز،تلمؤئ؛ه ؤ يقزأ: حى سام لا رسول!ف. ثا0 
اص،|ص.اقةاند،

بنعبدالرحمن إلى لإبإسنائه ٥ ٢ / ١ الشيوخ معجم ق عماكر ابن ورواه صحح، (إسناده ١ ر 
به•الهروتم، شرح أمح، بن أحمد بن محمد >، أحمد 
،٨٣٢٣^ المد ق وأحمد ، ٣٨\إ المتم، ي شيبة أبى وابن (، ١٦٣ البخاري)٢ ورواْ 

خمامرئبم/هي؟،وايناضفيصلاووم
(،^٣٩٣المر)الدعوات ووكاب س)ب-ي(،واّوئاب،الآداب،)آخأ(، 

به.عمير بن عدالملك إلئ بإسنادهم  ٦٣٨٩إ الإيمان شمب 
ولكنأسه، من سع لم مسعود— ين عيداض ابن —وهو عبيدة أبو فيه صعيف، (إسناده ٢ ) 

يه.المثتئ ين حجين عن ٣ ٤ ٦ ا*/ المستال ق أحمد رواه سيأق، كما صحح الحديث 
\سو\جلبمإلئ اممرئبم/ختماآبإّنادهم اجه)^خم(،والمانىفيالمن ابن ورواه 
به.المعي إسحاق أبي إلئ بإسناده  ٣٢٤٣! المسند ق يعلئ أبو ورواه 

ائيوالن(، ٥٠٤٥داود)أبو رواه أم حفصة حديث من صحح شاهد وللحديث 
(٢٣٦٧.)

في~أحملط رواه حييته، يكتتب أته إلا صعيف وهو ليم مأبي بن ليث فيه صعيف، )م(إسناده 



امث تقولئ ثان ثثا . نيالئاغ اتاب 

اننعن اإمعللم، حتنن حاوسا ئاو: عدالصمد، وحدسا أحمدت يال - ١ ٢ ٤ ٤ 
تعمن ١^، حييني يال! ^^٥، 

مضجته؛سوأ إدا يقوو آكا0 ه ال؛ف رسول أف 

ظيس والذي ونمانح،، وأننض، دآدانح،، ئانى الذي الحمدث 
حال.ثو عش ش والحمد مأجرو، أعطاني والذي وأهصل، 

ثيء،ثو ولك ؤزثيء، محإله سي■؛، ؤذ دملك شك،ة، ؤو رب اللهم 
أةوذبمِسامرا،.

عنملمة، بن حماد حدسا داو،1 موتص، نن حتن وحدسا أحمد؛ قال - ١ ٢ ٤ ٥ 
،!؛lJأنس، عى ثابت، 

عامربه.بن أموي عن  ٢٣/Yr=افد 
السننق والدارمي ، ١  ٠٣/ Y المصنف ل يبة ثأس وابن (، ٢٨٩٢)الارمذكا ورواه 

المرورينمر بن ومحمد (، ١٠٤٠)الخد من النتخب، ل حميد وهميين ٣('  ٤٥٤)
مكارمق والخرامملي ٢، ٦ ١ آ/ الكثرئ نن الل ائي والن، ١  ٦٣ص الليل قتام كتاب 3، 

٩١الإبمان؛/عب ثي والبيهقي (، ٢٦٦الدعاء)كتاب ل واممراف (، ٩٥١الأخلاق،)
به.مليم أبي ن ليث إلئ منالهم بإ 

رواءبه، الزبير أبي عن الخراساق لم مبن المغيرة رواه فقد روايته، 3، ليث توبع وفد 
لن،فهومل. الزبير أبى محعة بقيت ولكن جيد، ؤإسنائه ١( ٢ ٠ الفرد)^١ الأدب، ل البخاري 

أوصنوان حدش حاا.ش، جابر )ليس الحدين،، هدا عن ماله معاؤية ن زهير أن إلا 
الجعدبن وعلي ، ٢٥١ص القرآن فقاتل 3، سلام بن م القاسهميد أبو رواه صفوان(، ابن 

تالركالخ.سق والحاكم ، ١ ٦ / ٢ الصحابة معجم 3، قانع وابن (، ٢٦١١اين،)يلجعل اق 
 y / قحاء كما زهير من وقع ا إنمالث، والث(، ٤١٢الكّير) الدعوايتج ق والبيهقي ، ٤ ٤ ٦

أوصفوان ترحمة ق  V٤٥٢/ ٤ الكمال( ارترن.ي_، ق المزي وهال( صيد، لأبي، القرآن فقائل 
تدليسمن حشي ما فزال، وهوثقة، أمية، بن صفوان ن صداش بن هوصفوان صفوازت ان 
صحيح.فالحديث، المافط، الراوي ثقة وتبين الز؛ير، أبي 

يه.عّدالواريث، ن همدالصمله عن ١ ٩ ١ / ١ ٠ الني• ق أحمد رواه صح^^، ستاده إا 
به.هملأالصمد إلى بإسناده  U١٣٨/ الكبرئ المنن ق الماش ورواه 



ئاقنئوواف.إذاأنتىإدص،ُال:

ةقييسلأئاتيول،نtتانا، ذس نس سأوضأس 
نلأنيي"'•

ئنحي حييني ت محال ثهيعه، ائن حدسا ث هال حش، وحدسا أحمد; قال — ١ ٢ ٤ ٦ 

تتقول للقوم اصشئ إدا ثال اف. وسول أف 
لأإؤنتيئبو(ص•يانجكدىدصنئجبي، 

أح؛رداد١لت منصور، ابي ين أحمد أحبرثا داو،ت عمراا1نطاتي، أحبرئا " ١٢٤٧
حدسا!،؛ ١٥اومدي، حدس_ا ئالت اله1م، أ-ح؛زدا ،! JlJينأحمد، علي 

ئال:خدكاجائين>ك،،ثال:اصينساهما، 
به.الأنسب موصى بن حن عن ٢ ٤ Y/ ٠ المني ق أحمد رواه صحيح، إسناده )١( 

به.موصى بن حن عن ١(  ٥٣٣ ) المسند من المنتخب ل حميد ن عبد ورواه 
ندالل والمزار (، ٣٣٩٦)والترمذي (، ٥٠ ٥٣)وأبوداود (، ٢٧١)٥ لم مورواه 

،٠٣٥ / ١ ٢ الصحح j ان حبوابن ٩(، ٤ )٩ الأخلاق مكارم j والخرامملي ٣، ٤ ٤ /  ١٣
سمن)ااي(،واّفيالآحاب)هه؛(،وفياكعواتامح

به.ملة بن حماد إلئ بإستادهم ( ٣٩٧)
لاوطنمعناه ومل: عاليه، ولاعاطفح راحم لا أي منوي( ولا له لاكاق ممن قوله:)مكم 

إليه.يأوي مكن ولا له 
السسندأحمدل رواه سيأق، كما صحح الحديث، لكن لهيعة، ابن لضعما صعيمإ، إمائه )٢( 

به.الأثست، موس بن حن عن ١ ٩ • / ا ١ 
المن3، ائي المسرواه عداف، بن حي روايتهماعن ل لهيعة ابن ومب ن همداض وفدتابع 

(.٢٥٨(،ومانفيئاُباكءاء)٧١٤والاJالة)
سةأيل، اين رئاء يه، الملمح، يزيد بن عداه عن الإفريقي زياد ن عدالرحمن أيضا وتابعه 

.٤ ٤ / ١ ٤ الكمر العجم ق واسراف ، ٣٩و\•/ ، ٣٢٣ه/نمنف اق 
بوضع"الأصل نسخة ل مجودا حاء  ١٠وهو—بالحاء— فقيل؛)الحريري( صبله، ؤ، احتلم، )٣( 



الم؟عند تقولن كال وما ه، ثومي كٍقق يي الئايع الباب 

عن\ذئنئ، عتداش ن تكر عن حميد، عن شه، نن حئاد حدثنا 
تياشينزتاح،ضرقاذة:

أنتي.ئانإذا>مشصشطص
٠•ئول عش رأسة دوصع ذراعه، صن، الصتح مل عرس ثإدا 

التهدبتقريب ل حجر ابن وذكر بالجسم، ت)الجريرى( ومل الحاء، تحت، صغيرة حاء 
يرجح•البينولم 

الجلخيجعفر ين محمد بن الحين عن ( ٢٦١الثمانل)ل الرمدى رواه صحيح، (إمحتاده )١ 
.٥٣٢ / ١ ٢ تة الشرح ق البغوي طريقه; من ورواه به، 

(،١  ٣٦٣المستل.)ق راج الإمحاق بن ومحمل ، ١ ٤ ٨ أ/ الصصح ل يمه حز ابن ورواه 
المن،دالإيهٌي،ؤ، ، ٦١٣ا/المستدرك ل والحاكم ، ٥٤٣ا/والحهلاُيفيءربالحدسث، 

به.سلمة بن حماد إلئ يإنادهم  ٠٤٢ ه/ الكثرئ 



الثامنس
اظظثاننيمحهإذامتا 

ينؤة.\ذخؤوالثارسؤ،ئالتأخرئاعندالأول،ئال؛أحّرئاتحقد —  ١٢٤٨
■^؛;1نال: _، ؛ين حوتت؛ : Jljئ_نلح، أي ين سالث-تض ؛^؛١ 

عدالخلكعى منصور، بن عندالحكي، حدسا محال! شاهي، بن إنحاى 
ئال:اتتان بن حدبمه أن حزاش، بن رتعق عن محر، ابن 

قاو:انشقظ ثان 

،.اانثور١١ؤإليؤ أحثاياتندماأثاثنا، الحمدالذي 
Jlم،، بن الخشن \ي مال: ئث، اقوبن مةُ ي - ١ ٢ ٤ ٩  i :أ-تحتنا

هال:أبي، حيني هال: احتد، بن ء1دافي حدثنا هال: جعفر، بن أحمد 
]ئثان[لآ؛،هال:حدسامنصور،عىرتعق،حدساحجاج،هال:حدسا 

صحح.(إمناده ١ ) 
إلىبإسنادهما ٢ ٥ ٢ / ١ الشيوخ معجم ق عاكر وابن ،  ٩٨/ ٥ السنة شمح ل البغوى رواه 

به•الهردك، ثريح أيي بن أحمد محمدبن بن أحمد بن مدارحمن 
بنالفضل عاصم أبي عن الونت أبي رواية من وص ثريح أبي بن حديث من أحده ولم 

شم-ج<*■أمح، ابن م، يحض 
(،٥٠٤٩داود)وابر (، ١٢٠٥المفرد)الأدب، وق (، ٦٣٢الجامع)٤ الخاري ورواه 

٣٠٥/ rA_j_، o٣٢٢/ سةjانمغ، وابنأبي (، ٣٤ ١٧والترمذي)
برتمتقدم الذي الحدسا من جزء الحدين، وهذا به، ءم؛ر ين (؛، ^■١٧إلى بإسادهم 

له.العقود الباب، ينام، حين، ووضعه الخمنفا قشه وند (، ١٢٤١)
فإنوهوحطأ، الأصول؛)محنيان(، ل وجاء الحل.يث،، تخريج معاير من المعقوفتين بين )أ(ما 

يروالأومحط؛)لم العجم ق الطاران قال النحوي، عبدالرحمن بن يبان ثحديثا الحديث، 
محببان(.إلا منصور عن الحد،يث، هن.ا 

التة.رواة من الكوفة، نزيل البصري أبومعاوية المحوي ءثل،الرحمن ابن ص؛ وسيبان 



انققظاكامنذماىنبجمحه|ذا س

: Juذؤ، أبي عن ١^، نن حنشه عن 
ماو:انكثظ إذا اف. زئوو ثان 

كىبمدثاكتا،ئيمحثرا/

العثاس،أبي بن ص العي أحبرثاأبوالمصل ئال; العامري، أحتزثاأبوبكر — ١ ٢ ه ٠ 
بنأبومحمد حديتا هال! الحاريث،، بن محمد بن أحمد أ-تيدا هال! 
ض، diJUض همة، م ^، ٠١أنوتكر ؛^^١ او: هه 
تعبام( ابن عن عذكريب، ئلبماف، بن نء>رمه 

أومألهال1تو، ائتصف1،  ١٥حص}س، اف زقوو قام متنوثث، عند باُت، آية 
ميدم، وجهه عس النوم يئنح هجعو انمتمظ، بملل، أوبمدة بميل 

مقضؤ مصأؤهام م _^^، قوزة^J( من الحزاjم هزأاJانئزالآثاات، 
حدثناهال: الدمشفق، •ء1دالثحمن بن ثئنمان وحدثنا الفزيابغ: هال، — ١ ٢ ٥ ١ 

١^؛،نآث هال: ئزز، مدالئخض حJكا هال: ضم، نن ١^ 
[١١٨٢]سال،: من/ماط؟ اوحل تجمظ 

به.محمد بن حجاج عن  ٢٩٤هّآ/ ني المق أحمد رواه صحح، (إساده )١ 
المعجمj( والفراق "٢، ١ ٧ آ/ الكبرئ المن ل والم-انى آم(، البخاري)٥ ورواء 

بإنادهمإلزشبازبه.\لأوط\<اس 
بنمنصور إلئ بإسنادهما ٢ ٢ ٥ أ/ الإيمان سعب ق والبيهقي (، ٦٣٢البخاري)٥ ورواه 

المعتمربه.
بنبكرجعفر أبى عن  ١٢٢الميهم/أحلاق، j، حيان بن أبوالشح رواء صمح، )٢(إصنادء 
به.يابى الفر محمد 
١(الخارتم،)٣٨ خم.م' من ورواه به، سلمان بن مخرمة عن ( ٣٩٦الموطأ)ق مالك ورواء 

والمائي(، ١٣٦٧وأبوداود)(، ٧٦٣لم)وم(، ٤  ٥٧٢و)٤(  ١٥٧ و) ١( ١ و)ا/ه ٩( 
, ٥٨ة/ المني ق وأحمد (،  ١٣٦٣ماحه)وابن (، ١٦٢٠)



أصحابوجزمن حدش مال؛ عوف، ثن عبدالرحش ثن حميد أحبرمح، 
داو،تس اف رسول 

صنت:شهمْ، في . ١^٠ رأث 
اش.؟لا؛لت1تَممظةنضل اص 

اصشنحغ

.٩١٩٤^j،: نأل ءئلقأيعاد؛< ك مله: 

وجهعلئ شيء وموالطرإلئ الرموق، من الون( وتشدد المم -بضم )لأرمقن( نوله: )١( 

اللمل.من الممدة الاعة الهوى: مله:')موا( )٢( 
بنجمر بكر أبي عن ١ ١ ١ ّآ/ ه اليي احلأف ل حان بن الشيخ أبو رداْ مح، ص إساده )٣( 

يه.الفريايى محمد 
بمدْإر(،وفياضاص١٦٢٦٢/٤٣١ئ)ورواْ 



قك.ذلأ:م ^  ٣٥ق اث-ع س

ثال!متصور، أبي بن أحمد أحتزيا ت مال الحض، أبي بن عمن أحتزئا — ١ ٢ ٥ ٢ 
حدسأهال؛ حدسا ت مال حدسا؛^_^؛، هاو،ث الخزاعؤ، أ-مزيا 

معيدبنعى ماللث،، حدسا مال; تعن، حدسا مالت موتى، بن إمحاى 
دالت،ثة، عايعن ملمة، أبي عن ممد، أبي 

ض،محاممزأنفير؟ظاو:
٧.ولآثثام ثاعاممةُ،إنممح، 

الثناعوعدم الجفن، ادهوا3، ق ين—اوي نزمة كاف إذا مائل: مال مإف 

ولكنالنوم، ل غطيطه وسْع عينيه، فيغلق نائم، كأنه متنلره يكون نام إذا كان التحي أن )١( 
خصوصياته.y■من وهذا مستمرة، طاعة فهول وحل، عز باق متعالما يةفل1ا كان نله 

سمرغيؤب )كنا (؛ ٣٣)٠ الحصين بن عمران حديث ماتةدممن مع ارض لايتعوهذا 
أنونسه لا الزس، ئث زسا الثل دم كثا إدا ^^١-^ ثإذا اقه. ننول 

^لكلزئولاشِ.إذان1ملإثنظ
ش:كونص:ظ...(.

حتىنام إذا الإنسان يفعل ماذا ليخبرنأ التشريع، أحل من اللحفلة نالك قلبه نام فإنه. 
المصنف،ييكره حمما وهدا يان، آونبثوم إفرامل غير من وقتها عن الصلاة وقت، حرج 

ين.أن أجل من الصلاة ي أحياننا يسهوا كان.ؤ فإنه 
بنإمححاق عن ( ٤٣٩الجامع)ونر (، ٢٧١الشمائل)ؤر الرمذي رواْ صحيح، إسناده )٢( 

به.الأنصاري موصى 
•طريقه من ورواه به، المقري عيد مأبجب بن سعيد عن ( ٣٩٤)الموطأ j( مالك، وروا0 

.٢و) (،والمامج١٣٤١(،وأبوداود)٧٣٨(،ويم)٣٥٦٩(،و)١٣
.٨٣؛/ • المني ق وأحمد (، ١  ٦٩٧)







^^S2S»S2S2؛SS2؛S2SZSSS^

رأبؤعش مائم يرجئ رجو، عش ثمراى منتؤية، أرض أن اء، همح 
يممماه، قلمخ حش مئمه، ثنة4ر١،، في هثدحثة حديد، مذ مكثوي، يده 

ذلائ،به.معز محهؤ الئازى، هدا ويلثم الأحر، شمه ى مدحثه حرجة 
اممق.قلث،:ثاسا؟م1لأ:

أوفهر، يده ^^٠٢ ورجل هثاْ، عر منتلق رجل هإدا م٠نهما، ياثطكت، 
عادوتأحدْ دمن، هإدا اJحجئر٢،، ؤدهدة نأته، دحغا قئ_صحنه، 

لأئ1ىاكان،صذلذبم.
اس.دماوت،:ظظا؟دالأ:

وأنمئهصج، أعلاه ١^^^، بناء عر متى تنتج ^١ معهم١، داطلمت< 
حرانJمعوا أوقدُث، قإدا عزاة، ؤساء رحان، فيه ثار، حثه يوقد واسع، 

فيها.حمدُث،زجثوا مإدا يكادواأذحزجوا، 

اممق.ممئ،ثثاهدا؟قالأتي:
لديهبص البجررجل وعرثط رجل، محه دم لإداثهربن ماطلمت، 
قيالرجل، لمح، لياهحرج، ئإدا البجر' قي الإى الرجل، هفن، ججارْ' 

بؤ•ديك، مهويسل مكانه، إر هزجغ حجرا، محه 
اطلق.صنت،:ئهدا؟،همالأ: 

قيثح ؤإدا عظيمه، سجزة فيه—١ روصهحضزاء، مإدا ماطلمئ،، 
الخدين.باطن من الفم جانب المهماأة~ت والدال وتفتح، المعجمة الشين بكسر ~ )شدقه( قوله؛ ( ١ ) 

مهلالق1ا.الحجر هو ت وقيل الكث، ملء الحجر هو )فهر( )٢(^^ 
أسفل،علوإلئ من دفعه والمراد اىة~ مهاء بينهما المهملتين بقح )فيتدهده(" ت وقوله 

انحهل.إذا وتدهده 



هثناقاته ذكرتنص ثي الناشئ الباب 
١٤ ^^1أء212»لصهس1ءص1»صل2ءصر 

يراينلألأر،صلأئهاوجز ثإدا صيال، حولة أصبجا 
أحتىأرهط دارالم دأذحلآني الئجزة، قي يي ؤيوقدماراا، 

هأ-محانيوفيهاساءوصثائ، وشثائ، قثوح محإدافيهارحاو منها، 
محهاوأكن، أحس حي دارا يأذحلأتي الئجزة، م ى شدا منها، 

ورس،نى.سيؤح ثُبِثءأب

مالأ:ئأ:خ،، ءئا ٥^^ ^، ٥١ظ مد إمما ^١: صنتؤ 
يمم.

فيعنة فتحنز ال^كدبه يكذب يؤة'كداب، رأئت، ١^>^، الآئل، الرجز أما 
وJنالىافآتارك يفغ نم المامه، يوم مارأثإلى به مهومبمغ الاماق، 

ثاء.ما به 

الهمآن،ذض \%س آثاة منجز هنثكا، زأث ^، iJiالئ.محو نأى 

الماثة.

الرناه.التنورمهم في رأيت، الغ.ي وأما 
شىزأ:ثفىاءر\ذاكآكلاوثا.

الثلأم.عش إترامم قداك الشجرة، أصل في رأبت، الذي الشيح وأما 
الناس.قأولاد رأث، الن.ى وأما 

الأار،خازن u_ م1.اك زبممها، ثوئدف زأث اJذى الئ.محو زأئا 
ثش2،النائ.

وأصرمتها.ألهتها إذا أحشها; النار، حثثت يقال،؛ يوقدها، )يحئشها(أى; (قوله; ١ ؛ 





هننائاتي تغص ذم الناشرق الباب 

أمامهأبي عذ ثهاُب، ابن عن صاي، عذ ثني، بن إبراهيم حدثنا يال،• 
موو(تالخيري، نعيد أبا نح أنه حنيف، بن تهل ابن 

وعليهمعلي يمصو0 الناس رأنق بثاأئاثانم، اقو.ت رسول مال 
عمربثعلي دعرص دللثج، ماذو0 يمنها الثدي، منهامايلع سمن، 
يجرْ■هميص وعليه الحطاب 

ا.الدين١١داَو:افِ؟ زثوو يا ذك وك سا مالوا: 
أحزجاه.

ئاو:خئكاهالث.ضقالاص:ثطكاهمينيَ، - ١٢٥٦
عذعدافه، بن ناي عذ عمه، بن عذموض عذأمحه، المحزم، انى 

عدافه:

وزم صام صعيد، قي مجثؤعين الناس رأك مال! اقو. رمول أ0 
له•بمفر وافه صنف، رعه وقي أوذنومحن، ذنوتا همغ 

بمريالثاس أرعبمرباقي للم عربا، يب؛ قي أحدهاعثرمانثحالغ ثم 

يه.المدن الأموي محمد بن الله عبيد بن محمد عن ( ٢٣)البخاري ،رواه ١ ر 
لوالدارص ، ٣٣٣/ ١ ٨ المد j وأحمد (، ٥ • ١ ائي)١ والن(، ٢٣٩طم)• ورواء 

الشريعةق الأحري وأبوبكر ، ٤  ٦٧/ ٢ المد ل الموصلي وأبوبملي (، ٢١ ٩٧١المنن 
معد•بن إبراهيم إلى بإسنادهم ١ ٩ ٠ ١ ؛/ 

يه.الزهري شهاب ابن إلن بإسناده ( ٢٢٨٥)الترمدي ورواء 
به.ثسة بن عبدالرحمن عن ( ٣٦٣٣البخاري))أ(رواْ 

ففانلوق ، A٤٣٢/ الخد ق وأحمد (، ٢٢٨٩)الترمذي (، ٢٣٩٣)لم مورواء 
،٤٣٩ ؟/ الخد ق وأبويعلن ، ١ • ٩ U/ المجرى المن ق والمائي ٢، • ٣ / ١ الصحابة 
إلئبإمنادهم  a٢٦٥/المجرى المنن j والمهقي ، ٢ ٩ ٩ / ١ ٢ المجير المعجم ل والبراق 

م'سبنءمة-ً





همثاماتي تعص ذكر يى اا٠تاشز الباب 

تّواو،بن س_ثاده قاو!حدسا روح، عبنالأوين حدسا هاوت عتدالحافظ، 
م،ضممح،ؤأشام،بممحاضش

بميرين،ص(شمحْت
شمضأشها،إدحاءا

عمر•عم 

•له الق، قثتفر صنف، ويهما ذنوين، ٥؛^؛؛ وتكر حاء إي 
وضدزض^تالأمتا،هأنوئامح، 

مِيعنر•بمري عمريا أر هلم 
العزب.الثودت العم آن ياولئ، افه.: زئوو مماو 
الآعاج»ألاا.ئذ؛ من إحوانهم العقن: وأف 

أح؛رنانال: علي، بن الحس أحبرنا هاو؛ محمي.، بس افه مه ا أح؛زن- ١ ٢ ٥ ٩ 
قاو:أبي، حدثني هال،ت أحمد، بن عا،افه حدثنا ثاو: جعفر، بن أحثي 
آم:ص ثابي،، ص خئائ، خدئثا هال: ختن، خدثثا 

ىتيفيمثَينص^شئ،
ئماتنطابص.٢٠بمر 

صحح.(إساده ١ ) 
عشرالثامن الباب ل بتحقيقنا الخهلاب بن عمر المؤمنين أمتر مناقب كتاب ق المصنف رواه 
به.الزاغوف ن اض مد بن علي عن 

بإسادهما ٢٣٩/ أ ٤ دمشق تاؤيخ ل عساكر وابن ، ٥٣٤ أ/ النوة دلائل ل ؛؛_ Jiورواه 
للء!،همداشبندوح•

به.سبابه إلئ بإستاده ٢ ٦ / ١ أصبهان أحبار ق أبونعيم ورواه 
تمرله؛ فيقال أوبتان، نخل إليه أويب الرطب،، إليه سسبا الما«بة أهل من رحل طاب؛ )٢(ابن 
طاب.ابن هو معين شخص إلى ب يتالاسم، بمدا معروف، التمر من هونؤع ؤيقال؛ طاب، ابن 



سبيامة،ؤآندتاممطاثرا<.
عن، مجابو عن تثان، حدسا يال! عدافه، بن على وحدسا أحمد1 ثال — ١ ٢ ٦ ٠ 

فدالمحتنن جابر عذ المحي، 

ينمقلتها,آذني، فيهانواة يوجدن 

هنثظتها.، ^١٠يها يوحدت دتجئتها أحرئ أحدت مم 

قثمظتها.^١٥ ^١ يتجمتها، أحزئ أحدت ئم 
ممحمحزها.يغنى ؛وبكر: صاو 
!من.ص: 

رحلاتشدهمملمول ويثنمول، ثن1وئونى، نشت، الذي مهوحبملثؤ مال؛ 

يه.الأشسس، موصى بن الحن عن ٤ ٣ ٦ / ٢ ٠ تد المق أحمد روا٥ صحح، إستادْ ( ١١
نيالممن المتتخب، ق حميد وعيدبن (، ٥٠٢٥وأبوداود)(، ٢٢٧٠لم)مورواْ 

افيذ،الناممرئيمماا،دأبومابىوالن)أامآا(،واوزاروالمد"آا/؛ه"آ، 
يه.محملمة ين حماد إلى بإسنادهم  ٦٢٣٦/ لمني ال 

ممداثتقانها، ودلالة كلماته حروف، من يوحد قد الرؤيا تعبير أن ل أصل الحديث، وهذا 
لهم،والآحرْ الدنيا ق الرفعة بان )راقا( وأول،: لهم، الحنة العاقبة يآ-را )عقبة( أول،

وحن.كمل أى طابط قد دينهم بأن طاب( )ابن وأدل،: 
الإصابةومنها الصحابة كتب ل نرحمة له ذكرؤإنما له ليس أنمارى رافع بن وعشة 

عنتتحدث ادي الكتج، ومنها الباليان كتب، ق دار0 موقع تحديل. ل احتتهدت< وقد ، ٤٢٨؛/
أحدها.فلم وحغرافيتها المدينة تارخ 

الكتله;وغيرْ)يكتثة( تي. الق وحاء للمحبوب، وعاء والكيل ت)يكيلة( الأصول، j( كذا )٢( 
هوالتاسسثحهذا أن وأرئ ، ١٨م/ للهروى ،^^، ٠١١المجمؤع ل كما الجمعة، القعلمة 

لكتها.أي )فعجمتها( وقوله: للياق، تبعا 



التاشئنيذربج؛ناس.ازب 

ب[١ ]٣٨ . ثم هيدعود4، ذمثك، ييئثدهم رحلا، يلقوذ نم ، مدعوثه/ ذمثك، 
موعويه.ذمتك هسئأوهلم زجلا 

عنقتادْ، عى معمئ، ■حدسا ت ماو عبدالرراق، وحيكا أحمدت نال " ١٢٦
محال:تنئود، انن عن ممن، تن عنزاف عن اكن، 

ووةص\ممحوزناإش،هال:افهذاُت، 1كزثاالخدثسزمل 
سلتيبمئ،ثساكلآة،

حصمنةأحد، وليس واللمي ١^، ومنة واللمي انمثاتئ، ومنة ؤالبى 
إنرامحول'المحي ئى يكبه معه الثلأم، علته موتى مر 

فقأوق:ةنءؤلأء؟

منةبمدإنرامحز•أحدكمدني، هدا محوت 
ئالث،:محأةص؟

المنيق أحمد رواه وهوصعيف، الهمداق، عمير بن سعيد بن مجالي فيه صعيم،، إسناده ( ١ ) 
يه.المدض بن عبداف بن علي عن ٤  ٢٧ّآأ/ 
يه.سفيان عن  y٣٥٤/ الند ق المحميدي رواه 

يه.مجالي عن الأسود بن عييدة بإسناده ( ٢٢٠السنن)٨ ل الدارس ورواه 
تy٢٨٨/ الحديث غريب ق وقال (، ijlI)؟?لاحقا المصنف سيفسرها )أكرينا( قوله! )٢( 

فهومنقصر، إذا أكرئ ؤيقال- ، ٢^^١٥أي■ الله رسول عند الحديث أكرينا الحديث )ق 
المعتليالمسد ق الصواب على وجاء وهوخطأ، نين)أكثرنا( الخق وجاء الأضداد(، 

.٢٤٨/٨الهرةإ/تماوا،وفيإتحافالخيرة 
وغثرهم•الناس من المتضامة الجماعة )كبمة( )م(توله: 



الإباو.ئدبوجؤ؛ محي الفراب محإدا يمينك، ض ائظن لي! محقيل 
هثظزت،هإذامحزي:لاظنصبموك، 

رمثؤ،.و\ وجئت محملترت أوءيسث،؟ ،؛ ١١ليرآ يقيل 
جناب•بمر الجثئ يدحلوو ألما نمين خإلأ:* بغ إ0 تح،؛ محل 
المحنأفمحديوابى ه؛ر هدئ اي،.: ممال 

غثو°ذب°.أئإو الفواد_،، أهل من هصريم٥،^^ ئإن محامحعلوا، الآل-م،، 
يثهادئوف•يائا م رأيت مد هإر الأمن(، أهل من، مآكوئوا 

مىتجعلي أل اممه، رئوو يا لي، اممه ايغ ممال،؛ محصن، ئن عآكاثه ممام 
الثتجي(•

منهم،جعلي أل اقو، رثول، يا افء، ائغ همان،ث آحر، رجل يمام لئ، ميعا 
 :Jع،كاثة.محيرسمال2، مما

قييبديا موم الألفن؟ الثلهن  frVj؛روي، س صلنا؛ شحدسا، ؛ ئاو 
م^ممممادافوئ١نيشاو

ولادلاينتنمون، لايكتوون، الإبن هم ممال؛ البئر. دبك مبمغ 
ثتزئووآى.^ وعائ 

محساق.لما وهومناب ني، الممن المعقوفتين بين ما ( ١ ) 
به.همام بن عبدالرزاق عن  ٣٠٣اُ/ المني ق أحمد رواه صحح، )؟(إسناده 
\ذ)1بر\ليت طريقه من ورواه به، رائد بن معمر عن ٤ ٠ ٨ / ١ " المصنم، ق همدالرزاف، ورواه 

،١  ٩٣/ ١ والمثانر الاحاد ق عاصم أبي وابن ، ٠٣٢ ا/ الند 3، المنيالي أبوداود ورواه 
وأ؛و~، ١٣٣٢/ الاثار معاق رح ث ق والهلحاوي ، ١٢٣ ٩/ المسند ل الموصلي وأبويعلى 



مناماتي.ذثرتنص الناشرني التاب 

أتيثا:بمئأها.
نالواب:صناثاتجاو

3،بمض•يذحزبمصهم ؤثهاوثوف: 
:Jliأص، ١^؛ أي ثاو: الئفم، ١^ ي ثاو: همدالأم، ي - ١ ٢ ٦ ٢ 

خدناإنتاؤقال: البماري، خدنا ئال: ١^؛،، لحدنا 
منبه،بن همام عى ذنمئ، لحدسا ثال: عبدالرواق، قال:ءدسا الخئظلي، 

صأبيمحة،قال:
قيموصع الأرض، حراتص إيأييئ يائم يناآنا اش^؛ رشوو ثاو 
اصحهئا،إليَأن مأوحي وأهثاني، عدي ^١ دم،، من بوازان يدي 

صغا;،ص ال!دينآناتينا: الكداتن %ءت\ ص سءءن١ 
البماةةل١/وصاجي 

محصينثد،ئل:محمحمينر
غنأيه:أنيس،ئو:حث5نيتلبماذ،قسئرتئينئمه،غنتال؟، 

منغزلحت الثأس، ث—وداءثاترْ امزآة رأيت، قال: المؤثر أل 
إلىنقل النيئة وباء أف ثأولت بنهبمةر'آآ، يامت، عمر القديشة 

jوالحاكم ، ١٣٤ ا/ ٤ الصبح j ان حبوابن ، ٦٧٩ا/ انملأنيات j اسي الثًبكر 
يه.قتادة إلنر نادهم بإس٢ ١ / ة المستدرك 

به.راهويه بن إبرامم بن إسحاق عن ٧( ٠ البخاري)٧٣ رواه )١( 
المنةنرح ق والبغوى ٣، ٠ ٤ a/ الكبرئ المنن ق والمهقي (، ٢٢٧٤ملم)ورواه 

ءبدالرزافىb،.إلئ مائهم 
القديم،ياصمها الجحفة هير التحتية~ المثتاة وفح الهاء وسكون الميم ~شح )مهيعة( قوله: )٢، 

فميت؛دللث،.فأغرقهم اجتحمهم ميلا لأن الجحهة سمين، ؤإنما 



^^ل»»ء1ءهسسءهعهءا

الجحمهأ١/وهي مهينته، 

،!Jiiاشري، بن أحمد بن علي أحبرثا ض•' أحمد، بن موهوب أحبرثا — ١ ٢ ٦ ٤ 
عدالصمدبن إبراهيم حدسا  I(jiiالصلت، بن محمد بن حدساأحمد 

اطهعبيد حدسآ قال! اإمحزوط، ١^^ بن محمد حدسا ت مال الهأشمث، 
عنرعن عن\ؤراوتتي.( النحوي، ي0 موتس، ان 
مال؛هريرة، أبى 

وضشت،حص الدسا، ^١^ مثاتيم أعطيت نتناآناثايم .ت الئوُ مال 
ني>رز

مال:الخض، بن ئاصأ أي قال: الجازك، بن همدالزئاُلأ ا أني;- ١ ٢ ٦ ٥ 
بن١^؛ أبو•تياش/ الخامحي حJقا ،: JUينَتهدي، أبوصن أي [ ١١٨٤]

،llJUحدتاأختيبزإتاط،مال:خدكاإضاعلالنغاملؤ،قاو: 
طلخه،ضمهتجةمول:

وثاثئمتظعئة، منحان يشت حرام أم على يدحل اقو. رئول، 'كاو 
.^١٠٠١٠٠٠^تن صادْ حث 

رأثه.ملي جنستج ثم يأطننتة، ثوما س اف رئول عيها مدحل 

•به الحزامي المنذر بن إبراهيم عن ٧( ٠ ٤ الخارى)• (رواه ر١ 
^ى)؛\هم،واينأبيبفيانمش،أ/أيا،وانيار

٣٩٥/٩،ش,شjافد١١٧/٧^لمنمئ
به.عقبة بن مّس بإسنادهمإلئ 

كتابل كما صعيف وم المحروس القلانس—ى أبان بن الوليد بن محمل فيه صعيف، إسناده ( ٢ ) 
الهاثسميعيدالصمد بن إبراهيم أبوإسحاق رواه ، ١٠٥ّآ/ للمصنف والمروكين الضعفاء 
آخر.موصع ق الحدث أجد ولم به، المخزوس الوليد بن محمل عن ( ٤ )ما أماليه ل البغدادي 



و\مابمحكك همالث! وهويصحلث،، تمظ امثم اهف. ول ومحقتام 
.اف؟ رسول 

بجين'كثو0 اف، نجل قي عراه عم عرصوا أمتي مى داس قال؛ 

داَل.

لها.ميعا منهم، ألثجنلي عروجل اممه اهفايغ وسول، با • صلمت، هالث،ت 
وهويمحك.استيمظ ثم فنام، رأسه وصع ثم 

 I،اف؟.رسول، يا يصحكك ما مقلتؤت مالث

الأول.في هال كما ،، ٥٥١نجل قي عراه عم عرصوا أمتي من ياس ت مماو 
اذغالهَأن:بجها.ه،:

أنت؛نقال: 

سحزجن حص دانها عذ ص-رهمتج مثاؤيث دس ايم حزام أم وص 

ومحط.ت أي )نج( )ا(ءولهت 
بنعبداف ين محماو ين ءبا_الرحمن رواية )من الأمالي ل المحامالي رواه صحح، إضاده ( ٢ ) 

يه.المدق إمحماعيل بن أحمل. عن ( ١٤الفارمحي"٦ مهل.ى 
طريقه.'من ورواْ يه، طلحة أبي بن عبداف ين إسحاق عن ( ١  ٦٨٩)الموطأ ق مالك ورواه 

(،١٦٤٥)والترمذي (، ١٩١٢لم)ومس•ما(، ٠ و)ا و)آحآآ(، (، ٢٧٨٨)الخاري 
.١١٦٢لإ/المد (،وأحمدj ٣١٧١والمائي)

حاشيةل سليم أم أحنها وعلق حرام أم علق اف. رمول، ميب؛•حول ل القول مدم وقد 
الحلثرذم)"آهه(.



مم،ثاو:أيناهكادرين
ٍنامممّيننيمحمي،
قاو:أيتامضمحين

قال:القاصي، الزيد ئ بئئ ق أثو أ-تيئا قال: الث_ثطفي، أثوب، 
بنتعيد ص أبوجبله، هلال حدسا قال: قصاله، بن المزج حديثا 

امح،ضتيامينظزةئال:
المدينه.مسحي تجب وحن يوم دان الفت. ونول عي حنج 

قثال:إرنأئث،محسا.
افه؟.رمحول هويا وما قالوا: 

بثْهجاءه روحة، لمبص المومت، جاءه؛i^، أمتي رجلأبن رأيت ثازت 
عنه.قزده بوالديه 

عروجلافه ذكر هجاءه ،، الشت١طين١١احتوثئه هد أمنجب رجلأين ورأيت 

هانتقدهوصوءه هجاءه الثبر، عداب عليه سط أمنجى رجلأبى ورأبت 
َ به.

صلائههجاءيه العياب، ملأتك_ه احتوثته أمنجى لأمس رج ورأيت، 
أيديهم.مى هانتقدئه 

^لأ،ظاهاؤتة>صاضمئئبماأة
جهة.كل محن جهنم زبانية به أحاطت أي )احتوشته( ت (قوله ١ ، 



جقثناقاتي ذثربمص ني الناشز الباب 

وأرواه.مماْ زمصانى صومة 

طردحلمة إلئ دظ ^!u ح1ثا، حلما واليوذ أقشي وحادثن ورأس 
حنى.إر هآحلثه يده د1حده الجن\وه من اممثالة هجاءه عنها، 

يمينهوعن ظننه، حنقه ومن ظننه، ثديه نتن من أش زجلامن ووأ4ئ 
متحموهو ظلمه، سنته ومن ظلمه، يوقه ؤمن ظلمه، شماله وص ظلمه، 

النور.وأدحلاه الظلمة، مى هانتنمداه وعنزته حجه هجاءه فيها، 

صلههجاأْ ؤلأتكلئونه، الئومن؛ن محلم أش رجلأيى وزأث 
ةكلموْللرحم، واصلا "كاذ قإيه المؤمسس،'كلموه، منثز يا رهالث،! 

وصاهحوه.

محجاءئةوجهه، ص الناروثززهايده وهج يتقي أش زجلأثن ورأيت 
وجهه•عد وظلا عدرف سننا يصازلمه صدقه 

ep؟دجاءْ مsكان، "كل من ^^١^ أحدئه قد أش من زجلا ونأيت 
ملاوكةفي وأدحلأة أيديهم يى هانئمداْ ١^!^ عن ونهثه يالننزوف 

]1حابا. معهم/ هصار فوءخج! 

ءجاءْحجاب، افن حاثنا م يحلاين ورأيت 
ينار•افب عش هأدحلة بيد؛ هأظ حلقه حس 

منحومه هجاأْ ئاله، ثسنو صجيمته هزيتج هد أش بى رحلا ورأيت، 
ظصجيمتئتجعلهانيسه.

أذلادْ~يني هجاءئهأهزاطه ميراده، حف هد أش زجلامن وزأيث، 



ميزانه.ئملوا — الصثار 

ءجاءْدجكمحامحمدلكمحوبم؛ينمشمحتيا، 

مجاءتثمحعةمح؟محمحالثار، م يهوى أميي رج-لأمح دوأبمت 
النار.من عروحل اش حشية 

اثمهبيمدابماشاتيواط:رطىامظ 
ومضىرعدته مأكثئ وجل عر باش ظئؤ حنن قجاءْ عاصف، يلح 
الصراط.عئ 

أحثائا،أحثاوا،ؤثثنثيى ويرحم، يحثوأ■مادا، أمتى رحلامن ووأبمت 
ومصي.الصراط عش مأئامتة يده، هأحديه عش صلائه هجاءئه 

دونه،١^١^٠ يغلمث، الجثة، أبواب آلي ١؛^، أمص رجلأمن وزأئئ 
أ.١١١٤^وأذحلئه ١^١٠^، ممتحت ؛، ٧٥١لاإلةإلا أ0 نهاده قجاءئة 

بنالمرج وفيه العلل، ل المصنف قال كم-ا وهومجهول أبوحالة، هلال فيه صعيق—،، ساده إ٠ 
المائي،سوئ نن المسأصحاب منه روئ وهوضعيف، الشامي، أبوفضال التتوحي فضالة 

والصالةالر كناب وق ، ٢ " ٨ / Y المتناهية العلل وق ، ١  ٨٧ص المشيحة ق الصنف رواه 
به.الحموي الثامي جامع بن نني بن جعفر نيد أبي عن )٣٧( 
تاريخل اكر عوابن (، )٢٧العجم ق ي الأٍلرابلثا؛ن، بن أمد بن ءبدالخ١لق ورواه 
به.اليوسفي ، يوسفبن عيدالقادر محنالم، أبي إلى بإسنادهما  ٤٠٦م ٤ دمشق 
به.الوليد بن بثر الوليد أبي إلى بإسناده  ٣٨/ ١ الأحلاق مكارم ق الخرائهلي ورواه 
فضاتلق البرءيِح ق اهين شوابن ، ٣٨/ ١ الأحلاق مكارم ق أيما الخرامملي ورواه 

Y٢١/• صاي)بمأآ(،وابنالجوزىفيالخللالخاهية 
أيضا.ضعيف، ؤإسنائه به، اليس، ين سعيد عن جدعان بن نيل. ين علي إلى يإمنالهم 





wmmmm'm

0بالآئل
نيئزةأما>يي.

1ي1ئال: هي، بن الخنن \ي هال: ئث، بمن اض مة ي - ١ ٢  ٦٧
يال!أبي، حديي ئال؛ أحمد، بن عنداف حدسا يال،! جعفر، بمن أحمد 
داو(تعززه، بمن هثام مال،Iحدسا معاؤيه، بمن عتداض حدسا 

يمولعروة ئ)؛ 

تكر.أى وبئئ اف.، رثول روجه أهول: مذئهمك، أغجب لا 

الأاس،أملابم1،رمسمنشالثإمح،ثمحام 
•بالتب علمكؤ مذ أقجب دمجذ 

عئثؤمدم ؛كاستخ عمره، آجر قي ينمم 'كاذ افه. رّ—ول، إ0 ■ محمالغ 
قمنأعالجهانة، ومحت، الآئعادت،را٢، ضته وجه، ويؤذالرُب،مذثل 

ثء)آ(
•م

والعلاحات.الأدوية له تصف أي العين— —بفتح الإتعات( ت)نتنعت (يوله )١ 
الزبيريمعاوية بن ءباJااiبم معاوية أبى عن ٤ ٤ ١ / "؛ ني المل أحمد رواْ صحح، )'ا(إسادْ 

.٥ ٠ t/ الأولياء حلية ل نمم أبر طريقه• س ورداه به، 



نحن.أثث ؤي ١^^٠٠ اتاب 
٥٧^^^؛أهلأأ2سص؛ء1عهعععءصو 

الثانياتاب 

أحثيأ->إتن\ مال! المذهب، ابن أحبرنا مال! محمد، بن اض هبه احبرنا " ١٢ ٦٨
حاJسادال؛ أبى، حدثنى مال؛ أحمد، بن ■؛^١^ حدثنا مالث جعفر، ابن 

!١٠٧١٥عائثه عن أبيه، عى ؛، ١٧حدسا قال(! ضر، ابن 

تن)بيد نة! يمال، و)نيمم يهودشي من يهودي اممه. وثوو نحز 
يسلة.وما الشيء يقتل أيه إليه حيل افن. رثول "قاذ ■حم،الأعصم، 

نثولاف.،نأذعا.ذاُت،ينمأؤذاُث،وؤئعا ثان مالث،!شإدا 
فه،اسقسته متا ١^١؛^، وجزمد افت'م أو ثعزث، ؛،jIp ،4؛١ ! ^م 

همال،رجلإ، والاحرعند رأسي، عئد أحدهما مجلس رجلان، جاءيي 
تعندرأيي لليي عندربج، أوالدى عندربج،، لثدي مندرأبك، الذي 

داَل!نْثوبص.

وشرفها،النبوة مقام من يرغ ؤإنما عصمته، ْع يتناق لا واللام الصلاة عليه النبي سحر ( ١ ) 
الصالمعتادة الواميس كل عليه تجري وكانت، الأمراض، من معصوما يكن لم ه قاليي 
ولمسذللث،، ونحو والموتذ والمرض والنوم والشرب الأكل س بك،آدم ئا اث؛عالءأا ألدمها 

ولماJاJنية، ثواْ بعض أرعلى الحر مادام ؤإمامته وعممته ليرم من ينقص ما حرم مق 
ئالأأنه عقلمه.،ولا ا-محلأل، علن حرتدل، المدة أثناء ق واحدة يكلمة تكلم أنه برد 
به.أنير ما بخلاف، فكان نولأ 

الخزرج.من بتلن الراء- ونح الزاي -بضم )٢(بنونرض 
اللدغ.عن بالماليم كماكثوا تقاولابالثرء، الحر عن بالهلم، كنوا محور، أي رمطبوب، قوله؛ )٣( 



اممةهصء؛اتم_
___s_s_saisB_ass^^

ئو:سءو؟.

قاو:ياوينالآنم.

jli  : طكذمجآ ؤشو\ه تشط قي
ئل:دأتنص؟.

ىل:تحمحمحانص.
شمذمجوقوتيص°ثمو'رئلغ:هائ [ ١١٨٥]

ثحتهارءوسويكال الحناء، ماءهاماعه ه عاوشس؛١ صال! ، ^١۶■م 
الساطين.

ههيأ-مهتة؟,افه، رثول يا ت يلت، 

الناسأينعش أن وثرمثؤ عروحو، الله أماأئامدعاماتي لا، ئاذ-' 
ثُشئا•

ئوفثئ،مبها هأم قاو: 

أ-؛>جاة•

بالمثط.التسريح عند واثالممة الرأس عن يمط الذي الثعر ت)مشاطة( (قوله )١ 
عليه.يكون الذي الذي وهوالغشاء الطلع وعاء )حف( ونولهت 

البقيع.جهة من لكن أنه يقلن اليهود، لأحد بتان ق المدينة ق بثر رأووان( و>قال•' ذروان(، (ربتر )٢ 
به.نمير بن عبادافه عن  ٣٤٣/ ؛ ٠ الند ق أحمد رواه صحح، )م(إصادْ 
به.نمير بن عبدافه إلئ يإمنالهم ٣(  ٥٤٥ماجه)وابن (، ٢١٨٩ملم)ورواْ 
بنهشام إش بإمادْ ( ١٦٣٩ و) و)ا"ا-م\ه(، و)مأم\ه(، (، ٣٢٦٨الخاوي)ورواء 

ءروْبه•



انباكا1ثفىذمهاضه

الئايثاوئ 

إوأ'غ
أرنائاوت علي، بن الحس أحبرنا مال؛ محمل، بن افه مه ا أحتزن— ١ ٢ ٦ ٩ 

تمال أبي، حيني ماوت ع1داهينأحمد، حدثتا قال; جنمر، ين أحثي 
مال;حثاو، بن هث—ام حدسا مال; الأيصاري، عداش محمدن حدثنا 
قال;عثاس، ابن ض عكرمه، حدتنا 

أوشئء'كاذبه، صد١٤ من رأسه قي محرم وص اف. زسول، احتجم 
'قانيهرا<.

مجاة•

قتادةثمعت قال; حازم، بن جرير حدسا قال; بهز، وحدسا أحمد; قال — ١٢٧٠
قال;ماللئ، بن آض عى يحدُثه، 

عشيثتتين على'قاهله، واحدة يلامات يختحم اممه. زثوو 'كاو 
الآخاوءين>؟<.

الصل_ا.ق العنق موصز ^،; ٠١٤١١

يه،الأنصاري عيداه بن محمد عن  ١٨٥ني؛/المق أحمد رواْ صحح، إصناده )١( 
٥٧٠البخاري)ورواه  طريقمن ( ١٢٠٢لم)مورواه به، ان حبن هشام طريق من ( ٠

بحوم.به عباس ابن عن وعطاء طاوص عن يبار عمروبن 
ثه•العمى، أسل- بن بم عن ٣ ٠ ٧ U/ ٠ ني المق أحمد رواه صحح، إستاده )٢( 

بنجرير إلى بإسنادهم ( ٣٤٨٣ماجه)وابن (، ٢٠٥١والترمذي)(، ٣٨٦أبوداود)٠ ورواه 
حازمبه.



العنقء١/ق عزقان والآحدءا0: 

أحبرياقاوت أح؛رواأبوتكرالحطب، قال; أ-حترئاأبومنصورالمزار، — ١  ١٢٧
الحكيمؤ؛،أحمد بن محمد أبو■ءن_داش أ-نيوا قال; محلي، بن إبزام_لم 

قال!رحمويه، حدسا قال; الواس_طؤ،، محمد بن محئود حدس_ا قال; 
بنع1دالعرير حدثتي ت قاو عدالعريز، بن عمن بن عنداممه بن يفز حدسا 

مح،ضهم،ضاينمح
أممح"يلى•دبممحي؛ قيرأبه، افه'كاذيختجم أ0رئوو 

قال،تمنصور، أبي بن أحمد أح؛زدا ئاوت الحث_ن، أبى بى عمز أح؛زدا - ١ ٢  ٧٢
ائاطي،قاو:فَل:أختثا

حJشاإنناطينخئثثاة1قينمحرقاَل: قاَل: ١^٤، 
انمام،قاوضصش،

أس:
ميص،محلأبمامحمحم،اخثجم 

العنق.يلي مما الفلهر أعلئ مقدم ت والكاهل للعنق، المكتنفان الحرئان همات الأخدعان ( ١ ) 
به.مخلد ين إيراهيم عن ١  ١٣/ ا ٥ يغداد ق البغدادي الخطسب، رواه حسن، )آ(إء،سناده 
يه،الواسطي محمد بن محمود عن ١ ٦ a/ الأوىسهل المعجم ل اممراق ورواه 
به.زحمويه يحيئ بن زكريا عن ٧ ١ / ١ الفوائد ل الرازي تمام ورواه 

الضبط.ق كعمزويه وزحمويه 
سمحت)قد بغداد: ل كما ممن ابن عنه قال عبدالعزيز، بن عمر بن عيداض بن وبشر 
محدالعزيزبن عمر عبدالعزيزبن محمد أبي عمه عن وهوبروى بأس(، به ليس منه، 

المدن.الأموي 
المنهيةأى الميم— م —بغمغيث( بالرأس)أم الحجامة مي يأى ميه( ت)ؤيه وقول

الألم•س للمريض 
دينار.اسمه ت يهال( بياصة، بني س وقيل; حارثة، بني س الأمار، مولن الحجاج هو؛ أبوطبة )٣( 



ذريخاض.، J_lاتاب 

داجخ ظ وظمأهمصئوا 

\ذج\ها.يداوئتمئؤ ما أهصل إل ؛ وقاو 
1ينايخلإزاق،ضلأل;

ماك:نن ش عن قتادة، عن معتر، 

اكدلإم.ظهر عش وهزةءممطولآ<، احتجم اش. رئوو أو 
ينثتيئ1و:طكامحمحئ،داو:طكا

^^^ةئمح،ضتيامحش،صر^،صمح:

حجربه.بن على عن ١(  ٢٧٨الجامع)ول (، ٣٦الشمائل)١ ق الترمذي رواه صحح، إستادْ )١( 
يه.المدن جعفر بن إسماعيل عن ( ٦٤حديثه)ل المعدي حجر بن علي ورواه 
المدل وأحمد (، ٢٦الموطأ)ل وuلك (، ١  ٥٧٧لم)وم(، ٥٦٩٦البخاري)ورواه 

لوأبويعلن ، ١٤٢/ ١٣المسد j آ(،والمزار  ٦٦المش)٤ ي والدارمي ٢، ٤ ١ ; ٠٢ 
به،الهلويل حميد إلئ نادهم بإّ ١٣١الاثار؛/ محال نرح 3، والطحاوي ، ٤  ٠٣آ/المسند 

طيبة.بأيي المعلقة الأولى الجملة على يقتصر من ومنهم وبعضهميرؤيهكاملا، 
الألأم،تخفيفخ ول الأمراض، من كثير علاج ل فواتلء للحجامة ان بيؤكد الحدين، ا وهن. 

الال.ور0أمراض علاج ل ئتفع الحجامة أن علمتا تا ثبففد جانية، مضاعفاُت، أي لها وليي 
الرأسصدلع ول والمدر، القلب أمراض بحض ول اك.م، ضغهل علاج ول الدموية، 
الفاصل،وآلام العضلأُت،، ل الرومايزم وآلام والطن، الرنة آلام علاج وب، والموز، 

وينفلركتاب،)الحجامةفواJادها، من جانبا  ٥٢المعاد؛/زاد ق القيم ابن الإمام ذكر وند 
الحازمي.إبراهم للأستاذ وفوائدها( أحكامها 

والمدينة.مكة بين هوواد قوله؛)ملل( )٢( 
به.منمور بن إسحاق عن ( ٣٦٦الثمائل)ل الترمل.ي رواه صحيح، إسناده )٣( 

ائيوالن، ١ ١ ٣ ٢; ٠ الخد ق وأحمد (، ٢٨٤٩والمائى)(، ١  ٨٣٧أبوداود)ورواه 
راجالإمحاق بن ومحمد ، ١  ٨٧/ ٤ الصحح ل حزيمة وابن ، ٩ ٠ / ٤ الك،رئ لمستن ال 
٦٢٣/ ١ المدرك ق والحاكم ٢،  ٦٧و/ الصحيح ل ان حبوابن ، ٢٣٥م ديثه حق 

ءبدالرزاق؛هّإلن ؛إستادهم 



أ.مةلا؛,انحجام يآغطثث احتجم، ه انيث أف 
أحتزثاقال! العطاو، محمد بن عدالماووس وحدسأ اوم—دي! قال — ١  ٢٧٥

قتادة،حوسأ مالأت حازم بن وجرير همام، حدسا ماو،ث عاصم، بن عمرو 
صمينملك،ئال:

ؤإحدئءئسنة، ؤسع عنزة، لسع بمشحم اف. رئول، 'كاذ 
محينرآ'ا•

يه.الفلأس علي عمروبن عن ( ٣٦٢)الشمائل ل الترمذي رواه حن، (إسناده ١ ) 
نيالمق وأحمد (، ١٤)٨ ني المق اممالي وأبوداود (، ٢١ ٦٣)ماجه ابن ورواه 

اليشكري.عمر بن ورئاء عن  ٠١٣ إ/ الآثار معاق شرح 3، والطحاوى ، ١ ٠ ٤ ؟/ 
١(.لم)^١^١٥ وم(، ٢٢١البخاري)٩^رواه عباس، ابن حديث، من شاهد وللحديث، 

الطهوي.يعقوبه بن ميسرة عوت وأبوجميلة الثعلي، عامر ابن هوت دهمدالأيلى 
بنعبدالقدوص عن ٢( ٠ ٥ الجامع)١ ول (، ٣٦٥الشمائل)ل الترمذي رواه حن، )أ(إّنادْ 

كتاب،وق ، ١ ٤ ٩ / ا ٢ نة المرح ق الغوي ءلريقهت من ورواه به، محمدانملارالمري 
١١٠المختار)الض شمائل ل الأنوار  ٠.)
به.الكلابي عاصم عمروبن إلن بإسناده  ٢٣٤المستدرك؛/ل الحاكم ورواه 

اJيهقيؤلريقه: محن ورواه (، ٣٨٦أبوداود)١ رواه هريرة، أبي حديث، من حن شاهد وله 
فىالنأ،/أ'\ه.

المصنفق شيبة أبي وابن (، ٢٠٥٢الترمذي)رواه عاس، ابن ثا حديمن آخر وشاهد 
ند)إيه(،^بد؛نبلفيالمتخ_،مناو٠ نلْ/ .ه،وأحمدقاوْ/ 

أبوداودورواه ب،(، غريحن الترمذي؛)حديثا وقال، ، ٩٥٧٢! تن الم3، واليهقي 
جيد.ؤإمنادم عباس، ابن إلئ آخر بامناد ١(  ٢٣)٠ 

الأحت؛اءلسل على الحجامة هومماكانت، للحجامة تمة المالأوتامت، هل.ه ار واختب
إليهاالاحتياج وحد ا فحيثمالأمراض مداواة ق أما للصحة، تا وحففلالأذئ، من والتحرر 

استعمالها.من ماغ فلا 



يادأثء. ^١^؛؛ لي الرابع الباب 
٦٣ ^^iSBssssaa

اواحاتاب 
محٍ،ثنابمه؛ادبما؛ُ"

أخمدأحبرنا ت محال على، بن الحس أحبرنا محال! عدالواحد، ابن احبزنا — ١  ٢٧٦
أحبرنادالت ر، حدثني محال! احمد، بن ء1داش حدثنا هاو1 حعقر، ابن 
مولاهض علئ، بن ^ ٥١عثد نوئن قائد حدسا ئاو: حالي، بس د ا حث

^١٨٥]يالئات لجام جدته عذ وابع، أبى بن علي بن عبداض/ 
بم،د،<،إيأمني

الخناةلْ/أن١^٤^١ 
كماالدم، وألم الجراحة حرارة فيخفف؛؛روينه بارد لأنه وذلك بالحناء يتداوئ كان. (إنما )١ 

ؤيضرالنار، حرق من ناغ أنه كما وسققها، القدمين والتهابات والقروح للجروح مطهر أنه 

بعضروئ وفد رافع، أم اسمها وأن ه، مولياته احدئ أما ن، تقدمالمئ'أوملهى ت)٢( 
الأربعة.السنن أصحاب بعض أحاديثها 

إنؤ تعالئ؛ قوله ومنه أومكين، متما من جراحة وتضم- القاف -بفتح )القرحة( )م(نولها; 
سنصالأنميحننلع؛.

أوشوك.حجر من جراحة النون" )٤(قولهات)نكة("بقح 
امعيق٠^،، بن اممه وهميي حجة، به تقوم فلا والمتن الأمثال هومضهلرب ضعيمه، (إسادْ ر٥ 

٥،٣ U/ للمقريزي الأسميع إمظع ق كما المسند ق أحمي. رواه اممه، ق ا-حتالف، وقل. ، الحديث، 
ورواهالمهرة، إتحاف ل ولا المعتلي ني المق ولا الإستاد، ٢^١ المستله ل الحديث، أجد ولم 
.٦٠١أ/البوي الط—V كتاب وق ، ٥٣٣ ٢ ٦! الصحابة معرفة ق نعيم أبو أحمدت يلريق من 

الخطيب،٠لريقهت من ورواه به، الخياط حالي بن حماد إلن ناده يإ٢ّ( • ٥ الترمذي)٤ ورواه 
.١  ٤٧أ/ الغابة أسد ق الأثير وابن ، ٢٥٥٧; المهمة الأسماء غوامض ق البغدادي 

الخدمن الختخي، ق حميل. بن وعيد ، ٣(  ٥٠٢ماجه)وابن (، ٣٨٥٨داود)أبر رواه 
٢١ ١ / ١ ٩ الكمال مديسؤ ق والمزي ٣، ٠ ٧ دمثق؛/ تاؤيخ اكرق عوابن (، ١٥٦١)

مائدبه.إلئ نادهم بإّ
حدئتاهامم، بتي مولى عيل.، أبوسا فق—ال؛)حل.ثن، ٥ ٩ ١ / ٤ ٥ الخل. ق أحمد ورواه 







^»لءء2لءأهل2هلأءعأ

،SVi_o
إليه.الئتاء حبيب قى 

قال!ماذتي، الث_أبوالمصل أحبرثا قال حبيب، بن محمد ابوتكر أحتزJا — ١ ٢  ٧٧
حيال،بى أبوَمحمد أحبردا ت قال ^،، jjl^Jlبي محمد أحمدبن أحبرئا 

حدساقال! العلاف، الحض بن إبزاهيلم حدسا قال! عيان، حدسا قال! 
ئاو:ضثابت،،.ثنأش، أثوالنندرةم، 

مح،همْ لجيد واشاء، العلب، الدسأت من إلى حبب الس قال 
ةىاض"ةرا/

ذن\جالنذر، لإئانة الدثا( من إلؤ )ي ئان،; إنما ثقيل: ابن ئاو 
الاحتثار.بحك، الدسا محبة إلؤي الأسماء مى القس 

قلأيفلهر ما يها، العثودية لظهورآيارمن ١^٨؛؛، ق قزةعنته وجعثث، 
تائرالناذات.

لآض،لآنسُيساوةص،
قأنانندوث.

لإبمادالئو-محدينأنقاَل:وقاظإأياقانل 
٠عسسوأإ ح^لخ لئسغع فمه غمسى 

الحألق.ولماء ، ١^^٠٠خدمة ق الأذين، من ^٠!، ٥١١وأما 
إليها.سبث، الدسا ق ، LjIs^^١ قايها الصلآ0 وأما 

أحمدبن عبدان عن  ٤٤٣ ١٢الّمح، أخلاق ل حيان بن أبوالشيح رواه حن، (إصادْ ١ ت 
يرقمالنحوي سليمان بن سلام المنير أبي إلئ أحر وحه من ااحديث< وتقدم يه، كري الع

نوحيهه.مهلولأتم تخريجه هناك وذكرنا (، ١١٤٠)



___ذارأذداجي م ١^ ال؛اب 

اكاماتاب 

تي؛'غ}'تسم3ظص'
حنيلدتيئن حديجة اف.•' رسول أرواج أول ٠

ارمح.بها•رسول رييح زكر سبو ومد 
الصلواتتهمءس أف مل عشث، وق؛لت نبع، الموة من مصي أف بمد ونومن 
الخنز.

ووذؤغ\يكرمها، ولكف علته، تتفق ولكئئ مائن، حى عيرها هؤ؛ ولم 
صداقها•إلئ ومح-ي محرآ، منتها يحد 

فيينثاثا كائن هذه ت ومال هأكزمها، حديجه ماشطة زم أم عليه ودحلت 
.٢١الإيمانلمن العهد حس ؤإف حديجه، عهد 

أح؛رثاأبوجعمربنمال؛ البائ، محمد بن الحتلن أثأناأبوعداه — ١٢٧٨
تننالبماذ ئ أظ ي قال: النشر، أ-تيثا قال: الممة، 

ص-ئزة، بن إأنامي خدنتي  ijliينتكار، ١^ ي مال: ئاند، 
دئد-تئ عبدالرض 

صاحسرعلي يه ئئل مما إ0 سال،ت لكزمحمدأه الثلأم علته آدم أل 

بنعدالخي ورواْ ، ٣٤ص اليي. أزواج كتاب من المنتخب j بكار بن الزير واء ر< 
الأنباءق المبهمة الأسماء ق البغدادي والختليب (، ٦٦)والمبهمات الغوامصن ل سعيد 

الأحاديثمتون ق الواقعة المبهمة الأسماء غوامفى ق بشكوال وابن ، ٤٧صن الحكمة 
Joسحi\^إ\٩\





اتبامحتحذهممحسمس

*ننهل واننمه أميه، أبي بنت، هند واسمهات سلمه، ثوأم 

بالمدينةونون الحشة، أرفس إلئ قهاجزثها تلمه، أبي عند كائت، 
اش.•رثول فتزوجها 

ثانئهاثنةiهبجرثان:ءلإ-أممنه، 
افه،عثد فشقت الحشة، إلئ هاجرا جحش، بن اممه عثد عند كائئ، 
النجاشقإلمحي أب اش.ءمروبى هبمثارسول بها، ومات 
إياه.هزوجها العاصي، بن نعيد بن حالي هوكلت، إياها، 

جحمن!بنت ؛؛^٠^ ^ه 

اممهرسول فتزوجها هطلمها، حارثه، بن زيد عند كايت، 

محرشث،يقحزس

بنعثدْ أحوْ فتزوجها هطلمها، الحارث، بن الطمل عند كايت، 
اقوس•رسول فتزوجها ثهيدأ، بذر يوم عنها مميل الحاردث،، 

الحارثر؛بنتإ ؤيرية جه 

قوست، قد وكائق الئصطلق، يني عراة ق اممه. رمول أصابها 
وتزوجها•كتابتها س الم رسول ممض قكاكها، مس بن ثابت، تهم 

حى؛بشث، صفيص يو 

ةيناهمثزممحت،كاهازثولاهه،





أوداجههي؛كر اكاتي الباب 

بجؤم1هتض.

هثئوكهسش.

هدأمثريل؟،؛م

هؤصبماسم.

هءو- ءو 

\ذئف\غ.1وأ،إ جماعه، حطب ومحي 
التلقيح'كثاك، ي ؛ jjsزهد!"حلأفث، يكننا وفينا 

هاتاهى.نوة عليه عرصن وهد 

(٥

ومتالتي ص ت وقيل لا، أم بما دخل هل اختلف وقد الغفار؛ة، جائر بنت ت هي ثرك (أم )١ 
.Y٣٧٧/ الار عيون ينظر: ها، نف

أنقبل الطريق ل فماتت ه، اف رسول تزوجها التعلية، محة بن الهديل ابنة ص: )آاخولة 
.١١٢ الإصابةA/ نملإليه،ينظر: 

بنت،حولة موت، بعد ا تزوجهالثه رمول إن قيل: الكلي، خليفة بن لحية أخت، )آ(مراذ، 
.a٢٠/• الإصابة ينفلر: بما، يدخل ولم الهذيل، 

يزيد.ينت، عمرة هي؛ وقيل اسمها، يعرف لم (العقارية )٤ 
ءلعةبملع ولم مرارأ، طع وقد تر، والمسالتاريخ عيون ل الأثر أهل فهوم تلميح موت (التلميح )٥ 

ابن)مؤلفات كتابه: ق العلوحي عبدالحميد تعرصها اممحيرة خهلية نخ منه وتوجد محققة، 
الجوزى(صما'ا-؛ااا



^^ءعء؛أ؛أءءءلصء»هءههص

الثالث/الياب لأي\ب[ 

انموقس.مثابا ^^ثة! 

ترثه.كانت إيها قيل؛ ئد أزواجه، ق دكرئاها الي لمخي' بتتح بماثة ر٠ 
خ*\ئخوتّزاوي:كانن أبوعثدةل١،: ومال 

اريه.م* 

رنحاثة.و٠ 

الم•j أصابجا جميله أ-مئ د* 
^الأئبطبمش•

عشوزيادية اء، الئثمى اش. زنوو انتكثاث عمل: بن الوئاء أبو محال 
بُثمأزادالأاثوش

النتاء.عن بالمد لأسثل 

تولالتصانيف، صاحب العلامة، الإمام النحوي البصري المثى بن معمر هوت أبوعبيدة ( ١ ) 
اليلأءا،/م\؛إ.)ا،-لإ(أوبعدئرطلر:سرأعلام 

الرحللصاحب أيصتا الناموس ويطلق تعالى، الله شرعه الذي هوالشمّع )'آ(ملهُ)الناموس( 
•عتره عن يزم بما ؤيخصه أمره وباطن سره على يطلعه الذي 



سٍس>اغتحذرمم.شسع 
٧٣

تيءسم
أحبرئات هال الثماؤ، الثصل أحبرثاأبو ت هال أح؛زئاأبوتكرالعامري، — ١ ٢ ٧ ٩ 

ابنحدسا ئاوت حثاو، ابن أح؛تدا ت هاو الحاوث، بن محمد بن أحني 
معادبنحدسا هاو: عاصم، نن عدالثسلأم حدسا : Jliالتا->ر، سعي، 
بنعن حطاو، عن الصن، عن قتادة، عن أبي، حدسا داJ: هشام، 

هال:عداش، 

اإكفيث،لأ/. ^ ١١زثرو أعطن 
ِاي)آ( 11ت>آ.ء ي .أَ• .ِ.أأَِي ي؟  ١^٤١قال: الكمث،؟ U لنمض: ئنئ، 

أي:- لغتان الياء، وفح الفاء، ومكون الكاف، بفتح ونيل: نمل، علئ ~ )الكفيت،( (قوله: )١ 
العروس؛ناج يننلر: الجماع، علن القوة والمراد: به، ؤيملح يقم أي المعيشة، به يكنن محا 

Al/o

ماجهابن وهوشيح وثقه، أحدا أجد لم الهجان عاصم بن لأم وعبدالحن، (إّثاد0 )٢ 
داودبن نعتب، بن محمد عن ٤ ٥ ١ م/ النم،. أحلاق، ؤ، حيان بن الشيخ أبو رواه وغيره، 

المختارالضر نماتل ل الأنوار كتاب، ق الغوي س'لريقه: ورواه به، التاجر الأصبهان 
(OV.)\'

أبوإمحاقورواه به، عيبإ ثبنر محمد عن  U٢٧٧/ الأوسط العجم ل الهلران ورواه 
به.هشام بن معاذ إلن نائه ياس٢ ١ ٥ / ١ الحديثر غريب، ق الحربي 

وأبر٢، ١ ٤ ١/ الحا-يث، غريب، نر الحربي أبوإسحاق رواه هريرة، أبى حديث، من شاهد وله 
صعيفج.ؤإنادْ ، a٣٧٦/ الأولياء حلية وق ، ٤  Y٦٧/ الموي الءلِح ق نعيم 

•منقطع ؤإمناله  U٥٠٧/ المنقح نر عبدالرزاق رواه أس، حديث، س أحر وشاهد 
موهانئأ-ةش سحدث )كنا (: ٢٦٨بلففل:)الخاري صحيح ق أنس حديث، عنهم ويغني 

•المادسمر الباب، ق وسيان ثلاثين(، 
البصري.الرقاصى عبداطه ا؛ري هو: وحهنان 



الخابزاوب 
ا)حمإععند بصزه وعصه انتتاره في 

Icjiiمنصور، أبى بن أحمد أحبردا  I،jijالءص_ن، أبى بن عمر أ-تحروا — ١  ٠٢٨
مال!كالسا، بن الهيثم أحتزدا (! JLJالحراعي، أحمد بن علي احرئا 

مال!وكح، حدسا مالت ع1لأل، بن محمود حدثتا ت ل ما ١^٠مدي، حدثنا 
عنl_^، يزيد نن عداش بن موتى عن منصور، عن ثماذ، حدثتا 
ثائثه:ق مال: ناضَ، وش 

َئظنثإدبينثوواف.ًه/
بنعلي بن أحمد أح؛ردا مال: المزار، محمد بن ع1دالثحمن أحترو_ا — ١  ١٢٨

بنعلي نن محمد أ-نيدا مال! الأرهري، أبوالماس، أح؛تدا مال: يابت،، 
محمدبن دركة حدسا مال: نثاف، أبى بن عنداض حدسا مال: سويد، 
محمدبنعن س_مال، عى بن"اساط، أحبرئايوثق، يال؛ الحائي، 
ماJن٠:عائثة، أو آنس، عن قاد0، عن جحاد0، 

الهِيقطرى.ثانأئت،عننةنثول 
به.غيلان بن محمود عن ( ٣٦ر٠ ماتل الث ق الرمذى رواه عاسة، عن الراوي لإبهام صعق إسناده )١( 

قراهويه ين ؤإمحاق ، ٣٨٣/ ا امرئ الهليقات ق سعد وابن (، ٦٦٢ماجه)ابن ورواه 
به.الثوري سفيان إلن بإستادهم ٤ ٠ ٢ / ؛ ٠ ني المق وأحمد ، ٤ ٦ ٥ رأ/ ني الم

الخطيبرواه بالك—ذمحبإ، وهومتهم الحلبي، محمد بن بركة فيه الحديث،، مروك إمتاده )٢( 
به.الأزهري عثمان بن أحمد بن افه عبيد القاصم أبي عن  ١٣٧ ه/ بغداد تارخ ل البغدادي 

عديوابن ، ١ ٠ • / ١ المغير المعجم ول ٣، ٤ ٩ / Y عل الأومالمعجم ل الفراق ورواه 
٠١ ٠ صفياوعجم)آهه(،وأ؛ونعيمفيجالأويءيم والكامل 
به•ايحلمح، محمد بن بركة إلى بإسنادهم 

الحلبي،بركة بن محمد )يرويه ملخص—ه: ما فقال ، ٨٩/ ١ ٤ العلل ل الدارفطني عنه ثل وم
دلاالثوري، عن لا هذا، يصح ولا غيره، وعلى الثوري، على الحدبثا يضع وهومروك... 

ةتادة(.~ولاعن ححادة، بن محمد عن 



او>ماعصنت بمنره. ومحي انثاوْ ني الحايس التاب 

 ١ ٢ ٨ ٢ — ^Jأحمدأحبرثا ئال! الثمانؤ، أبوالمقل أحيرئا ت ئال حبيب، اين أحتز
حدسات قال حدثناأبوينش، ئ1لت ->ئال، ابن أحزدا قال1 محمد، ابن 

حدثنا]،! ١٥الأندى، الماس، بن محمد حدسا قال! موتى، بن مجاهد 
تعائشة ثالتقالث، عثاس، ابن عن أواه صالح، أبي عن أبوالعلاء، كامل 

رأيه،عش الثوُب، يرخي إلأْمنتا، نسائه من أحدا افر. رئول، أش ما 
5ك،لأدلآرأْ اطب.، رئرل من رأيته وما 

ُناأبومأظيننيالخاط،الخزان، -^^١أبوضور ١٢٨٣
المظمر،بن محمد حدثتا و\و(.' الحلال، محمد بن الحس أحبرنى قالت 
هنخ(حدثناأحمدبن مالت الدماق، يزيد محمدبن ع1داطوبن حدسا قال! 

متصورحدسا قال! المدائئر، محتويه بن أحمد حدسا قال! قصاله، ابن 
ا[ ١٨٧]بن ^١^ تمعن ئال! أبوالحطاب، معروف/ حدسى ثال! عمار، ن ١؛ 

مول!تلمه، أم تمعن، يمول! الأنشر، 
.^^١٢٢كه!}ذاشامهيننشائه،صس، 

<.^١٣محونمحة!ص،ياس 

ليدن.نسخة ومنها الشح لبعض اتباعا أحدهما فحدفت الأصل، ل الإسناد تكرر ماJم٠لةت 
هووأبوصالح الترمذي، له روئ يالكدب،، وهومتهم القاسم، بن محمد فيه متروك، (إسناده )١ 

هالني أحلاق ل حيان بن أبوالنسخ رواه الأربعة، له روئ مدلس، وهوصعيف اذام، ب
الشيشمائل ل الأنوار ل الغوى طريقه: من ورواْ به، الموصلي بمش أبي عن ٤  ٦٣م/ 

(.١٠٥٩المختار)
أبوبمليألوام • ملخص—ه  ١٠ونال، ، ٤ ٥ ٨ / ١ الكشاف، أحاديثح تخريج ل الزيلعي وذكره 

الأسدي...إلخ،م القاصبن محماس حل.ثنا موصئ، بن مجاهد حدينا ُتدْت ق الوصلي 
الوفا(.كتابه ق الجوزي ابن رواه بمش أبى طريق ومن 

(أىرفعرأّه.قع ت) قوله )٢( 
الخهليب~رواه بالقوى(، حاتم؛)ليس أبو قال معروف،، أبوالخطاب، فيه صعيم،، )ّآ(إصنادْ 





واحدبعنل نتائي على تطوف 'كال أئن. م الثاع الناب 

الثاحازن 
بجفشبمامبمJناج٠

أُتحرثاأبومحمد• قال البوار، عبدالبا?—ي بن أح؛رئاأبوتكرمحمد " ١٢٨٦
أحمداقوبن أح؛زئاأبومحمدعبيد قال! الجوهري، علي بن الحس 

أح؛تن1نال: >ةأوو-> بن إنزامم بن ئحئد أ-نينا مال؛ تموف، ابن 
سمه،عن ثك؛ر، تن منكين حدJنا محال: المابأ، عندالئحتن بن أحند 

مالتمالك، بن أنس عس ويد، بن هشام عى 
واحدرا،.بغنل سائؤ عاى يهلون، افه. رئوو 'كانى 

،٤ ٥ ٦ المد؛،/ ذ وأبويعلن ،  Y٤٧٢/ ١ الخد ق وأحمد (، ٢٦٨)الخاري =ورواْ 
الكرئالمنن ل والمهقي ٨، إ/ الصحيح ل حبان وابن ، ١ ١ ٥ ١/ الصحيح ل وابنحزيمة 

 /Uبنهثامبه.معاذ بإسنادهم  ٨٧
صحح.أساله (' 

حديثهق السراج إص—حاق بن محمد و ، ١ ٦ / ١ ٤ المستد ل والزار ٣(، ٠ )٩ ملم رواه 
،٦٢٣! الأوسط الجم ق والفراق ، ٢٣٦ا/ المخرج j وأبوعوانة (، ١٤٧٥)

به•يكتر بن مكين إلى بإسنادهم ٣ ١ ٤ / ١ الكمئ المنن ل والتهمي 
بإسنادهمالمخرج، ل وأبوعوانة ني، الموالزارل ، ٦ ٥ ؟/ ١ المسند ل أحمد ورواه 

به•الحجاج بن ثب أد 
قدمحران، أهل من بالكزبراف ليعرف سار، بن المقفل ابن هوت عدالرحمن بن وأحمد 

.٤ • ٢ ه/ ينظر! بغداد، 





ساءهمداراتي. في الئامع الباب 

النابغاس 
نثاءهمداراته. قي 

أحترئادال،1 الحس، بن مئ أ-حترئا عنداش،دالت محمدبن أحبرئا ~ ١  ٢٨٨
بنإتزاه_لم حدسا قاو! عنرويه، ابن أحبريا ت محمد،داو ين 

بنرهيئ حدسا قاوت الحجاج، بن منلم حدسا ئاوت تقاJ، محمدبن 
ءاJئا:عائثه، عن أبيه، عن هشام، ض حريئ، ماJتحدسا حزيب، 

التحدرا،.عيدقي ثوم قي يرفنوو حبش جاء 
إلىأئظؤ هجننق متكئه، عش وأبى هوصنئ اف.، رئول، مدعايي 

^محشيمذضمحإتيرُ
]ساب[محينتياشِ،والأ:خدكا/أثو - ١٢٨٩

محاJثإ:عاسة، ض أبيه، عى هشام، عن اسامه، 
وائعنل.الحئواء يحسب، افي. وسول، كاى 

حمصه،عش مدحل هبدئومنهن، نسائه، عر دار العصر صر وكاذإدا 
ثانس.عئدظ١^^١ واخبش 

عتل،مى عتكه ممها ثى امآْ لها أهديت، ش• دؤ؛ل دلك، عى ئثأث 

عدوهم بحراحم يرقمون أى الفاء— وكسر الزاي وسكون الياء "بفتح ريزفنون، قوله• ، ١١
الراقءس.يفعل كما يتمايلون اللعب 

به•حرب زمربن حتثمة أبي عن ( ٨٩٢لم)م)أ(رواْ 
به-حرب بن زهمر حشة أبي إلى بإستاده ، ١  ٥٨؟/ المتخرج نا أبوعوانة ورواه 
به.عروة بن هشام إلن بإستاده ( ١١٦٥العجم)ل المقرئ ابن ورواه 



اقلقههءسجق„
^^ل2علع2أإءت:عل2ععلء:ءأ

ثاله! هقؤلى سدنومئك، هإيه علتك، يحل إدا • وئلت، وسود0، دللث( 
ماهذ0له! ممؤلي لا، ثالث(! سقول هإد4 معافيز؟أا، ائسث( اف، رمحول 
سمووالرج، منة يوجد أو عنته يشتد افه. رسول وثال اوج؟ 

جزنم؛ظامظص،شمحُشزتَتل،شره 
صفيه.يا اسث( وقؤليه لص، دللئ( وتاهول 

ضشثوثةقالئ(:ممووتنئة:
شي،ش،وإنهشانمفيداظ(.

لا،قال; افِ،محتثغافف؟ زئوو ظ قنت،: اف.منى، زئوو ذنا قلقا 
جزتن(يالث،: همم، ضانزة تثنى :  ١JlS^؟ هذة سا ئنت،: 

نطلثالئز1ط.

هذخلني،1لث(وث:ذلذبم،.

دللث(.ْئل له قثالتج صمه، علئ يحز ئم 
قال;لأمنه؟ آلاأنشك( ١^، زئوو ة\ _■ 1وو\ذلإشمآ 

به•لي، حاجه 

اسكنيل"آ،.لها؛ قلث( قالت(! ، حز٥^١٥لمد وال؛له سوده: موث، يالث،: 
العرفط.يسمئ شجر ينضجه كريهة رائحة حلوله وهوصمغ مغفور، جمع قولها•)مغافير( )0 

جوارس،ت للنحل قيل ومنه أكلته، إذا ااعرءهلت النحل ت، حرمالعرضي( )آ(نولهت)حرمث، 
يعظمثجر كل والعضاه: مدحرجة، زهرته العقاه من وهوشجر عرنملة، جمع والحرضل: 

ونحوذلiلئ،.واللم مر والكالعللح شوك وله 
~به. العلاء بن محمد كريب أبي عن ( ١٤٧٤ملم)رواه )٣( 



نتاءهه مداراتي في التامع ازب 

بنعلي بن أحمد أحبرئا ت ثاو المزار، محمد بن ع1دالثحمن أح؛رئا — ١ ٢ ٩ 
أحمدنن محمد أجتزثا مال! ماش، افه رحمة الحافظ الحطيب يابمن، 

حدسادالت دينار، عثدال؛نزيزنن عترنن ابوالثام حدسا هالت رزق، انن 
أنوالنوام[أآ،،حدساأيي ]ئاوت الرياحي، العوام ابي أحمدنن محمدنن 

يال!يماله، نن ئبارك حدسا دال،ت العيش، عمت نن حفص حدسا يال! 
داJئ،:عائثة، عن محثد، نن الماّم، عن عثز، نن ^ ٥١عثد حدثني 

محبتكو0 أ0 رصبمس بتن س•' كلام، اف. رسول ومحن محي كاف 
لأ،ذاكنجوونسشيةينانمياح؟،د: 

عتت،بن ١^ إني لا، ت كن ^؟، آثزصين مال علي، لك ضي 
^مح1بيم؟،مح:م.

آنامحال! ةذْ، ونص محي اقض اطه.؛ وله رّهماث، هجاء، إل؛ؤ، قمن، 
زثووالهادثا محقنق! الأوس، رثوت، ظئأ نتم، هالت ^؟، ٥١زئوو يا 

ؤمنحتايأمي منها وجهي سم أنوتكرندة، وغ محالتؤ: اطه، 
•اف. رتول يلهي لم إدا ينجد محتى للت،، أم لا وماوت يمارى، 

وثوييوجهي عن الدم شل وقام هدا، أرذثا ما ه؛ اف رسول صال 
تدْص.

حمادأسامة أبى إلن باسادهما ٣ • ٠ نيa/ المق وأبويعلن (، ٣٧ ١٥)أبوداود ورواه 
به.أسامة ابن 

به.عروة بن هشام 'زيق (من ٥٢٦٨)الخاري ورواه 
العدائي.الرياحي يزيد أحمدبن وعوت الأصول، من وثل بغداد، تاؤخ من المعقوتن مابين ( ١ ) 

متاخر.علن وتجمع الأنف—٠، ثم، )المنخر( )آ(قولهت 
لهروئ وهوصعيفا، الفرخ' ولقبه العدل، ميمون بن عمر بن حفص فيه ا، صعيفإسناده )٣( 

ءمن~يمرح؛التحديث، ولم ويسري، وهويدلس فضالة بن مبارك أيفا وفيه ماجه، ابن 



^^ءسءهلصسأهل»ههءا

ئاَل:أياساصينض- ١٢٩١
حيىمحال! حتابة، محمدين بن عسياممه ئنإن، دال1 المأمون، ابن 

مح[لا،،ئاَل:طكائُ،ضثز1
،:iJliعائشة، عن ^4،•( بن يزيد عن لأيهلم[لأ؛، ابن 

مثكبها.عش يده وصع عائثة عضبت، إدا ه ^ ٥١رئول، كا0 
ثأنمظيا،وضىينالإ/الئهلم ثئو:

به.رزق بن محمل ين أحمد عن ٩ ٤ / ١ ٣ بغداد تاؤيخ ق البغدادي الخعلب رواه شيخه، فوق 
عنالقوص إبرامم بن إٌماعيل إلى يإمنادْ ٢ ١ ٥ V/ ٠ دمشق تاؤخ ل عساكر ابن ورداه 

يه.ضالة ين المارك عن أيه 
يإسادهما١ ٠ ٣ ه/ الكامل ق عدي وابن ،  ١٣٥ه/ الأوسط الخُجم ل الفراق ورواه 

صراسنعنسروقءنئى
غيرأحاديثه ^٠^ ابن وتال واه، هدا ص-الحأا فإن حدا، صعيف ناد إموهدا مختصرا، به 

بالمعروف.وليس مستقيمة، 

عمربن مليمان وهو• أثبته، ما والصواب وهوحهلآ )عمرو( المخت بقية ول الأصل ل جاء )١( 
.٤ ٤ ٤ a/ الثقات ق ترجمة وله الرش، الأقطع بن خالد ابن 

مذيبأحاو،ينذلرت يوثقه لم مجهول وهوسامي خطأ، وهو )إبرامم(، الأصول؛ ل حاء )٢( 
.٩١/rYالكمال 

المحسنبن بكرمحمد أبي عن  ٦٢٣٦/ ٥ دمشق نائح ل عساكر ابن رواه ضعيف، )م(إمنادْ 
بنعلي عدالصمدبن الغتانم أبي الشرف عن المزري بابن المعروف القرصي علي ابن 

بنالحس بن محمد بن عدازحمن أبومتمور أخيه ابن طريقه؛ من ورواه به، المأمون 
عاتشة،عالئ غضب )إذا ومحال؛ ، »_oAالمزمين أمهات مناقب ي الأربعين كتان ل عساكر 
أعالم(.والد منها صمعه ما يمعى رواه وقان الراوي، نول من يكون أن يحتمل 
به،عاتثة عن محمد ين القاصم إلى ناله يإم( ٤٥٥)والليلة اليوم عمل ل الني ابن ورواه 

حمن.ؤإمناله 
به،عائشة عن أمحه عن عروة بن هشام إلن بإسناده ( ٦٢٢)والليلة اليوم عمل ل الني ابن ورواه 

ماجه.ابن له روئ المحادث، وهومتروك الخشنى، خلفا بن على بن لمة مفيه حدا، ضعيفا ؤإسناده 
يحميد وعبدين ، ١ ٠ ١ / ٤ ٤ الخل ي أمحمد رواه سالمه، أم حديث، من ثابت، والدعاء 
الدعاءًكتاب ول ، ٣٣٨/  ٢٣الكبير العجم ق والمراق (، ١  ٥٣السند)٤ من الختخب 



شهرأواغتزايهنمئهن والإنلأء بالهجرللخطأ، آرراجة ه تأدبه م اللاجئ التان، 

[١١٨٨]0بالتافؤ/ 

محبمسمبمأ'دابم؛خنمأ
وص،

أهوال!ثلاثة ^U؛، تسن، وق 
عنده.أنش ما التفمة من نألئة انهن أحدما: 
^؛،Lpاكتمي مالت علمت، هنثا حفصة، يت ق ■>لأ'وةاوو< أيه ت والثاني 

عاتثه.داحبر>ت، 

هنيئة،ذزادها هزدثة، دص؛تها J_؛، إلئ معث، هدية، إليه أهديت، أيه واكاوث،ت 
ط،بيأستالش،شال:أو
ّ\لأأذغوصما<.

دعوةتعلض ألا اض )يارمول ئالت،; (، ٣٧٣الدعوات)كتاب، و والمهقي (،  ١٤٣٩=)
غيظواذهب ذض، لي اغمر محمد، الض رب اللهم قولي! بلئ، ث-ال،ت لفي؟ حا أدعوا 
أحسبما(.ما الفتن محملات عن وأحرف قلير، 

ول(، ٣٢٣)الأحلاق مساوئ لكتاب، الخرائطي رواه هانئ، أم حديث، من آخر شاهد أيما وله 
الحديث،.ق وهوصعق الزاهد، المري بثٍر بن صالح إستاده وق (، ٥٤)القلوب، اعتلال، كتاب، 

لمدةزوحتته وٍل* ترك على أوبصماته بالي الزوج يحلما أن وشرع؛ا الحلفط، كة! الإبلاء ( ١ ) 
طلقةالحاكم عليه ؤللق أبق فإن بالعل—لاق، المدة تمت، فإن أشهر، أربعة علف تزيد 

قولهل كما صغرئ، بينونة دنه بانت، يراحعها ولم الطلاق بعد العدة من حرجتح فإن واحدة، 
.علاقصم، اقن ءن قام أثبموآثثري ربمى يمهم ردزذثن بج;ث ؤ تعالى؛ 

وهوأربعةالحاجة بمدر منه فأبح روجها، على الناشرة العاصية الزوجة دنأدببا الإبلاء شؤع ؤإنما 
الماء.علف والجور الفللم س فيه لما آثم وفاعله لهوحرام، ذللنا علف زاد وما دوما، فا أشهر 
وأذل،.أصغر أى )شثب( )٢(قوله! 

(،٠٣٦ ) حديثه ق المغري بن وأبوجعفر ، ١ ٩ ٠ a/ الكبرئ الطبقات ق عد مابن رواه )٣( 
حن.ؤإساده ٤، ٠ ٩; الأوبء حلية ق وأبونعيم ، ٤٣٣٥; المستدرك ق والحاكم 



المرتاأخمدت قال المدمر، ابن أحبرنا ت يال الحصنن، ابن ا أتمرن— ١ ٢  ٩٢
حدتاثاوت أبي، حدتي محال؛ أحمل، بس شياطه حدتا قال: حنمر، ابن 

ؤمذ،ضضاضينتياطه،
ئاو:الظات، نن عتت عن عثاس، ائن عن 

راجعي•آذ دآئ،كزمت، راجنني، هي محإدا امنأتي، على يوما ئثصتئ 
اطه.ليراجننئ،زثول إذأروخ مواف أذأراجعلثؤ، ثتكز ٠،، : ٠٧١٥٥

وت4يثةإصامحمإىاش.
اطو.؟•رثول، أيراجعص محئلت،ت حمصه، عش محدحاتثر داثطل٠ث، 

دالث،:ننلم.

ك:سبمامحامحم1راشو
قاَث:ننلم.

بنصبأن إخداؤن أفتأس وحجّر، منكن دلك ينو من حاب مد محلق: 
هلكن؟قد هئ قإدا رثؤله، لشب، علتها، اطه 

اطهرسول أط1م؛كن قمنق: ثتكي، وهي حمصه عش يومتا حلق يم 

فيمماكئكلا<،ثكانأنملأ:نخزهقاوف:لأمي، 

فتها*يشربون كانوا لأتم المرتفعة، الغرنة هي وصمها— الراء ~شح )الشربة( ت قوله ( ١ ) 



2٨٥ء؛أءأس؛»لءدءصهههؤ 

ْوجددثعلبجرالاأ•شدة مى نهرأ علبجى 

\ي1.

ننإمحاى،زكريا حدثنا مال! عمرو، ئن ع1الاأم1الئ، وحاJثنا احمد: قال — ١ ٢  ٩٣
ظ•'جابر، عذ الزم، عذر 

محلمجلوس، يابه وااناس اف.، محستأؤ0محرمل 
ه.تؤذن 

أممحثقاطمحظميؤذ0م
وهووحولةساؤْ جالس، دالر. مدحلأ وعمر تكر، لأي أذن يم 

ناكتؤ.

لواف، رئون، يا ت مماو ه افه رئوو لأكلثى عمر• سال، 
عقها,يزجأت ااأئمهآما، أثألتني عم— ^•"١^٠ انثت، رأيت، 

ثماترئحؤلى هن قاوت افهحىددادواجدْ، نئ_وو همجك 
القمه.يسألسي، 

•كلأهمايمولان حمصة عمنإلى وقام لمرتها، عايشه أبوتكرإلئ ممام 
نثولافِ.ئمعئدة.ئالأن 

.٠افه رسول ينهاهئا 

به.همام بن عيدالرزاق عن ٣ ٤ ٦ / ١ المد ق أحمد رواه صحح، إساده ( ٠ 
به•عبدالرزاق إلى بإسادهما ( ٣٣ ١٨)والترمذي (، ١٤٧٩)ملم ورواه 
به.الزهري شهاب ابن إلئ بإسناده ( ٥١٩١و) (، ٢٤ ٦٨)البخاري ورواه 



عندْ.و؛س ثا المجلس هدا بمن اقو. رئول لاثنأل واف ءماوساؤْت 

^وأثسساو:إنىذاكتسما،ظ
أتنيك•تنتأمرى حش محه، تجلي أذ أحب 

ئوغ:ىص؟.

آليتا...\جأ تلإأا ؤ ئتها: فتلا 
الآثاتاهلالأحزاب:ا/ما[.

صالأونضكُ،ثصأنلأ
اخزت.سائك؛iL مى ثدؤر.لأْرأة 

محنيظايئئا،لأماننو

٣.امزذبإخزاجؤ 

عمروبن عبدالمالك عامر أبي عن  ٣٩١/ y ٢ ني المق أحمد رواه صحيح، (إمساد0 ,١ 
به.المدى 

به.المقيئ عامر أيي عن  a٢٨/'الك،رئ المنن ل النسائي ورواه 
،١  r٧٤/ المستخرج ق عواتة وأبو ، ١  ٧٤إ/ الند ي وأبوبمش (، ١  ٤٧٨سالم)ورواه 

•به الكي إسحاق بن زكريا إلئ بإسنادهم ١  ٥٨المستخرج؛/ ل وأبونعيم 



ذطذمه ذكرأؤلأية عثرني الحادي الباب 

>^،[١٨٨]عشن/ الحادي التتاب 

نيذكرأنلآده.دظدم
يثخثدبنتياتاةيالزان،قاو:أ-محئاأبوثث١^>^،- ١٢٩٤

ل!ئا معزوف، بن أحمد حدثنا I ل ئا حيويه، بن عمن أبو أحتزما I ال ن
أحبرثاعال! سعد، محمدين حدثنا ت محال أمامه، أبى بن الحاوث حدثنا 
اتنعن صائم، عذأبى أبيه، عن الكلي، النائب بن ئحئد بن هشام 

لإاس،دال:

ويه'قاننكص.١^١مم،  ٥٢١اله.بثتكهمو ثلدلرثول من أول كا0 
^لإثبحسُ،لإأمئثوم.

مدالهِصاضإ،نمزلدلهُنيالإنلأم 
حؤتبد.يئت، حديجه ح٠يتا وأمهم 
العاصقال عتدافه، مايت، م المامم، مذولدم مذمايت، أول محكان 

ؤلُّكددعاليى• اهلآبارك مأئرل محهوأبثر، ولده ام3غ محي وايلت  ٠٢١
.٣^١٢]_: ,أون\لأ،وو؛ه قاثك 

بن،عمرو حدش • ئال عمر، بن، محمد وأحزنا ت معد بنر محمد نال — ١ ٢ ٩ ٥ 
ثادتأمحه عن مطعم، بن جبئر ن محمد بن نعيد عن نشه، 

بنمحمد بن، هشام عن، ٧ وم/ ١  ٣٣/ ١ الك؛رئ الطبقات ؤ، معد ابن، رواه مروك، متادْ إ( 
.T١٢٥/ دمئؤ، تاييخ ل عساكر ابن، ت طريقه من، وروا0 به، الكلي، المماتب 

البناتلبقي ^١-، ٠٢١١مات ثم وبنات بنون له كانت من، مي، تالعرب كانت، ت)فهوأبتر( نوله 
هوثاكلك■ •ؤل>ك- ؤيريد؛٥^٠^^ الكوثر، سورة تعان، اش أرل، العامِ، فالها فلما أ؛—تر، 

والأحرة.الدنيا حير من، ذكره المقطؤع '؛'لألمن؛أي 





[U]
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اتائالآئُل
نيذمال؛نمالذي-قانبميف

بنالئنسص أحبريا ماو؛ المث—رئ، علي بن ع؛-دالتح أبومحمد أحتزيا — ١٢٩٦
ثال!وصيف، ين أحمد بن محمد أبوبكر أ-نيثا ئال؛ النعالؤ، أحمد 

حدساثاو(ت محمد، بن الحارمث، حدسا دال1 الشافمل، حدساأبوبكر 
نن•ء1دالؤحنن عن \ثغزؤأ.أ عن يوص، حدسا ماJ،: عنن، بن عثم-ال 

داو(تأييه، عن مالك،، بن ئب 
اك٠يس١١/ألثأمجإلأثوم أراد>سما اف.إدا رثول لقلنا'قاف 

دالأالعثاس، أبي بن العثاس أح؛توا ت يال حبست،، بن أبوبكر أحتزئا — ١ ٢  ٩٧
حثاف،بن أبومحمد دالت الحارث،، بن محمد بن أحمد أح؛زئا 

خدنناثال،: الثافسق، م ^^١ ئاو: ثاثَول، نن يج خدننا ئاو: 
صحح(إصاده )١ 

إلنناده يإّ Y٢٣٧/ اح المسوآداب، الراوي لأخلاق الجاع ق الغدادى الخطسس، رواه 
أسامةأيى ين الحاريثح 

والدارمي(، ٥٣٧ ) المنال من المنتخسه ق حمد وعبدين ، ٥ ٩ آ/ ٥ المسند أحمدق ورواه 
(،٥٥٧)الفوائد j وتمام (، ٨٣٦)الأخلاق مكارم ق والخراتطي (، ٢٤٨٠)لمحن اق 

ءن٢١٢/٢الحنا؛الأرح_،فيذ؛لطقات سماكوخامرآ/ه؛آ،وا؛ن 
له•فارس بن عمر بن، عثمان 

(،١٠٣٦(،وأ؛وداوداسافىjالخل)٢٦٠٥(،وا؛وداود)٢٩٤٩
،١٣٢الصحح؛/ل خزيمة وابن الأعفلي(، )طبعة ١ ٨ ٠ Y/ المنن ل منصور ين وسعيد 

حيان،ين وأبوالشح ، ٦ ٠ / ١ ٩ الكير العجم وؤ، ، a٣٤١/الأوسط العجم ق والءلاراق 
اممرئه/اا؛إسادممإديوس؛نوالمن 

وهذاالإحاية، ب ترجن ماركح، يويا لكونه الخميس يوم الفر يحب افه ول، رمكان 
يخرج.أذ< يجوز يوم أي ؤإلأنفي إمكانه، j إذاكان، 



محنيذرامحمشيكانبمافئنم

سلمه،أم ص الم1كدو، تن محمد عن إكاس، بن حالي عن أبوأن_امه، 
:،iJli

.٢١١فيه سام أل وسشصئ، الحميس، يوم تحب اف. وثول 'كان 
حدساقاوت ع1دالكرسإ، محمدبن بن عنداش وحدسأ ابن-لجثا)؛.' قال — ١ ٢  ٩٨

بنعثمان حدسا ثالأ المش_إ؛، أميه بن محمد حدسا قال; أبوورعه، 
[١١٨٩]ئ\ون: ^[j_، عن أبيه، عن ، عزوة/ بن هشام عن \}ئن\وي.أ 

^بماوشلإمحنواس>٢/

ماجه،وابن الترمذي له روئ الحديث، متروك وص إلياس، بن حالي فه حدا، ، ضعيفإساد0 ( ١ ) 
عليعن عبداه بن هارون بن حبير عن  ٤٣٢/ الض. أحلاق ق حيان بن أبوالشيخ رواه 

به.الطنافس محمد ابن 
به.إلياس ين حالي الئ بإستاده  ١٣٢ / ١ ٦ بغداد تاريخ ل البندادى الخطب ورواه 

لحاتم أثي ابن ذكره مجهول، وهو العامري، المخارق بن عثمان حيه صعيف، إستاده ( ٢ ) 
عبداهعن  ٣٥؛/ ٠ الني أحلاق ل حيان بن أبوالشيح رواه ،  ١٧• اُ/ واكعدبل الجرح 

البيشماتل ل الأنوار كتاب، ل الغوى ْلريقه: من ورواه به، عبدالكريم بن محمد ابن 
اوخار)'ااا(.



^^121ء«»علس1لءسلصلالهرس

الئانىاوث 
خمىثان:ضمحهإذاغنجإئام

مغدة : ٤jli^•!؛، نن ءيب م غدك ئال: \ذلإ، اين ي - ١ ٢  ٩٩
الثدوسي،حمص بن عمر حدسا ئالت الثافعق، عداف بن بكرمحمد 

عن^١^، عن أثوالآ-مهس، حدس! قال: عئ؛، بن عاصم حدثنا قادت 
عكرشضاينءاس،قالت

قال:نثر، قي اقو.إداأرادأذيحرج رثول كال 
ؤالخلم4نيام.اقلمآتاثار،ىام، 

بمِساثكتحاثفررم

الآنضبى>٢،،مابضثا
الثطيعق،أحبرنا قال: المدهب، ابن قال: الحصين، ابن أحبرنا —  ٠١٣ ٠ 

،حدساأبو_I^jaثال: ١^،، حالد؛ي مال• أحمد، بن عإداش حدسا ئال: 
الرحل، ^lJالباء— وكر الضاد بفتح ت وقيل الباء، وسكون الضاد —بكر )الضجة( (توله: ١ ر 

صالدهاء ثان ل الخطابي غال يعولهم، من صبن ق لأتم ضبة موا لنفقته، تلزمه ومن 
آخرتوجه وفيه ، الإقواء مظتة لأنه الفر، حال، به وخص العيال، كثرة من بافه )تعوذ ١  ٨٨

عاليه(«وعيال كل، هو ؤإنما كفاية، ولا فيه، غناء لا مجن صحية من تعوذ إنما يكون أن وهو 
\fiمر أي: )امض( )\(قوله:  A.\

حفصبكرعمربن أبي عن ( ٦١٧الغيلأنيات)ق الشافعي أبويكر رواه حن، إسناده )٣( 
به.دوصى ال

،٥ ٤ ٨ / y الحديث غريب ق الحربي وأبوإمححاق ،  ٤٥٣ / أ المصنفج ق شيبة أيي ابن ورواء 
،٢ ٤ ١ / ٤ ني المق وأبويعلن ، ٩ ٤ ٠ y/ الحديث، غريب، ق الرمملي نابت، بن وقام 

العجموق ، Y ٨ ٠ / ١ ١ الكبير العجم ق واممرانر ،  ١٤٣ ٦/ الصحيح ق ان حبوابن 
يه.مليم بن ملام الأحوص أبي إلى بإسنادهم ١  Y٤٨/ الأومحعل 



سمنيذرثاثانمحمح.إذالإجمحام 

تزجنز:تن عداممه عن الآ-مو، عاصم ئاو:حدسأ 

والحوربمدالمتقلب، ذجب ثر، الثسوغتآء مى بك أهمرد إر ااأه-م 
ناص.اكظرىاكاJ وثوء التفئالوم، ذس ١^، 

يدأوالمال، الأقل المنظرقي وئوء يقول• انه إلا مثالها، مال، وؤأ محادا 
دالأخل^<.

امزذباخزاجساسإ.

١^٦٠ص سلمه، بن حماد لأي - ت مال أبو'كاممل، ذخو)؛إ أحمدت ![ذ — ١٣٠١
عم؛بن عدالف ص اكارمح،، بن عيئ، ص الرمحر، 

^ه-:ضإلئاثثرج؛لأا،لإ
يثاتإناإق ممؤن، ك' ثاثداو،تاحكنا ؤتحؤآأفكاسممحر يال، 

ي]الزخرف;-اا-إا[مثئول:لثممين 
ضثذاتيثامح،زساضىٍ>ض.

ائبجد.ثاءلولثا^^١^، \ذؤإ 

داغكارد".تقرى، انغتى؛ي 1^؛^ 
القرير؛*•معاؤية أبي عن  ٤٣٧ م ٤ المسند ق أحمد رواه صحح، إسناده ( ١ ) 

(،٣٨٨٨ماجه)وابن ٥(، ٤  ٩٨والمائي)(، ٣٤١٠٩)والأر٠اJى (، ١١٠٤١٠لم)مورواْ 
به.الأحول عاصم إلئ بإسنادهم ( ١٢٧ المن)٤ j والدارس 

ٌدركبن مفلفر كامل أبي عن ٣ ٩ ٥ / ١ ٠ المسند ق أحمد رواه صحيح، إسناده ( ٢ ) 
به.~الخرامحانب 



أبيص عنداش، بن ثريك أ-محروا هال! وحديثالإيد، أحمدت يال — ١ ٣ ٠ ٢
هال:وبيعه، بن ص إنحاى، 

ر.بمةيالئمهاو:هتزلإها،ها)ثاثصع 
يماله،داوثااتجتىمحا.

مثاشوثائهمح،دإىإداكدش ماَل:
ثلاثا.وكي ثلاثا، اممه حمد ثم لمنمليوذ، ربنا 

^نيدامحِر،لإتجاك.
المؤمسن؟ياأمز صحتتمت مم هماJتت 

صحك.ثم هعلت، ما مثل هعل ه اممه ونول رأيت، هالت 
اف؟.ومول يا صحكغ مم صلت: 

اءفزِر،:ثوو;يهيو4ُهال:نب ئلتس4لإببنسإذا 
،•^١١الدئوب لابمؤر 

لمضد)مح(،وانمارسو
،واين٤١٢/٦،واينجا0فيابح

به.سالمة ين حماد ألمي بإسنادم ١  x٤٣/ الوحيد كتاب ق منيه 
يه.هارون ين يريد عن ١ ٤ ٨ / y المني ق أحمر رواه صحيح، سناده إ( 

قوالنمائي (،  ١٣المسد)٤ j وأبوداود (، ٤٣٤ والترمذي)٦ ٢(، ٦ ٠ أبوداود)٢ ورواء 
،٦٤١٥! المحح ق حبان وابن ،  ٤٣٩/ ١ المسد ل وأبويعلى ، ١ ٠ ٥ a/ الكبرئ نن سال

به.بيعي الإسحاق أبي إلئ بإسنادهم ١ ٠  Y٦٢/ الشريعة ق والآحري 
قحميد بن عبد ءلريمهت من ورواء به، معمر عن  ٣٩٦/ ١ ٠ الممتف ل عثدالرزاق ورواء 

الدعاءكتاب ل والهلبراق (، ١٥)الدعاء كتاب ق والمحاملي )٨٨(، الخا>ا من الختخسآ 
المنالكيرئه/آ)؛،وابوىفيكتاب(،وj ٦٤٢(،واJيهفىقئابالآداب)٧٨٢)

(.١١٢١)المختار الني شمائل ل الأنوار 
(١٠ ٠ رقم)٦٩ السادس الباب ل ُرايه. أبواب 3، الإستاد الحديث:أذا هذا وتقدم 



الئنافن؟\ش.أوذأ نئوُل كان محق الثايث اتاب 

اكايثالإب 

ي1،ثاننضلافهمحئغص؟
أنحريائالأت والعووجي، الأندى، أنحرنا ت ثاو الكئوح_ؤ، أنحرئا — ١ ٣ ٠ ٣ 

خدكاثاو: الترمذي، حوئنا ثاو: اشنحوبؤ، خدئنا ثاو: ^١^، ٠١
ب[ ١٨٩]حنظله، عى ، حم/ ئن تعيد حدسا ت قال، المزاري، موتى بن إنماعيل 
صتاِب

ثانقJلالئمإذاأناثجا:
ض.تحةمحا،بجو:أصدغاشَ

عمللقارا/وحوانم وأمائثكا، دينلث،، 

أنحرثاثاو(ت الأدفس،، الحس بن أنحرئاأحمد قاو(ت علي، ظثربن أنحريا — ١ ٣ ٠ ٤ 
أبوبكرأحترثا ئال،! المفرؤ، ثاوس أحبريا ثاو(1 الحنن، ين الفيث، 

محمدحدثنا ثال! اليبري، إبزاهيلم بن إسحاق -ىJةC١ ثالات المودبج، 
بنإبراثيم حدسا مال؛ حميب، بن بمموب حيكا مال؛ ئيب، عيي؛>، ابن 

ثاو:عنز، ابن ض أنني، نن ريي عن نافع، نن إنئاحمل ص عقه، 
وعقنبج'خسقاو:زئئكاشُش، 

الصطناوي4ثرمذنبم،وكاك 

يه.الفزاري موسى بن إسماعيل عن ٣،  ٤٤٣)١^^٠^، رواه صحح، (إسناده ١ ) 
كتابق والطهران ، ٢٧٨/ ١ ٢ ني المق والزار ، ١٠٨الك؛رى السنن ق النسابي ورواه 
به.الهلالي حثيم بن سعيد إلى بإسنادهم ، ١٨٢ ) الدعاء 

سفيان.أيى ابن هو، وحظلة 
الحددث،ّمآروك وهو راغ، بن إسماعيل فيه حدا، صعيف )آ(إمحناده 



^^^ءء»لأعسءءء»ءءهءءءس

الرابعالتاب 
صثاثعنضواشِهوامح

أحبرناو\ذ.' علي، بن الحس أحبرنا مال؛ محمد، بن اش هبه ا أحتزن— ١ ٣ ٠ ٥ 
تمال أبى، حدثتى مال(ت احمد، بن عداض حدثتا ^ ١٥حعمر، أحمدبن 

مال!أبي، حدتني ت مال، هشام، حدثنا ت مال تعيد، بن يحص حدثنا 
مال:افسةي-سانزدلإزكشاهد، 

ثص.هجوة وحد ^٥١ العنق، شتره "قاو 
.٢١١والنص:ميىاكيى 

أخزخاة.

به.عيينة بن إبراعيم إلئ بإستاده ( ١٥واللاحق)ا؛ق الكتاب ق اJغاJادي الخطسب، رواه 
يه.كاب بن حميد بن يعقوب إلئ بإمناله ٣ ٠ ٥ / ١ الأوصط المعجم ق اممرال ورواه 
السرحسي.الأديب اكباغ الفضل ابن هوت المحن بن أحمد 

السرخس.الثدانري عدانر بن زكريا بن محمد هو: المريب وأبوبكر 
أجده.لم المغربي وفارس 
به.القطان سعيل. بن يحين عن  ١١٧ا"ّآ/ المني ق أحمد رواه صحيح، (إسناده 

به.بممن إلئ بإمائهما ( ٠١٠  YV)-والمائي (، ٢٩٩٩)البخاري رواه 
نادهمإلنتامين(ط٣٠١٧ّ(،واينuجم)b١٩٢١٠ود)

(.١ ٠ )٧٩ السابع الباب j مراكبه ذكر أبواب ل الإسناد مدا تقدم والحديث، 
المريع.السر س هونؤع - ~ والعنق 



المحلتتزلأين نز'ل إذا ثان ينا الغامز اتاب 

لخاصزاس 
^^كُهإذازونيلآِساش

أح؛تناهال! علي، بن الحس أحتزنا هال؛ محمد، بن الله هته أحّرن—ا — ١ ٣ ٠ ٦ 
تمال ايي، حدثتي ت مال، أحمد، بن عنداممه حدثنا دال1 جعفر، بن أحني 
اإحذزلإ،،عتيد تن نزح عذ صفوان، حدثثا ت مال، أبوالمغيرة، حدتنا 

مالتعمن، بن ء1دالله عى يحديث، الوليد، بن الربير تبع أيه 
ماز:، هنثةipأؤU^، عز! الأو4ِسإدا ثانذثوذ 

ماوقئ فلث،، ما وثئ ،، ٢^١١من أعود^١١^ الأو4ُ، وزتمثؤ زي أزض، يا 
،^^١٣٢أند، ثل شئ من باله أعود علتلئ،لى، دب  ١٠وقئ فك،، حلى 

ولئام،.والدوما ثئ ثمن التلدا؛،، تاكنب شئ ومي i•^'-،، وجمه، 

منفيها حلق وما الشر، من فيها وما رالأرض ئيض: شرك•••( من )أعوذباق ر١ 
الشردر•

كالهوام،ا عليهتدب التي الحيوانات ت يعني ،(، UJLpبدت ما ثر )'؛آ(فولهت)ومن 
منه.باق يتعيلّ فانه ثر فيه عليها يدن شيء وكل والسيع، وااح؛ا'ت،،والعقارت، 

العذلي٠ة.الحية به: المقمّود الأصول وأسود( أصل. شر من باق )ّاأ(فولهت)وأعوذ 
٠اللي(، ثرساكن )ومن (قوله: )٤  فيهايكن لم ؤإذا فتها، وجدوا إذا إض من مها يكون ما ؛ ٠٢

الماس.يرون وهم الماس، لا؛راهم الذين الجن من فيها يكون فما إنس 
نيالمل أحمال. روا0 به، تقرئ وفال الشامي، الوليد بن الزبير ة لجهالصعيف، (إصاده )٥ 

به.الحمصي حجاج بن عبارالقدوس الغيرة أبي عن '٣ ١ / ١ ٠ 
والمحاملي، ١ ٥ ٢ أ/ الصحح ق حريمة وابن ، ٢ ٠ ٣ U/ الكثرئ المستن ل اتي المورواه 

العجمق والفراق (، ٨٢الأخلاق)٤ مأكارم ل والخراتطي (،  ٥٣الدعاء)ات ممل 
،٤١٤الكبرى؛،/المسن ق والميهقي ٦، ١ ٥ / ١ المستدرك ق والحاكم ٣، ١ ١ /  ١٣الكير 

كءاء)مآا(،والزهيفيّيرأءلأماكلأء؟ا/أآم
به.المغيرة أبي بإمنالهمإلئ 

بنًصفوان إلن بإصادهما ١  ٨٧؟/ ٤ اك٠هياJ ق ءباJالر وابن (، ٢٦٠٣أبوداود)ورواه 



الئادزازب 

اثمم محنا"قادثمدلن. 
أحبريات عال الحض، بن صئ أحبريا اش،دالت عبيد بن محمد أ-حترئا — ١ ٣ ٠ ٧ 

بنإ؛راملم حدثنا قال; عمئوي_ه، اي، أ-حترثا محمد،عالأ بن عدالثافر 
حددنيأ؛ويال؛ الحجاج، بن منسللم حدسا محالت نماذ، بن محمد 

لأدل،نن قلبمان احبرني مال! ومت،، ئن ع1دالأوه أحتزثا مال! هر، ١^١ 
__؛■ءذأبمءذا؛ى تذرطال، محل ئص 

أثمح.ئانإئاث،نىمنأممن:ضل:

علتنا،رتناصاحتناوأنمل •ءاوسا، يلأتؤ وحنن حندالله، ناي سخ 

يه-الحمصي السكسكي هرم عمروبن 
داليكل س أي دمل؛ وجنوده، إبليس به المقصود إن نيل: وثد(، وما والد ثر )ومن ثوله: 

اكر.من منهما يحصل ومجا طالقح، ولد وما 
به.المصري سرح عمروبن بن أحمد الهلماهر أبي عن ( ٢٧١٨لم)مرواْ (' 

الصحيحل حزيمة وابن (، ٨٧٧٧الكبرئ)المنن ل اني والن(، ٥٠٨٦أبوداود)ورواْ 
لوالمهقي ، ٦ ١ ٥ / ١ المستدرك ق والحاكم ، ٤ ١ ٩ ٦/ الصحيح ل حبان وابن ، ١ ٥ ٢ / ٤ 

يه«المرى ومؤ ابن إلن ؛إسنادهم ٤(  ٦٨الكبير)الدعوات كتاب 



الثاغني؛ضهضصازب 

بنأحبرناأحمد ثال! المدمن،، ابن ا-حبرنا محال! الحصنن، ابن ا أحتزن— ١ ٣ ٠ ٨ 
[١١٩٠]حدسا قاوت قاوت ايي، حدثتي ثاو! بنأحمد، عداه حدثتا/ هال; حنمر، 

عمروئحدش الجادود، بن وبعي حدينا محال؛ هاروف، بن يزيد 
هال:ناللث،، ن عنأنن سنة، بزأبي الجارود عن 

استقبل]ثهلوعا[ راحلته على بمئئ أل ^١٥ إدا ه ^ ٥١زثول ثال 
اك1ةي<.

ئلمضمحس،صظايبجثه^/

يصح،ولا الحجاج، عمروبن وقيل: المري، المقري صرة الحجاج أيي عمروبن هو: )١( 
وهوثقة.أبوداود، روئحديثه وتد 

الأصول.من سقعلثا وقد المني، من المقوشن ين ما )٢( 
•به هارون ين يريد عن  v٣٧٧/ ٠ المد ل أحمد رواه حن، إساده )٣( 

(١  ٢٣٣)الخد من الختخب ق حميد وعبدبن ، ٢٣٦آ/ المصنف ق شيبة أيي ابن ورواه 
يه.هارون بن يزيد عن 

سبنعبداشبنالخارودبنربرة
به•الهذر 



س

^^ءأص5ءهءءر»ءءءءلصل

الغابناس 
بماثانمحمحسملامح.إئانجعممامح

،؛Jliاينأءص، أحترنا قال؛ الداودي، أحترئا نال؛ هموالأول، أحترئا —  ٠١٣ ٩ 
ض•'أحن\عطؤ< حيى هال! البحاري، حدسا دال1 المزت_ري، حدسا 
عمر؛ابن عن يابع، عن مالك، حدش 

مح،أنني،أذص-نة،؟كيرشو
يموو!م ئكيٍزات، داsث ١^٥٢٠٠ من نرق 

ه،هددفُاسد،دمحمحمح
اللاوغدْ،صدى حامدون، لربما عابدون، ثايون آيول يدبر، ء ثم 

احزحاْ.ؤحد0لاآ. الأحراب وهرم عنده، ويصز 
عيلأف،بن أبوطالب حدسا هال! الحصين، بن محمد بن افي هه أح؛زدا — ١٣١•

الثدوسى،حمص بن عثر حدسا ئال! الثاهعق، أبوبكر حدسا مال! 
عنس_ثاك، عن أنو حدس! ! ^lJ عئ، بى عاصم حدسا ^! 

ع؛استءكرته،عنابن 
قاو!١^، نثولاله.إذاأزاد ثان 

لربناحامدون.ثاتبون، آيوذ، 

لزةاترتا،لأصثظثاضتا>ى.^١ 

به•ألص أيي بن إسطء؛ل عن ( ٦٣٨٠)الخاوي رواه )١( 
انيوالث(، ٠٢٧٧ ) أبوداود طرو0<.' عن وروا0 ناسربه، عن ( ١٥٩٥الموطأ)ل مالك، ورواه 

به.ناسر عن أيوب طريق من ٢ ٦ ٠ a/ المني ق أحمد ورواه (، ٠٨٧٢ ر الكبرئ لمنن اق 
بكرأبي عن ٥ ٠ ٠ / ١ الغيلأنيات ل الناسي عيداض بن محمد أبويكر رواه حن، إستاده ( )٢ 

(."١٢٩٩)برقم الثاف اياب ل التقدم الحديث، من وهوحزء يه، المدومحي حفص عمرين 



١^اوب 
الثمرمن يدم إدا يصغ. *كاو فيما 

أ-محتروامال؛ ابوتكرالحطٍب، أ-حمرئا محال! المزاز، ابومنصور تجر1\ — ١ ٣ ١ ١ 
الجراجي،الحسن ئ عيي أ-محريآ دال؛ الزاهد، الحزبي عمر بس عيي 
همدالحميدبن احمد حدثنا ماوت عنام، بن عبداطه بن حفص أح؛رثا ياوت 

عنالزخري، همن جريح، ابن ص أبوأناته، خدكا ناو؛ الحارت-ي، 
ثأبيه ض ناللئح، بن كف بن عبدالرحمن 

^صانياضئ،لإانمبمأ
•^١٢بج، ئم ومحنر، محي محش الثنحد، 

تمال العثاس، أبى ن الماس أحبرئا I ئال حسب،، ابربكربن أحرئا — ١ ٣ ١ ٢ 
حياف،ن أبومحمد أحثرئا د-اوات الحارث،، بن محمد ن احمد أحرنا 

اليمينماو،:حوقا^كاسيناضنىتياكار، 
عنمحم، بن عبدالر-م عذ منيم، بذ الولتد حدكا دال،ت موتى، 
مال:ناللث،، بن كم-، عن كمن،، بن همداض بن همدالزحمن ض الرهري، 

ثمركعتص، محه محش بجبمأباكءحد، من ^إداقدم اض رثوو 'كال 
)٢(.الثاسسائل في ميزلت ثمنيى 

وهوالإثم,تميم- لغة والضم الحجاز، لغة القح وقتل ومم~ الحاء بفتح ~ أحويا، ~ومله• 
به.الزاهد الحربي عمر ين علي عن  ٩٤؟/ بغداد تاينخ ل العدائي الخطب رواه صمح، (إسناده ١ ) 

يه.أمامت بن حماد أمامة أبي عن ٤ ٢ ٥ / ١ المصس ق شيبة أبي ابن ورواه 
منورواه يه، حرج بن عبدالمحزيز بن ءيدالماكا عن  y٧٧/ المصنف ل عبدالرزاق ورواه 

،وأبوعوانةفي١٤٧/٤٥صفيافنال
.٥٩/١٩اعيرالعجم ق ٣،واسراني المستخرج 

روئ~صعيف، وهو الدمشقي، اللي تميم بن يريد بن عبدالرحمن فيه صعيف، ناده إم)٢( 



الناشئاتاب 

نيأنئ-ةان.لآتطئيىأمبج'
يئال: هيق، بن الخنن 1تيئ ق1و: ثث، بن اش مةُ أي - ١ ٣ ١ ٣ 

مال•أبي، مال• أحمد، بن عنداض حدسا مال! جنمر، ن أحمد 
نإنسخايى لخدئ ثاو: خث\أ\م خدننا :  J،J]عدكا 

تمالك عيامح،صمين 
ه؟<،ثان:نخوصامحة،أن-،[ ١١٩■

عشثارم.

احمدعن  ٣٨السيس؛/ أحلاق ل حيان بن أبوالشيخ رواه عاجه، وابن اثي النله 
المضارالني ثمائل ل الأنوار ل الغوى طريقه: من ورواه به، عدالجبار بن الحن ابن 

الاس.ائل ملأحل يقعد أي يقعد( )تم وتوله: 
التخرج.مصائر ومن المني، من واسدركه الأصول، من محشل المعقوفتين بين ما )١( 

ليلاإذا^شلدسضيىلأيدحلشأئه 
مفر•من قدم 

به.عثاوالوارمث، بن عيدالصمد عن  ٢٨٤/ ا ٩ ني المق أحمد رواه صحح، إمناده )٣( 
١٨٠الخاري)ورواه  وأبو٢،  M٥٣ الكبرى السن ق ائي والنس(، ١  ٩٢٨ومسلم)(، ٠
بنممام إلى باسادهم ٤ ٢ ٦ م/ الكثرئ السنن ق والمهقي ، ٥ ١ ١ / ٤ تخرج المق عوانة 

بمحص؛ه•

الشمس.طلؤع إلن الفجر صلاه من )غدوه( وتوله: 
العتمة،إلئ الغرورّح يعد ما علئ أيضا ويْللق غروبما، إلى الشمس زوال من )عشيا( وتوله: 

الأول.والرادث 





اءقآلآءس؛لهسقة_
^^ء1دهءضضسء»ءءاصء1ءء

الئ—مائي،أ-نمرئاابوالقفل ئال؛ العامري، حيتب بن أنوئاأبوبم " ١٣١٤
داوتأنيِتاأبومحمدبنالحارث، محمدبن ا-صئاأحنيبن يال؛ 

يخصبن وكريا حدسا : JlJالن\؛ثو، محئود !-^jL يال: حثال، 
هم^ر>سضبي،ض]زخضئ_ؤ[>ا،، 

عباستابن عن عداش، بن محداض 

رأئوهودوالثمار١^^، بدر، 1لممارثوم  ١٥تنمه ثممل اف. زئوو أ0 
فؤالئؤثا:زمكرا

حميد،ابن حدسا 1او: يمم، بن أحثي بن محقي وحدسا ت ■حثاو ابن ئاو — ١٣١٥
أمح،بن عر(يريت انخاى، بن محمد عى الثقل، بن سلمه حدثنا ت ثاو 

ثاو:م، ض زم، نن همداض ض شداش، ئن نزني ض خبتب، 

ا.التمار١٣^.^١ زثوو تع انم ُكاذ 
ومنهاتترجمته، مصادر ق كما أثبته ا موالصواب وموحلأ، ت)حمويه( الأصول ق (حاء ١ ر 

تولالملقب)زحمويه(، الوامطي صبيح بن يحنن بن زكريا وص: ، ٨٢٣م/ الإّلأم تاييخ 
ذق)آهم(،كمافي-صاسةا/لهم

احلاقل حيان بن أبوالشخ رواه الآرمذى، علل كماق البخاري وصححه حن، ^ Y(Ll(؛،
الواسطىبه•محمد بن محمود عن  ٣٧٨أ/ الني. 

وأحمد(، ٢٨٠)٨ ماجه وابن ( ٤  ٦٨)الكبير العلل ول (، ١٥٦١)الجامع ق الرمدى ورواه 
واو؛هقيلدلأتلالبوةلانمد؛/بمه\،واساوىلمحساقالآتارمأ-م، 

صإدتمداسينأبيامحنادبم١٣٦/٣
بنأحمد بن محمد عن  ٥٣٧ أ/ الحمر. أحلاق قا حيان بن الشخ أبو رواه حن، )م(إساده 

تممده.~



سالأثونيذرث.

إنحاى،بن إنماعل حدسا ت مال عمن، بن أحمد حثاف! مالابن — ١٣١٦
JlJ :، عىجابر، عى عر،إنراسل، وكح، حدينا ئاوت أبوتكر، حدسا

محال:عامر، 

هي؛عتلآه،ئإدا ايوس، رئول ض الخنتن بن عبث إلبما أحزغ 
فقه.الخثائو بما الأثان ذس0 

الثيص،انمبمج بن لع تما نخورى،'كاف محي ص مهظِذا 
بدررم/يوم لثسه ه اف رئول اثحدْ 

أبيأحبرداأحمدبن يال،؛ الحض، عمربنأبي ابوئ-جاع احبرئا — ١٣١١/
بنالهثم حدسا دالأ ١^١■؛^، بنأحمد عيق أح؛زثا 1\ذ.' منمور، 

حدساماو،ت ار، بثسبن محمد حدسا مالت التزمدي، داو،ت 'كاد_،، 
ماو،ثأنس، عن قتاد0، عى أبى، حدسا ماو(ت جرير، بن وهنا 

اله.منفصةر،،.ثائت،سمننول 

به•الرازي حان بن حميد ين محمد إلئ بإسناده  U٢٧٨/ المرة دلائل مح، الميمي ًًورواه 
إليه•اليد منتهى الذي المف رأس على تكون التي المقبض الميعة• )ثبيعته( نوله؛ ( ١ ) 

أحرجته.أي رماللته( )؟(قوله: 
يرقا،حى بعدأحرى مرة مس غلول،، فيه الذي موت الناحل يف ال)ندنحل( ونوله: 
فلوله.أثر ؤيدهيا 

الني.ؤأحلاف، 3، حيان بن أبوالشيخ رواه الجغفي، يزيد بن جابر لضعف ضعيف، )"ا(إصاد0 
 Y /الميثماتل ل الأنوار كتاب ل الغوي من'لريقه: ورواه به، عمر بن أحمد عن  ١٠ ٩٣

(.٨٧٩المختار)
به•الجراح بن وكح عن ١  ٩٧ه/ المصنف ل شيبة أبي بن أبوكر ورواه 
إسحاقأبي، بن، يونس بن إسرابل إلى بإسناده ٤  ٨٥/ ١ الكبرى الطبقات، ل سعد ابن ورواه 

.٢١٦دمئق؛/تارخ ق عساكر ابن طريقه؛ من ورواه به، 
ننًًالف، اليهقي رجح وليلك صعقا، فيها فتائه عن حازم ن حرير رواية حن، (إسناده ٤ ر 





__سامحتحذهمقنءي. 

\يثشص.شن  cJL-iوإِذا شون، _ jiعقت، قاذا 
ئث،ئن طر ض ثهائينبلأك، وخدش ]شته[ص: ر انن ئال - ١  ٠٣٢

قال:عرربٍه، 
لمح،امح،، ئدُيع يند قمحغ مى حقان اش. رسول ينع ثي 'كائن، 
1ئصال؛،.مذقصة خلمتان ظهره 

قال:منصور، أبي بن أحثي أحبرثا قال: الحس، أبي بن عمر أخريا " ١٣٢١
قال:كلنسؤ، بن الهيثم أ-خنوا قال: الحزاعؤ، أحمد بن علي أنحرئا 

^يذعذ سمان، لحدينا ثال: عمر، ر ابن لحدسا قال: :^مدي، ١١كدسا 
[١١٩١]: ننفي1/ الثائت، ض خصثه، انن 

يمضدنع1ن،قدظا>بجالْ،.
الباب.حلقة وهو أممح~ والكر وكرها، الزاي بفم ~ رزرفيزا (قوله: )١ 

النيأحلاق ق حيان بن أبوالشح رواه الجنفي، يزيد بن جابر لضعف، صعيفسا، إساده )٢( 
 /Y النيشمائل ق الأنوار كتاب ق البغوي طريقه; من ورواه يه، عمر ين أحمد عن ٤ * ٠

اوختار)آما/(.

به-الجراح بن وكح عن ١  ٩٧ه/ المممم، ؤ، ثية أبي بن أبويكر ورواه 
إّحاءاامح، يونرابن بن إ'مامحل إلك!، بإمناله  ٤٨٧ا/امئ الهلقات، ق سعد ابن ورواه 

.٢ ٢ ٢ / ٤ دمشق ق عساكر ابن ت طريقه من ورواه به، بيعي ال
(.١٣١)٦ برقم الإستاد ببمدا الحديث وتقدم 

أيضا.حطأ وهو )أوص(، الأصولت ل وجاء المصادر، من الخعقوشن بين )م(ما 
به،عمر بن أحمد عن ٤ ٠ ١ / y الني أحلاق ل حيان ين الشخ أبو رواه صحيح، (إستاده )٤ 

(.٨٨٩)المختار المي شمائل ل الأنوار كتاب ق الغوي طريقه* من ورواه 
يه.بلال ين سليمان إلئ يإساده ٤  ٨٨/ ١ الك؛رئ التليقات ق سعد ابن ورواه 
النوةدلائل ل وايهقي (، ١٨٩)الأشراف منازل ق الإشراف كتاب ق الدنيا أبي ابن ورواه 

 /Uالصدر(,موصع )ق بلفظ؛ به، محمد ين جعفر إلئ بإستادهما  ٢٧٥
الثدي.لحم والمراد الثندوة، أي )الثني( قوله؛ 

العدلعمر أبي ين يحيل بن محمد عن ( ١١٢)الشمائل ق اإارمدي رواه صهحيح، (إستاده ٥ ) 





الراغالباب 
قومه.ذكر في 

أحبرتاأبومحمدبنمحال! الحارث، محمدبن أحتزئاأحمدبن ت نال 
ننمحمد حدسا يال؛ الثارمق، أحمد بن إمحاى حدسا دالت حثاوز، 

المراري،ا؛وإنحايى حدسا مالت عمرو، بن معامجيه حدسا محالت هارول، 

محال:عثاس، ابن عن مسم، عى الحكم، عن عنانه، بن الصن عن 
هوسمتوكاعأئ الث_ثر، فى الجئعة يوم يحطثهن اض. رشوو ثال 

٢،.١٥^

أنته.ما والصواب حطا، وهو العباس(، ت)أبو الأصول ق جاء )١( 
حيانبن أبوالشخ رواه الحديث، وهومتروك عمارة، ين المن نبه حدا، ضعيف إساده )٢( 

 jالني. حلاق ا /Tالغوى طريقه: من ورواْ به، القارص أحمد بن إسحاق عن  ٣٦٦j
(-٨٨المختار)١ الني شمائل ل الأنوار كتاب 

لوأحمد (، ١٠٩٦أبوداود)رواْ الكلفي، حزن بن الحكم حديغ من حن شاهد وله 
(،١٤٥٢الصمحيح)ق حزيمة وابن ، ٢ ٠ ٤ / ١ ٢ ني المق يعلن وأبر ٣، ٩ ٩ / ٢ ٩ ني الم

رسولالجمنه؛ع يها )ثهدتا داود: أبي عند ولففله ٢،  ١٣م/ الكببر المعجم ل واسران 
مس...(.أن ^١، عش ئتزكئا افه.،_،؛ 

رواهأوعما(، نوس على حير الخم،. رأن عازب• بن الراء حديث من حيد شاهد وله 
٠٦٣٨م ٠ المتل، ق وأحمل ، ٤  ٨٢/ ١ المحنف ي شيبة أبي ابن 

البغداديالمجير بن حميد ابن هوت هارون بن ومحمد 



^ععلءءء2هلء211ءدد»

الخابزاس 
يىذهمِثئحيه

بنأحثي أحبرثا الشماء، أجتزثا ث محال العامري، أبوتكر أحبرئا ~ ١  ٤٣٢
خثاف،محاو:خدكائثئئنثخمالخامحألآني،،ثخئد،ثاو:أ-يتنا١^؛ 

أبح،بح، بممح(ينإبرابمم حدثئا ض•' نبيّنا، ئ عداه حدثثا ئاوت 
يال؛أش، عن أمحه، عن يند، بن عبدالرحض حدتح، ىل،٠ محنه، 

م؛زلإكُ،ئوإبجا^،.

قكما الحدث وهومتروك الربمب، مبيب بن عيدافه عيد أبومفيه حدا، صعيف (إمحتاده 
الحدث،وهوصعيق، أسالم، زيدبن بن عبدالرحمن أيضا وفيه ، ٤٩٩الميزان؛/ان ي

عمرعن  ٣٧٢أ/ الني. أحلاق، j حيان بن أبوالشيخ رواه ماجه، وابن الترمذي له روئ 
المختارالني ثمائل ل الأنوار كتاب ل الغوي عريقم.' من ورواه به، القافلأني محمد ابن 

(٨٧٤.)

وأحمد(، ١٥٦٥ائي)والن(،  ٩٧٣البخاري)صحيح ل ثيتر ما الحدبث، هدا عن ؤيغتي 
والعنزةالمملن إلئ يغدوا ه الني )كان عمر؛(j،؛ ابن إلئ بإسنادهم ، ٢ ٦ / ١ ٠ ني لمال 

إليها(.فيملى يديه، بين بالمملئ وتتما تحمل، يديه محن 
(،٣٧البخاري)٦ رواه العنزة، إلئ صلئ أنه.ؤ ححيقة أبي حديث، محن أيضا ساهد ه ول

نملئالنيهبعرفا'ت، يدي ين العنزة )ركزت قال: هماس ابن حدسث، من وشاهدآخر 
,٦٥نية/المق أحمل. رواه إليها...( 
الرمح.سنان مثل سنان وفيها نمير رْح والعنزة: 

حلم،المار ليمر سجوده، موضع ليعرف، الأرض، ق العنزة تغرز أي )تنم—،( قوله: ومحنئ 
العنزة.



ادائاصزىذهم.مقزجق

^٥٠^اس 

تحبهم-ممحه
الإاز[لا،،ىو:أختناأبو]الفصل مال: ض، نن أ-تيناأثوم - ١  ٥٣٢

محال؛عندان، حدسا مال! حئاف، ابن أحتزئا ت مال محمد، بن احمد أحنيا 
ماو:خدكاأئوس،صكاشِينني،ي، خدثناأثوتكر:زأيي 

عذنالج،عناينمح:
والن١زكوصغمحبمتح،صشإصا، 

١^^٢٢.اتمحدئ نأ مبن ١^، في ذلك بمتن زثان ثنا;آ، 
مال:إنثاعٍو، خدنا هال: صز، ئن أخني ن-ووق( عثاذ: -  ١٣٢٦

عدسا]،: ١٥الطائ؛؛,، ثاد ١ ئ■, انث ال٠ن^^١ ،: ؛LJحمال، ]•, ننلمة ^؛^١ 

أنألة:عثاس ١^ إلئ آلخزوري نجده بمش 
الأف.بممبج؟رثول بئرينثدي هز 

ئاو:نني،؛ينلإ<.

الراومح،كيرأ.هذا وتقدم أثبته، محا والصواب وهوحطآ، )أبوالعباس(، الأصول: ق )١(حاء 
به.أحمد بن عبدان عن ٤ ٢ ٤ Y/ الحم، أحلاق، 3، حيان بن أبوالشيخ دواه حن، إساده )٢( 

إلئبإسنادهما (، ٢٦٠المتتقن)ق الجارود وان (، ١٤حديثه)ل الأنج عيل مأبو ورواه 
يه.حيان بن مليمان الأحمر حالي أبى 

٥٠لم)مورواه  ، ٩٣/ ا ني٢ الموالبزارق "ا/آآ،وأآ، ني الموأحمدق (، ١
به.العمري عمر ين عبيداف إلئ بإستادهم (، ٦٨العيدن)أحكام ق والفريابي 

به.ناغ إلئ بإستادهما ( ١٥٦٥اني)والن(، البخاري)٣^١٩ورواه 
كماًكذبه من وبعضهم الحديث،، وهومتروك الطاتي، نياد بن المنير نيه متروك، سثاده إس)٣( 





هنلدائ؛ دي؛ ^ مح، الثابغ الثاب 

و\و:م، م ض أنومخي، خدي ثاَل: ،، اكJوي١١اه ]ك[ ان 
نهتياشينأت:ذة،ضبي:

١ب[ ٩١]أسمرأى. ولواؤْ سوداء، 'كاستإ/ اقو. رسول رايه أل 

تننعيد حدسا محال! المارسؤر، ننأحمد إسحاق وحدسا حثادزت ابن مال — ١  ٣٢٨
بنع1داض عى إنحاى، بن محمد عى إدويز، ابن حدسا مالت عثثة، 

مالتأ:عائثة، •ثن أظنه عنزة، عن بكر، أبى 

لناممةمرط مى سوداء راية وكاسث، أبثص، اقو. رمحول لواء 'كال 

اطهعبيد بن أبوزهيرحيان وهو* أثبته، ما والصواب خطأ، وهو ت)عبداض(، الأصول ق حاء )١( 
٠٠٣ ٩ y/ الميزان لسان ق كما الحل،دثا، وهوصعيم، البصري، حيان ابن 

يعلىأبي عن ٤ ٠ ٤ الّء،.؟/ أحلاق j( حنان بن أبوالشيح رواه حن؛المتابعة، إسناده )٢( 
النيشمائل ق الأنوار كتاب ل البغوي ت طريقه من ورواه ه، مبالموصلي المس بن أحمد 

٤.ا/م• ٠ المختار)مهخ(،ولشرحالمة 
ابنطريقه: من ورواه به، المامي الحجاج بن إبراهيم عن ٢  ٤٥٧/ المسند j أبويعلن ورواه 

واو؛هقيفياشاعرئ0/هأإ.م/هأم، ءدىلالكا٠ل 
إلئبإسنادهما T١١٤/ الأولياء حلية ق وأبونعيم ، ٢٢أ/الكبير العجم ؤ، الطراف ورواه 

به•الحجاج بن إبراهيم 
0 المستدرك j والحاكم ، ٧٧/ ١ الأوسط العجم j اممراق ورواه  /Y  إلنبإمادهما ١ ١
به-حميد بن لاحق مجلز أبي عن اف عبيد بن حيان 
رواهالكول، حيان بن يزبد رواه فقد مجلز، أيي عن روايته j( الله عبيد بن حيان توبع وقئ 

والخطيب،  ٥٨٩أ*/ الك؛رئ المس ق واليهقي (، ٢٨١)٨ ماجه وابن (، ١  ١٦٨ ) الترمذي 
٤٠  ٨٦/ ١ ٦ بغداد تاريخ ل البغدادي 

أحمدبن إصعحاق عن  x٤٠٨/النيئ أحلاق ل حيان بن الشيخ أبو رواء حسن، إستاده )٣( 
وق(، ٥٨٩ ) المختار النبي شمائل ق الأنوار كتاب ق البغوي طريقه• من ورواء به، الفارسي 

.٤ ٠ ٤ / ١ ٠ الستة شرح 
•به الأولي بن عيداف عن  ٦٥٣٢/ المصص ق شيبة أبي بن بكر أبو ورواء 



__

^^لءسهءأءصههعلصهأ

محمدبنحدسا قاو; ركريا، محمدبن بن •ء1داه وحدس1 حث1و; قاوابن — ١٣٢٩
القفي،أبوينموب حدثني مال؛ ائدْ، j أبي ثن يحص حدسا مال؛ بكنر، 

ئضشمميناكام،ئاو:
ممُصنا:ةمحلاهِ

.ةناس؟

ئاو:ىنمننثا;مبمئبننيةلا/

بمأبي بن عدافه عن إسحاق بن محمد عن ٢ ١ ٠ ص الخراج كتاب ل أبويوسف ورواه 
به-حرم بن عمرد بن محمد ابن 

به.يؤتزر أوحز صوف من هوكساء — الراء ؤإمكان الميم —بكر ت)المرمحل( قوله 
الإبل■رحال تماوير عليه نمش أي مفتوحة— المهملة الحاء ت)المرحل(-يتشويد وقوله 

،٤  ٨٢/ ٤ الأسال ميزان ق والدهي الكسر، الترمذي علل ق البخاري قال كما حسن إسناده '( 
به،زكريا بن محمد بن همدافه عن ٤ ١ ٣ الني.؟/ أحلاق ق حيان بن أبوالشيخ رواه 

المنةشرح ول (، ٨٩٦المختار)الني شمائل ل الأنوار كتاب ق البغوي ٠لريقهت من ورواه 
.i'Y/)'

وأحمد(، ٥٠الكسر)٦ العلل ول (، ١  ٦٨الجامع)٠ ق والترمذي (، ٢٥٩١أبوداود)ورواه 
الكريش الي والمائي ، ٤ ٠ ٣ M الكبير التاريخ ق والبخاري ،  r٥٨٩/ ٠ لمد اق 

٢٠العجم)ق الموصلي وأبويعلن ، ١ ٩ خ/  الخدل والرؤياف ، ٢٥٥المحي"آ/وق (، ٠
٥٣٥/ YVال الكممذين، ق والمزي ، ه/١٨الأوسط العجم ق والءلارال ، ٢٧٣]/

به.الثقفي إبراهيم بن إسحاق يعقوب أبي عن زائدة أبي بن زكريا بن يحين إلن بإمنالهم 
،٢١١١م والمفترق الخفق ق البغدادي الخهلم_، الوصليت يعلئ أبي حنريق من ورواه 
ئكرلتاريخدمشق؛/؟أآ.وابن 
فهومجهول•الثقفي يعفوب أبا إلا راؤيا عنه يذكروا ولم واحد غتر محييترجمه بن يوس ت فك 

لأماّ—وداء لهات وقيل وبياض، مواد فيها الى مخهلطة ثياب إلئ بة ننمره( )من وقوله• 
ليناأما علن يدل النمرة فلءكر سوداء، بحيي من تري لكنها حهلوط، ففيها بعيد، من ترئ 

بحيي.من ترئ وكذلك، المواد، عليها با يغلولكنها حالمة، سوداء 



هنلوائي واتته ذم ني الئاح اتاب 

قاَل:حثثثتخئدينر- ١٣٣٠
ينبيضظ0ينضاش،ضر

عاو:عثاس، ابن عن مجلز، 

إيلأإث4 يه: ئتقثوب أقص، ولواءْ سوداء، ه افه رثوو واته 'قاست، 
.٢٢١^٥١وثوو محمد افه، 

قال:ص، 
الصن،عن المصل، أبي عى ممان، حدسأ قال: وكح، حديثا قال: 

العقامحسارم.مسمى اممه. رئول رايه 'قايث، 

المخرس•القطان الماس أبو زنجويه بن موس بن عمر بن احمد (هو؛ )١ 
ايوالشخرواه الباب، أول ل حديثه تقدم وقد افه، عبيد بن حنان لضعف، صعيف،، )آأ(إساده 

به-المخرمي زتجويه بن أحمد عن ٤ ١ ٦ أ/ الني. أ-محلاق ل حيان ابن 
روئصعيف، وهو بالسقاء، المعروف، البصرى كتيز بن بحر الفضل أبو فيه صعيفه، إساده )٣( 

حبيرعن ٤ ١ ٩ أ/ ه الني أحلاق ق حيان بن أبوالشيح رواه والإسادمرسل، ماجه ابن له 
(.٨٩٧المختار)الني ممائل ل الأنوار كتاب ل الغوى س'لريمه• ورواء به، هارون بن 

•يه الجراح بن وكح عن  ٥٣٣اُ/ الصف ل سة أبي ابن ورواء 
به.الثوري سفيان إلئ بإسناده ٩ ٠ ١ y/ الكي ق الدولابي ورواء 
سمععمن سفيان، عن المبارك ابن إلئ بإستاد© ٤ ٥ ٥ / ١ الك؛رئ الطبقات ق سعد ابن ورواه 

به.الحسن 



الثامناوث 

\-نإتثاقال! الشيانؤ، أبوالمصل أح؛زدا هال! العامري، أبوتكر أحبرئا ~ ١  ٣٣٢
3التحثاف، بن أبومحمد أحتزيا د-الت الحاومحث،، بن محمد بن أحمد 
أنح،ابن عن إنخاق، بن حيكاإنناعل قال: ص، نن أخني محدقا 

عجلاذ،حيكامحمدبن قال: بلأو، بن حدثناثاثتاف 1اوت انيس، 
قال؛نعتد، أنح، عن عياض(، عي، 

ثئء،منهآ ثد0 ى قلايزال ، ٢٢١الراجص بمتجب الأوس دثرل آكا0 
ئحآكهاالملة ش حامه زؤ التزجوذ، ددْ التنحيذق مدغل،ثوما 

بالمجدلآُ

ض:بج،ثال;خدقاكاملينسَر،،، - ١٣٣٣
ابنيتةَ،محدقا 

شبان.والجمع الغصن، مكورة— معجمة وصاد ضوحة قاف — القفس، )١( 
يعوجاليتم، العذف، وهوأصل المهملة— العين م عرجون—بفجمع لالعراج؛-ز،ا، نوله؛ )٢( 

يابسا.النخل علن ممن الشماريخ منه ؤبمطع 
انمدتمرعمر بن أحمد عن ٤ ٢ ٧ أ/ ه الك، أحلامحا ل حنان بن أبوالشخ رواه حن،، إسناده )٣( 

(.٨٦٨المختار)الني، شمائل j، الأنوار j،كتاب، الغوتم، من،ؤلريقه• ورواه به، الأصهاف 
،١ ٤ ٢ Y/ اس، j شيبة ر وابن ٣، Y/ المد 3، والحميدي (، ٤٨• ) أبوداود ورواه 

وأبويعلن، ١ ٩ ١ / ١ المدية تارخ ؤ، شبة وعمر؛ن، ، ٢٧و؟ ، ١ ١ ٨ / ١ ٧ الخد ؤ، وأحمد 
٢، T٦٨/ هل الأومؤ، الخالر وابن ، ٤ ٦ أ/ الصحيح في، حزيمة وا؛ر، ، ٢٧٨أ/ الخد في، 

الخدركؤ، والحاكم ٢، ٩ ٥ / ١ ١ العلل 3، والدارقطي، ،  ٦٤٧/ انمحيح ثي، مال وابن 
به.عجلان بن بإسنادهمإلنمحمل ١٣٨٧/ 

المكمح،امثك، سرح أنح، مح، ذ بن مداف ابن ص• دء؛اض( 
داود.أبي شخ المرتم،، يحين أبو الجحدرتم، طلحة بن، كامل، ،عوت ٤١



ٍساكاينأيذمف. 

م«حصزةأا،.يده ؤقي يحطب، ثان اف. رئوو أ0 
محمدحديط ت محال كريا، و بن محمد بن عنداض وحدسا حيا0أ ابن ئال، ~ ١  ٤٣٣

صالمعثمي، بس منصور سمنت منثمث، حدسا داJت بكير، ؛ب—ن 
صالثمق، جوالإلحض تياضبننيأبي عن عثدة، نن تند 

مال:طال،، أبى نن علء 

 Jوجعنلت، مخصزة ومعه ممعد \ذاإتؤورم بمح . ١^ 'كا
َبمئهابم،آ.

الح^ئاء.عند اتزم ص قضيب ثن وكال ملت: 

بنمحمد أبوالأموي )تقرئبه ٨: / ترتيبه؛ ق الأفرادكما ق الدارفطتي نال صعيف، إمائه )١( 
النيئأحلاق، j، حيان بن الشح أبو رواه لهيعة(، بن عبداف به وتفرد عنه، عبدالرحمن 

آ/ا،أإءنأنىيعالنالوض؛ه.
يأحذهما ت هي الصاد~ وفح المعجمة الخاء ؤإصكان الميم ت)مخضرة("يكر ه وقول

ونحوه.العصا مثل عاليه ليتوكأ بيده الرجل 
شوكله شجر والغرقدت عرني، فيها كان المشهورة، المنورة المدينة أهل مضرة الغرقل. بقيع )٢( 

دفنمن وأول مظعون، بن عثمان الهاجرين: من فيه دفن من وأول فيه، ودفن منه، فقطع 
الهدم.بن كلثوم الأنصار: من فيه 

إلئوءلاطآْ رأسه حفص أي فصيحان، لغتان وتثديدها- ازكاف -بتخفيف )فنكس( نوله: )٣( 
المهموم.هبة ■علئ الأرض 
محمدبن ءبل.افه عن  ١٤٣ / Y الحم،هأ أحلاقا j، حيان بن أبوالشخ رواه صحح، )٤(إسناده 

(،وأح٠لفي٤٦٩٤(،وأبوداود)٢٦٤٧(،ولم)٤٩٤٨(،و)١٣٦٢
به.المعتمر بن منصور إلن بإسنادهم ٣ ١ ٩ y/ الني. 
الهموم.الخفكر فعل وطا مرة، بعد مرة يسيرأ حيا -؛ا يخهل أى )ينكتا( وقوله: 



^٠١٠١١ازب 
ئ.ذكر في 

محمدأحمدبن مال; الثمائ، أح؛زدا ماو؛ العامري، أ->إتثا ~ ١  ٥٣٣
خدكاإ:ناميئال: ياف، أ-تيئاأبوئخئدين : JLJآبن 

-مدانميد١^١;>،،ئال:اتنثخثدئنالثثن،ثاو:
سم<،ضامحينم،ضي،،ض

ثاو:عثاس، ابن عن عامر، 

يىنِصواله.مت<كآ
ءا،ثثامبجرضاضا/م[ ١١٩٢]

إلاالمنن أصحاب له روئ صدوق، وهو الحران(، الخلوانفي هو عبدالوحمن بن عثمان (هو: ١ ر 
تم،.الترمل 

ابنل روئ يالكذ.ب، امم وهوممن( الطحان، سويد بن( هلال، بن( المعلى( ب متروك، ر٢آإسنادْ 
الحسنمحمدبن بن إبراهيم الني.؛/•آعن أخلاق j( حيان بن أبوالمخ رواه ماجه، 

(.٨٧٢المختار)النم، شمام( الأنوار3، كتاب ؤ، الغوك، ُر('لريمه• ورواه يه، 
تاممبن محمل. بن عبد.الحميل. عمر أيي، إلى( بإمناله ١ ٠ ١ a/ الكامل ؤ( عدتم، ابن ورواه 

الحرابيبه.
حديثوهو قوس، أو عصا على يتوكأ كان أنه أنه القسم هذا من الراح الباب ق وتقدم 
أحرئ.شواهد ثمة وذكرنا حمن، 





0ئالآئُل
فيذِمظىن:ضهإذاغزا.ّمُ 

يقال: م، بن الختن \ي قال: ثخئد، بن اش مة \ي -  ١٣٣٦
قال:أبى، حدثني قال: أحمد، بن عتداش حدثنا قال: جعثر، ين أحمد 
قتادة،ص معيد، بن المس حدثنا قال: مهدى، بن عداوجمِن حدثنا 

قاَل:ضأنس، 

محال:غزا، كان 

أئايل،لى•وبلث جّتري، دأئت ، ٢١عصديراث اللهم 

غيرك.علئ  J_plفلا وعوق، قوق الفال-أي وصم العين -بفتح عضدي( )أنت (قوله: )١ 
0 • المسد ق أحمد رواه صحح، )آ(إساده  /  y به.مهاوي بن عبدالوحمن عن ٢ ٥

^^كردلى)أخهم،وانشفياضالمرئح/بم\،وأبو
بنالخئ إلئ بإسادهم ١( ٠ )٣٧ الدعاع كتاب ي والط_بماق ، o٢٨٣/ المسد ق سلن 
له.صعد 



ادانثتيضئمئ5ا;امح

الغانياوب 

نينمغزا;الآئناء>ن
ودال-عروْ وهي 

ينفه.الني رسول عراها عراة أول وهي 

الهجرؤ•ثى ئهرآ عثر اش رأس عش ودبك 
بلغحص أشاري، فيهم بش المهاجرين، ي وحرج حننه، اللواء وحمل 

محدآ•يظ يلم يرص، بمحر بمرص الأنواء، 
لاتنزونيأو عش وهونسدهملُآ،- ~ القمري عمرو بن تحشي ووائغ 

ولأينزوئة.صمره 

ؤىتبمُنثيإكثانا.

بيه.عشرة حمش عيبتة وكانن، المدJنة، ^، ١١ائصرف ثم 

أعمالعن ثرية وعي وداذت لها ؤبمال ممدودة" وواووألف الكون ثم بالفح ~ (الأبواء ١ ) 
(٢ )٨ قرابة شرقا متنورة يالالة عن وسعد كيلا، ( ٢٣٥عكة؛)شمال تقع المدينة، عن الفؤع 

المعالمينظرت اليي.، أم مرآمنة وهناك حربة، تصغير )الخريبة(، اليوم ونمى كي-لأ، 
.١٧ص الأثيرة 

حزيمة.بن كنانة بن عبدمناف بن بكر بنو وهم الميم" وسكون الصاد —بفتح )آ(؛نوصمرة 



الثالثاوب 

محما؛عاط'ا'
•مهاجرة مذ شهرأ عثر ثلايه وأس عش الأزو، ربح ي رلكيئ 

لواءْسندينشوئص•وحتو 
معاذ.بذ سند المدينة عش وانثنلث 

صنيهمص،ولكنمحهاأبينمح
تعير.وحباته وألمان ئزيش، مذ رحل وتائه 

والمدينةبواط ومحذ رصوئلآ،~ ئاحة مذ جهأه، جبل -وهي بوايا ملغ 
قزجعإلئالندية.ثنىكدأ، ، تخزأزثثة^١٣٢

بناحةجهينة جبال من جبل وص مهملة" طاء ثم ألف، الواو ويعد الموحدة، —يضم (بواط ١ ) 
٥٠ ٤ ص الأثيرة المعالم يتفلرت ينح، من بالقرب رصوئ 

يضربشامخ ضخم جبل وص وبالقصر" العجمة، الضاد وسكون الراء، —بفتح ،رصوئ ٢ ل 
وبينبينه ليس الساحل، عش يشرف نم ينبع، لوائي اليمنى الضفة على يقع الحمرة، إلئ 

شمالاالعين رأي رضوئ رأيت البحر ينع مدينة ق كنت ؤإذا الأعلام، من شيء البحر 
العالممعجم ينظرت ينع، وادي ق معقلها يصب كثيرة، أودية وله جهينة، سكانه شرقيا، 

.١٤١ص لليلادي النبوية الميرة ق الجغرافة 
كيلومراتحمسة والفرسخ فراسخ، أربعة وص بريد، جمح —يضمتين— )برئ( )'ُآ(ةولهت 

كيلومر)٨٨( ساوي برد فالأرح وعاليه متر، كيلو ( ٢٢)اوي يالواحد الميد ق ونصف 
تقرييح.





.ءةأإةممةهسقب
^^|»ا»ءءءءهلأء؛ءءأء»»»

الحامزاوب 

،١^٥١١عزلإذي 
مهاجرة•مذ ثهرأ عثر بته وأس عش 

تلمئأرأ/أبا اس ش ؤانشi^ف 

محرآبمموتحا•ثلامحئ عش وأصحالإ هو وحرج 
ضمحصمحمح،فيهاأموامحا•

ئثاتوه.بزي، سعه المدينة وبيذ وسها العشيرة، يا ملغ 
ء.ُ.ََِء َ>؛ِ. ,ه؛ ..ص م ْ وقعةهكائئ، عنها، للدفع قزيش وحزجت، الشام، مذ رحنت، الى المحن وهئ 

تدر/.,،[ ١١٩٢]

اندرسوفد احل، السيلي مما يبع، بأسفل فرية الشين- لبح المن ~بمم العشيرة )١( 
.١٩٢ص الأنرة المعالم يتهلرت موصعها، 

الرعيلمن المخزومي، مخزوم بن عمر بن عداف بن هلال بن عدالأصد بن لمة أبوس )آ(مو: 
وامتشهدشهديدرأوأحدأ، ثم المشة، أرض إلئ سالمة أم بامرأته هاجر ممن كان الأول، 

الهجرة.من ثلاث منة حد ال 



تنرالءبالثادسضخم'\% 

الئادزاوب 

مح،عرلإبمر
العدد.من غلة ق وهن بها يتجرلهم لئريش أموال تمياف أبى مع لكذ 

الأموال.لطاف نحزحوا اصحاو4، الله وئول فندب 

١^١^٣،^^ثمبم1الأخل 
مول1وهو يميصه، وس تييرْ جيغ ومحي ئجاء 

محمدلها مدعرض 'تمايز أبي نع أموالكم الثطيمة، الثطينه ننثرمريش، يا 
العنث.العوث يدركوها، أف ارئ لا وأصحانة 

وحرجوا•براعطا كجهروا 

ص،بن علق ئ عبمالراحد أ-محنا ق الثبازك، ئ عبمالنهاك، أثأنا - ١  ٣٣٧
بنأخمل بن علي أ-حبرثا مالت الثووي، ئارس بن محقي أحريا ال؛ —م 

محمي.بن اأحمد حدثن(؛ Jiiالقرشي، ابوبم حدسا مال• ميس، أبي 
الصذ إنخاى، تن تنقد ض ث، ئن إ؟زاملم خدتنأ ناو: أثوب، تن 

: JlSهماس، ١^، ض عكرثة، عن يتهأ، 

روياأيأل بثلأُث، مقة صنصم ئدوم مثل عبدالئطيب عاتك—4^؛s نأيت، 
وداك:١^١^، ها هأحمزت أمصها، 

بنيرعش رامحاألك، رأبئ بئهانر، ءرمحبك أذيدحو ندثحومئ 



عير، ياfIالمزوا صنته؛ بأعلى ص-رغ م وه-مابالآئهنيلاأ، حى نة، 
ئأيخزاصدوالثازلهُالغاز، ئاخثئخ في 

قصنح!اثكنتلّ'أ،، ظهر عش تمحرْ به يثمل ثيويه، 
أبيعش سيزة به مثل م ثلاث، قي عدرلمصارطم ياآل، امنوا ألا 

ثهوي،هأميث، ، I^L^-؛؛م صحزْ، أحد م مصرٍح؛٠^١، مسر؛،، 
ص>ى،ىامؤتتخكوت،ش

ؤلأئاثيئئهامأهاهم/

 Jقاشهارص.ثؤ:ا، الثاش: محا

ددوثاالزJديقدوهالئ، نلممجالإاش،همفيبمينيَ، 
١^^،.ممشا عنته، 
حدست،مز ع1دالمطلم_،، ياتشي يمال؛ أبوجهل، هثميي اقثاس؛ مال 

هدْاليثهيغم؟
ئأث،:بمداك؟

فهوالحصى لفاق فيه ماء مسيل كل الطاء— وفح الباء وسكون الأول، يفتح ~ الأيطح ( ١ ) 
المحض_ا.أيضات له ؤيقال مى، إلئ ذاهبا الحجون يين مكة ل والأيطح أبطح، 

الغينبضم )هو ملخصّه: ما ٦ ٠ ه/ الأنف الروض ق السهيلي قال غدر(، قولهات)آل )٢( 
يناديلا لأنه الدال، بفتح لغدر بما رواه من رواية تمح ولا غيور، جمح والدال، 
لقومكم.غدر فأنتم تخلفتم إن أي الخ(، واحدا••• 

هائما.انتصب أي قولهات)مثل( )٣( 
الكعبة.علئ المشرف الجبل هو ميس أبي جبل )٤( 
وتفتت.انكسرت أي فولهات)ارفضت( )٥( 
كسرة.أي القاف— وفح اللام وصكون الفاء ~؛كسبر قوله؛)فلقة( )٦( 
عظيمة.رؤيا هده أي قوله•)رؤيا( )٧( 



تدرعراة م الثادس الباب 

شئتؤىا،فإن
يامحاكثا؛اممحب

م؟بجتحامحب•
ثظ.زأت ةكو0 أ0 }\ثفن>ئ العتاس: 

•_محائنوينضمداههس، 
الئناء.ساوو هد م رحالآكم، في يمع أ0 الحيث لهدا 
أذأثساتئة،هدهزي ^١ صنق: فند،  ١٥هزآى أه، لأيترض مححرجئ 

صئصمصوت شخ هوهد ؤإذا 

هه ٠ 

اسثثّارأصحاة.مكه نجيءأهل اممه^^ رسول لمابح السيرت أهل هال 
هأحس.عمر وهال هأخس، تكر أبو ممال 

كماأحرئ طرق من لأمارمحيت ثابتة القمة دلكن م، بلم من ب لأن الإسادصب،، (' 
فآح؛ربيقالت ٦ ٠ ٧ t/ هشام ابن ثره ٌل كما يرة الق إمحاق ين محمد رواه يآق، م

،١٨الأشراف؛/اب أنj البلاذري طريقه: من ورواه فيكرم، عكرمة، عن أمم لا من 
المحايةمعرفة ق وأبونمم ، ٢١ّآ/ المستدرك ل والحاكم ، ٤ ٢ ٨ أ/ التاريخ ل والطثري 

 /nالأثتر وابن ، ٣٣٩٧ j ١  ٦٨٥; الغابة أسد.
فال:إمحاق، ابن عن بكير بن س يونإلئ بإسناده  ٢٩م الموه دلائل ل اليهقي ورواه 

سيرأعلامj الدمى غال به، عكرمة عن عاس، بن اف مد بن عداف بن ين ححدتني 
عيدالمطالس،ين العباس ين اف عبيد بن عبداف بن رحين ٤(: ٠ ٩ t/ السيرة م نالتيلأء)ل 

وغيره(,المديتي ابن تركه مدق، هذا 
•• - الزبير عنءروْبن رومان، يزيل-بن لوحل-ثتي فئالت أيضا، إسحاق بن محمل ورواه 

تقدم.بما يعضد قوي مرمل وهو فيكره(، 
نال:الزهري شهاب ابن عن ١ ٠ ١ ّآ/ لليهقي النوة دلائل ل كما ممة بن مومس رواه وفد 

الرؤيا.هل.ه ثقوئ وحدا أيما، مرسلا فل.كره 



^^ء؛علءعلءصءهلصأ»

لأَزاه س كخن اشُ أئنك لنا ١^، ، ٥١زئوو :ا \صو\إ: زقاو 
^م،أكؤزبم،سَإنامنا

مدينة—يعني الغناد تزك إلئ بنا لومزت بالحي بعثك، والدي محاعدوف، 
دونهل١،.مذ تنك لجالدثا الحشة— 

حيرأ.اقو ونول لة ممال 

الأنصار.^bJ ؤإثما عم، أشيروا ت عال( ثم 
لوبالحق بعثك مواليي أردمحت،، لما امض معاذ؛ بن معد سال 

الحزب،عند لصبر إثا ماتك، لحمناه مخصته البحز هدا بنا انتعرصت( 
ونبنا/شتتكةاش.[ ١١٩٣]

الطاثمين،وعدبجبإحدئ مد اممه مإو وأبشزوا، اش عشتزكة سزوا ؛ مماو 
الثوم•ممحائ واشلكأر،أظرإئ 

ئأتاتشزووامذي%.
مدمجاأموالكلم^١^ ٥١إل الثوم؛ إلئ بمث، يم بالعير، وثجاأبونما)1( 

مارحعوا.

مننزممتا بدز وكانث، - رذتدرأ حش ثزجع لا واش ت أبوجهل قال 
وئتحرثلاثتا، هثاك مقيم عام— كل شوق لها يجثؤع العنين، مواس—، 
وسنعالصال،، عثنا ويحزم، الحئز، وئئزب الطعام، ونلجإ الجزوز، 

بالضم—وئيل؛ الغين، بكر والعماد— وفتحها— الياء ر بك— برك الغماد( )برك (فوله; )١ 
محافظةحتوبا الأحمر، البحر ساحل عاى كيلا، ٦( ٠ ٠ ) قرابة علن مكة حنوب يقع موضع 

كيلا.( ٠١٣ > قرابة محها تيعد اكفذة، 
كيلا.( ١ ٥ ٠ ؤ قرابة جنوبا المدينة عن تبعد مشهورة يالل.ة الكون— ثم بدر—يالفح ( ٢ ) 





م

حاجة.مذ بكم لنا ما قمالوات الأضاو، مذ فتيه إليه 
هومنال١ا.مذ أكماءJا إلينا أنمج محمد، يا مثاديهم• ئادئ تم 

علؤ.يا عثده، يا حنزه، يا ئإ اطه رنول ساو 
ممالوا:أكفاآكزام.

الوليد.علي وبادر ثيبه، حمزة وبارر عكه، عبيدة ثارر 
 j_ زقو ثتة، بِ؛JI^وءوزيمحي؛ ذس ، لجؤ؛

بجلحز؛زثلؤشلإهسآلآة.

مذحفأ اممه. زئوو محأحد يمض، إلئ الناس بمص رحم، تم 
الوجوه.ماثت وعال! قزيشتا، بما هانتمل الحصثاء، 

قدوا.ت لأصحابه مال تم 
مأحرئ، رج جاءمت، ثم يجن،، ثم رج، يجاءيت، الملائكة، ودزلتر 

ظفيآفس،وفيشيكاطفيي
خصت،٣ اكلابمه سيخا زكاذ ف، لآي إن>افيو الثالثة وي ئللئ،، 

،ثمحئمذم،ثمشلكمح>م.
الملأ؛ا.حنحمه المشركون وسئ 

إليه.يصل أن مل رأئة ثمع ؛<، ^٠٤الكافر بجع  ١١٠٢^وكاف 
•الأزيز قرابتنا ذوى س أحرج أي )أكفاءناآ 

الحركة.معها يمالك لا جراحة جرح أي صاحبه( )ائت 
وبياض.مراد فيه الذي هوالخيل )اللق( 

)ا(مله
)أ(قوله
)ّآ(مله

وصهيله.الخيل صوت أي الخيل( )حمحمة (فوله؛ ٤ ) 



تذرعزا؛ م الثادص اتاب 

هانمايُشمكن.
تبعوفوامن مبعول، الثوم صناديد من شل 

بتوهولاع أبوبكر• يمال الأمارئ، ق أصحابه ^ ٥١ونول ار واستث_
عشدو0تا ق^ودأ ١^^، منهم يأحد كارأرئأ0 والعب—ترة' العم 

الله•يهد"يهم أف وعس الكمار، 
يلانمذ ينكش أذ وثكشأرئ أبوتكر، زأئ أرئ؛^١ ؛;1 ؛^ ^١١عثئ؛ دثال 

لّا؟اب[عنقه، مقرب/ عميل وتتكذعليامن عتمة، ماصرب لُمز— —يريب 
فينس أف ^ ٥١بملم حر عتمة، ثفرب أحيه محلأن مذ حمزة وممكذ 

وأئثتهلم.صنادياJهلم ثولأء لالئشكذ، ضادْ ئلوبنا 
الفداء.منهم هاحد أبيتكر، اقو.إلئننول مثاو 

،:أ-تينا١^١^،هال:أ-؛صئاابئأهمذ،ئاو:JLjا^١^،أين- ١٣٣٨
حددتاهال: مندد، حدينا محال: اJحاري، حدئتا ثالت المزبري، حدما 
عيالر"ُضءإبرابمم بن ضؤآ ص الناجشوف، بذينموب، يوثق، 

مالتأقئ ءند.الثحمن، جده عذ أبيه، عذ عوذ<لآا، ١^٠ 

أيامحادا دعذبماتحب، بؤض عذ فظنت الصم، بدرفي يوم إرلواقم 
لوأؤوذتيذأصلعمثنيت، أسنايهئا، الآثصار—حديثه من بيذعلامين 

المحح.من واسدرممه الأصول، من المعقوكن بين ا ما 





ىو:أنيئايناضسذاو:ٍئأط- ١٣٣٩
ثاو!أبى، حدنتى ،! Jliأحمد، بن عدافه حدثنا قال1 حنثر، ا؛ن 

رإس،ضزقة،ثاو:ئالزئ، 
ص

يهويهوصريع، رجلة، يمدصرت تذر، نرم جهل أي إل ائتهيئ 
ل.سيف عنه الثاس يدب 

عدو١٥^.يا الدي^١^ الحندلله ثملت! 
قاو:مصإيظةوةمةة؟.

قآحديهفتدرنتفه، دآصستإيده، صرطائل، لى سش، مجنلت،آتناوله 
قلته.حش به، ئصزثه 

ئاتي.،هاأممحالآنضل؛ا،ةنحزئئ،
قمال!

مثئهاثلأثا.^١^٣٥٩^؟، 
3الت:آفشيلأبمهص.

^^٥١١أحراك الذي الحمدلله قئاوت علته، قام حى معي، بمشي قحتج 
الأةةلْ/هذه 3نغنو ثا0 هدا واف عدواف، 

يقتله.والفرحة المشي ي المرعة من الأرض من أرفع أي: الأرض( من )أقل )٤(قوله: 
أحمدرواه أبيه، من سمع لم مسعود ين عيداش بن عبيدة أبا لأن صعق، )ه(إساده 

به.الجراح بن وكيع عن  v٢٧٨/لمني اي 
البغية"ق كما المسند ق أسامة أبي ين والحارث ، ٠٣٦ U/ المصص ق شيبة أبي ابن ورواْ 









التاب

الثامناتاب 

؛يءرا؛تصبقاغ
الهجرة•بن ئهرأ عئرين وأس على ثوال، من للنصف ولكنن 

بجودآ*ولكثوا 

حنزة.لواءه نحمل 

زاص1،أامحآ،.

عدروا.م الدس، ومحول وادعوا ولكئوا 
والدويه■الئساء ولهم أموالهم، لة وأف حكمه، عش ئزثوا نحا 

حلافةق مات متهور؛كيته، وهو الأوسي، الأنصاري عدالمدر بن رفامة هو: لبابة (أبو )١ 
^!.٥١رصي علي 





عزاة١^ س

الثاثطاتاب 

3نمةالئورلا<؛ ١٠٤
ئهرآ•وعثر؛ن ئلأية وأس على 

طابب•أبي بى علي بداءْ جمو 
زانثظف

•مرجع بنير، حمجسماثه باي بم وظمر 

—بضمو)الكدر( الياء، الأرض الراء— وسكون القاف، يفتح ~ممْ الكدر( ()ترنرء ١ ، 
معهومن الُم، لكون بذلك ست وقد كدره، ألواما ل طر — الدال، ومكون الكاف، 

المعالممعجم ل اش رحمه اللائي عاتق تال، الموضع، هدا الكفار حلف خروجهم ل بلغوا 
بينتكنتؤ المدينة من صريث، إذا بالتحديد، ت)وهي ٢ ٦ ٢ ص النوية يرة الل الجغرافية 
إلئيمتد اليتم، الواسع الفضاء ذللث، ق يمينلثإ على فهي القصيم، توم والحناكية المويدرء 

اليوم(.معروف غير ينءاته الاسم آن غير اليوم، الن.هتا مهل سليم بتي معدن 







ٍٍ

^^ءءءع2أسص؟2هلءءءءأأ

عشز/اكايث التاب -،[ ٠١٩٤]

أحبعراة َو\غ 
أبوبها مدم التح، المحر وجدوا نكه المنرمحإإلئ بى بدوا حفر س رجع لما 
ئحنومالوا! سماف، أُى إئ قزيس أمزاف همشت، داوالندوة، في موقومه سمال 

محمد.إر جيشا العير هذه برح تجهر بأف طيبوالأنفس 
 ،Jمن أون، أبوا،س_مالث مماl^-t ،^ ثاعوهامعي، وبنوع1دمناف_، ذل-ك، إئ

أهلإش ملم ^^١^، ألفن حمسين المال، وكال تعير، ألفن وكانت، ذم1، وصارت 
العرببمثنمروم•وبعثواإلمح!، الآنباح، وعزلت اليررومح،أموالهم، 

صصير،و5ونأطم
اْصص•مح،

تنعمالإفيهم آلأف، ثلاثة وهم الؤامال"آ،، أبوعامر ومعهم قريس وحرجت 
امزأ٥.عنزة حس الظعن وكاJتا بعير، T؟؛-، وثلاثه هرس، ماسا ومعهم دائ، 

\ذه:ذ\نزلوا ش سائوا 

اض.،رنول حصنيبثاُس، بن وأتيي عثاذة، بن وتسعد معاذ، بن عد تسوبايث، 
الهيئة.وحرتست، الناس، من عدة في 
المرأةوهي ظعينة، جمع لغتان" ومحكوما، العين وصم ء  ١١٥١١بفم ~ الظعن ت)الظعن( قوله )١( 

قلعية.هودج: بلا وللمرأة امرأة، بلا للهودج قيل ثم لهودج، اق 
اجتهادا.أشد أي )أحد( 

عامربابي ه اش رسول، محماه الذي وهو الأوسي، الأنصاري زيد بن صيفي عمروبن هوت )٣( 
هوت"حتظااةجليل صحابي وولده أضتأ، يه اكعريف وتقدم هرقل، عند كافرا مات الفاسق، 

الملائكة.غسيل 







اكاكئننيذمماةمس

اينظفبمنة،ساتبخا.

بنأحبرناأحمد ت قاو المدهب، ابن ا أح؛زذت يال الحصن، ابن أ•حتزدا — ١ ٣ ٤ ١ 
حدسانال! أبى، حدثتى مال! أحمد، بن ع1دالتح ا أحبرذت مال( حعمر، 

محٍابمابائت،صو،ض
مال:عنة، افة وصن وماص أبي بن نعد عن أبته، 
عمحهثازجمحن أحد وعنسارْيوم اش.، محر عن رأيت لمد 

محاكاو،ظنأبجاموولأبم/
[١١٩٥]أحزجاْ/. 

ئثيأ،ماَل:أهاممد،ض1ص:و\وأمحي:-  ١٣٤٢

الدمتال حش جبجته، محي وئج أحد، محرت اي. أف 
إروهوبدعوئم محهم هدا معلوا موم يملح ينأ •' يمال، وجهي على 
أدسء آثم ثى لفث نمس y الآي-هت هذْ هثرلث، دمار، بارك ربهم 

,(٢)!١٢٨عمران: زآو ثلثو>كتغ بمدبهم؛يهم أر ءمحم نهب 

يه.الهاشمي داود بن سليمان عن ٧ ٠ f/ المني ل أحمد رواه صحح، إسناده ( ١ )
به.سعد بن إبراهيم إلئ بإستادهما ( ٢٣٠٦)ومسلم (، ٤٠٥٤)البخاري ورواه 

له.سر بن هشم عن ٢ ٠ / ١ ٩ المني ي أحمل■ رواه صسحيح، إسناده ( ٢ ) 
٠)الترمذي ورواه  الصححل حبان وابن ٣، ٩ ١ ٦/ المني ل الموصلي وأبويعلئ ٣(،  ٠٢

يه.هشيم إئ بإستادهم  ٥٣٦/ ١ ٤ 
قوأبويعاى (، ١٢٠٤)المال من انمخب ل ال حميوعبدين (، ١٧٩١)لم مورواه 

الاثارمشكل شرح ق والطحاوي ، ٦٣٢ / ٤ المتحرج ق وأبوعوامة ، ٦٥٥/ الخد 
به.أنس عن ثابت إلئ بإستادهم  a١٧٥/ الصحح ق حبان وابن ، ٤١آ/ 



قال!الجوهري، أبومحمد أح؛زوا ت قال عدالتافى، بن محمد أ-حيرئا — ١ ٣ ٤ ٣
ا؛نحدسا ئال; مموف، ابن أحترثا ئال! حثويه، بن أبوعمن أحترئا 
يال!عمن، بن محمد أحترئا هال! سعد، بن محمد حدسا قال! المهم 
الماززأ،تثز أبى ض سعيد، بن صمرة عن عثماو، بن الصحاك حدسى 

قال:

اف.علارسول، يمئة ابن علام، أحدوآنا يوم حصزُت، 
حسأمامه، حمرْ قي عش'قتثيه ومع افه. وثوو مرأث بالئيف، 
قآئثلرالناسئابواإثه، نأيت، حش وآناعلام، أصيح هجعلت ئوارئ، 

.١١١٢٠^ زئول قام حش يحضنه أحد ^، ٥١عتتد ئن طلحه إش 
عليبن أحبرياأبوبكرأحمد قال،I المزار، محمد بن عتدالؤحمن أحثرثا — ١ ٣ ٤ ٤

بنمحمد حدسا ثال،! محلي، بن أح؛ريا هال،ت الحافظ، يابت، ابن 
محمدبنسمعت، ثاز،ث __؛_،، بن المح حدسا ثاز،ث الحكنمؤ، أحمد 
يةول،تالمنيابؤ يوسف، بن محمد سماوت، ئال،أ الاسملآي، حلم، 

تجَزثولاش.مبمملإ
كقث،لئنض/

قكما الطبقات ل سعد ابن رواه الحديث، مروك وهو الواقدي، محيه حدأ، صعيف (إساده ١ ) 
■الطبقات من سنده الخبمر هذا وصقط الإسناد، تهدا  T١٦٥؟/ للمصنم، المنتظم 

به.عثمان ين الضحاك عن ٢ ٤ ٤ / ١ المغازي ق الواقدي ورواه 
بنإبراهيم عن  ٣٦٣/ ا ٤ بغداد تارخ ق البغدادي الخهليب رواه لانقطاعه، صعيف )'؟(إسناده 
المنتظمق والمصنف ، ٠٢٣ / ٤ ٨ دمشق تاريخ ل عماكر ابن طريقهت من ورواه به، مخلد 

٠١٦٦/٣



^اتباثثمنيذمما؛مح 
^^لء11&ا8اء2لصءهههصه^تح.

أبوجعمربنأحبرثا ت قال عدالوهاُت،، بن محمد بن الحنص مت، — ١ ٣ ٤ ٥ 
ةاو:حوئئا1ظينىو:أنيرهماسن، السه، 

:Jliننتك1ر، ١^ خدي ئ1ل: اطوبؤ، دآوئ تن تهان 
ملثابذر، يوم أبر مذ حلف نن أئ أحوه وكاذ حلف بن أب محن 

درةمن هزئا يوم أغلئة"قل هزنا عندي إن اف.ت لزثول ماو مدي، 
اف/هنثولاف.:شمحصمإنشا; 

حلفئن بضرأى أحد شب إل الئنلئون وائحار أحد يوم كان ملئا 
الربترونغ العوام، الربيرين علة مند علة، نأمل اقو.، زئول 
زثولوندعلته دعة، للزيرت ويال، اممه.، رصول منه مأحدها ائحزته، 
صريثا.وحر مدى ^١، هطتنه اقو.، 

بأس،يك،  ١٠٠هجنثوايقولوزت حوارل'اا، وله مارئثوْ ال٠شرمكول، يأذزثه 
الفلهزانبمئ مامت، حى محملوْ أهتاللخ،، ا آنت لي يال، هد ألتس ه؛ةولت 

ءلئأةتالسةقه"،.
الفرقمقدار فيكون آمع، ثلاثة سع مكيال — هر أم—والقح وإّكاما، الراء —بفتح الفرق ( ١ ) 

تقريبا.لترا ٢(  A،0)أو كيلوغراما، )ه،آ"( 
وقولهتراق، حمعهات ترنوتان، وهما والعاتق النحر ثغرة ين مشرفة عفلمة )الترقوة( ت قوله ( ٢ ) 

المومتح.مشارفة عن كناية ه آلماي، بتتن تعالى" 
حياة.بقية فيه تزال ولا منها أحد إذا المعركة، من الرحل ارس ^١^ )فارتثوه( توله؛ )٣( 

صرتا.به أي )حوار( ونوله- 
T١٦٦/ المتتفلم ق المنم؛ رواْ سيآق، كما متصل صحح الحديث، لكن منقعلمر، امناده )٤( 

ناد-الإّها
عدارحمنبن إبرامم بن صالح حدثني فقال: ، ١٣٣ ص المير ل إسحاق بن محمد ورواه 

أيضا.متقي وهو فذكره، فال؛ ،، عوفابن 
إلئ=بإستادهما ٢ ٠ ٦ ٣; الموة دلأنل j والبيهقي ، T٣٥٧/ المدرك ق الحاكم ورواْ 





اك^لئءنننيذرماةنيس

ّ"،نءلأبج"<،نابماتس.
عز1صحاةكم،قوم، أي أصحابضافينمحر1 

دماسظئوبي؟

الذسةة.من ص؛ين واض، اثس لنأتص قائوا: 
افول وّئع يمح، قلم قآملوامتهرمين، وجوههم، صرقن قلماأئوهم، 

زجلا.عشز اش تئ ع. 

رجلا.تبعص منا مآصابوا 

ندوأوتمحىيوم الئنركص ثى أصاب اله.ئد رثوو وكاذ 
قمحلأ•وثبمحن أسيرا، سبجس 

محثد؟١^٢ أفي محثد؟ ١^٢ أبي محئد؟ ١^٢ أبي أنوثمال: مماو 
M

زئولاف.أ0يج؛؛وْ•ئنهاهم 
^^يأبيامحملأرسَ؟أنيمحم

أيالخثاك،؟ ١؛؛، ١^٢ م الحطاد_،؟ ائن ١^٢ أبي نماده؟ أى ١^ 
الخطاك،؟.اتن الثوم 

كفيتموَ.وقد قتلوا قثد هؤلاء، أما هثاو<ت أصحابؤ، عش ألبل ثم 
•الهرب سرعة علئ بمنهن لكي ثيابس من رفعنا ؤإنما ساق،، جمع )أسواقهن( ت توله ( )١ 

•صانها ل المرام تلبه الحلي من وهونؤع حلخال،، جمع )حلاحلهن، نوله؛ )٢( 



^^ء2ل؛ءءءعءءصءصهص

عددت١^^٠ إ0 عدواف، واشو\ كدس هاو: مثكصئسقأو قنا 
ثئوءك.ما j^، مي وقد ئهم، لآحتاء 
نممثله الثوم ستحدوئرقي إثآكم سجاو، تدر، يوم ثوم قماو؛ 

مبها،دلمسني•

مورماغل مد، اغو -^^>>: ١٣
تجولا؟.أك 

مول؟.ما اف، رسول يا ممالوا: 

اشُأقليىدأجل•مولوا؛ هال؛ 

قال:لاالنئئم

1قاوتئولالهس:آلالهولا؟.
مول؟.ما اف، رسول يا قالوا: 

الأثنلأناولأمندمص.؛ال:ئولوا:

شيءكل من آعلى والمعنى الكعبة، ل كان صنم اصم الباء- وفتح الهاء -بفم )مل( فوله: ، ١١
الكمة.عنلء بعبد.و*أا كانوا التي قريس صنم الأم تأسن، )العزئ( )٢(قوله: 

به.الأثجبإ موصى بن حن عن  ٥٥٦*Y/ ني٠ المق أحمد رواه صحح، تاده إمح)٣( 
به.معاؤية بن زمر إلئ بإسنادهما ( ٢٦٦٢وأبوداود)(، ٥٥٦البخاري)ورواه 
به.السعي إمحاق أبي بإسنادهإلئ ( ٤٠٤٣البخاري)ورواه 





]يتجزماتاب 

اثسمص عراق قي 
شهرأ•وثلأيى سبمة رأس عش 

محيأمنهتا،لكل وجلين دية ي يعينوه أف محكلمنهم إليهم، اه. رئول حرج 
؛._jJقالوات أمه، عمروبن قتلهما 
صحرة.عثه فأطزح اليت، عش أظهر آنا جحاس• عمروبن قال 
به.هثنم بما ليحأرل محوافه معلوا، لا مئك،ت ين تلام قال 

بلدتح،،مذ احرجوا أن وبمغإلهم• المد'ينة، نريئإلى هنهمئ المر، مجاءْ 
فتجهزوا.ايام، عشره ومحيأجلتكم 

ويميكموعترهم، مومي، مذ ممح،ألمز، هإف لأت٠مجوا، اينأثئ،ت هأزسزإلمهم 
هطثال.مذ و->Lءاؤىلم هزيظة 

ؤدال،:ماشمج.أنحف ئ مح، مطبع 
مكتوم.أم ابن المدينة عر واسئلث رايته، يحيل وعلي مسارإلهم 

وحيلهم/مريظه، واعترلتهم والحجارْ، بالكل بمربوف حصنهم عل5أ، مثاموا 
عطثال.مذ وحلقاؤه1 ايؤ، ا؛ن  َسايا.من وِسو«م يي، , ،

بعير.ستمائة عر فتحملوا مذبلأدك، لفرج ممالوا• لنلهم، ومطع محاصرهم 
،.الإبلإلآاككه١١خف زننا كبدناؤiي، لأل١^^٠١ قال: 
وكافسما، وأربعيذ ويلاثماثة بيضه، وحمسيذ درعتأ، حمسيذ منهم محأحد 

مئهُأحوأ.ثم وُولم خالص1ا ذبم، 
مسدالة.حلق لأما ١^^٤ ما أراد ويل• السلاح، أي )الحلقة( ت توله ، ١١



تذرالتوعدم عشر الئادص الباب 

اوب

نيما؛بمدالننءد
تذرثننازنكم التنءاJ ت ئال اص_زداقذأحي 1^1 اث_ذثال أ؛أل وديك 

]ص'نأ.وص.
ألفل س اممه رل رّمحثزغ أبوئميا0 الموعدكرة دئا ا علث

طالب•أبي بن علي لواءْ وحنل ونمنالإ، 
القعدة،ذي لهلال تمام موئتا الصئزاء بدر وكائلم، لهم، بتفائ وحزحوا 

وربحوا.ثاعوا القعدة، ذي لهلال إليها ئاكهوا 
جدب•عام هذا ومال• رح، ثم الظهزانل١،، مز حى أبوشمال وحزغ 

٠الت^٥^^٠، ١١محثي. أبو اح؛تئا ت قال ع1دالناة_ي، بن محمد أح؛تو_1 — ١ ٣  ٤٧
الحارث،حدسا ع1ل،ت ، معروف، بن احترداأحمد مال،! حثويه، ابن أحترثا 

بنحجاج احبرتا مال! سعي.، بن محمد أح؛رئ1 ئال! امائه، أبي ابن 
الشاسإن آلشاس ٣ ئاث ؤأؤي3 عذمجاثي•• جرثج، ابن عن محئي•، 

هال:[، ١٧٣ب: ]آل ،■ تم ثتتمأ -ق 
هتلثمنج يدرحتموعدؤم محمد،  Ljأحي•! يوم هال، ة_داأبوس-مانى 

الثوى،يوامموا بدرا، ثرلوا حص لموعي•؛ ه اللمي دائطال_يى أصحابنا، 
[،١٧٤ممران!]TJ وفصل؛ أش نن ىعمةِ وةمألوأ : اممه هول ددبلاان١ 

.٢٢الصعنتىلبدر عزوة وهي ال-جارْ، مى أصابوا ما والمصل 
كيلأ•( ٢٢مكة)عن يبعد الحجاز، أودية من واد ~ ثانية وتشديد أوله، بقح ~ الظهران، (ُر )١ 

د4.المصصي يحمد ش جاج حص 





الجندوذوقة عشزءراْ الثاثى الباب 

عثيالثامن اس 

شهرآ•وأزين رأسيمة عى 

ألف.ق نحرج مربهم، ش يظلموف كثيرا جمعا بها أف اقو. رسول تلغ 
ناتسف1غينمممص.

ررجع^'r،، مذ وهزب أصاب، مذ محأصاب زرعانهم، مانتهم ش بججم 
إياس.

شمالتقع الجوف، من قرية الضم~ والأشهر فتحها، ت وقيل الدال، بفم الجندل— دومة )١( 
كيلا.( ٤٥٠اقة)ععالئ ء تيما 

فمرةمرة، من أكثر المدينة التي. ولاه الصحابة، كبار محن الغفاري، عرفطة بن ص—ٍاع هوت )٢( 
حيرإلئ حرج حنن ومرة حنين، إلئ حروجه وقت ومرة الجندل، دومة غزئ حض هنا كما 



كنزالتابع اتاب 
السيءعُ"هراة ي؛غ 

جتغصزار، آبى بى الحارث سيدحم وكان \ذشثمها.< لبتي بتر انم وض 
اض^^.رسول وحنا«_، 

منائ\مأمتنولاشه/-،[ ١١٩٦]
رأسرالعدو، من عشره ثل وا-حدْ، ختلث يحملوا أصحاثة، 

واجب•رجل يوظ النئمحآ يمل؛ى ولم 

مح،نامحا،وكاكالإؤم
ين•أنل ناش والم آلاف، نمه والئاءُ محر، 

يكاكاها،له، عم وابن منس بن ثابتا سهم ق الحارث بنت جويرية وحصلث، 

وتزوجها•عئها محأدئ كثابيها، ل سثبمة افه. رسول يجاءت 

أيديهم.ق كاف ما ياعتقوا ينتريوذ، الثه^^ رسول اصهار الناس! ممال 

؛ديد.قرب واد اسم وهو مكسورة" سين نم ساكنة ؤياء الراء وفتح الميم يضم المريسيع ( ١ , 



الحندق^1؛ ذم م العنؤرل الباب 

العشزولالباب 

الحتدقذكرعراة قي 
ماةالآ-خزانم،•ض 

يمحوامححزجمتينأنزاهلم1بيش، 
ثأتواحرجوا، ثم قتاله، على واجتمعوا؛تهم الحروج، 1ليى ودعوهم —ا، ئريث 

•مثردلك عش يمارموهم نل؛ثاأاأ، وتى عطمال، 
آت*ف.أرثعه ثكائوا وجمعوا عزيش، وجهزت 

وحمثمالإوألما يرس، معهم ومادوا الندؤخ، دار يي اللواء وعمدوا 
محر•

تننياؤ،وهم الظهتان، بمئ تنوحج روايتهم أبوثماف، يقودهم و•حتجوا 
وهلمأشجع وحزجت، أأم،أ"أ؛، ^ فزاره وحزجغ بموأت-دلأآا، معهم وحرجت، 

واهمىمن جميع يكاف أيضا"،، أربمماية وهم بنومثْ وحزجن أزبئمادةل؛ا، 
الآ■حزاب.وهثي عشنْآتُف، المائل من المحنيى 

مضربن عيلأن مى بن حمنة بن عكرمة بن بنومتمور اللام ونح المن بفم سليم )١( 
ءدذان•بن معد بن نزار ابن 

مفر•بن الماس بن مدركة بن حزبمة بن أمد *وت الين- وفح الهمزة -بفتح بنوأمد ، ٢١
عيلأن.قس بن سعد بن غهلفان بن ييث بن بغيض بن ذبيان إلئ سون بنوفزارة )٣( 

عيلأن.قيس بن سعد بن غطفان بن رث بن أس>ع هو ( ٤ ) 
بنيث بن بغبمى بن لبيان بن معد بن عوف بن مرة بن غيظ بن نثية الئ سون مرة بنو )٥( 

غطفان.



ا.صةولسصة„
^^|هل1لءصل»«1هلأل»أألء«س

ضا<.^طافهتمحي[ئشبس 
ثالثندق.ن نالنا ثأثار 

نالعلأ<.تفح اضهبالناسإى زنوو نئن 
معهموعمل آيام، مق ق الث1دق مر؛ غوا وم آلاف،  J^J_4المنإلمول وكال 

نئوُلاشِمبم

بنعلي بن احبرياأحثي ت مال الثراو، محمد بن عنداومحمن أتمريا — ١ ٣ ٤ ٨ 
ننمحمد أح؛زدا  ijljعداممو، نن أحمد أبومحم أحثريا ئال• ثابت، 
خدنناماو: >^، J1الخن ئ إنخاj خدكا ئال: ]لتي، ن أمحي 
ننالراء خدش مال! ميمون، ص عوف، عدسا مالث حيمه، نن هوده 

يال(؛عازب، 

صخرةالخندق بنص قى كا وضت الخندق بخمر القوه رثول أمرئا 
المعاول.٥^١ لاثأحد ثديخْ، عظيمه 

بمأتئولاف.،ظوثانآهاأهم^١^^^.، ١٥هاو: 
ثلثها،ذمختوِ صزبه، غزب ثم اقو، م بنومال،: المعول،، وأحئ. ثؤثة، 

الحمرقصورها لأبصئ إني واف الئ_ام، مماتخ أؤست، افأ'أك؛ئ، ومال،: 

الآحرئتالنسخ ول الأصل ق وحاء اوري3لأق، المتحف خة نمن المعقوفتين ين ا م( ١ ) 
معن.لها أحد ولم )فصولهم( 

ؤيخاتجاه، كل من عمرانها به يجيهل دالمد.ية ظاعر جبل ثانيه" ؤإمحكان أوله، بمح ~ ّّني ا ر٢ 
الفتح.مجد ومنها السبعة، احي الممنه الغربي لجنوب، ال 



ادحندقذكرعراة م العشروذ التاب 

الثاعه.

مارس،مثاتخ آغطستخ آحر، يلظ ممطع الئاته صزب ثم 
الأمحص-المدائن هصر لأبصر 

افُآمحث،: jjjانمر، مك محطغ اف، بمم :  Jujالثاكه، زب صم 
هدامذ؛ّآكاني صنناء لأبصرأبواب وافإنى الثمن، قماتخ أعطست 

الئاعتَ>"أ،.

وخيفالماس، ومثل الحندق، يوم الخوف ائتي الث—؛رن علماء مال 
١^١^■هر 

منهممعتز حنلهم، فيه يئحمول الخندق مى مضيما المنمركوف هطلن، 

وعوصعيفأستاذ، بن ممون ت له ال ؤينعبداش، أبي ممون لضعف، ضعيف، )'آ(إسادْ 
بغدادتاؤخ ل العدائي الخلسي، رواه ياق، حمكما صمح ثابت، الحديئإ ولكن الحدين،، 

. ٢٢٨ّا/المتفلم ق المصنف، ءلر!ةهت من ورواه به، الأصهاق نعيم أبي عن ٤ ٥ ٦ / ١ 
وأبونمم، ٢٧٦/ ١ المسند ل والرؤياف ، U٣٧٨/ الصمم-، ق ثسة أبي بن أبوبكر ورواه 

حلفة؛٠.بن عوذة إل بإنادمم ٤ ٢ ١ م/ النوة دلأتل j والمهقي (، ٤٣النوة)• 3،دلأتل 
وأبو، y٩٦٧/ الحديث، غريب ق الحربي وأبوإسحاق ، y٦٢٥/ ٠ ند الق أحمد ورواه 
لإ.الأعرابي جميلة أبي بن عوف ؛إساده،وإلئ  y٢٤٤/ الند ل الموصلي يعلى 

مديدء،كدتة ئتزصته ئحفئ، الحندق يوم )إما بلفظ جابر حديث الحديث، لهدا ؤيشهد 
زتطنت؛ liنأ ت1زو، ^١ قال: الحندق، في م.بتإ كدته ندة قالوا: ه \لبق ثياأوا 

ئناذثصزب،، المنول اني، ظنت دواما، لأئذومح، ايام ثلاثة ولبسا بمثج-ر، معمسرب 
٤١البخاري)رواه .الحديث،(، أوأنتم.. أمل، كينا  ٠ نيالمق وأحمد لففله، وهدا (، ١

(.٤٣،والدار٠يفيالن)١٢١/٢٢
قالمائي رواه الصحابة، من رحل عن مكينة، أبي عن من به لابآس آحر شاهد وله 

٣.• ٤ الكثرئ؛/ المنن ول (، ٣١٧٦اكري)المنن 



أ.هلةهءقة

ابنوص البراز يدعوإئ تجعو م-4مت •جماعه، 
هثقة.علؤ ثاززة - نته سعين 

شسفيهابمينامح،وىطواإئ ئانبموا/ [ ١١٩٧]
ثعثوثاضيوبئدظهرأولأةضرأ،ودالث س اممه رئوو يمل ولم 

وسويهمئارآرا،.موزهم ملأاممه العصر، صلأة الونش الصلاة 

وعشرين•أزبما ويوت لتله، عنزة اف.وأصحالإبمع زئوو وحصن 
بينهم•نحيل ومزيظه هزيثن ثن ئثض ٣، ئد ننئود تن نع4ثإ وكال 

مثام،بدار لنم لأصحابه؛ أبوس-مال ، _iJثدييه، ريح وثبن 
ولقيناقزيظه، وأحامتنا ا، الجناب١٢وأجدب والحافئ، الحم،، هلك كد 
ئزتحز.إر ئازتحلوا روق، نا الزيح من 

يته.الئنلمص ومن ثلأثه، يومئذ الئنرض من وئو 

صاف رصي طي حدث س ( ٦٢٧لم)وم(، ٤  ٥٣٣البخاري)(رواه )١ 
الخصب.نقيص )مأ(ملهت)أجاوب( 

الجنابحصمب فلأن ومال! القوم، محلة من ترب وما اء، والفنالناحي_ت و)الجناب( 
الجناب.وحديب 



وظأي مراة ذكر ني دالءنردذ ادحامحى ال؛اب 

واذبذوو)آالحائي الباب 
نيذمما؛:مح>;ة

أذالأوي1مئك إف ثاو! جبنيل، جاءه الخندق من اقوس وئوو اشنق لما 
حصويهم•بهم ممزلزل إليهم عامد لإش مريظة، بثي إلئ سير 

^:أختاايناطسقاو:محاأظ
حوسا ijljاُي، حدش ماو1 أحمد، بن •ء1داش حدسا ! ثاJ جنمر، ابن 

عنعنوْ، بن هشام ض نلثث~ ابن ~يعني حماد حدثنا ماوت عماف، 
عايثة•أب؛ؤ'عن 

هجاءهلثئثسو، المشو يحل الآحراد-،، من هؤغ لما اقو. رئوو أ0 
ئخ،ىثلثاأيثا

بمد،

زأثةهدعصب اتاك، حلل من أظرإلجبرئل، كآئي عائشة؛ مالئ 
؛نانتر»<,

لأمثواأل يأتزكب افي. وثوق أل اثس ى ودي الثير• عثنا٠ قال 
ثلاثةق ماز م مكتوم، أم ابن يانثغلمث هزيظ4، بني في إلا العمز 
انمار.أشد آلاف،،

به.لم مبن عفان عن ٤ ٥ ٨ / ٤ ١ أحمو رواه صحح، ساده إ( 
(إسادساإنىث،١٧٦٩(،وسالم)٤١٢٢(،و)٤١

ءردْبه•ابن 



ئأزمئن تاة إوي أزيل اف ءأزت1واإنىزضو 
محولة،افآوو حنت سال! ثزلج؛إ الدبح، أل بدْ إلتهم ئأثاو مئاوووْ، 

يعاني،افة أئنل حم، يأيت، ولم المسجد، في، ثمنه هرط 
محثدننس اف وئوو ثأمزبس س، اممه وترو حكم عش ثزلوا يم 

والدؤثه.\ذئت[ق وعزل داح؛ه، وJحوا ئكمموا، منانمه، 

ينع،وثلأيماية تنف، ماثة وحمألما هكاثت أمتعتهم، وحمت 
؛.وجمالاكانتائواصح؛ وحجفة، وحمثمالإترس وألمي، رمح، وألمي 

نجعلوكادوا اش.أليهبهمم، وسول الأوس وئمت، 
تجإدتجينسيمتجافءثل

 ،،^١^^^^J3 ،;; ،ناريJ٧١كإ ِووال.^<
محريوقعزوجل اش بمحكم يهم حكئث، لمد اقو رثرل قال 
،.٢١أنس سعة 

أى،رنواصح( وتوله; عتب، من، رباط ولا حب بلا حلود من الرس )الحجفة(; قوله; )١( 
الماء.عليها يقئ المر الجمال 

الخيري.صعيد أبؤر حديث _، ( ١٧٦٨وملم)(، ٣٨٠٤البخاري))٢(رواه 



ؤاسثونىالتاب 

فيذمعراةضلخ؛انىلا،
هؤاف رمول نمج ست، سه الأول ربح ق وديك ع1مالاآ،، بناحية وكائوا 

ب[١٩٧ل• وجع/ ثم الجمال، ل مهرثوا إلهم، 

إليهمسب مضر، بن إلياس بن مدركة بن بنوهذيل هم: - الياء وسكون اللام "بفتح لحيان )١( 
حلمحاكمحر•

شمالاءشمكة من كيلا ثمانين افة معلئ بلد — ين الومكون العين، ءمان-بقم )٢( 
المدينة.حلريق 



^^^ألأءسء1هءءل»ءلصلس«

ؤالع|نئونىالثالث الباب 
الغابةغزاة في 

أيضا.محت شق ١^^ ويع ي ودبك 
وقتلد1نتامه1، ، اف.١٥وو رث-لماح أعاوعش حمن بن عثة أو ودبك 

الصريح.وجاء ناعيها، 

قعثادة بن محني وحثم، مكتوم، ام ؛ ٢٠١وانتظث اش.، زثوو نحرج 
اضةئافيمك.زئاو;إناء/للئ1وي اس،ؤ.ض 5لأبمة:حنوو 

امحع•وراءهم ومض 
لمالعطاس، ^٢ ١١إل الله، رسول، يا ن1مةت له سال، ١^^^، رم.ول، وجاء 

•ورجعأ"آ، أ، ئأنجح١٢ملكث، اممه.ت رئول، 

)ا(ملخ:)لقاح(سسانيلهاشا
الفتحمل لم أمالمؤلمة، من ولكن صعبة، له المزارى حديقة ابن هو: حمن بن وعيينة 

العير،بي بعض مص تميم بتي إلئ ه اطه رسول، وبعثه والaلاتف، حنذا وشهد وشهدعا 
عثمان.حلأنة إلئ وعاش الإسلام، إلئ عاد ثم بكر، عهدأبي ل ارتد قد عيينة وكان 

فامحجح(.)ملكت، ت قوله )٢( 
منهم.وتمكنت، عليهم ندرمحت، أي: ومعنى)ملكت،( 

العفو.حن والأسجاعت با-م، وأرقهم، فاعف أتما )فأّجح( وقولهت 
(.١٨٠٦وسلم)(، ٣٠٤١المخاري)رواْ )٣( 



الحديتعراة ني داسردذ اواع الباب 

والعشرونالراح الباب 
فىما؛الغتئءااء

وحتج،ثأنن•ءوا، العمزة، إش أصحاة الله. نمول انثنفز مت منة في 
مكتوم.أم ابن وامتح1م، 

المرب•محب الثنوف إلا بمتلاح يحرج ولم 
بماصؤأنخات4ُ.زناى 

دجل1شلآأ.بالثدن دعا م الحلمة، ذي ١^^ محهثش 
بدثه،مبدول وهي وأمم وءثاJها، الآيمن، الشق في >و_مها أم 

بدر•ين؛ عتمة الذي جهل أبى جمل محها 
ولص-وأحر؛ 

وهدمواوعنآ5ئوا صد0، عش هأجثعوا •حئوج_ة، الثنركن وتلمع 

الياءين،وتخفيف الحاء، —بغم ٢ت)الحديية ٢ ٠ ص الأنوار •شارق، ق عياض القاصي )١(تال، 
المشين،عالئ صطاما كذا مكورة— ة بواحد وسهماباء مفتوحة، والثانية اتمة، مسالأولى 
بأنالمديي بن عالي عن ذكر نم الأحيرة( الياء بتثديد يقولومات والماحل.تين الفقهاء وعامة 

اليوم؛التمسي،الحديبية ونس تالت،ت يخفقوما، العراق أهل وان يشددوما، المدينة أهل 
جدة.علئ'لريق مكة، غرب كيلا ( ٢٢مسافة)عالئ وتقع 

بالإبل.مختص وهدا لتمان، الدابة نلهر يه يغهلئ و،اوما الجل، من قولهأ)نجللمث،( )٢( 
محها.الاس بكف هدى أما لعالم شعار من تطعة أعنانها ق علق أي )نليها( )٣(قوله: 

الجانبينأحد ق منتها أ'ق أوبملعنها حاليها يشق أن وهو أعلمها، أي )أشعرها( وقوله: 
•هدي أما تحرف و؛انلكا الدم، يئلهر حس 

التنعيم،محلريق على مكة غربي واصع واد الدال،— لفح اللام، وسكون الباء، بقح بلدحِ )٤( 
بالحديبية.ؤيتتهي الشهداء، حي مائة من يبدأ 
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وماوبوا•اشمأ١،، كر؛ع إلى همارس محام 
مزكثالحديثة، مى دثا حس از وتالحوف، صلاه اش. رمول مصش 

واحلتئ•

،.^٠١١٩خلان قالوا: مأت، لكلك:زيثوءاره، : اشLنوJ قاو 

زافولأَانا ، ٢٤٧١خاص خبمها ذش' خلألمح، U \ؤ: تئوُل قال 
افبإلأئشؤثثثزإياها.حزمة ينفيم فيها حطه اليوم تسالوني 

ود.ئه.عش عوده راجعا يور قامت رجزها، ثم 
مسهمامنداJترغ الماءأْ،، قليل أثمادالحديتة ثمدمن عش بالئاس يزل لحس 

جلوتاعرالبز■بآيسهم اعتريوا حش بالروا:؛لآ،، لهم قجائئ فيها، قرنه كائنه 
الاحابتسلك وقئجمعوا قوبل-،، عز محي جئناك قال: ، ٢٧١٤وزقانن ولحاءتديل 

معجمة—بغين والغميم — المهملة وبالعين الراء ، وتخفيفالكاف، كرنع—بفم الغميم، كولع ( ١ ) 
عنانار يعلى ؤيقع والد.ية، عكة بين واد ص—اكنة— ياء يعدمحا مكورة، دُءم مفتوحة، 

كيلا.( ١٦مسافة)علن 
كلمةوالوصل— الوقف، ق اللام ومكون المفتوحة المهملة —بالحاء حل( )حل ت قولهم ( ٢ ) 

الزجر.ق تأكيد والثانية المير، على لحثه البعير لزجر تقال، 
صاحها.يأمر تأتمر تعد فلم بركتؤ أي )حلامتؤ( ت قولهم )٣( 

هاصدحولءكةكا^^سصاِإلألأنافبم
الكعبة.ليهدم حاءإبرمحة الفيلمحهايوم حثي 

القليل.الماء الثمي: )لمد( فوله: )٥( 
ماؤهاّوارم البتر فاريت، أى الحجمة— والشين بالجيم — )فجاشت،( فوله: )٦( 
شهدنم الفلهران، بمر الفتح يوم أملم الخزاعي، ربيعة بن عبدالمزي بن ورقاء بن بديل هو: )٧( 

النيحياة ل تول إنه ويقال،• ونول؛■، >ا والءلاتقحننتا 



حٍ__الخديثت عزا؛ ني نالب1ئوو \لإيإ ازب 
^»»»ءء1صهءه»ءه1سء»عصد^^(.

الفوولأه زالئثاذ، ؤاش1ة، اك1ايور^، ^ ٠١تيأ زتنأط1ثهلملا،، 

 Jزثوو سا I.ثمىاكت، بهيا شلوف جئنا إثما أحد، لقثاو ثان لز إثا اش
ٍثثثاضُئاظلأاة.

بمحودلك،لكلمة منعودل؛ا، بن عزوة ثعثوا يزيشا، بدلك، ماحبر بديل هرجع 
ذكه،مدحن هابل من ؤيزجغ هدا، عامنا في اكت، عن ردة قالوا: هنيئا، ءأح؛ت 

ويطوث•

لأنيزأهقئو،مائعالأاشثعهدأزنومحا0ننعها0إبيمش، 
هكتوا!الصالح، عش اجمعوا ثم الشجرة، J،>؛£، الزصوان، 

وصععلئ واصط1حا عنرو، بن وشهتل عداممه بن تحثي عثؤ صالح ما هدا 
لاأنائلأيه عش بمض ض بمصهم و؟كم، الناس، محها يأس سص، عئز الخزب 

ثلآإغلأل،لْ/

مكة،ق وظائف من يه يقومون ماكانوا عع وأصلهم تحديدهويتهم ق اختلف الأحامش، ( ١ ) 
ممرايذلكإلتجمعهم،ونيل؛ قشبواإليه، حبشي له يهال، مكة أمقل عندحبل كانوا إمم ت نيل 

7؟مُعرفنا أن مبق وقد ، ١ ٦ ٦ a/ العرب لسان ق كما التجهع، والتأصشت 
اللبن.ذات اJاءة وهى عاتال، جمع )العوذ( )آ(نوله: 

*ابكل حرجوا أمم يريد أطفالها• ا معهكان إذا الت-وف( من الأمهات مل( )العلل وتوله: 
مكة.دخول من الملمين يمتعوا أن إلأبعد يرجموا لا حتئ يحتاجون 

)•آ(توله:)تِ؛د(
وجماعتها.قريش معثلم ؤيريد ودهماوهم، سوادهم أي )محضراتهم( وقوله: 

ؤ،الأكابر أح—د كان عبة، شبن الغيرة والد عم الثقفي، محت_، بن عود مبن عروة هو: )٤( 
دعاهملما قومه قتله النص،.، حياة 3، واّتشهل- الهجرة، من التاسعة المنة ل أملم قومه، 

للإسلام.
بالخفية،وقيل:ّلاليوف،،و)الإغلأل(:=





حتزمزاة ذثر م دالعئردذ ادحامس الباب 

واليذوو0الحامس الباب 
نيذمغئا؛مح'"

وياثلوه.حصوم دحلوا وصل قلما حيبر، إلئ اطو. وثوو حرج 

aرجلا عر حمة امأن الءممن و\ّتاءهد 

زصهابمابمأ.

الفثحش:أئه.نلك0 ، ٢٢١٥^مقئ تزلحي زخزغ 

الشام.طريق على شمالا كتلا ( ١٦٥المدبمة)عن تبعد معروفة بلدة ("؛مر )١ 
اليهودي.الحارث ابن الراء— ومحكون الميم —فتح )لإ(مرحب 





المنحالثادزواسئونقذرعزا؛ س

َمش،ؤمحنهاوة

سوْتوأربع مر، يق بمش أْر عيرألا القثاو، عن الق. رئول وثهئ 
الحارث،بنت، حكيم ام امرأته له اسثأمثث، ثم قهزب،، جهل، أبي بن كرمة عه 

مامحُرئوواشلأ
ءأيثماثينالأَنؤد.

الؤصا.ءة.من أحا0 وكاف عثمان، لة مانتأش نرح، أبي بن تند بن عنداممي وه 
ئهُممُينتياشاهم.

طابب•بذأنح، علي قله متد، بذ الحويرث وه 
•أبوبرزْ قتله حْلل، بن هلال بن عبدافه وه 

هثسبئث،محَ،ماص

،.^؛ljiهاثّثإلا،، عمررين مولأْ ناره و. 
هوميه،هتلتا.

عثمال.حلأفة ق مائئ1 حص أمنت، ؤتث\.1 وه 
بنأميه بن صفوان قإلألنية عيرحالي، جمعا يلقوا لم الأنؤ. رسول جنود وكل 
>،،[١٩٨]بالخندءءأ؛، يزئش من جمع قي جهل ؤعكرنهننأبي عنرو، بن ونهتل حلم،/ 
فيأصحاJه،^lJiJ فاح ورمناّ'بال؛ق،، السلاح، وثهروا الدخوو، مى محمثثوه 

عبدمناف،بن ت، المهللوهوابن هائم( عمروبن )مولاة المصادرت بعض وق الأصل، ق (كدا ١ ) 
هشام(بن عمرو )مولاة أحرئت مصائر وق 

يLJأمكة ق كبير حبل والميم" الدال وفتح النون، وسكون الخاء، —بفتح )الخندمة( )٢(^^! 
كثيرة.أحياء اليوم وفيه مكة، حنوب إلئ يمتد ثم الحجون، حبل ؤيقابل عامر، شهب من 
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الثابعالباب 
محغثاْغش

هوزاذعراْ وهى 
/١١Jئنثنظثلأئى

وثقفه_وزارا أفزاف مثت نكه فتح لما اش نمول أف سسها وكاف 
\ذئ1لموئزى.عوف بن مالك أمرهم وجمع وحشدوا، بمض إئ بمصها 

الأندادوجنلت، وإماضفئرلواأوطاسرى، ؤنثائهم، يجاءوابأنوالهم، 
ومالإمحن وهوابى -وهوأض- المنة بن يثني نتهب وأحرجوا يأتيهم، 

ينبتج.يهأ أعواد/ مى وهومنكب شجاو، ق يماد سه، [ ١١٩٩]
ألما.عشن اسي ق مكه مذ اممه. وئول محرج 

الدليل،بعلته اممه رسول وركب صفوفنا، أصحاة صم، إليهم وصل ملئا 
زاليصه.والمغمز، يزعم، وبز 

اقورسول ثجعل الناس، مائهزم واحده، حمله وحملت هوزان، تملتهم ئانس

الشراع.بواد اليوم ؤيعرف الميل، طريق بعاس رئا ث كيلا ٢( )٦ مكة عن يبعد واد حنين آ ١ ) 
المحرى،هوازن بن بكر بن معاط بن من ربيعة سعدبن بن ءوذإ بن ماللئ، موت )٢، 

اشرسول إلن حاء ثم بالهئاف، مالك لحق امزموا ولما حنين، يوم المشركين رئيس كان 
ليولمهالإبل من مائة وأعطاه وماله، أهاله اف. رمول ءاءهلاْ فأسلم، يالجعرانة، هو و. 

قيسقبائل ومن قومه من لم أّمن علن الله. رسول، واستعماله إسلامه، حن ثم قلبه، 
بنسعل. مم بالمراق أيضتا القادسية وسهد اكام، فتم افه. رّول، بعد شهد ثم عيلأن، 

أبي،دقاص•
ؤيمئوالطائف، حنين بين مكة، شرق يقع موصع — ساكنة وواو مفتوحة، أوطاس—بممزة )٣( 

حرمان.بآم اليوم 



هوزاذعراة دهي حش عراة م دالتئروذ الثابغ الباب 

وزثوثة.عداطه ى زئوله، وأنصار اش، أنصاز يا .بموو: 

وعلي،وعمئ، أبوبجر، ت معه وبش العنكر، اض.إلئ ونول ورجع 
وأنثامة.الحارث، بن وربيعة الحارمث،، بن شاف وابر والمصل، والعثاس، 

أحتزناأحمداو،ت نالمدم،، ابن أحبرنا يال(! الحصنن، ابن ا أحبرن— ١ ٣ ٥ ١ 
حيكاهال(؛ أبي، حدش مال• احمد، بن عبداممه حدثنا دال،ت حعمر، ابن 

حصينة،بن الحارث هاو،1حدقا لياد، بن حدكا مال،ت عمان، 
ننعيداف هاو :  JlJأبيه، عن عدالثحمن، بن الماس_لم هال؛حدقا 

Iمنعود 

معةوست، اس، النعنة موق مال،ت حنين، توم ه اف رثول ج 'كئق 
والأنصار.المهاجرين، زجلامن ؛مائوذ 

محئدثا،يممحلهءاف؛ت>اء.
عنهمال، تثالته، به هحادمته ئدما، يمضي هي على اف. ورمول، 

الئزج.

اممؤ.ره١تالئ، ارثئ له؛ هملت، 
•ئرابف مى كما 5اولني ممال،أ 

راتا.صهب ^١^، ٥١٥ؤجوههلم، ثه يصزب، 
منالوراء إلن أقدامهم علن رجعوا أنم بمعس القهقركا، وهو وراء علن الرجؤع النكوص: (' 

الدير.يولوهم أن غير 



اهءأأإمح.سفة„
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و\ؤتح\ئ؟.المهاجزوذ، أنى ت قاو م
ئالئ:هلمأولأء.

بهم،اختف قادت 
الشهي.كأنها ومإوييم\ض° ^١ ١٩٠٥

ثودالمشنآذ:انىاص.
^لإزاق،داو:ٍئاضت،ضاٌ،ئال:- ١٣٥٢

محئمينتيض،ضوم،ئاو:
إلأومامعه ه افؤ رثول قلميرأيتن، حتسا، اقو. ول رمخ هدمتج ث—

وهوعشمارقة ئلب اقو.، رثود يلزمنا الخارث، بن وأبومشاذ آنا، 
سالخدائ،ظوثاامحاصون

ئيوئ•المنبئوو ئد وانكمار، 
.٢٢١انممارنو ملتة اقو. زئول، وطفو 

لآ:الوىذؤ افو.أظهاص، ثمحأبمد؛نامبموةزثوو اقت؛از؛ قاد 
محوئأيه من ملغ مله يعرف لا حول مبن عبدالثه بن عبدالرحمن لأن ضعيف. (إمناد0 ١ ) 

يه.لم مين عفان عن  U٣٥٥/ ني المق أحمد روا0 منهما، هذا ليس حديثين 
لوالحاكم ، ١ ٦ ٩ / ١ ٠ الكسر المعجم ل والفراق ، ٣٦٨/ ه ني المل المزار ورواه 

اكرذ،'الخالإلأماكوةْ/آإا،واينعالستدركأ/حأا،وابجىقدص 
به.العفان ما<مابإّنادمحم 

فيهثم ا متاكيرهذامنهذوا وعبدالواحد )الحارين، المس_تدركت ية حاثل الذمي وقال 
إرسال(.

صوم•إلى ؤيدغعها بمحركها أتم، بغك( ليركض لأ،ءولهت 
تميع.ألا إرادة أوقفها أي )أكفها( )م(ءوله: 





أ-محبرنيرت محال سلمه، بن حماد حدس1 ت يال عمان، وحدسا أحمال1 محال —  ١٣٥٣
محال؛الفهري، عداوخض عذر ساو، نن عداه عذ عطاء، نذ يش 

الحئ،شديد قائظ اغ؟ ى قسنئا حسن، عزؤة قي اض. دثوو ثغ محق 
الشجر.ثحت ^^١ 

قانطكقإفي،محيئلأتيآ<،ؤزنيئيبي، 
ذسطاطه.وهوقي افه^^، رسول 

الرواح؟.حاذ اف وزحمه الله/ رسول يا علتك الثلأم دمأت1 ب،[ ١ ٩ ]٩ 
 :Jأجز.ئثا

مكانظث4ُؤمحص.ظاو::طهل، 
iداؤك.ثأنا ثتثو:طث،، ؤك ققاو: 

ولا1سئ فيهما ثس لف، مذ دهتاْ شنجا قأحتج قزسي، أمؤج دماو،ث 
طثص،قامخلأ.

ي.اكلئون قزق ه ^١ هنابائم ^؛؛١ ب '}

الكمئالعلمان ق سعد وابن ، ٤ ٢ ١ / ١ المني ل والحميدى (، ١  ٧٧لم)٥ مورواه 
اتيوالن، ١  ٢٨المد؛/ ق والزار ، ٢٧٣/ ١ والخان ادآحاد و عاصم أبي وابن ، ١ ٨ ؛/ 

المستدرك؛،وأبوءوانةفياسرج ١ A/ و\وتن\لك؛رئ 

لأمة.كله السلاح محمي وربما الل.رع، هي اللأمة )لأمتي( (قوله; )١ 
قليلا.فيكون ٠لائر كظل القلة ق مرة الشجرة حلل أي ءلائر( ت)ْلل قوله )٢( 

الخل.ليف من وءلرفا0 حائثاْ أى )م(قولهت)دفتاه( 
يالعمة.والعلغيان الغمة احتمال وقلة الشاحل، وهوشدة واحاد معناهما بعلر( ولا )أشر وقولهت 



ئوزاذءراْ دهي محن عرا؛ قي داابئروJ الثاع الباب 

يرسه،عن اهثحم ثم ورسوله، آناعيداض ياعتاداف، افء^ت رسول هماث، 
راب.من 'قمحا قآحد 

شاهتت ومال وجوههم• بؤ صرب إليويرانه أش كان الذي دأح؛رني 
النخوة،فهزةيلمالأءزوحو.

يناأحدإييق لم هالول أيهم آبائهم عن أبنائهم محييي بش؛ ئال 
كاتراروالاذصن اشاء ثن سه نبا زسة;;١^١، ثاة مهس 
.٢١اJجديلالطنت عالئ الحديد 

هال:الفور، محئدبن احتدبن أحتزثا مال؛ أحثي، بن إنناهمل أحتزثا " ١٣٥٤
دال،ت، ٢٢ءور بى م أبو أ•محنا مال؛ عبمص، بن عي بن عبمس ^؛^١ 
عىسمان، ص عبمالررا3،، أحترثا مال• ميتر، بن محئل> رهيربن حديثا 

أ؛يإنئايى،ضاص،قال:
همد«الئطلبي الحارث نن وأبوسميان حنين ثوم ه اف رسول، رأين، 

لأحمد رواه مجهول(، ت)شخ المديني ابن محال ار، يبن عبداش فيه صعسف، إستادْ )١( 
به.لم مبن عفان \عن ro/ryالمد 
سدوابن (، ١ ٤ المد)٨٦ j الطالي وأبوداود 0(،  ٢٣٣السن)j أبوداود ورواْ 

 jاممرئ لطقات ا /Tتية أيي وابن ، ١  ٥٦ j الث /U والدارمي ، ٤ ١ ٩ jالمد
والدولأيي٧، ١ ١ / ١ الباحث بغية ق الخن.كما ق أمامة أى بن والحارث (، ٢٤ ٩٦)

معرفةل وأبونعيم ، ٢٢٨٨ الكسر المعجم ق والطراز ، ١ ٢ ٤ / ١ والأسماء ممن اق 
المشابهتلخيص ي البغدادي والخطيب ، ٢٩٥٢و yvAAfojا/'ابمآ، الصحابة 

 /yبه.ملمة بن حماد إلى بإستادمم ( ٣٢والترهيب)٩ الزغيي، ق المنة وقوام ، ٥٩٢
صوتفإن سمعوه، الذي الصويت، ثوة علن تنيها الجديد("بالجيم" الطست، )على وقولهت 

الخيق.من أنوي الجل.يد 
قكما ٣(،  ١٩سنة)توق ثقة البغدادي، الأتماطي بكر أبو نيروز بن إبراهيم بن محمد هوت )٢( 

•٣/٢.٣-اريخ؛غاJاد



ههلقصءقثم_
^^هء؛صههءلصلصههأ

اتيه)0،بجهو:ئلأز.
مدالنفابن ك لأس ^؛ ١ك 

مال•أعص، ابن أحبرئا قال! الداودي، أ-حتزنا هال! عندالأول، ا أح؛تن—  ٥١٣٥
موتىحدثمي مال: حتند، عندبى حدثنا ماو: حزيم، بن أح؛تنا 

عىيساو، بن الثام—، عن الئانت،، نن معيد حدينا هال: مئعود، ابن 
هال:عامر، نن ثنيي 

عشاقو.بوم أحدرئول، 
الوجوْ•شاهت، ازجنوا وماوت مزقئبهاموجوهه؛ا، ائئشري؛ا، 

.٢٢لعينيه أوبمسح ئويثاكوالثدئ، إي أحاه يلش أحد مى مما هال،: 
هال:ال٠طئر، أحمد بن محثد أحتريا هال: محمد، بن الحنر تعد أسانا — ١٣٥٦

هال:الحض، بن حبيب حدسا هال: عنداض، بن ،أحمد Ijtj jAأحنرئا 
هال:أتوب، محمدبن حدساأحمدبن هال: ١^٠وزى، يحص بن محمد 
أُةأبى، ■؛دش قال• إنحاى، بن محمد عى تند، بن إبزاه_لم حدسا 

حوثضييينش،هال:
أوحب من لكن فإن الركوب، ق عاليه يعتمد حالي من الرحل رلكب الغرز ت)بغرز( ه فولر١( 

ركاب.فهو حديد 

والتعديلالجرح ل حاتم أبي ابن ذكره مجهول، وهو يسار، بن السالب فيه صعيف، إساده )٢( 
موصىعن ( ٤٤٠)المسنلس محن المنتخب ق حميد ين عيد رواه حاله، عن وسكت ، ٢٤٥؛/
يه.مسعود ابن 

،٢ ٢ ٥ م/ الصحابة معجم ق قانع وبن ، ١ ٣ ٦ "V/ والمثانرالاحاد ق عاصم أبي ابن ورواه 
،والهي٢٧٧٦/٥^أبون٠يمفيسرفةاكحابة

بنمعتد عن المهدي عود مبن موس حديقة أبي إلن بإسنادهم ١ ٤ ٤ ه/ المتوه لائل دل 
ءه.الماوسا



هوزاذماْ ومحي حش عراة ثي الئاع اتاب 
^^ءءء»ءهءلصهه«مجرركه.

ثىالأسودأمو اليجاد ممتلوذبثل والناس الثوم هزيمة ثو لقدوأنئ 
ملأمد مبثوث أنوي ينل مإدا القوم، وبص يقا نقط حص ، ٢١الئثاءأ

^^ه،ولم:شإلأمبمهاكنماآ/

افوسومحول سألوا هوزاذ، ومد مجاء المدينة، افه^إلى رثوث، ور-ح 
نعدوبم ينم~ رجل؛~همينمحتج وثال بنهم، يناأحد عنهم ثنن أو 
أومحمر، أى بن للحارثر لوميحنا إيا همالأ اف نمول أزصعوا الدين هم 

مأسد:، ٢٣١•عطنهالئ1در بن النعنان 
وثدحرل؛،•ئرجوه المرء لإثل1> م كن في \لؤ زتول ظيآ  'ح

وأولآذJا.ساوثا همالوا: 

كانوابمم اش أيدهم الذين الملائكة وأراد الغل—ظ، اء الكالباء- —يكر )البجاد( قوله: )١( 
•بمجه أجزاؤه المتصل كالبجاد صاروا ببعض يعضهم واحتلامحل لكثرمم 

أبيهعن ٤ ٤ ٩ أ/ -آن-سه ل كما السيرة ل إمحاق ين محمد رواه لانقطاعه، صعيم، إساده )٢( 
الخيرةإتحاف ل كما المني ل راهويه بن إص—حاق طريقه؛ من ورواه يه، ار يين إمححاق 

،واّق٧٧/٣،واممرىjاكالغ٣٢١/١
.٦١دلائلالموةم 

منه.سمع ولم قلت،ت حيير(، من سمعه يسار ين إسحاق كان إن حسن حجر؛)إستاده ابن وقال 
منالشام ملك ال الخثمر أبى ين والحاريث، \ذوضذعإ أرصعنا،والملح؛ أي قوله؛)ملحنا( )٣( 

الرب.من الخراق مللث، المنذر ين والتعمان الرب، 
الرجال.ل المتفرقة المحمودة للصفاين، الجامع المرء أنت، أي المرء( قوله؛)فإنالث، )٤( 



^^أءأألصأ»ل»2لءأه؛ء؛أ

^^١!بالناس صقت هإذا ^، ثهو١٤ع1دالمطف ولبى لي مالكل أم! مم—الت 
[١٢٠ أبنائناق اممه ومول إلئ تلمين المنلمص، إلئ افه ول محزمستثفر/ إثا [ ٠

لكم.وأسأل ئأهطيكم ؤنثامحنا، 

اثئبي،مزئم.مد ؤتني أثالككاذلي مماو: ممالوا، ممائوا، 
اممه^^.ثهولزثول لنا كاف ما ت المهاجنون ممال 

،.١^^١١نهاك 

وكادترأس، آلاف سه الث1تي هكال عجؤعش، دالعنادم اممه رمول أمز محم 
فمه•أدقك وأنبتهآلأف ما، لآأوبعص والعم بم، آلث ذسوئ أوبعه الإبل 

اشظ•' الإبل، من ومائه أوقيه، أزبجى حرب، بن تفياف أبا مأعش 

هأعطاة.أحزئ ي نألة م الإبل، من مائه حزام بن حكتم وأعش 
محندل.لم هإمحك اعدل الحود2ئرةلىت دو ممال جماعه، وأعش 

بم،محثإذالمأبم،.

عمروبنحديث من ، ٤ ٨ ٩ / Y هشام ابن مذيب ق كما المسرة ل إمحاق بن محمد رواه ( )١ 
الأموالق زمحجويه ابن ت طريقه من ورواه حن، إّتاد وهذا جد0، عن أبيه عن عيجا ث

الكسرالمعجم ي والفراق (، ٣٨٣)الأخلاق مكارم كتاب ق الدنيا وابنأبي ، ٣١٦)/
ه/،يآ،والمهقيفيدلأشاكوةه/إهل.

إساد.بدون هنا ذكره كما ٣٣٧ jxالمنتظم كتاب ق الخهبمنف وذكره 
المهراوان.بمعركة قتل الخوارج، رأس التميمي، مانع وقيل: حرقوص، ت اسمه ذوالخوبمرة )٢( 
محيلأبي حديث، من ( ١٠٦٤ومسلم)(، ١٣٦ البخاري)٠ رواه هذا، الخويصرة ذي حدين، )٣( 

•الخيري 



الطائف^١؛ ذم دالعنردذذ5( الثامى الباب 

اكاينثالءئثوناتاب 
الطائف

حمنهارا،،مدرمت ميف رلكئغ الطاف، ريي حنين من اقو. رسول حرج 
ويهآتلثنؤ، يصلحها ما فيه وأدحلغ 

الحصن.من هرسا اممه. زئول هنزل 
اسينم.فنثوا

التن>نيىلى.•ءأنهلم وثصب يوما، عشن يمانيه محاصرهم 

عثتهحزغ مهوحر، إلينا ئرل عبد أيما اممه رسول منادى وئادئ 
بم،ثرلأبومةفي:كزةسم.

قرجع•الطائف،، مح ق افه. لرسول ي3دف ولم 

أصلحسى.أى )ا(قولهت)رمت( 
الفارمية.من معربة فتهدمها، الأسوار عالئ ثقيلة حجارة •يا ترمى آلة المنجنيق؛ )٢( 
البر.عاى عاليها يتقن آلة مى الvكرة: )٣( 





حرديم ه م؛رشعامح؛ ال؛اب 

للأّوناس 

فيبمص.ضخم
اقثاي،ئاو:أختنا

محال؛حثال، بن حدثناأبومحمد ت يال الحارث، بن محمد بن احمد 
•ككرمةحدثنا دالأ يسؤ، ١^١ حدساأبوالولد ماز،ت حدون_اأبوحيمة، 

أمح،،^؛؛5؛، محال* لألأص، ن طمه بن إياس حديي محال؛ عمار، ابس 
محال:

اخه:أثأثاأ.زثول شتاؤ ثان 

. ٢٢أمش؛منصور يا ت شعاره كاف ث علي بن زيد ومال، 
القاس-ه،حJثنا ئاو: ^، ن محن وخدي خئاف: ابن نال -  ١٣٥٨

نزأيي^، ٣٠١ض ضأبيإنخايى، ثمحائ، خدتثا مال: زكع، خدكا 
]••آب[صفنه/: 

الفضلحلمة أبي عن ٤  AO /Yالضه أحلاق، ل، حٍان بن أبوالشخ رواه صحح، إصناده )١( 
المختارالنبي شماتل ق الأنوار كتاب ق البغوي ءلريقه٠ من ورواْ به، الجمحي الحباب ابن 

به.حليفة أبي عن  ٤٨• I/ الكامل j عدي ابن ورواْ 
نيالمق وأحمد ، ١  ١٨/ Y الكبرئ اكلمات ق عد موابن (، ٢٥٩٦)داود أبو ورواه 

rv / اتي والم٢، ٤ j س المن /Aان حبوابن ،  ١٣٥ j ا/مأ،والحاكم١ انمحيح
به.عمار بن عكرمة إلئ بإصادهم ٥ ^١٨ الكثرئ\إ المنن ل والمهقي ، ١ ١ ٨ آ/ لمستدرك اق 

النياحلاق ق حيان بن وأبوالمج ما، ٠ ٠ آ/ الباحث بغية ق كما المسند ل الحارث رواه )٢( 
y / y \ الحديث.وهومتروك الواقدي، فيه حدا، صعيف ؤإمنادْ ، ٤

طالب•أبى بن على بن الهمين ابن هوت علي بن ونيل 





)قلقب
سسِيا

بجلجبماما:ارا؛

امحم)غزوة(،ه هوبنماه رمحول حضره جنس لكل بمللقون أم العلماء عادة حرينف 
ليلا،الغالب ل ترى لأما مرية يمت يإنما أو)بثا(، سس)مرية(، يحضرْ لم وما 

•أربعمائة إلئ حمستن محن ما ص بل لقتل؛ ثلاثمائة، إلئ أمس ة حمبين ما وايِية 



السراياض حلفهت عن عدرْ في 
احبرناأحمدة_الت المذهب، ابن اح؛زنا ت ل يا الحصتن، ابن أحتزذ-ا — ١ ٣ ٥ ٩ 

حدسامال؛ أبى، حدثتي ماوت احمد، بن عداه حدتنا ئاو؛ حنمر، ابن 
،:Jliمينْ، عذأبي رز-ءةاا،، أى عن عنازة، عن كل، محمدبن 

المنلمين،عش أنى أل لولا ييلْ، مسى والدى اش.I رثسول، هال، 
لاأجدسنهومحني أندا، النه أسثيلي يئروةي سرية حلاف يتدمحت، ما 

يندى.متحلفول امثهم ولاوطس_، يتبؤني، 
أعري،م هاقل، ١^، سجل أعريمح، أز لودذت بمدة، والذىصي 

هل،نءأفز،ٌ.
أخزخاة.

بناشماع ابن م: وعمارة الكوق، الجلي مداه حريربن عمروبن بن أبوزرعة موت )١( 
الة.رواة من وكلاهما الكوق، شبرمة 
به.عنوان بن نقيل بن محمد عن  ١٧٣/ ٢ المال. ق احمد رواه صحيح، )٢(إسناده 
أبيعن مان الصالح أبي بإسنادهماإلئ ١(  ٨٧٦لم)ومس(، ٢  ٩٧٢البخاري)ورواه 

يه.ااثماع بن عمارة إلئ بإستاده ( ١٨٧٦ملم)ورواه 





هةثاسسإل

الثالثاتاب 

أحبرثاقاو؛ __، JIبن ثنن أح؛ردا ماوت اش، عبئي بن محمد أح؛ردا — ١٣٦
بنإنزاهيلم حدينا مال! عمزويه، ١^؛؛ أح؛روا محمد،هالإ بن عندالثافر 

هاشم،ئن عنداض حدسا مال! الحجاج، ين من_للم حدسا مال! محمد، 
تنعلمتة ص ئ_مان، حدسا هال! مهدى، نن حدسي، دال1 

^jrم،ي، ثت:أة، ين، ه،ضجان 
حاصتؤنج، أوصاة نرج، أز حمم،، عفي، ^١ م ^^ ١١زثول كاو 

قاو:م حموا، |J_^، من، ثتj 4^؛، ، عز^ ١١بممزئ 

ولاثئئوارا،،اعروا، ئزباق، قاتلوا_، اقو، مبل اقوي اعردا؛انم 
زلدا.زلا؛^^١ ولائلواص، ثلأتئدثوا>أ<، 

مل،ما ١^١^ ما مأبمهى ، حص—١٧ثلاث إق، داذعهم عدوك، ئمث ^٥١ 
عنهم•ومح-، مئهم، 

قم.ذه ئام؛بم، ائغ؛مأدم؛إزأجاتدك 
إذمحم نأغأز.ئم إلداراننياجريذ، دارمم ض ، ١٢وأي'ذم ام 

المهاجريى•عر ما دعلبجم للمهاجرهى، ما يلهم ديك متلوا 

القسمة.ئل، الخيمة من، الرقة الغالول! تغالوا( )ولا ت قوله ( ١ ) 
الحروب.ق بالعهود الوفاء م علّ اسرت تغدروا( )ولا نوله! ( ٢) 

أومحيله.القتل، بعد حده وتشويه المقتول أعفاء تقهلح المثاله! تمثلوا( )ولا ت محوله )٣( 



اكاثنيجهلأكزا:اس

لمين،اكن_كآغراُ_، تكوثوذ انهم ئأ-ينؤوز منها، تت«ملوا أن ١^١ دإ0 
^لكاكيمحىمحمح،ثلأ:خمن

[١٢٠١]• الئنلؤين/ خ حاهدوا أف ضءإي دالمح(؛ امحمؤ مح، لهم 
عنهم.ومحئ ئاقبزمنهم، أجانوك هم هإ0 الحرء، مألهم أتوا هم لإذ 

د؛هلا٢،وذمه اقو، ذمه لهم تجثل أف مأدادوك جفن أهل محإداحاضرت 
وذمهذمتك ٣ اجعل ومحس ولاذمةو؛تم، اقو، ذمة لهم يلأجمل 
أنأهوذمى أصحالأكم وذمم حفرواذممئم أ0 يإثقم أضحابمك، 

رئؤيه.وذمه وجل اقوعر ذمه يحفروا 

اقوعروجل،محكم على أذسزلهم ئأرادوك جفن أهل د1داحاضرت 
يإللث،حكمك، على أئزلهم ولكس دجل، عر اخن لحقم على ئلأ^١٤٣ 

ئمامحعرظمح^اأملأ٢،•

نقضأي أحفرها، ممد رسوله وذمة اف ذمة يحفظ لم فن والحرمة، العهدوالضمان الذمة: )١( 
والأمان.العهد 
به.الطوسي العدى حيان بن هاشم بن عبداش عن ( ١٧٣مسلم)١ )٢(رواه 

•يه الثوري سفيان إلئ بإسادهما ( ١٦١٧٧(، ١٤٠٨والرمدى)(، ٢ ٦ ١ داود)٢ أبو ورواه 



ا.ةثاسسقة

الراغال؛اب 
لأ.نضؤ؛؛ىقغلأمال~راباض.م'.قا 

ظلآئل،قل:أنيظاينمج،ىو:ياينمح،ناو:
حدسامال! محمود، حدس1 ماوت الثحاوي، حدسا دالت المزنري، حدوت_ا 

داJ:عنأبيه، تّاو،، عن ١^٧، عن تنثز، أحتزنا ئاو: عبدالرراي،، 
إلهدعائم جدبمةل١،، الهملمدإرشي بن حالي اق. رثول، بمن، 

ممورن:طاه/

ه،نمح!محمحنبجثمحأ،شإذاظذ
نحمملألتأذءتومحرمثمحْ•

حصولآيمتوربجسسيىأسرْ، وافلآأءتوآس-؛رى، 
اله.دد:كزناذلالث،كُ.هدنثاعدزثوو 

ٌرشُ"اا•اللهمإمأأرأإل؛كمماصغحالي، هرقغيدهوماوت 
العدنانٍة.س خزبمة بن تمانة بن مأة ء؛د عامربن بي عن هم الدال- وتمر الجيم -يفتح جذبمت ينو )١( 
الإسلام،دين من ديزآحروهوأعم ليئناإلئ خرجنامن معناه يكون أن يحتمل نوله؛)صبأنا( )٢( 

قتالهم•ل الأم خالل• نفذ الإسلام دين إلى الانتقال ل صريحء القول هذا يفلهروا لم فلما 
به.١^^، غيلان عحمودبن عن ( ٤٣٣٩الخاري))م(رواْ 

اتئالن*.' jijjioمن ورواه به، راشد بن معمر عن ٢ ٢ ١ ه/ المصثم ل عدالرزاق ورواه 
منانمخب ل حميد وعدبن ، ٤ ١ ١ ه/ امرئ المن وق ٥(، ٤ • >ه الصغرئ لن ال 

ساوىلشرحتلالآىرم/خ1آ،
.١ ٩ ٤ ه/ امرئ السنن ق واليهقي ،  ٥٣/ ١ ١ المحح ل حيان وابن 
•أمرهم ل الشت، وترك تعجل لأنه خالد صنع ه اق رمول رفض ؤإنما 

إلئالخريج قل شوال ل مكة فح عقب كان البعث )وهدا ت  a٥٧/ الفتح ل حجر ابن فال 
يلملم(.ناحية من مكة بأسفل وكان .. حنين. 





وإنممهإئقنئ،نكث1لأإبي>><
المثومن•إلى يلثعه حاطب؛_أبي الم. ونول بمغ 
أفعلمق ئد جوابهت ق وكتب اف.، رنوو كتاب ه1حد اكزمه، وصل ئلما 

.ومحو٧£، أكزت ومد تمي، مد ئيا 
لهايمال ونعلة عمن، له وحمارأيمال ماريث، ت منهي جوار، أرع إليه وأهيئ 

الده،نلمبمإ.
.J٢٢١ماJكهنماء ولا بئلكه، ال>ي؛ث صن . ^ ٥١رثول ممال 

وصبإنزاه_-لم، ماث بنمه، ماريه واصطمئ هديئة، اقوس رشوJا ممبل 
معاوية.رمن إلى الجعله ويمت، الوذبع، حجة مى منصرمة الحمار 

أحزناثحثدبنعنداتاقتيالزار،قاو:أح؛تناالخزهري،مال:أح؛زنا-  ١٣٦٢
أبيبن الحارث، حدثنا مال: مموذ،، ين أحمد احبزيا يال،: حثويه، ابن 

مال:عمن، بن محمد أحنثا يال،: محّغد، ن محمد حدثنا مال: امآ، أت_
جريجاسمه: اض. رسول إليه كتج، الذي وهدا الامحكندؤية، مالك من لكل لم، (المقوقس )١ 

الصحيح.القول على لم يولم متنا، ابن 
(،٢١٨٥٠سنة)ممر صعيد ل الرسالة هازه علن القرنين المنشرمن أحد عثر وفد 

(.٢١٨٥٤صنة)نشرها نم قديم، جلد على مكتوبة 
عنالزهري عن معمر عن الواندي حديثه من ٢  ٥٨/ ا الك،رئ العلقات ل عد حمان )آ(رواه 

ءلد؛ل•حديث 3، به ماس ابن عن جة بن مداش بن ميداه 
جمانإلى بإسناده ( ١٢ه)الني أزواج كتاب، من النتخب، ل كما بكار بن الزبير ورواه 

يه.ثايت ابن 



ساصفيإبمك.إداصنكثالأمح

ijiiائيه، ص جنمر، بن عدالخمد حدثنا 

الهجرةمن بت نسه المنية ذي ى الحدية من هؤ اممه رثول لئاوؤأ 
وٌقبالإنسكئدئة، صاحب المقوقس تلتئه!إى أى ئن حاطب تنث، 

^ثافيأامحثابداوكُيوك
^٢٠١]ودس علته، وحم ، ٢١١٤۶من حق/ قي محجعنه مختوما، وكاو الكتان،، 

تيلإ:يم،ثأسإر
^تتصاء، وكاثئ ، دلدو وتئلتة ثنمور، وحماره مايثه، ه افه رثول 

**

قنن:َ،ٌ

أنلمن صماثه تبع لما حق، امح،. أل ف يم المقوقس كاف وند 
اليب،ومحُلمبجين•

^٧^٠.هحدث4 الئغينة، إنلأم ثل منبه بن المغيرة إليه حرج ومد 
أنينا: Jliأبوثني١^، :  Jliئخئد، بن أهاثني١^ -  ١٣٦٣

أوغيهما.أوزجاج عاج من ذوغطاءبمع صغير وعاء الحاء- -بفم قوله؛)حق( )١( 
بنعبداش بن جعفر فإن أيقنا وهومرمل الواقدي، عمر بن محمد فيه حدأ، ا ضعيف)'؟(إصنادْ 

بنمحمد عن ١ ٣ ٤ / ١ اصرئ الطبقات ل عد مابن روا0 صغير، تابعي الأنصاري الحكم 
. ٢٧٥"y/ المتفلم ل الممتف.، طرمهت من ورواء به، الواق.ى عمر 

عنوعب ابن عن عدالأعلئ بن يوض عن ٤ ٠ ٢ ٦/ الأثار مثكل شرح ل، الطحاومح، ورواْ 
سحوه.ذكر0 قال: عبدالقارى بن عثدالرحمن عن شهاب، ابن عن يزيد بن يونس 
ياسادهما ٣٨٧النبوة؛/ دلائل ل واليهقي ، ٤ ٠ ص مصر فتوح ل عثدالحكم ابن ورواْ 

الوافدى.برواية ؤيتقوئ ثقات، ورواته مرمل، إصناد وهدا به، وهبا ابن إلن 



^^ه»هعأء2عأءأ:ءء2ءءءءس

مم:أيصينسينابي،أبومحاأظينتياهِ، 
JU : مح:طكااصينامج،ثاو:اسيناك، خدي

خدئمحمدتنمعيدالثمفؤ،حدسامحمدننعمنالواقدي،يال) 
ئضئمحامح،نهه
صئبمشبضممصبمهئلم-لك

مال•— طائمة الحديث هدا من حدسى ئد 

ضئلي:ممضإلإ،س
ثسمُ:ضث:ثىا؟.
هوغاو1ولذ.ه مالوا:ئناصم 

داسا:أصتمإي؟.
واحد.هالواتماس٠تةمنأزجل 

ئال:زلم؟.

وثخنالملك، ثؤ ولايدين الآوساء، بؤ تجددلائدين يدين جاءثا قالوات 
ءشتا^كانظوؤلإاؤنا.

الأوسي،الأنصاري حشف بن هل مبن عثمان بن عداف بن عدالعزيز بن عدالرحمن ص )١( 
مةروئلهعسلم.

ال؛زطي.له روئ الحجازي، الثقفي حاؤية العلاءبن بن عدالرحمن ابن م عنى بن وعبدالملك 
١^،•^•^،•له ردئ المدي، الجمحي صعد أبو م عدالرحمن بن وعيالي 

•هوازن بن بكر بن مبه ابن -وهوممتف- مي بن جشم بن حطيط بن بنومالك رأ؛ 
)ّا(ةوله:)كشا(أيءااف1.





اللعب.ئي انتم وقال! رأت>هرأ،، د1نذص يال! 
مىلتصظُنيمحء

ئكا:مأزنشاتجاص.
٥^^١.سب في سعث ١^٠^٢ الائيياءءل؛هم والتاس؛ح، ئ.لاك 3او! 

داو:ةكتماطلأفيحد.ض؟.

سمبجإثبمهبش
ا.الم؟ 

قاو:ضاية؟.
الآحوائ.هألنا:

هتأ١.4^^١^ أئباع والنس؛ح هم ت قال 
سفمبصاأخمامحراة؟•

يجو'ٌقل قي ديمرموا ورسائم، يقتلهم، ، ١٢.حالموْ،هلتات 
[١٢٠٢ ]lJئنرفث•ثآ مثو/ همْ بى بمرم0 إثهم أما حثدوة، حثدة، قوم ٤-؛؛ : ؛

^■^٠^١،بئحمد، وقدنثجنئا"قلأثا٥^١ ئمتنامذعنده، الئغيزةت ؛١!، 
وثحنث، بندأرحامهم في ويحانود4 يصدقوئه، اJع■حم ملوك وئالثات 
إرمنانلنارص.^١ ١٥وقدجاءJامع4، لأيدحل ؤجيرمح أأر؟ؤ0 

واصطراب.ارتجاف ق رامه تحرك أي )فأنغص( توله; )١( 
وحبا؛.شرما أحنهم أي )أوسطهم( قوله: )٢( 
محمدتعمر أبي عن ( ٤٥النوة)دلأتل ل أبونمم رئاء الواندي، ب جدأ، معيق إساده )٣( 



سمضذهم1نممهادمحنهيمح

اشاتاب 
نىذُإبمكهإدين،نمحالأإف>'<

؟.٢١هدا ما بط1وقتةت له ئثالث مهئومآ، دبمئينم1ا أصبح 
؛.^;١٢ئد طك أ0 الثئة سْ و رث ثال: 

ئاهت1لهلم.تالطانك ق وهم إلأيهود، يحسن أته ينلم ما ئمالوات 
مودم،العزمحتح من برجل بمرئ صاحب ينول أتام رأيهم ديك؛ى ف نم با 

عجب.ببلأدْ حديث، أمر عن يحيط، \لتنب من هدا إف الم1الثإ، أيها إئ\و1.' 
 lJ_ دى ١^^، سا ظ طة بترينانه: ظJببلأدْ؟.كاف ا

بج،محم،بمشُآمون،
ئلمصص،ؤمشذك.

هومحتوف.هادا جئدوْ، ساو،ت 

صاحبدعا تإ ائطلن، يوبة، أعطوه رأيت، الذي وافه هذا هرثل• ئمال 
-ثشاويل هدا ي من رجل تأسي حى محرأوبطنا الشام لي ثئب لة: مماو 

به•الضي الهيساف جمزة بن مصي بن الحن بن أحمل- ابن 
لالمصنف ء1رضت من ورواه به، الواقدي عن  ٢٨٥؛/ الكثرئ الطبقات ل سعل ابن ورواه 

,٢٣٨/٥الظلم
الراح.الباب ل نبينا بداية أبواب ل ٢( )٦ الإسناد تمذا المر هدا وتقدم 

هرقل.اسمه؛ افه رسول إليه كتب الذي وهدا الروم، ملك من لكل لقب (تيصر ١ ) 
اليمبفتح أحدهما وجهين؛ علئ )صيهل ؛ ٨٩/ ١ القارى عمدة ل البي مال )ملك( )آ(ءوله؛ 

صمع(.وكلاهما اللام، ؤإسكان اليم صم و١لآجر' الكشميهي، وهورواية اللام، وكسر 



^^11أهء؛أأأهءءأ2لءأهءءا

ث_نطته،صاحب علينا مخز حارة، ق حزحت مد وكنت سقال! أبو مال 
الرجل؟•مدا موم مل أنم ت قال 

ءقالنا:وانلم،ظعاوا.

بنعلي بن الحس أح؛رنا قال• الحصص، بن محمد اقوبن هبه ا أح؛رن—  ١٣٦٤
أحمد،بن عيداف حدثنا مال،! جعمر، بن احمد أحتزنا مال،! الميم،، 

الزهري،أحي ١^، حدثا ماو(ت حديناينقوب، ماو،ت أبى، حدتنى دالت 
أفمنعود، تن عتة تن عإداش بن اش عتيد أح؛تني : JlJالزهري، عن 

Iأحبره عباس بن عبدافه 

ثغذيمتذبكتابه الإسلام، إ)ى يدعوه متصن كتب!آى اطز. رن—ول، أف 
ممشهُإقيمحئر؟<،

منمشى جثويمارس عنه افه وكادمبمرلماكشص إرمبمر، وندٌه 
صإثاأشمحثطلث)م

هزأة:حين مال ءثاس:داوثاجا;محكثاب هاوانن 
^سارسسمثنأنأل4ُئ4/

المشاهد.ه النيئ •ع شهد الصحاية، كبار من الكليي خليفة بن لجمة (م' ١ ر 
*وبالفم هوبالفتح ونيل المهملة الدال ~يكسر ولحية 
حورانمدن يرئ مقصور~، وراء المهملة، الصاد وممكون الوحدة، الباء بضم ~ )٢(بصرى 

فاسويئا•
واليهودالله، بيت ت بالريانية معناها قيل المقدس، بيت اسم بالقصر~ت وقيل بالمد، ~ )"؟(إيلياء 

•اورسليم سموبا 



^ضشذهمإنناكهثإدنحن،وكثالأمح

رجالثي يالئام كاذ انه حرين، نن أبوثمياذ هأح؛رني عثاسث ابن محال 
هاف زثوو بجن ثاثئ اض المدة في ودلك جارا، قدموا لريش مى 

ذشَف\وؤحو.

ثدمثاحص وبأصحابي، بى ماطلن قيصر، رثول هاتى مياذت آبوث—قال، 
محشتيضقالأاغ،وإذا

.مل4ُعظنائاؤوم.

بجي؟.انه يرعم الذي الرجل بهيا أهرُن،تجا أيهم نلهم ئمال،إترجمامحت 
ستا.آناأقربهمإلثؤ مملتت أبوسمان! ممال 

دال:ؤثا

منرجل يومئن الرم، قي يلين أبوثمياذت قال عض، هوابن 

هقاوبنث:أمح.

ظهرى.حلم قجعلوا أصحاى، أمز نم 

تم:إنينا:لطاملأالإممحي
محدثوه.ص، ثنتممحئ،لإن 

yY-Y]

بيلتقي القرشي، نمي بن مدمناف بن شص تمد بن أمية بن حرب ابن هوت اأ؛وسميان 
الإسلامأول ل الدخول عن صده لكن ؤإنما ، به أعرف وهو —اف، عبدمت ق النبي مع 

الفتح.عام أسلم وتد والسرف، الرئاسة 





__نيذهمإنشاك.محمح،ثكثالأمح 

فال:ملصن؟.

أنوئاو دك، ثحاف وثحى مدة، في من4 الآ0 ولص لا، ت ملئ 
يوثرأ0 أحامث لأر عيرها، به انتقئة فيهاثسا أذحز كلمه محن، يلم 
م

يهزئًكوةوءاهإومحال: 
ننم.ممن: 

^ل:ممثانم،>بماث>بم.

هاكثة،تيالشالآ>تى.

يم:i^؟.قال: 
 Jأنثنثد ؛؟^؛١ ممث: : قاIjul ، عما'قانويئهادا ثسا، ُه يشرك ولا وحاو.ه

بالعهد،والوهاء وانعمان،، والصدق، بالصلاة، ؤيأمرتا اباوئا، تنبي 

قاو:مماولتزيججمقلت،ذلاوث،:

وثدنكسب، دو يم أنة ؛3_1، مئم، عنشؤ تالتك إر نة: يز 
هنثها•سب في سنئ الرثل 

مس،أنلأ.واثلث،:ثزقاوطا 



^^11سلسأسل2صءلءءءء

ةت:محثانكهاداوسا

ألهرعمش قاو؟ ظ موو أ0 مل محم هز ألأك! وت—
افهعلى وتكذب الناس، على الكذب لثور لم,تؤا° انه عرمت ممد لا، 

مسشمحلأ،محالق:لنثانسه:هلثانسمحسس؟ 
آبائؤ.ملك يطلب رجل إ ملق ملك، من آبائه 

صعثاءهمأن هرعنتج صعثاؤهلم؟ أم اسعو٥ الناس أفراق، وث—ألتك: 
ابمة،ثىاأقاغاؤم.

ذجذيزيددذ، انهم هرعمث يتممحوف؟ أم يربدوف هل ألتلئات وت—
الإب٠ائحءيىشم•

لا،أذ هرعمث فيه؟ يدحل أ0 بمد أحدسحطهنمض يزيد هل ونألتك،ت 
أحد.لابمحطة الملوب، وأحالط حين الإيماذ وكدللثا 

الئئل.و-كدنكؤ مس،أنلأ، هزمميز؟ 

يم؟فزس،محىنشز،وأنخزهأ
وثديكالأ-مئ، علته ويدالوى المة، علتئم يدال، يدلا، وحربة 

الئقزوئ،ومحوئبجااكالأ.

الهَؤؤحلمحتمأنيوا



ممذم1بمك.إتىمح،ؤكثالأإل
 ٥.٢

وو\ئئفبينئييوؤب.1 ثال عما وسهامكم تئا، ث—به رمكوا وئسلا وحده، 
وةذ0الاماثة، وأداء بالعه—د، والوناء والعثاف، والصلاة، بالصدق، 

حم،،هالث، ما قكن ؤإل انئم1،كم، أظن نم ومحن حايج، أيه أعلم قدمحق 
إلت4،أحلصن لوأرجوأن وافه هاش، مدمي موصع أذبمللث، موشك 

قدمه.ض نثتنق عنده، لخث، ولو لم4، تجشنئ 

يؤ;محإدا ممرئ، بؤ، قأم ه، اطه رمول بكتامح—، دعا ثم ت أبوس-م1بي هال، 
[١٢٠٣]عظيم هرش إلى درئؤله/ عبداطه محمد من الرجيم، اطوالرحض بنم 

الإنلأم،داعك أدعوك هإي بمد أما الهدئ، ابخ ض عاذى ملام الروم، 
إنمهات1ثاا1، ئوقست، مإو أجزك ؛ ٧٥١يؤتك بم وأن—ئنيم، أشبم 

سم-ث>:محصئمحاالض
يلأءمحث\ؤبضئص

؛ئنلئوث> اثأ أسهثدوأ ثمووأ ^١ أثو؛ن دون ين أييابا بمئا 
]ألءمان:أأ■[.

ثثة،ني،امحائموُذض
ؤأْربناهأحرجنا.ماهالوا، قلاأذري وئرلثطهم، الردم، 

بدلكويريد ليصفومازها، الهر بجانب الحفرة ومكون—وهي ~بفم ت)الأكرم( ه (نول
•'٨ / ١ الناري فتح ل حجر ابن نال الذرنع، 



هداظكضالآني:ظى.
حئأذحزشطهن، أسه أ0 ليلامتسقى زلت  toهزاش وقشان: هاو 

اشُميابمم،ثمحاي/

قي؛هرم أف النص-ارئث من أنس حديي مال؛ الرهري رووعن وقد 
إلىكب يم وحاصرتؤ، محخده محن قجعله ه، الثه زئوو كتاب عليه 
•جاء بما يمحْ يمرأويه، ما العبراث بمرأمن وكاف بزوب، رحل 

وصدقة.هايتثة فيه اثديئتتظرلأشك اللمؤ أئه رومثه صاحب إليه ة5تب 
اطخئإ ، ^١^١١٤٢وأئرحت دنكرة، ق ثه هجمعوا الروم ببطارقة قآمز 

تل مما مسه، عاى وحاههم ثه عليؤ من عليهم 

شأنه.وارتنع كثر أي كثة( أبى ابن أعر )أمر )١(قوله; 
رجلألكن ت فقيل إليه، اش. رمول أبومحنيان ب الذي كثة أبى ق العلماء واختلف 

العربمن أحد يوافقه ولم الئعرئ، يعبد ولكن الأوثان عبادة ق فرسا خالف خزاعة من 
كيثة.أبو خالفهم كا إياهم لمخالفته له اسا وجعلوه به، الله رمحمول فشبهوا ذلك، على 

تحقيرأالجد هدا إلئ نسبوه ؤإنما الرضاعة، من أمه قبل من اممه. حدومحول أبوكبثة ت وقيل 
غامض.حل. إلئ بوه نأحلأآ انتقصت إذا العرب ولكنت، المشهورة، بته نغير إلئ بته بنله 

الهمنفوًلئ ناحيتهم، على غلب الحبشة من جيشا لأن ين.للئ، محموا الروم، هم بنوالأصفر )٢( 
بنالردم بن الأصفر إلى سه انه ت وقتل الروم، وبياض الحبشة محواد من صفرا أولادا فولدن 

إبرامم-بن إسحاق عيموبن 
بنءبل.الرحمن بن صعد بن إبراهيم ين يعقوب عن ١  i٩٨/المني ق أحمد رواه صحيح، إسناده )٣( 

به.الزهري عوفح 
به.الزهري إلئ بامحنادهما ١(  ٧٧٣ومسلم)ومنها)٧(، صحيحه من مواضع ق البخاري ورواه 

القصور.وهى الل.ماكر، ة واحل؛ ت)دمكرة، قوله )٤( 
أءلمت،.أي )أشرجت( وقوله: 



منيذرإنمم.إدص،وكثالأإنم

وافهؤإيه دينه، إلى يدعوق الرجل هذا كتاب أناف إيه الروم، معش—ر يا 
يُ،ئإَتائث1نا

قدمجدوها الدنكرة، أبواب ابئدووا ثم واحز■ل١،، رجل يحرم قحروا 
أعكن،قاو:

قلأنظري—، لكم مللم، إثما معشرالروم، يا داو،ت ثم ردوهم، 
وادطآموا.ئجدآ و4 هوقعوا به، أسر الذي رأيت، همد ديكم، 

أبوطاو_،أحتزنا ثال! الحريري، أحمد بن اطه مه أبوالمامس، أحبرنا — ١  ٥٣٦
هال!س_معول، بن أبوالصسن أحبرنا  IcJLiالعئاري، علي بن محمد 
هاو:الخم، ٢^١^٢ خدنناإنخاى هاو: ينأخئاJ، محاذ خدكا 
محمدص حدثثاأبومعشرحح، ،: Jlsلد، بن إبزاملم بن عص حدسا 

هاو:حيمه، بن دحيه عى كنم-،، ١^، 

سؤوممبجبم،محُياب،اتي
هاجثحم ماعدا، علته حترثيء'كال ووصعه حاJئة، ممثل .، 

والروممارمن 'كاسث، نه، ونايدييئ، على ؛ ١٥٥وهومة، ١^١^ 
مثاو:أصحابه، حطب م منابز، لها يفن ولم 

بمحومحبمط،ينإيراتجكتاب هدا 
المعيرعنوالفوران الغضب والمراد الأنف، صوت هو النخيرت تخرة( )فنحروا (قوله؛ 

النمور•



 :Jيمئ>ظب'كيسإثما ت هاو م اساكتوا، أن يده هأوتأ يحزم، قحزوا ها■

ظسافمحالإثلأث
والمرسلين•الأئبثاء صور هي مإدا صورة، ءشزْ 

صدك.قاو: هدا، مملت: ق/ظ.< الى. ئوزة هزأنت هاَل: 
يمينه؟.ض هدا من صورة مماو،ت 

الصديق.أثوتكر ثة؛ ؛٥١)، هوبه، بى رجل ث هنئ 
هاو:سنذاعنبم؟.

ظينسمثقاوو4ُ:محثينالخئاك،.
•الدين هدا افه كمم هدين بصاحبيه أن الكتاُت،ت حر/في إد1 أما هال! آب[ ' ]٣ 

هئاو:ءثديى،أييثكر،^انمئئضاتي.أخزتهُ، 
الدينثممثحل١،.^١ 

الأربعة،له روئ صعيف وهو المدى، عيدارحمن بن نجنح معشر أبو فيه صعيف، (إساده ١ إ 
غير)وكان ! ٣٦/ ١ ٣ يغداد تارخ ل الخهلم-ا قال ويعرف؛الكردي، إبراهيم بن عمر وفيه 
عن٣(  ٠٤)الأمالي ق سمعون بن الصّين أبو رواه الأثبات(، عن الماكير يروي ثقة، 

كتابق حلولون وابن ، ٢ ٠ ٩ / ١ ٧ دمشق تارخ طريقه• من ورواه به، يريد أحمد بن عثمان 
هىاُب.المرسلين سيد كتب عن السائلين إعلام 
بنإبرامم بن عمر عن ، )٥٣الدياج كتاب ل الخلي إبراهيم بن إسحاق القاسم أبو ورواه 
٤٠٢ ؛/ قزوين أحبار ل التدورين ل الرافعي طريقه؛ من ورواه به، حالي 



وافوإرت ليحق قال هرش أل اض أهل عذبمص إنخاق ابى وروئ 
ئممئة،ومحأخاف

افيمشش،هلآذوشص
الروم،ئدماء مذ رجل عذ ّثالآأ،، بن حالي عذ إنحاق ابذ وحش 

لما١^—شفية، إلئ الشام مذأرض هرش أراد -؛ ٥III—1و 
أمورأظنحأ عارص إَبي رئاوت  ٩٥جنع اش. رتول أمر مذ بلغة 

ئائظزوا.

ئاووا:ن1هتى؟

^*J^jكيث-ا، ق نجدة منن-ل ليي الرجل هدا واطوأل ثنلنول ت نال 
•تيومئبد4 بصفته، 

لامعل.المد_ا؟ أيدي حث، أئكون سالوات 

■حربؤ بن وأسترح شوكته، عني أفجّر منة، كل الجريه ثأعيؤ • قال 
لأزاض.^١^، ثمال،ربالدو ثالوا: 
ويشق،والأزدJ، ف1نطيئ، وهن: ئ_ورته، أرض يأغطيه نال: 

الدرد_ار^ا/يوف وما وحمص، 

أمونه.ولم سار( بن )حالي والهاية: الداية ول اممري، ل وحاء المتفلم، ول الأصول، ل كدا )١( 
الراءبتسكين ؤيمال وضحها، ابء، وتخفيف المهملة، الراء وكر أوله، ~اضب )اآ(صورية 

بالشامالشام سميت ؤإنما الشام، لبلاد يقال فيما قديمة يونانية مية توهي الياء— وتخفيف 
استعجمما معجم يتْيرت جنوبأا، أي يمينها اليمن أن كما لمكة، بالنسبة الشمال جهة لوقوعها 

=.Unn/Y'



ئالوا:لآسو.

مدينتكم.ق منه امتنعتم إدا ظمزتم محي أنحم كروف ^١٥^ أم، ت محال 
jشإذايفشالأنياظ

الوداع.تلام ثوويه، ازص عليك الئلأم محماوت ااشام، أنص 
اكنطنطينثه.دحر حص وكص يم 

.٢١محيصزأإلئ الأiه زئول بمد أبوتكر يمث ومحي محلت 

محمدأح؛زواأبوتغد ،; Jli\لأن3نن\وئ، محمي.الحيربن تند قأثانا — ١٣٦٦
عيدامموبن أحمد أبود؛نإ، أحبريا ت مال المطئر، محمد ١^؛ 

مال:خدئثامدالئضين
أبوداود،مال! اكطازرأ،، يزيد بن متعود حدسا محال! الحنن، 

ضينس،ألهثاميناكاصص،
ررش الروم ملك إلئ يثوا تئاآ: مد ورحلاآحت عيداه، ئ ومحم 

اللل.ا0معجم ينظرت النون— >وسديالالدالالمهملة، وصم ثمالمكون، —بالفم، والأردن 
)ولك.دحلإلنالرومدرب(ء١: ١ ١ Y/ المهابة ابزالأيرو قال ا/ي؛ا.ودونالدرب، 

قالمصنف ه ونقالبه، إمحاق بن محمد إلمئ بإسنادْ ٦ ٥ ١ Y/ اكاري_ح ل الهلمري رواه )١( 
ّ ٤٨١أ/ والمهابة الدابة j كير وابن ، ٢٨• "T/ المنتظم 

قكما ي، الظيالداود أبي عن يروى الأصهال، محمل- أبو القطان، يزيد بن عود مهوت ( ٢ ) 
.٢ ١ ٥ ٦/ بغداد تاؤخ 

المعروفالعدوكا القرشي هوت همداف بن ونعيم الهم،، وائل بن العام، بن هشام هوت )٣( 
صحابيان.وهما يالمحام، 



__منيذرإنتاك.إدمح،وكثابجمح 

:^١١٢تكر، 

،٢٢٧تاب ثإذاعك يالئوطؤ- زص - الابجم مدخلناشجهَين 
طظ1و:فسمحا،ؤلأهممحا،ش

•"كلها الشام من أزجئم 
مافثامحوُثئ،،نيصسكص، 

اضُ،أنيمئواكبجاس.مأ0°1\ق 
.٢٤١^؟هاو:دكاإذا 

اثنائ.1إنا:

قاو:لثا.تي
ئلثا:ثثنئب؟.

الليل*ويئومول بالنهار، ؤئوشم0 الدين هم ماوت 
دإثا:نخنثالهم

مال:همحم،ضنها؟.
صومنا.هوصقناله 

تجا،واسماب:)ءاترا(مواسنىاف
عهدآخر ق أملم يالثام، حفنة آل مالك أبوالمنير، ال الخجبلة ين الأيهم بن جبلة هوت )٢( 

وسألرئته، علئ ندم ئم معروفة، لقصة عمر المزمنين أمير خلافة ل ارتد ثم ه، البي 
الساع.الباب ق عنه المصنف كلام 

يسووك.ما سآتك فإنه تستعجل ولا وانتظر تعجل ولا تثبت يعني )فاتئد( قوله؛ )٣( 
باليهودشبه لهم قوم وهم سامري جمع هو وقيل والتر، الماء الأسمران هما )السمراء( قوله؛ ( ٤ ) 

^^٣^١٣٣٠فامض 







به.همزت شئء هوإي وما هدا، يعتن وأساها وما لا، ^١: 
Uأ-نمنالئديى،كامموأونإداكماكوائن؟.محال: 

محمموو:لأبمَإياهثص.
أكمرمى'قزأك؛ئ، وافه ثئء، معه افأ'ثش إي لاإنه I ئقولوو داو،ت 

ضء؟•
محا:م.

لإكم؟.يك حثؤني أو 
يجلأطقاصكها.

^؟.u_5ؤما ماوت 

ئلنا:تسأهلاوع.
قال:وبهاهمحونمح؟.

ئلثا:م
1او:ثبها'قانصا؟.

ئكا:وم.
داو:كنكانتحثئيم؟.

هزاتئ.ئالثا:ثنثانأفيب 
داو:ةكدِلكطوها؟.

قكا:م.



__منيذمإنناكهادمح،ثضمح 

يسلإأنتو^ص
^تدثءث،هظهلإا

منهاممثح صعار، أبواب فيها ؤإدا مدهأ'اا، النظيتة الئت٠تؤ ثب عندة 
رحلهإدا سص_اء، صوره فيها حريرتوداء، حريث مئة ئاسخنج ثاتأ، 

^١.طزالأكؤالناس 
سال:مضنس.

محا:لأ.

ثوداء،حريره منث محانشمج تاباآحر، وثخ أعاده، م هداآدم، ماوت 
مح—نرشم له عظم، الرأس، صخم رجل مإدا صورْسصاء، فيها 

مالأاسإمح،أمحئامح
هدا؟.1تنرءول ص1وت 

ئأكا:لأ.

سوداء،حريره منة ئانئمج باباآحر، وفخ أعاده، م هدائؤح، دال،ت 
كأثثحيؤبمم•داللخيق، اوأس أبجص رجل ٣^١ بتصاء، صوره فيها 

هدا؟.آتعرفول ممال؛ 
قا:لأ.

توداء،حريزه منة باباآحزئانتختج وفتح أعاده، ثم هداإبراهيم، ممال؛ 
صوزْسصاء[أآا.٥^١ 

الطس،.فيه يوضع ذوغظ•، صغير مرع هوإناء )الربعة( قوله: )١( 
نعيم.لأبي النوة دلائل من وامتدركته الأصول،، مجن ذ المعقوضن بين ما )٢( 





إليوكتابه قبمر، إلى ه إوتاله ذكر ثى الثاثي الباب 

أوحنقهحرينْ، مئة وانتحنج ثاباآحر، وفح أعاده، م داود، هدا ماوت 
طبحيلدنس عد واكب رجو ؤإذا صورْيذائ، مها ثإدا نوداء، 

ضءمئئبماخطئلإخ.
هدا؟.ثاو:أمئون 

ئكا:لأ.
ْ ُُِ أوحريزه، منه قانتحنج ثاباآحر، ومع أع—ادْ، قم هداداسان،، ت مال، 

آب[• ]٤ صلت صئزه، ثابثنلوة صوره قإدا تتصاء، فيهاصورة/ شوداء، حرمه 
اشصة.حس ،، الجبض١١

هدا؟.آتنرهوى ؛ قاو 
ةكا:لأ.

م،لإأعاثة،ؤأمموس.
نم١^، الصور مهده رأيناه، مد مإيا ئد'عرهناها، سسا، صوره هده مملثات 

 !Jونده،من صورةئ^ر يرثه تأل الثسلأم عنته ؛ ٥١إل دما
دوانمزسنقأصاثها انجو، الخريرمن حز3، قي صورهم إي هآحيج 

الصور،هذه صورها داسال، كان ملما الشنى، ئغرب قي آدم جرايؤ قي 
أ0ماناثت عذملكي الحروج ي بي ماممحتج4 مهيبأع؛انها، 

محصأنفشيفيآصعئئ.
وأحزجنارى.جائرسا، ئآحثن قاو: 

واسع.أي الجسن( ت)صلت (قوله )١ 
اشًرصي الصديق أبوبكر أرسلهم الدين الفر يدرك لم عقبة بن موسى فإن ضقي•' )آ(إسادْ 



هه ه

هشامعن الباهلي، أمامه أبي عن الخولأن، ئنل، بى ي-مل ووواْ 
ماوتالعاصي، ابن 

الرومصاحب هرقل إل هرم( من، ورجلأّآحر الصدئ أبوبكر بجي، 
بنجبله عش، وُرلثا العوطة، حش الإن-لأم، إئ ئدعوْ 

ويغموب،ؤإنحائ(، و_زط، صمه ويكزفيه الحديث، يدكن الآيه_،، 
نثوثم،.ؤإنناعل، 

لوأرادمسكى، وماثان تكر، ١^ ثكى حدساْ، بكر أبي عش، مدمنا ^-١ 
•لثعل حيرأ بي اّه 

عندهت؛،ونمه صمثة يجدوف والإهود أئهم . ١،^ ، J_^jأحبريا ماو،ث يم 
وآلإنجسفي؛■هثئ(ؤ،ورء ؤمحدو0د.ءثا ^٧^: ئاو 

]ّورةالأءراف:تماها[لا،.

دلائلj أبونمم رواه أعرفه، عمة-لم بن مؤمن عن -الراوتم( يزد بن وحماد عنهم، 
به.الأصهاق حيان، بن جعفر بن محمد بن عبدافه محمد أبي عن ( ١٣النبوة)
منالأرض ملوك إلئ ورسله الأمي النثي كتاب ل المضي المصباح ؤ، حديدة ابن ونقله 
أبوبكربعث وقد قك؛ الجوزتمات ابن فمال<ت)قال، الجوزكا، ابن عن  ٩٨"ا/وعجمي عرض 
الخ(.. . ثانيLا. فيمر إلئ اف رمول، يعد عنه اممه رمحي 

المالحالجليس كتاب ق زكريا بن المعافي( رواه الصامت،، بن عيادة حديثؤ من الخبر وروى( 
jx السيرة قم ق النبلاء أعلام ير مق والذهبي ، ٣٩٨ /X الجعاؤ(تؤلريق من ورواه ٤، ٤ ٥

j)حجر ابن ضعفه وقل حدا، ضعيف، ؤإمناله ، ١ ٥ ٤ / ٤ ٠ دمشق تاؤيخ ي اكر عابن 
.٣٩٤أ/الإصابة 

يه.لم مبن شرحبيل إلئ بإسناده دكتوراه( رسالة  ٤٢)النبوة دلائل ق أبونعتم رواه (' 
ممرممم؛،والهقيفيدلأئلالبوةا/آخم،وقوام

=الةالأصبهاقفيدلأتلالبوةا/ا؟. 



سشذمإبمك.محممنئ،نكثالأ|ف

الثالثاس 

نيذمإنتاك.محجم،ومحابجإلأا<
احبرناأحمدنال! المدهب، ابن أحبرنا يال! الحصنن، ابن أحتتن_ا —  ١٣٦٧

حدسادالث أبي، حدش محالت أحمد، بن عLلاض حيلنا هال؛ جعفر، ا؛ن 
بنصائ حدسي ئال،! تعد، بن حدساإنزاملم داو،ث داود، بن ئلنمان 

^ك،،كلأنماضشبجاك،،صضافين
ئاو:عثاس، ابن عن عثداش، 

ثنسإفيإركنزئ، بكتابه ! ■^١٥نن مدافه ه افه زنوو بمث 
^بمزينإدبمزئ،دشاهزمح-ض

كت>ئ-خئق4ُ.

اممه.رسول علتهم قدعا مال،! المثشت، ابن محسنث، شهايتف! ابن يال، 
أنبمزةواثونمز3\ى.

بنتدالزاحد ^JI ^! اهاطق، النازك نن مدالزئاد، أتانا -  ١٣٦٨
دمإدينس، بن لم مبن -مدالعزيز فه غلت،ت ه(، ببأس لا )وإسادْ كير: ابن ًوذال، 
مجهول.

بنأبرييز مه: اّه اف رم—ول، إليه كب الذي و*ذا فارس، ملك من لكل لم، كرئ )١( 
وكانالهجرة، تةّحمن ّشيرؤيه ابه يد علن، فقتل الشي.، عليه دعا وهوالذي مرمز، 
الملمينأمتر بد على ملكه ذم، وقد أبرمحنز، بن شهريار بن يزدجر الفرس: ملوك آخر 
عثمانالملمين عهدأعير ؤ، لقتل ية، القادمععركآ ل عنه اف رصي الخءل١ب بن عمر 

د)تي\حى.
به.الهاشمي داود بن ملمان عن ٦ ٩ / ٤ الند ق أحمد رواْ صحح، إسناده )٢( 

به.صعد بن ل؛راهيم إلئ بإضادْ ( ٤٤٢٤البخاري)ورواه 



^^ءأ2أ2ءأء؛2ءعهلصلصهءها

ئاو:الثوري، نارس بى محمد أبوالمرج أح؛ردا د-الت مهد، بن عيي 
مال؛المربي، أبوبكر حدسا ذث•' منس، أبي بن أحمد بن عبي أحبرئا 
عىسعد، بن حدسأإبزاملم ت نال ايويب،، بن محمد بن أحمد حيكا 
ئاوتإنحاق، بن محمد 

ميلههزمر بن كنرظ إل محس بن حدائه بن ^؛،-١^ ه ام رثول بمث، 
قاوش،ثمح:

عفي؛(؛نرئ ١؛^^ رئول محمد من الرحم، الرحمن ام بنم 
ألوشهدأ0 دوئؤله، بافت وآس الهدئ، ابع من عش سلام قارص، 

لأ،ؤأنمحدأسثننوك،أمك
لأثيرمنالناس'قامحه، إلى افؤ رث—ول، قإرآنا اقوعروجزرا،، بدعاية 

إئمءإ0 هإذأنيئ ذأنب»اسل؛إ، ال،كاقرين، عش المول، يجم، حيا، كاف 
ءالةل~،*المجوس 

!لكثاب/ودال:تكثيإلئبجاواهلثادرأكثابننووافِهسُ، [ ١٢٠٥]
عبج"ي•يهو 

نمنكتائ.انه تلثة حص ملكة، افة قرى • مال، اقو. رٌول، أ0 ٠؛^*^؛، 
بمان-ثمءرم:أنبممحظالإض

به-هيئ جلدمح!، رجلص عندك مى بالحجاز الي'ى 
بزجلثعة وثائن< حابجا— ثاتتا وثاذ دهرمادث~وءوتاثؤيه، ثاداذ هبمث 

إليهايدعن التي التوحيد كلمة وهي ١دءوتا'، أي الدال— —بكر الدعاية الد( )بدعاية ت توله ( ١ ) 
الكافرة.اسمل أهل 





^^Bs_s_sisiss_as؟

مهنيلإتئاثئا،هثئا
الأثل•ثى 

تبمثiu^5 عروجزئدقتل ربى إل لهمات مال ^. ٥١هلث—اأسارثوو 
ابنهعلته نئط الليل، مى مصي ما لمدة وثدا، كدا ثهر مى وكدا، كدا 

شٍتونههمتل4.

ككساهدا، مذ أبمر هو ما منك مئنا ئد ^١ مول، ما ئدري هز همالأت 
الملك،.ونحبئ عنك،، بها 

ماتبغنسبع وثلطاني دض إل ومولالذت عر، دلك أحبراْ ثتم، مال؛ 
إذإنك يهولالة: والخانر، الحفن إلهنتهى وبجي كنزئ، محلك 

بنصساهال4 ؤءمه'قان فيهادب منطمه الآح_ت نقمة أغهلى مم 

ماهداواش ^ ١٥٥الحيز، وآحتزاْ بادال، حرمحد.ماعلى محزجامذعند؛ 
مكذمحال، ماق ولتنظزو ثئول، الئجلئيثا ؤإرلأرئ مللي" بكلام 

مإنثيمشل،وإنلإفذّس
زأثثا•

شزؤيه!^١^، عل؛ه مدم أذ يكنرتادال ملم 

٠١ ا/٠ اب الأنبنلرت بعربجب، ولتس أبناءالغرس، س يلدباليمن س كل الأبناءهم )١( 
(I،،J_ji(Y  )ماطق.جمع ، الوسط. به يشد ما المنهلق )منطقة



سثنيذهمإبمك.إديزئ،محإل

مصإلآئفَرش،تثان
هداص جاءك لإدا محنهم، في وسموج؟° أفراقهم مذم انتحو 

اودىىن'بمنئيبماوجز JaiUنووو\كِعيج 
محهلأَيشلأ:ههمىمح•

اوجزيضواله،محماَل:إنسا
باصال١،•يهم مذكاذ مذمحارس، الأسأم وأنشت قآنلم 

أحبرياأنوتنثر،ئاوت الجند، ئن علي وحدسا ت أبوتكرالمرثي يال، —  ٩١٣٦
د1و:الثفتري، عن 

آب[ل٠ْ مكثثإلذتادابي: إ0كنزئ/ جاءيرورالدئلؤذإدرئوواف.هثاو: 
وابمث،بهإفي.^^ئلئ،زبمضثأدازبم، 

ئحذالئاع4.ميمه مقتله، زئك على عضب رش إ0 ت مماو 

وحثئهأنلم الخز متخ ^^، مذ محرج 

بنيريد عن إسحاق بن محمد إلئ اساد0  T٦٥٤/ التارخ ق اممري رواه (إسناده ١ ) 
أثي-م؛ببم•

به.الأنماؤلي المارك بن عبدالوهاب عن  V٢٨٢/ الختظم ق المصنف وروا0 
الأربعة،له روئ ضعيف وص ندي، العيدالرحمن بن نجح أبومعشر فيه صعيف، )؟،إسناده 

T٢٨٤/ الختفلم ق المنف رواه فيروزالديالمي، يدرك لم الشري سعيد أبي بن وسعيد 
به•القرشي، الدنإ أنح، بن بكر أمح، إلى بإسناده 
يالغائياتالله رسول إخبار فا عشر الحامس الباب ق آخر بإسناد بنحوه الحديث وتقدم 
وصسمف\ئ( ٣٩٢^)



الرابعاتاب 
إليُاُدكتابي ايبجايي، إلى ه اف رئول إذنال تحرذم 

أنفى اشياثئ إش آب ءنتوتى س اف رثوو تث ت إنحاى اين ئال 
معهم؛وكتب وأصحابه، طالس، بنأيي جنمر 

إراإح؛ثة، مللث، النجاشي إلى افه وسول محمد من الرجيم، النوالرحمن بسم 
عنسوأنهيأف المهنمذ، المؤمن، الثلأم، الخدوس، اممه أحمدإليك< 

ثر^،كن،ثئ،الئوو ئزتز ؤيت4ُآكاثا\وا ١^، ^ ٣ !بن 
جاءف،وباليي بي، ويؤمن قتمح،، وأف له، مرك لا اقووخدم إش أذعوك و1بى 

ضُيناسن،ثاىلمضض
الهدئ•ابع 

ئكمبإلى الرجم-،' اقوالرخض بن، اقو. رمول إلئ المحامي هكن، 
الذيو>تف\تئ اممه ورحمه ؛^ ١١يؤر يا عثك سلام اصاش_تي، مى ه ١^ زئول 

رس-ولايا محابلث، يثد.تم؛( بمد، أما الإسلام، إلئ هداني هوالذي هو، إلا لآإلة 
ناوالثلأم عيتئ ؤالأَنضإة الثناء يززب عبمئ، بذم دمحُت، اقومحنا 

وئدإلينا، يه مابعفث، ويدعزمت، كمايلث،، ريه مئوءاأ"اأ، مادكزيث، يزيدعش 
أصحمة،اف رسول إليه كب الذي هذا واسم الحبئة، يحكم من لكل لب النجاشي ( ١ ) 

عليه.صلئ الذي الجاشي ليس وهو 
بنتفاية وأما مريم، ق وهذا فيهم، لها شهوة لا الش الرحال عن المقطعة هي البتول: )٢( 

لأنمطاعهاءهاءنناءزئماسومذاوحتا،وةيل: ر.ولافهفإتماقيللها: 
إلئاممهتعالئ.الدنيا عن 

وجمعهار، البق تلزق الذي وهواكع والواو" الفاء وسكون الثاء —بضم الشروق )٣( 
الكتب،.ق عندهم ما على موافق يعيى الممهلفئ به أخبر ما أن بمعى ثفاريق، 



محالتجمح،ثكثالأمحاف. 
^^أضأء«ءءءأءههههءدلسهزق^^.

اننوتاينت بائعتك ويد الله.، وئوو أك وأسهد وأصحابه، عمك، ابن هدم 
ثئشؤإذ ياتني، إليك بعثت ومد العالمين، ود_، نثه ثديه عش وأنلمت، عمك،، 

ووحئةعننك، والثلأم حق، مول، ما أفهدأة قإش اقو، ول رم—يا معلت آتيك أف 
وبركاته.افه 

إداحر مميثة، j، الحثة مى متى ى ابنة بعثؤ أقه لي هدكن I إنحاى ابن هال، 
ههلكوارارسفينتهم، عروت.ا ١^٠^ ثوثعلوا 

يدعوهكتابين النجاشي إر اقو. رسول كب ت أفياحه عن الواندي ويال، 
موصعهاقو.، رسول ماحيكثاب المراق، ؤيئلوعليه الإسلام، إلئ حدهما اق 

وشهدألملم، نم تواصع1ا، الأزنحن عر ممن نريرة، عن ونزل عته، علئ 
الله.رمول إلئ وكتب لأتيته، آتيه أف أمتطع لوكنت، وماو،ث ،، ٢١مهاد0 

حعمر.يد عش ؤإصلأمه وتصديقه، بإحابنه، 

لنوكائلمؤ سمياف، أبي ب، حبتيه أم يزوجه أف يأمزه الآح_ر، الكتارت، وني 
ومات،فتنصرهثاك الأمدي، جحش بن اطه عبيد زوجها ْغ الحتثة إلئ ثاجرمت، 

دإلث،رى•ثعو ؤبمملهم، أصحابه من ملة بثن إليه يبمث أف الكتانم، ؤ، وأنزه 

طلحه،أحمدبن بن أحبزئاااحثإن ماث،ت الميارك، أثأئاءإدالوهاد_،ابن — ١  ٠٣٧
أحبرثات مال، المنير، بن الحتن بن الحس !بو؛لمامثر أحيزثاهال،! 

اض،حدثنا دال،ت العلاء، بن هلال، حدثنا هال،! النجاذ، سلمال بن أحمي. 
مح،الجوزكا ابن ورواه به، إسحاق، بن محمد إلئ نادْ بإ٦ّ  Y٥٣/ التمر ل الطرتم، (روا0 )١ 

الإناد.بماJا٢٨٨
به.الوافدي عن ٢، ٠ ٧ ا/ الكبرئ ااطقات< ق معد ابن )'آ(رواْ 



الآدرامح،صمحاينرتج،حدثّا مال ئد، ن طلحه حيكا نال 
ماو:قتادْ، أُى عن نتثئة، أبى عن 

ئةمثاو بنمسه، ثحدمهم مكال اقو.، وو زئسعش النجاشي وهد هدم 
أ0فأحب أصحابي، يكرموبي إيهم'قانوا همال،ت يخنمحفيالث،، أصحابه؛ 

بنأحمد احبرنا قال؛ الميم،، ابن ا أح؛تنهال! الحصص، ابن ا احترن—  ١١٣٧
حدكاهال؛ أبى، حدثتى هال؛ أحمد، عندافوبن حدثنا هال؛ ، حعمر/ [ ١٢٠٦]

عنالئن_يا، نن نعيد عن الزهري، حدثمى مال،؛ ماللئ،، ص يخيئ، 
مال؛هريرة، أش 

إرالئصش،مخرج محؤ، مات الإى اليوم البجابي اقوه رثول نا لض 
هسسمُهُ،

٠٠٠

يالكدب.واتم الحديثه، وهومروك ١^^،، نيئ بن طلحت فيه مروك، (إسنادْ )١ 
المحدثضطمات ق حيان بن وأبوالثمخ (، ٣٦٧)الأخلاق عكارم ق الدنيا ايي ابن روا، 

فامذهبالأربمن ف، وأبونعيم ،  ٩٧ص الشيوخ معجم ف، جميع وابن ، ١ • ٣ / ٤ بأصهان 
الإيمانأ/ي«م،ولفب اليوة دلائل j والبيهقي (، ٢٦)الموفية من اJتحةقين 

ءبداuفىبن ومحمد ٢،  Y٤٣/ والطشه الفقيه j البغدادي والخطيب ، ١٣٨ / ١ ١ 
إلنبإسنادهم  ٣٦ jxوالرهبي، الرءبسا ق تة المسوقوام (، ٦٢٥)المشيحة ق الأنصاري 

به.الرقى هلال بن العلاء بن عمروهلال، أبى 
ضعيفنيد بن وطلحة باطل، حديث ت)هذا ٢ ٤ ٢ ٦^ لولدْ العلل كتاب كماق أبوحاتم فال، 

الحديث(.

به.القطان سعيد بن يحص عن ٤ ٠ ٦ / ا ٥ المسند ل أحمد رواه صحيح، )؟(إسناده 
به.الزهري إلن بإضادْ ( ١٣٢٧)المخاري ورواه 



١Jاتاباوئمذرإنش Jإلناثتاشتي،ثكثاييإو؛اف. تض
^صهدءلءءصءههءصو^^^.ر

مرةش ^ صلإكاقخدئهلأ:راو نات ثثا ثاشأ: ثالغ 
يًً)ا(

•يور 

اف.دزلأكالإرتوو إليه كب الذي النجاشي لناأو ومدروي 
الذيٍننىظه.

مال!الحثسن، بن مبمئ أحتردا ثال; اقو١^١^^، عثد محمدبن أحترJا — ١  ٣٧٢
 ،_Jمال؛الجلودي، أبوأحثد أ-نيدا محمد،مالت بن ء1دالعاذر أحتر
الحجاج،بن منيم حدينا مالت ، س_ماو بن محمد بن إيراهيلم أحتردا 

صتعيد، عن عدالأش، حدس؛ دال: حئاد، ئن ثوتث حدش ئاو: 
أنس:عن قادة، 

ض.ىهجم،صثامح،نلدمحماي
يسولثذعوهمإلىافعروجز،ولبمىبالبجاشيالذيصشعليؤ 

افو.رى.

)ا(رواْايرداود)م:آه'ا(،رإطدْحن.
•به البمري حماد بن يوصف عن ١(  ٧٧لم)٤ مرواه )٢( 

به.يوسف عن ( ٢٧١٦الرمدى)ورواْ 





إلهه لكتابه شنرالنثاتي، أبي بن الحادث ولى ؛كرإذ-اله مح، الحابس الباب 

مدقنتعليه، لي وأذن وأبه، عأى الئاج ووصع وجلس، يوما الحارين، نحرج 
ومحال!يه، رْبى ثم محمزأْ ^^، اممه ومحول كثاب إليه 

،،١٣ش بمرص يول ثلم بالناس، قش ساترإي، أنا ملكي مر مذبجع 
تحو•لخيول وأمربا 

ثرئ.بما صاحبلثج أنمر • مال ثم 
جواب،جاءه ملما يإيلثاء، وواقيي عنه، واله إليه، سين ألا محتصر! إليه دكث1ا 

محماو:دعاتي، كتابه 

شردأفبخغإشصالأج؟•
وكنوة.حاجبة ووصلني دما، نأمرلىبماثة عدا، نملت،ت 

ال1ة*م.مر الم. رثول عش أزئ وثالت 
بادملكه.نمال! ئأحتنته، اللمي. قش نثدمتؤ 

بمتحالخارث،ثذرشنررا<ب

المرمحومة.العطية بملي أي )يمرض( قوله• )١( 
لعساكر ابن طريقه.' من ورواه الواقدي، عن ٢ ٥ ٨ / ١ الكبرئ الطبقات ل سعد ابن رواه ( ٢ ) 

الواقدي,لضعف صعيف، ؤإساد ، ٣٦٦/ OUدمشق 
المصباحق حاليالة ابن اإجوزيت ابن عن ونقاله هكذا،  ٢٨٩م/ المنتظم ل المصنف وذكره 

.٢٦١/٢افضيء
إرسال(فيه يسند المغازي ق عاند بن محمد )يكره ؛ ٢ ٢ ٦ ٦/ الإصابة ي حجر ابن ونال 

فيكره.



^^لسأ»هءه»ههاسلسأصها

الئادزاوب 

إييوكتابي 

^^٠٧٧١٠غنروتى اشق^تيط رثول تنث قاتوات ءيىأفياحه، الواندي روئ 
عثؤ/ممدم كتانا، معه وكتب إرالإ.نلأماآ،، تدعوه \ذوؤتي علي بن ثودْ إلى "ابء ' ل٦ 

النوس•وتؤو ويرأكثاب وحتاه، وأنزله، 

وحطمهم،محومي ثاعئ وأنا وأجمله، يدعوإك ما اخس ما إليه؛ وكتب، 
الأمأبنك.بنص لي ئاجنل ملكنج،، تهاب والعرب 

كله، iijjijهثدم هءمأ'آ؛، سج من أثوابا وكساْ بجايرة، عمرو بن ٌّيُل وأجار 
ئاو.بما عنة وأحتزه ^^، ٥١و رثو عش 

،ت١دثتادuفيبملأ،٢٤١لآزضظثنلت،همنأكتاثث، 
ماتلْا,قي. أئه قأحتزه جبرئل جاءْ المح من اممه. رثول، ائصرقن قلما 

الخرج،متطتة ل الوم وتغ نجد، من الجنوب إلن موضع مفتوحتض— وبم ~يياء اليمامة ( ١ ) 
١(.سة)٢ الكذاب مسالمة تل وفيها الصديق، بكر أبي حلافة j الوليد بن حالي فتحها 

القرشيعامر بن حل بن ماللث، بن نمر بن ود عبد بن ■ميتمي عمروبن بن سليط مو: )٢( 
(.١٢منة)باليمامة امتثهد الحنة، مهاجرة ومن منارملالأول،، صحابي العامري، 

jطلj^كانتح بلادوامعة والبحرين وعاصمتها، البحرين قصبة هي — وثانيه أوله عجر~بمح ، ٣١
أمااء، أوالإحالمحا ونص اليوم، الهفوف، وهي الخلتج، ما الشرقية المنهلمة على 

فكانت،البحرين مملكة اليوم منها تذكون والي - فيها بالعيش ننعم -الي اليوم الحرين 
أوال،.مى ن

صياب.وجمعها البلحة، ،ت واكخفيفالين، بفتح ~ ت)ميابة( توله )٤( 
لالمصنف، طريقه; من وذكره الواقدي، عن ٢ ٥ ٨ / ١ الكبرئ اللثقات( ل سعد ابن رواه )٥( 

الواةلى.~لصمم، ،، خعيفؤإمناد ، ٢٩٠"Y/ المنتنلم 







__سامحنيذمإبمك.إدذىم 
^^12أ1مملرع؛ءءإأأءصومته

مال.'منتي، بن ئئنمان حدسا مال! \إإض\ف؛ا.( أبوعدافه حدسي مال! 
مومه،من رجل عى داود، بن علوان حدسا مال! عفير، بن تعيد حدسا 

يال،:

ضامحعشس،سثّلأأط
ناجيا،و4 حث أحدإي ثنْ ملم المصر، مى بنددللئ، أئرف إثة يم إثه، 

محكادنثم،سُض
واشأتمولت

نمذيأذئإنامئها'كو:دأمثولدتاإذاثانمتأا 
[١٢٠٧]محنأاضنحاشافل:ذا/ ثلقدمحئ،إذاىةيل:تي 

اءحث__داأأآاهداسن^^١ ثموة بتتشي بدنق يم 
بالماءالشعر من نظفه إذا الجدي( أيفات)سمط ؤيقال حليم، تاعلن ننع أي ت)ممهله( (قوله )١ 

ليشويه.الحار 

كمالالبخاري كمانال وهومتكرالحديث الجلي، داود بن علوان فيه صعيف، إٌتاده )٢( 
^ذلم؛/لأءنعحمدبنناصرءنءرين

يه.البري ين أحمد 
معبدبه.بن سليمان إلئ بإمنادم  ٣٨٨/ ١ ٧ دمشق تاينخ ل عساكر ابن ورواه 
عفيربن كثير بن عيي. سبإّتادء والخمول)٨٩( التتواصع كناب ق الدنيا أبي ابن ورواه 

به.المصري 
الروضةكاب ق الراء أحمدبن )ذكرمحمدين وءالت ادثوابين، زكاب ندامة ابن ونكر0 
.(.١ ١ الرصاق بن محماو أ-محرنا 

المكبري.حمدان بن محمد بن الله عبيد هوت بعلة وابن 
الالغويّالحافنل الإمام يثار، بن القاسم ين محمد هو؛ الأنباري وأبويكر 

البغدادي،القاضي العبدي البارك ين الراء بن أحمد ين محمد الحسن أبو هو؛ الراء وابن 
.١ ٠ ٤ ؟/ يغداد تاريخ 

بغدادتاريخ ق كما هاشم، بني مولى اربان بن بكار بن محمد ُوث —ال الرص وأبوعبداطه 
أ/ا-ه؛.



^^إءءههأءسهءهههأ ٢٣٤

,^٥١اس 
الجداْيئزوة إلئ ه اش رثوو تابة كض 

تقال الجوهري، أبومحمد أحبرئا قال! طاهر، أبي بن محمد أ-نيدا — ١  ٤٣٧
الحارثحدسا قال! معروف، ين أحقد حدسا ت قال حثويه، ابن أح؛زدا 

محمد،بن علي أحبرثا ثانات مند، بن محمد حدسا قالث أبيأسامه، ابن 
قال:عنروالجدامق، بن رال عن الزهري، عداوخنن نن محاق عن 

رئولإلى ذي وأنثم، عاملا عنروالجدامءب نن دزؤْ كاو 

بالدةب١١لمحوصن قندس وماء وأيوابؤ، وحمار، ويرس، 
ء،

عمرو،بن ئزوْ اف رشول محمد من اف.؛ نقول إثه ثكت-ب 
عماؤهلفب،وحم بؤ، ماأرتلث، وبلغ علسارشوللث،، ممدقدم ئئد، أم، 

ادسبلالاخخإرسوله وأم بهداْ، هداك ، ٧٥١وأن وآناماياسلاماك،، 
.٢٢١عمةأويهؤظا

دينلث،.عن ازّى له: ممال، قدعاْ، هروْ إسلام الروم مللئ، وذح 
ؤمحناثاقدثشزبه، عيثي أن ينثم ؤإيلث، محمد، يبن لاأقاري ؛او،أ 

ؤصأده١٣/شنه 

•عليه ويتمنطق القميص أو الثياب فوق يلبس ثوب هو الباء" وقح القاف "بضم )قباء( ^٠^ ( ١ ) 
•النخل حوص هيئه علئ بالذهب، منسوج أي الواوالمفتوحة— وتشديد اليم ~؛فم )مخوص( قوله• 

الجميعفيكون أربعون، والأوؤية؛ درهمح، عشرون وهو الأوقية، محق النش؛ )نشا( قوله؛ )٢( 
درهم.خمسمائة 

وهوحالزهري، وقاص أبي بن سعد بن عمر بن عبدالرحمن بن عثمان فيه مرولث.، إسناده )٣( 



اتزاليتدييمبرثولام.إلجئقردهمي ازبالتابرى؛م 

الناشئاس 

الج1ثديأا،جتنروعدام إلئ اقو. رئوو ذكركتاب في 
العاصي.بن عمرو نغ يدعوهما، يثماف وهنا إلنهما، افؤ. رتول كثب، 

جيلأ.و\دأ إليك، اقوه رئول رسول ش مملث،؛ عبد، إلى معمديتج هالت 
آليه.أوصالك وأنا والم1ك، بالس علي المقدم أحي دمالت 
ئدايومي يعنى ونال: قمرأْ، محتوما، الكتاب  aJIيدينغ عثه، ت، ئدحل

دانجعإلث،س

إذالمُس، أصعق أنا ئإدا إليه، دعويتي فيما تكريت، إني ئم—ال،ت م-جعتاإليه، 
•يدي 3، ما رجلا ملكت 

ئالئ،:قإنيخارجظأ.
ومحنمحني وحثا مووأحوْ، الإنلأم إلئ ئأجاب إلق، أرنو أصخ ئلثا 
،.فمنائهم١ ق ئزددتها هاحد.تها، الصدقة، 

الكبرئالطبقات ق عد مابن رواْ الرمدى، له روئ بالكدب، وانم الحديث،، "متروك 
ي■'من درواْ الأنماركا، المدانتي الحسن أبجب همداف بن محمد بن علي عن  ١٢٨ / ١ 

.1ا٩ المتفلم الإسادj -بدااسق، وكدا، ٢٧٢دمثزA؛/ -ارخ j ام عاين 
أزليوجيفر مصروف" راء، ثم مفتوحة، فاء ثم تحت،، الشاة ؤإصكان الجيم بفتح ~ (حيفر ر١ 

•أملم نل■ ولكنه ايص،.، ير لم واللام، الصلاة عليه ءهل.ه ؤ، عمان أهل رثيس 
عباسابن إلى بإساده الوا؛ل*ى ث حل، من ٢ ٥ ٨ / ١ الكبرى الطبقات ق صعد ابن (رواه )٢ 

المنتظمل المنقح وذمْ ، ١ ٥ " / ٤ ٦ دمشق نائح ل ام عابن طريقه؛ من ورواه وغيره، 
هكدا؛/\،.

صالحبن عمر وفيه حماس، ابن إلن ناده بإ٢ّ ٢ ١ / ١ ٢ الكير العجم j جراف الخلورواه 
.١ ١ ٥ l/ اليزان لسان ق كما الحديثح وهوصعيم، الأندى، 



عشنالحائي الباب 

المنيرإر ه إرشاله في 
العييساوئ بن المنذر إلئ الحفزمئ بى العلاء اممه. زنوو بمث 

بالبمن:نرمثمحإبي.

ص\ذئهو/\;إ

بنمط؛ زيد بن مالك بن حمفلة بن مالك بن دارم بن عداض بمي من ساوئ بن موالمنذر )١( 
-يجرقرية والإسذ الإسدي، إلئ ويب الفرس، مل من العرب، علن حاكمثا كان تميم، 
إليه■بوا فنفرما يعبدون كانوا أتيم ونل. إلها، فنيوا نيا يترلون كانوا 

أماهجر، وعاصمتها الخليج من الشرفية الختهلقة عاى تهللق كانت، عة وامحبلاد والبحرين 
فكانت،الحرين ممالكه اليوم منها تتكون والم، ~ ا فيهبالميش ننعم ~اش اليوم البحرين 

والإسلام.الجاهلة ل أوال، تمن 
عباسابن إلى بإستاده الواقدي ث حل. من ٢ ٥ ٨ / ١ الكبمرئ العلثقامت، ق عد سابن رواه ر٢( 

النتظمق الصنم، وذكره ، ١ ٥ • / ٤ ٦ دمشق تايخ عساكرؤ، ابن طريقه• من ُرواْ وغيره، 
هكدا؛/ه.

بنعروة عن الزمري عن إسحاق ابن طريمح، من ٨ آ/ ٠ المجير المعجم ل، الطبراف ورواه 
صحح.إسناد وهدا به، مخرمة بن المسور عن الزبير 



١^^اس 

اش.رسول علئ مدم مال؛ تكر، أبي عبدافوبن ض إسحاى، بن محمد روئ 
تبوك!من تميمة حنير، ملوك كتاب 

تيكلأَل.ئن الخارث بإنلأم 

ونمثإينسمحا.
واشانثلذىثش>١/

ؤسانااا.

افه.رسول إليهم مكب 

عدكلأل،بن الحارث إلئ افه محمدرسول من \ؤءم.أ الثحم_ن اش بنم 
آب[ ٠٧]مإر بعد، أما/ ومعافر، وهمداف، رعين، ذي مل واشمال عدكلأل، بن ونج—، 
الؤوم،أرض من ممثلنا إلينارنولكم وع مإيه إلأهو، لأإله الدي افه إليكم أحمد 
افةوأ0 المثري؛، وهتلكم بإنلأمكم، وأثأنا أرسلتم، ما ملإ يالمدينه، ملقينا 

وأعهثتمالصلاة، وألمتم وله، ورسالثه وأطعتم أصلحتم، إن بهداسه هداكم ئل 
ومحول•أمال،، وجمعهات اليمن، من ميلة رعين وذي ملكها، أي )مل( ت ،نوله )١ 

بنزيد إلئ ؤينب زيد، بن مالك بنو وهم الدال" وفح الميم ومكون الهاء ■بقح همدان ( ٢ ) 
و>ءلان.بن يعرب بن يثجبإ بن سأ بن كهلاي، 

إلنوينسب الحارث، بن مالالئ< بن بنويعفر وهم الفاء~ ر وكوالعين الميم ~؛فتح 
اليمنق مشهورتان نيلتان وهما صبأ، بن كهلأن بن زيد 



^»سلسءءءءءهأسهاصهءس

افئكتب وما ، ٢١وصفثهلبيه، وحس افه، حس المعاي، مى وأ-كطتم الزكاة، 
عبجا،يص لا مإثة أويضراشه، يهودمحه عش كاف ومن الصدمة، من الموثنى على 

وظهالجزثت>٢،.

صشظذمثا،ؤافُالننني.

وميضركنرئ كاب أيه دبتا. بوة صحة علن الدليل من ت عميل ائ يال، 
أنهولنلأ العزل—١، عامة عس ^ ٨٠٥٥اس_تبلم، ما كلهم يومه نغ وامره وؤوشد 

ألذك وإ0 ذك، سل لم الخامة حفظ إليه نن خهة من النكاية 1وأ\ض 'م
مط•وأي ذي يندرعزرأي 

نشكاذ,م ؤإو1 تنجيم، و كنزئ عثائأ ئذ ١^،'أف ١^ أفض نأ 
أطالالدي ئداك المنك، كز عش وعلوما دعوته اوتش-ار من عش اطلع ئد نآ 

.Jلنانةشالك

أنرينضزيناقةبالئنطوُ؟أ.
صدقه.عر به ينتدو أو للخالم سغي الني دهدا 
صاو.قه.أئوار سعثع ْع نبوته، ق الشاكين عقول انحف فا 

اف.رسول امحارْ عوما والمنى مكررة— ففاء مفتوحة —بمالمهملة )صفيه( قوله؛ ( ١ ) 
تملاف. رول أموال وكانت اف.، برصول خاص وعل.ا م، تقأن نل الغنيمة من 
والفيء.الخص، وحمى والهدية، المني، من 

بنيحيى ت عنه وروا٠ ، ٥ ٨ ٨ / ٢ هشام لابن مذيبه ق كما يره الق إمحاق بن مجحمل؛ ذكره ( ٢ ) 
معرفةق واونعيم ، ١ • ٥ / ١ الأموال كتاب ل زنجويه وابن ، ١١٥ص الخراج كتاب ل آدم 

.١٠٧٢•Y/ المتظم ي والصف ، ٤ ٠ ٧ ه/ النوة دلائل j واليهقي ، ١  ٢١٠١٠م الصحابة 
فذكره.فال: الزبير بن عروة إلن باساده ٢ ٠ ص الأموال كتاب ل سلام بن القاسم ورواه 

واستقام.ما ما أي استنمؤ( )ما توله: )٠٢( 





^^ههلء1ءءهءهممءص

صأغ بن نعد وقد نذكر 
عليبن الحس احبرنا ت قال الحصص، بن محمد بن افه هثة \ أ-نإتن — ١٣٧٥

أحمد،بن عداف ا حدثتت قال حعمر، بن أحمد أ-حتزنا قال! التميمؤ، 
بنمحمد ص أش، ثنا حد ت قال يعقوب، ثنا حد ت ل ثا أبي، حدثني قال! 

عذكرب، عى ، ٢٢؛وييعء بن الولد بن محمد حدش يادت إمحاى، 
قال:عثاس، بن عبداف 

ممدمه، اش رثول وافداإش ثنثه بن صمام بم بن بنونني ثثت، 
الننحد،يحل ثم صله، ثم التنحي، ثابج عش بمحرم اغ وآنعلنه، 

ؤزثولاله.حايوفىأشمالأ.

ب\؛نهب1واأضن1ازثان 
أصحابه.قي اممه. زئول عر وقم حر قأمل 

ققاو:أمحلماينتياه؟
محالنئولالهس:بمااينتياش.

محمد؟.قال: 

ئتم.؛ ^ 
ناكؤظهةياظ،لأ

عيلأن.مس بن حمحمة بن عمءة بن مصور بن هوازن بن بكر بن بموسعد هم: )١( 
نريقعبن الوليد بن محمد وهو: وغ؛ره لكلتهذب ترجمته ممحادر من المموشن بين ما )٢( 

•حطأ وهو رنميع(، الأصول؛ ل وحاء أبوداود، له روئ الأسدي، 



سالآثووذرونمتينم

سك.حد)؛ى 

نسي،قي أجد لا قاَل: 
بمئلأسصمتنبمك،آلأاشَإوهك،ثإلأتيكان ىل:آسك 

نثولأ؟.

الثهلمونلم.ساو:
محثتك،ثإلئسممتنبمنكآه'
ض،لأهمهكنمحمممموالآئائ

•اف؟ دون ابازيأتجئمن "قايئ اتحر
اهلمتم.ىل:

[h.A]بمئثتي/صمسبمك، 
الخص؟.^^ُأمكأنبمساثيك 

الثهءم.ئاو:
والصيام،١^^١©، ه! هريصسقريصة الإنلأم يلوقزاتض جعل مم ت قال 

يي'كمآممدة قريصة عئدؤل يناشده ئها، الإنسلأم ١^٤ وشن ؤالجح، 

شإذامخ،ئال:
افي،محمدارئوي، أق وأئهد ، آذلاإدالأ١٥أنهدك قإش 
ائصرقنمم أممن، أزيدولا لا مم عنة، يهشي ما وأجسن، المراتصن، هده 



همحصسجقيصصِ
^^إ»عتءأهأء1لءإ؛؛أإأ«

ي\ؤ.يجو%■
ائجندرا،.يدض دوالستين بمدى إ0 دق: حص ه اف رئوو ممال 

هدبي،عنى مب؛ حق حرج م عمالة، يأطلى بمحرم، إر يأئى مالت 
ةكانأئولأملأمحداو:يالأت

والجنون.والجدام، الترض، اثق نيسثام، مةيا مالوا؛ 
دد.تنثوجل "^ ٥١إن ولايممعان، إيهماؤافلأمبمثان ^»؟، 13مال: 

نشولأ،ؤمحوشكتاتا
وقد■؟؛cJ؛منوزئوله، وأنمحماو.اهميه ■ؤحاو.هلاثريكله، ٠٧٥١إلتألأ
عله.وثهاكم يه، أترمكم تما عنده 

إلامنلما.ولا١٥^١٥ رجل حاتيرْ قي اليوم مذدللثج ماأمسى هواطه مال: 

ينمذصمام أمصل قوم'كان مماثمعناتوافد عثأس؛ ابن يقول مال؛ 
ممهبمُاشِشتح.

المضفور.الشم صاحب وهو عقيصة، مثتئ العقيصسن( رذو ت قوله ( ١ ر 
الكلمةط، أ-حن. ولم الأصل، حاشية ق حاء كما )هلكتؤ( ؤيريد الأصول(، ؤ، كادا )امن،( ! ^١٠)٢( 

ريئست(،المصادرت ق وحاء اللغوية، المعاجم كتب ؤ( 
أبيبن سعل. بن إبراهيم بن يعقوب، عن  i٢٠٩/ ني المق أحمل. رواه صحيح، إسناده )٣( 

قالقدسي والضياء ٢، ١ ٦ المتثلم"Y/ ق الصف حلو_،! من ورواه به، الرعرى وقاص 
الختارةماا/ه؛.

نويفعين الوليد بن محمد عن  ٥٧٣/ Y هشام ابن سيرة ؤ، كما يرة الj( إمحاق، ابن ورواه 
تاريخق شتة بن وعمر (، ٦٧٨المتن)ؤ، والدارمي آ، ٤ أبوداود)٧٨ طريقه: س ورواه به، 

٠،٣ ٥ M الكيير العجم ي والفراق ، ٣٨٥/ ١ ١ الخد j والمزار ٥، Y ١ Y/ المدينة 
والييهقي، Y ٧ ٦ / ١ أصهان( ار أحبكتاب، ق وأبونعيم ، ٥ ٥ م الخل،رك ق والحاكم 

 jءواض=ي بش_كوال، وابن ، ١  ٣٦٨; التمهيد ق بر همدالوابن ، ٤٣٧ ه/ النوة لائل د





الثالثاتاب 

؛يبهمدءبمانُْاُ
^مح،ئال:أتيئامحمي،قو:أنيئااين

أبيبن الحاوث حدسا هال; ن^ثثوي,( بن أحمد أحبرنا  jli)Iحثويه، 
هال.'عمن، بن محمد أح؛زثا دالت أثعل.، بن محمد حدسا هال! أسامه، 

ماص،،صرللإةصي،
هاو:

عشسزبضعه قراره، سب وقد علته هدم تبوك من افه. ول رث—رج لما 
عجاف،عدركاب م، دالحإبن جنن، بن حارجه ت فهم رجلا، 
مماوزثول وتيب بالإنلأم، مقزين هجاءوا 
أخدئم:

هائغعيالنا، وعرث جثاسا، وأجدب، مواثسا، وهث،كث، أ'سثتإيمددا، 
ثانأك،ن.

إلمال ودعا، المثز افه. رسول هصعد 

ثائشزتس،مبمك١^،.الئهأانقبلأئكثس، 

محسٌن نيلة غطفان، بن ليث بن بغتض بن ذبيان بن بنوفزارة وهم - باكحربك، فزارة )١( 
عيلأن.

وقحهك.حديت أي )٢(قوله؛)أست( 
القوم.محالة من قرب وما الفناء، بالفح— — الجنب، ت)حنائنا( وقوله 

عياكا.جاع أي )غرث( وقوله: 







جبيلد ثي الرائ ال؛اب 

فأتوص؛إرتضواف..

حؤائجه؛إسننت آما أئوك اديى الرهط أبماء مذتني امرؤ إي يمال؛ 
فاقضحاجءي•

داَل:ؤىخاجثك؟.

محي•في غناي يبمل ديزحض، بجرلي افَأ0 تنإل مال؛ 
واجتزغناةمح،محؤ•امح؛ هقاَلت

مأملهبمامحلأإرمبذأسابج•

١^٢.عن عشرذم' تنه في ه اف رثول اموا دم 
^وبمأميخبجررلأافُعردلكأاا•

تابعيالحويرث أيا فإن ال، إرمأيضا وفيه مروك، ومر الواقدي فيه جدا، صعيف اإسادْ 
٣٢٣/ ١ اللبقات ق عد مابن رواه لايعرف، مجهول زهير صروبن بن وعداممه ضعيف، 

عنالواقدىبه.



اوحامزاوث 

امحنم بذ لفم ئدثمل١،، تخي وءب قي؛كر 
أحأرJاأبوتكرنال! محمدالمزار، بن اح؛رئاأبومنصِورء1دالؤحمن —  ١٣٧٩

بنحدساأحمد ت يال، ررق، ابن أح؛زد\ يال! ؛؛Ij ،sبن على بن أحمد 
محادتن ثخئد خدكJli : 1الخزبؤ، َخدثنا^١^ قاو: الماضي، كامل 

بنمحق بن تجد بن ئزوة عذ الكي،، بن هشام عن ئوتن، ابن 
يال،!جد0، عذ أبيه، ص كرب، مندى 

لمداقو، رسول، يا صالوات التمن، أئل وقدمى هجاءْ النيًر.، عند كنا 

داو:وىهثا؟.

^١اكاة، زكيا؛-^١ ثدا ^؟١ ^١ ^ولئآردك قاJوا: 
محظطازنمح،نضثا؛د

مدزاكي  ١٥زنق)آخر ق مثآحن ظلها، في ث-جزةبموت أصل 
أتل،فلئازأثبمأام:

قضاعة،ين ألحاق ين أسالم ين سرد بن ليث ين نيد بن سعد وهو صاعة، من هديم سعد ( ١ ) 
وهداّاداتآما من وسيد قضاعة نيلة حد هدا سعد وكان حاصنته، ومي هديم إلى ينب 

هديم.سعد يتي أحد اف رسول على وغد الذي الوفد 
سعراءأسهر هو بل المشهور، الجاهلي الشاعر الكندي الحارث بن حجر بن القيس امرؤ ، ٢ ر 

وكانينجد، مولده الأصل يمال المشهورة، العلقة صاحب، وهو الإطلاق، على الخرب 
■إنقرة النية فأدركته أ؛اه، محتلوا لأمم أسد بتي على الروم يستنجد أن يريد 



،وابجي—١^^١١خ اكاض وأف ا همهالشريته أة زأت ونما 

الفلزعزمصها^^؛(؛٣،علبجا مميء عند٥^^٢، اكي المن كثنت 
اشر؟.هدا ثئوو ثن الثاكن: مماَل 

المس.ائرؤ يمالينضنات 

الجهد.من بنا ما رأئ وقد أما؛vJ؛، صايج واف هدا قاوت 
نحتينصنذناءا،ثإذامحنح1

[١٦٠٩]م:/ءااقرص:ضئماس. 
نيالآخرْ،حامل الدئيا، مشهوري رجل داك اف.؛ رثوو ثاو 

ja ^ القراءلزائ قتث الماثة بي/تو؛ الايرة، ض ثيإ الدثا، قي
اشر،،.:قوكىاإفي،

والمرادترعد، تزال لا وكفها الدابة جنب بين لحمة وص فربمة، جمع ت)فرائصها( نوله ( ١ر 
الخوف.شدة 

باليمن.موصع قوله؛)صارج( )٢( 
حتىالماء أسفل من بخرج الذي الأخضر الطحلب وهو عرمض جمع )عرمفها( نوله: )٣( 

الخرت؛ع)الطامي( ت وقوله 
واتممالحديث، مروك أحباري وهو الكلى، الماتب بن محمد بن هشام فيه مروك، إسناده ( ٤ ) 

الزوائدمجمع ل الهيثمى تال حده، عن أمحيه عن عفيف بن فروة ين سعيد وفيه ذب، بالك 
 /T عن ٦٤٩م بغداد تاؤح ل البغدادي الخطيب ترحمهم(،رواه مجن أر )ولم ت ٢ ١ ٧

به.البغدادي رزق بن أحمد بن محمد 
والخطيب، ٩ ٩ / ١ ٨ الكبير العجم ق والطراف (، ٩٨)الجنان هواتف ل الخرامملي ورواه 

،٢٢٩وه/ ، ١  T٧٧/ دمجشق تارخ ل ماكر وابن ، ٤  ٦٧/ ١ التشابه تلخيص ق البغدادي 
به.الكلبي هشام إلئ بإسنادهم ٢ ٠ ٠ ١ أ/ الطالب بغية ل العديم وابن 





ذكروعدتحيلثي القابع الباب 
هءأهءءءعلء2صو^آزه

لثابعاس 
تح،بمئءبجلئُ"

أحتزئاأبوت قال الجوهري، أحتزثا مال؛ طاهر، أبي بن محمد أحبرئا — ١  ٣٨
الحارثأحتزدا ت نال شلأوب.أ بن أحمد أحيرئا داو(ت حثويه، بن عمن 

عثز،بن محمد أ-حتزثا مال! معد، بن محمد حدثنا داز،! أسامة، أبي ابن 
تهال، أبيه، ص جنقر، بن عدانمميد حدثني هال(! 

مائةهنمه مى ومعه عشر، منه المدينه القجلؤر عداش بن جرير ئدم 
زجلا.وحمئونى 

^0؛،.سحه وجهه 

وتايئوا.هأنلئوا هومة، ومعه زاحالته، على جرير هطغ 

ئايعنب.افه.يده، رثول وبسط جرير• مال، 
^٥١،٥وميم اممه، رم—ول، واني افه، لا٩٩ أف مم—هن• أف عفي، ومال،؛ 
كافالواليمحإف وتملع كني»أ، وئنصح رهصاف، وتصوم الزثاة، ويؤئ 
حشئا؟.مدا 

مايعتة.ئعم، ءقاث،ت 
وزاظ.صا اش.بمائه زئول زكان 

بنكهلأن بن زيل• س من إرام، بن أنمار بن بجملة إلى نة اليم" وكر اياء جملة"بفتح با 
العشيرة.معد ين صعب بنت بجيلة وهي أمهم، اسم وبجيله سبأ، 



انمائلوهدمت افهالإس_لأم مدأتين الله، زئوو يا شاو: 
أضناةها

هاو:ساسلذواصة؟لاأ.

داو:هؤعأئحا)ه.

لواء.له وعمد الخلصة، ذي هدم إلى افه. رنول ثعثة 
فقال;إنىلأمحقضمح.
الثهأاخظةهادئزقاو: شخنئولاش.محة، 

وخ•حى العيه أطاو ئئا ماسين" رهاء "وهم قومه قي ممج 
اهدمته؟.افه.ت رثول ممال 

وءكثانوقدئزكتة بالنار، واخزمنه تاتئكبالخؤ، والدي داو،:وملم، 
آه.

ورجالهال٢،•أحمس حيو عاى اش. رئوو ثرك 

ذلك~غير وثيل اللام، ؤإصكان الخاء شح وقيل واللام، المعجمة الخاء —بفتح ذوالخامة )١( 
باليمن،وهوموضع يالة، المب *ن ببلائهم لكن ومن وحثعم وبجيله لدوس صمتا لكن 
الجغرافية.المعالم معجم كتاب ق لما الباحة، مدينة غرب شمال اليوم يع 

بنعبداض بن جعفر فإن ال، إرمحمأيضا وفيه وهومروك، الواقوي فيه جدا، ضعيف، إساده )٢( 
اكلبقاتمعدق ابن رواه صغير، تابعي عبدالحميد والد الأنصاري منان بن رافع بن الحكم 

اوىرئا/ما؛ّآءنالواقدىبه.
وابن(، ٢٤٧٦)لم وم٣(،  ٠٢٠)البخاري روا0 فقد أحر، وجه من صحيح الحديث، ولكن 

^جمدفيالذدامخ1ه،والمحاويفيشرحص
ته•جرير عن حازم أمح، بن ض حاليعن أبي بن إسماعيل س'لريهم، ، ٣٠١ا"/الأيار 



سمحنيذرثفبهم
٢٥٣^^؛ءء2ععل25صع؛صأص؛ه> 

الئايناوب 

نىذمونمثلأ<
م،قو:أهاصيننيينءشواو:

محمدأ-؛صوا هال! كتايه، في الذزي عيي بن محمد أبوعبداف أحبرئا 
حدساثاوت الجلودي، يحص عبدالعزيزبن عس جعمراشيمي، ابى 

،[٠١٢' ]٩ بن عماو0 حدش هال! محمد، بن حدسا هال؛ ، سهل/ بن محمد 
١^١^،عنازة عذأيي الثدي، عن خقثة، بن زياد حدسي يال: ريي، 

صمح،نند>ب
^!^، بن عمه ويهم ه، الم رسول على ^•^١ يهد يمد أن 

ريميأتموارالمنى، على تهام-هأى، عوري ثى اش، رسول يا أئبماك 
الئهام،وئنتخل الخيز، وثنتحث الصبير، قنتخث المحس، بنا 

هدشصالموع، عليظة اشثاء، بيده أرض مى ايحهام، وينثجل 
وهلكالئنلجج، ومات الامثؤج، ونمط الحتئن، ويتنل المدمن، 
محخمحشوامحص،وناابجدال، 

كلثوظ^طالئض،شثلإض،
ؤائثغفهااتيغ،مبجا١^،  ١٠٠٥آكدئ ^t^، أضاقا 

•Jئلثلأثه

بنبزآلحاف أسلم بن مود بن لمنا بن نيد ابن هوت اء" الهومكرن الون -بفتح مد )١( 
كثيرة.بطون وهم قضاعة، 

تهامة.من مغربا حضر من كل وهو الراء" وفح الواو وسكون الغين ّبمح رغورق، فوله' ( ٢) 
والظلمإوكساكرك برتا قال: و)انمن(هوالأمحراضكأنم نول:)الوثن(هوانمم، )٣( 

الأوثان،عبادة على واعرصنا 



ؤمدقها،زثخضها، مخيها، ى مأ اقو زثوو صاو 
الدم•مح، لقم دتارك اك، لثم والجر اشر، ياخ الرس دامس 

رثوومحثد من ألإجم,( اقوفزءخبا بنث؟ سّحتةث كتانا، معه كتب كم 
مومن مؤْثا، ثاو الصلأ0 ؛ ١٥١ثن ؛، ivlpالثلأم نهد، ني إلى  ٠٥١

يإلأالأمع،سم،هاش
ولمدصمئواإماها، ئب  ١٠والمرض العارض، ومحم المريصه، الوظيمة 
وياتا.مشوا 

بلدوسأناق واحد، بتوأد_، ثحن اقو، يارئول وأمي انث، بأي لٌ• هملت، 
أكوم.يئهم ما بلنان العرُب، وهود لككلم ؤإيلث، داجي، 

 ،J١ تنيل بي تحر وثثأت أدى، يأحثى أدتتحر الق، إل ت دثا ،•
كماوهمامحتهمان)الكذب، نيد، بن وعمارة اJاJوى،، محمد بن عداف نه مروك، إستاده ( ١ ) 

الواهيةالأحاديث، ؤ، المتناهية العلن، 3، الممتف رواه ، ٥٧وْ/ ٥،  ٦٣الميزان؛/ ان ي3، 
وضعفاء(.مجهولون وني4 يمح، لا )هاوا و»ال،ت به، ناصر ابن عن ١  ٧٨/ ١ 

يحينبن عبدالعزبز عن ٢  U١٣/ العمالء يركز كما الأثال 3،ئاب انمسكركر ورواه 
الجلودمحربه.

معيدبن يحي بن مدالرحمن حيننا فةال،ت  ٩٥٩م الشيوخ معجم 3، الأءرا؛ى ابن ورواه 
أم،بن المحن ءن حوسب، بن العوام عن التخهمر، بنرمداق شريك حدثنا العذري، 
الحديثغريب ل الخطايير طريقه: من، ورواه يه، حصين بن عمران عن، المرى انمن 

عيدالرحمنب أيضا يصح لا إسناد وهذا ، ١٥٧٠م الصحابة محرفة 3، وأبونعيم ٧، ١ ٣ / ١ 
.١ ٤ ٧ م/ الميزان ان ي3، كما الحاويث، وهومتروك العذري، سعيل- ؛ن، يحين، ابنر 

بنذهتر طريتا من ٤ ٤ ٤ م حجر لأ؛ر، الإصابة 3، كما الحديث، مي-ا 3، فتية ابن، ورواه 
فإنكدللث،، بمح وهولا فيكرم، اليمان، ين حديقة عن العرق حبة عن ليث عن ٌعاوية 

صعيفا.جوين بن وحبة الحديث،، متروك - سليم أبي وهوا؛ز، - ليث، 
الخاءشح ~ والصواف الكري، الهمداف يزيد ين خير عيد هو* الخيراق وأبوعمارة 

همدان.من ريي ين حيوان إلى الشبة هده الياء~ وصكون المعجمة، 
عبداإرحمن.ًين إسماعيل هو: والدي 



0نامحشذمونمم

,س,،و

نجئ.والمز: 

أتقىتحاب والصبيئ؛ 

ثئل4;بجس

النات.والحبٍئت 

وثخثلتماطرة، يحستها رأيتها إدا الث—حابه: أحثت، من رثنتخيل، 
اصاةُإذائتشطر.

^^^ثصفام،لآترويالأَنص•
فه.ماء لأ سحاب والجهام: ئظئ، أي الجهام: وستحيل 
الثعيد.والغناء: 

الماء.فيها ستتي الحل ق ثكون وامعه نمزء والمدمن: 

البات.أصل والجنين: 

العصي.والأمنوج: 
الشجر.من خزب والهدال: 

لهالأحٍارى، المري عنس بن احمد بن يحص بن أبوأحمدهمدالعزيز هو؛ والجلردى 
.١٤٥ص النل-يم ابن فهرست ل ترحمة 

المعروفالنحوي، الكول هارون بن محمد بن جعفر بن محمد أبوالحز هو! والتممي 
.٥  Y٤١٠/ بغداد تاؤيخ ق ترجمة له النجار، بابن 



ا.هج؛قسسهصقةِ

مات.وماد: 

افو.نالنءتي;

الثةةل؛بحرلإ■والهئل■ 
بزاهمها.الشاة والويز: 

ثالثنل:مح•
ثالئنو:ناينلبجاشس.

الجن.).-،.سه : ^٠^٠١١١٤والثنه 

امهي.وأكدئ؛ 
اكزبالأَئو.ناءو:

اكاني.ناص 

زالؤسُ:لكنامدئ.

المريصة.والعاوض: العاوص، وهي الهرمه، والثربمة: 
الئثاء.من كالمتاء حد.يث1ا وصت التي والثرص: 
اهه.زالإنايى:

العهي.مطثوارتاى لتر ما والتش: وهوالذل، رتق، جمع والر؛-ايىت 
\لإيوص.



صننعهذكروئدعامربن ني الئابع الباب 

النابغالتاب 
صنصعقُآأين قابر دفّ غ 'أقي 

مال:قادة، بن عئز بن عام عن إنخاى، ائن روئ 
[١٢١]•ئن زأزثد الطمل، بن عامئ ؛؛: فيه—عامر، بى وند اش/ه وسول عش ندم 

قأنلي.١^١ قد الناّز ءاِل ق- 
عقبأئع آنا أر عمي، ثئح حش أقهي ألا آبق محت، كد واش داو،ت 

_n^؟!

^بمئاك،قاظباض،م

يحنإتإ أمزْ، ما أرثي من وتنتظئ اقوس، رئول جعل قدموا قلما 
ئزذو^^١^٠ يزئ!، نحلا ئبمج ذ\ؤص\ أنا ئئاو: شقا، 

ال1هءاكنيفأناش، 
^بمث،بيئأزظث،خ؟!

أفاصربلثجالزجل، وبين بيى دحلمث، إلا به أمرتني يآلي"ي همست، وآمموما قال،ت 
يالثف؟

عيلأنننس بن حصفة ْن عكرمة بن منصور بن هوازن بن معامحة بن صعصعة بن عامر (هو: )١ 
العدنانية.القبائل من مضر، ابن 

وصمها،السين —بفتح لمئ ومحوبالراء، الموحدة وقد الجيم ~بفتح محيى (جث—اربن )٢ 
٠٢٨٥ص السيرة غريب شرح ق أبودر قاله المتع، والصواب؛ 

به.امحاله أي بالسف( )فأءال4 )م(قوله: 



^^ءلصءءءء»لسه»ءلس1صاصس

قيعام عش الطاعوف وجز عز اللأ ثث بادئهم، إش راجعتن رحرجوا 
دا.مق4راا.صاعقه ^ عش وأزتل الله، ممتلة طريقهم، 

المهتدي،بن محمد بن محمد أحبرناأبوعلي ^ ١٥ياصر، ابن أحبرئا " ١٣٨٣
مادان،أ-؛مرواأبوتكربن مال،! العتيةتي، محمد بن أ-نإتو\احمد داو،1 
-خذأتيمال،ت ئكاو تن الزبير حدس! يال(؛ مريد، بن محمد حدسا دات،ت 

]ضخدثاتنلة[ل''أ:^دظجتياضيننزلأَ،صأب؛ها، 
بم،،وقاوه:أنلإيا

قابث•

شأنفيتيير،ؤوك،امح؟"/

ورجالا^b،حيلاجردأ، لآْاةهاعلبمث، واف وداو1 عامرمثصمتأ، وقام 
نلآرطئ.كوممممم

اسرك،ت طريقه من ورواه ، ٥  ٦٨ ١٦هشام ابن سيرة ل كما السيرة ل إمححاف، ين محمد ناله )١( 
المتذام؛/٣.j واسق ، ٣١٨>،/النوة دلائل ق واليهقي ، ١٤٤م لتاريخ اق 

كثيفبن موله وعو• الأصول،، محن وسقطت، الحدينر، مصادرتخرج من المعقوفتين بين ما )٢( 
صعصعة.عاهربن بي من حمل بن 

عليها.وأجلسه إياها فرشه أي ومادة( ت)فوثيه توله )٣( 
البائية.أهل به ويريد ونحوها، الإبل صوف هو الواوواياء" "بمح رالدبحّ، )٤(قوله• 
أهلوهم بالعلين، المبنية البيوت، صكان ويقصد والوال،~ الميم ~؛فتح ت)المدر( ه وقول

والحضر.المدن 



صغفعهبن وندعام ؛م التابعنح، ال؛اب 

تنوعامرلزاحمتوأسأمش لوأنثم بيده ثنيي والذي امحث:٠ يمال 
و:ث(شي.

usfi  ،ثداو::امبأئوا.تئوُلافس
شئت،اككيل'قتم بن عامن عر غز ؤ1ئ—عامر، اهدشي اللهم يآو: ثم 

تلون.ست، قي النمير غدة مثل غدة هأحدئة يحنج، 
•الثناءرا٢ بنتيمحتتروإلى وأبل اتررلي، يامويث، ت مماو 

.>ثالوليؤلأ، ست، قى ومويت، التمر، 'قغدة غد6 ويقول،ت 

يممز•يثب رينزدااتم، ت نوله ( ١ ) 
الفوائدق ميمي أحي ابن رواه وأبيهاوجدها، عبدالزيز ظمٍاءبنت صعقالجهالة إساده ( ٢) 

لالخركوشي وأبومعد ، ٢٧ص الصاحي كتاب ل الرازي فارس بن وأحمد ٣(،  ٤١)
ذ،دلأئلالموةْ/الإمبمي(إمحصين

عن( y٢٧٢/ السيرة الملأء)فمم أعلام نمير والذمي ، ٤ المتفلم؛/ ق المصنف ونةاا4 
الزبيربزيكاربه•

العجمول ٦، ٠ اّ/ الأوسط العجم ل الطبراق رواه عباس، ابن حديث من ثاهد وله 
أبويعلنروا0 ربيعة، بن بكر أبي بن عيالي حديث من وشاهدآخر ٣، ١ ٢ / ١ ٠ الكسر 

ضعيفان.وكلاهما (، الحجم)٩٨ق الوصالي 
تصيبالض يالديحة شبيه وم مته، فيموت البعير يصستا داء الغدة البعير( كغدة )غدة ت فوله 

الإنسان.
وكانباللوم، عندهم وموصوفون الحرب، أذل من وسلول سالولية( ستا ل )وموت ت فوله 

مننوعين لأ-حتماع يصرب مثلا وأصبح هناك، فمات سلول يتئ من امرأة ستط إلئ لجأ قد 
يتأممطكما مقتولا، يم*تا لم لأنه عامر تأسما ؤإنما كيله(، وصوء )أحشنا يقالت كما الشر، 

الشجعان.



التاشثاوب 

ؤ3دتالصسلا،قي 

حيلناأحمدقال! التعوي، حدسا ئال! س_ادال، أحبرJاأبوبكربن ت قال 
أبوحديي مال• سعبه، ض تعتد، بى حدئنايحص ت قاو حيل، ابى 

يقول؛ةثاس، ائى سما)ت قال؛ جمزه، 

باق.يالإيمان أقرهم افه. وئول لماقدموا وهديدالفيس إل 
باممه؟الإيماف آتدروذما !،^ ١٥ئم 

افُثنضمحأم.قالوا:
ؤإيتاءالصلاة، ؤإقام اقو، محمدارئول، ؤأل افه، أذلاثهاده هال،ت 

المثثمل٢،.من الحنش مطوا وأو زمصال، وصوم الرٌكاة، 
أ-محزجاة.

وكانواسنان، بن معد بن نزار بن ريعة بن أمل بن لعمى بن أنمى ابن موت همدالقس )١( 
عموو.بن الجارود يهدمه اف. وسول إلئ حاء الل،ى الوفال وكان نمارئ، 

،٨٨٩والجماعة؛/ نة الأهل اهمقاد أصول نرح ق اللألكائي رواء صحيح، إسادْ )٢( 
البغوييه.القاسم ياسادهماإلئأبي  ٤٣٦ ١/ الكسر الشيوخ معجم ق والخه؛ي 

أبوداودؤلريقه؛ من ورواه به، القءلان سعيل. بن يحين عن  T٤٦٤/ ني المق أحمد ورواه 
(٤٦٧٧.)

ابنعن ١  ٦٧ص المشيحة ق المراعى وابوبكر ، ١٤١ص المشيحة ق النعال ورواه 
الجوزىيه•

أبيعن عٍة ثإلن ؛إسنادهما ( ١٧)لم وم(، ٧٢و)٦٦ و)٧٨(، (، ٥٣)البخاري ورواه 
به.الضبص عمران ين نصر حمرة 



حنمهوئدني عشن الحادي التاب 
^دءإءهعءأ2أءء2عهءءصر

عشنالحائي الباب 
ْم

حشمةيفيضا 

ثَ^مدسمةإتى
أب[١ • ] من عسب اف. ونول ومع بالموة، ثه هام والثارّ_،، تروثة تنس/ افه نمول 

اعطيتاك.ما اشمنب هدا لوناشي دمال1 ونألة، اطوه، ومحول مكلم النحل 
صامالأد البمامة إلئ نخذوا ئلثا 

ص
أثدام.وهدثي هدم وهد 

زؤددكلأَبر؛/

وومدالدشلْ،•
ننفد:محاإراا•

عدنان.بن معد بن نزار بن ربيعة بن أمد بن جديلة بني من صعب، بن لجيم ابن هوت حنيفة ( ١ر 
.٥ ٧ ٦ / y هشام ابن سيرة ل كما السيرة ل إسحاق بن محمل ذكره )٢( 

عشرةj ه اف رمول علئ وندوا مضر، بن إلياس بن مدركة بن حزبمة بن بنوأد )'آ(>م؛ 
العنالذي حويلد، بن طليحة وفيهم الازور، بن وضرار ممد، بن وابمة وفيهم رهط، 

إملامه.وحن أمحلم محم دلك، بعد التيوة 
بنعتلان ثيس من موازن، بن بكر بن معاؤئة بن صعصعة بن عامر بن ربيعة بن بنوكلاب ؛ ١٠٠٢٤)

ملس•وجباربن الشاعر، ربيعة بن ليد فيهم رجلا، عشر ثلاثة وهم عامر، بني من بملن مضر، 
بن*انئ الداربن بن عدى بن ذارع بن جذبمة بن سواد بن خارجة بن أوص وندبني، ام■' ر٥ 

وهمنحطان، بن يشجب بن يعرب، بن سأ بن عمرو بن عدى بن لخم بن نمارة بن متما 
خارجة•بن أوس ابنا ونعيم تميم منهم؛ نفر، عشرة 

(١٠ منازلهموكانتإ القحطانية، القائل من قفاعة، بن الحاف عمروبن بن 7آراء ض وفل- ؛ ٠٢٦
رحلا.عشر نلاثة وهم الني. علئ وفدوا انتشروا، نم ليلة، عمة إلئ يتح جهة من 

والمد.وبالراء الهاء وسكون الموحاوة بفتح وحراء؛ 



ثثقو:نياككاإاا.

.سلا ووني 

ووفدزءأ"•
ووإدشلْ،•

نثقوضلأَنص.
دنهم،يظل —نر محلزمحدآ، تنعين الطمات كتاد_، ق تند بن محئد يكز ومحي 

منتطزف.حديث ثه من دكزثا ؤإيما 
تابه.يمزأحس الومحد عثؤ مدم إذا اه. زسوو ولكف 

معاويةمنهم العدناية، من هوازن بن يكر بن معاؤية بن صعمعة بن عامر من بطن سوالبكاء، )١( 
يثر•له يقال له ابن ومعه سة، مائة ابن وهويومئذ الكائى، عبادة بن ثور ابن 

اشرسول علئ وفدوا كهلأن، بن نيد بن عريب، بن ينجنا بن زيد بن ألد بن سوضء هم: )٢( 
الخير.نيد فماه فأسلم وهوسيدهم، مهلهل بن الخيل نني ومهم رهط، عثرة ق ه 

حاتمتا ينؤإليهم طائي، إليهم ية والنالأحر، ل وهمزة الياء وتشديد الهناء بقح ~ وطيء 
بالإسلام.حليء تمسكت العرب ارتدت ولما ، بالكرم المشهور الطائي 

وفدهضاعة، بن إلحاف بن اسلم بن سود بن ليث ين زيد بن هديم سعد بن سلامان بمو هم: )٣( 
فأسلموا.اللامال عمرو بن حييب فيهم متهم، سبعة اض رسول على 

اللام.وتخفيف المهملة السين بقح وسلامان: 
ألدبن مالك *ن العشثرْ سعد بن صعب بن منيه نبيي واسم مدحج، من قبيلة نبيي بنو هم• )٤( 

المنةل ه اف رسول علئ وفدوا ميأ، بن كهلأن بن ؤيد بن عريب بن يشجب، بن نيد ابن 
المشهور.الفارس كربا معدي عمروبن منهم فأسلموا، فيها، تول التي 

الياء.وسكون الياء وفح الزاي بضم ~ لالر؛يدى، أليهم السبة ل ؤيقال 
بنزار بن مضر بن عيلأن قيس بن سعد بن غهلفان بن رينا بن بغيض بن بنوعس هم: )٥( 

المهاجرينمن وكانوا منهم، رههل تسعة اش. رسول علئ وفدوا وقد عدنان، بن معد 
اربح-بن والحارث روثا، م بن ميسرة منهم الأولين، 

المهملة.وبالين الموحدة وسكون المهملة العين بقح ~ وعيس 
عشر•ستة ٌثهم نفر عشرة وغد سبأ، بن كهلأن من ألد، بن مرْ بن مالك بن عمرو بن حولان بنو هم• ، ر٦ 

الشام.نزلت قثيلة وهي أفكل، حولان واسم الواو" وسكون الخاء —بفتح والخولاق 
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امحع،لاض ثانقثن حنج و. اممه ونول أف مويهة: أبي حديث مذ روينا محي 
في\صحض'ع.

أحبرناأحمداوت قالميم،، ابن أحتزنا ئال; الحصّص، ابن _ا أحتزذ— ١  ٣٨٥
حدسامحاوت أبي، حديي ت محال بذأحمد، عداممه حدسا ثاو; جعفر، ابذ 

\ئإ٣حدسا قال! يعقوبح، 

قادتاينأتي الأاثدي،قال:أتينادي 
الدارمي،أبومحمد أحبرنا قال; الثمزثنيي، عمر بن عيس ا أحبرن

حدسامحال! ث—ليما0، نن قاو;حدساتكز حثاط، ئن حيمه ا أحتزنق١ل: 
بنمحي حدينج، محال• العبيي، عمر عبدامموبن حييتي محال• إن—حاق،، ابن 

ضص،صتيافينمو،صر
ثال:ئزلآشنثوواشِ.سم، 

به.معد ين إبراهيم ين يعقوب عن  y٣٧٦/ ٥ ني المق أحيد رواه ضعيف، ،إسناده )١ 
والصواب;، Liasوهو.؛المصادر، بحص ق وحاءكدللئ، حنين( ين )عبيد الأصول،؛ ق حاء (كذا ٢ ) 

مولنحبير بن عبيد )هذا ! ٥٣٦ / ١ والمختالف، الموتالف، ق الدارهْلني قال حبير(، ين )عبيد 
تميدعن البلي،، عمد بن تمداش عن إسحاق، بن محمد حديثه روئ العاص أبي بن الحكم 

:٥٣٢ U/ الإصابة ق حجر ابن وقال فهووهم(، حمين بن عبيد هذا: j قال ومن حثير، ابن 
تمدالرابن جزم دبه ونونين، بمهملة حمين، بن تميد عن تي الهذا ل بعضهم دواية ل )وقع 

وهوفتحون، ابن ذللثا علن ونبه وموحدة، بجيم حمير، بن هوعبيد ؤإنما وهوتصحيفا، 
أحد.يوثقه لم مجهول، وعسي عيشمي(، عميلي 

وآعممه.الرسول، اشتراه مزينة، مولد مجن مويهبة، أبو وية-از، موهبة، )*؟(أبو 



^.١^ض. انتئثارزئوو في  ٥١\0,ب 

أمرتمحل إش منبجيه، ي يا ممال؛ المحل، جوب اله.ميى رقول بمي 
ينوهم، هنئا معة، يائطنمت، مبي، يايشق ال؛قح لأمل أنثثفر أف 

أظهرِهلمقاو:

فهأصخ مما فه، أصبحتم ما يتمم ليهن المثابر، أهل يا عوكم الثلأم 
المظلم،الثتل الإّراكمهي أيبمج، ارلآم-ئ، جاثم ما لوئتلموف الئاس، 

الأود•ثى ثر الاجره أدمحا، آجرها ينقع 
حزائنمثايخ أؤست، قد إي مهميهبه، أنا يا دثال،ت ^٠، ٤٤أمل يم ت قال، 

عرري لماء وتى يبم،، محن دمحُت، الجنة، م محها، والحلي الدمحا، 
والجؤ-دجل 

تمقاJ الجك، م ؤالحلد^l، ١^^١، ^ ١٥٠قحدوأمي، بأبي ملت• قال،•' 
والجك•رمح،، يماء اخرمتج لمد مهمبجبه، آبا يا 

ئأانثثمنلآماّ.
فيهعروحل اممه نصه الدي وجعه في اقو. رثول، ملئ ائصرف ئم 

•٢١١أمح جين 
قالوارمي رواه مجهولان،، وهما حبتر بن وعبيد الملي عمر بن عداه فيه ا، فعيف(إسناده 

به.خياط بن حليفة عن ( المنن)٩٧
بنعمر بن عبداف عن ٦ ٤ ٢ Y/ هشام ابن سيره ل كما يرة الل إسحاق، بن محمد ورواه 
بن،وعمر ٥ ١ ص المي تركة ذ المالكي إسحاق، بن حماد عته: ورواه يه، الملي ربيعة 

قوالدولابي ٣،  ٤٣/ ١ والثاق الاحاد ؤ، عاصم أبي وابن ، ٨٧/ ١ المدينة تاييخ 3، ثبة 
والهلراق، ٤  ٨٣/ Y المسند ق والرؤياف ، ٤ * ٥ / ١ ير التمس—ق الخدر وابن ، ١ ٧ ١ / ١ الكص 

 )j ٢ الكّير العجم Y / الأولياءحلية ؤ، وأبونعيم ، ٥٧م المستدرك ؤ، والحاكم ٣، ٤ ٦
المشابهس_،اكدادمح،فيسس 

=\/بملئ. 



الحافظأحبرئا ماوت المزاو، محمد بن أبومنصور أح؛تدا — ١  ٣٨٦
موتىبن ئحثد تعيد أبو ا أخرنت ناو ثابت، بن علي بن أحمد 

حدساهال! ١^?^، ينقوب بن محمد ابوالعثاس حدسا يال،! الصيرفي، 
ثإ،المامسبن أثوالضرهاثسلم حدسا ^! ١٥الدوري، محمد بن العثاس 

عبيدعن عطاء، بن يش حدسا ماو،ت دصيلل١،، بن الحكم حدسا ئال،! 
.،لأل:اينمحسفيمبممدمحلاهِ/ ؛ ١٢١١١

بممحيلأ،أضفيهم،شش
هام.أوهاو: علبجم، ويئس الدابه، وآمتثت، ^، ١٥عن قزو إثهم، 

اللم،-كهطع \ؤضو محت النا<ش، ى1ثإئهمئامه يأ : Jliنأ 
يه.انم ما هلبجنئم الأولى، من ثث الآحرْ تنئهاتنقا، تركب 

علىافر قح ما أوحثنتأ أعطت، إني مؤنهته، ياأبا هماو،ت رخ، يم 
رش•لماء أذ والجك، بمدي من أمحب 
١^ه١خزن١.تثوَو ثا يلتج: هال: 

هاو:هداخزث،كا;نش.
•٢٢١هبص حص إلأنبتاأويثانيا، بمددللث، ئثالبث 

ابنمعمرعن عن ٩ ٩ / ١ ١ الممئنا مدالوزاقال رواه صحتح، مرمل له يشهد ٍولكن 
،U٧٧/ اممرئ السن j المهني عبدالوزاق: عن ورواْ بنحوْ، غذمْ نال: أيه عن طاوص 

كلامونقل مويهبة(، أبي لحديث وهوشاهد مرمل، )هذا وهال،! ، ١  U٦٣/ الموة دلائل ول 
ا؛نممرفياسوالهاةي/حأ.المهقيهذا 

.٥ ٢ U/ الإكمال( كتاب، ل كما الواسطي أبومحمد وهو الماد- وكر الفاء -بقح نميل ( ١ ) 
الص؛رفي~مومى بن محمد عن ١ ١ ٨ و/ البغدادي الخْلمب، رواه ابته، كصعيم، إسناده ( ٢ ) 



افُءنهئائدنصي بن أتانه ثأمر؛. ي اكام ازب 

الثانياس 
افثعنهمازءيي ئيي بن أنامه . أميرْ يق 

أبيالئ،مقتل موضع مرإلئ ت ممال أناته، اممه رمول دعا ممرن الأنل مال 

وأبوونعيي، وتعد، وعم، أبوتكر، عنكره! ق وحرج ،، ١١ثاأجنُت، معسكر 
عثدة.

الخلأَ؛محاصينامح؟إ^ا
~بعصابة رأته عصب ~وىو محتج سديدآ، عصسا اممه رسول معصسن، 

ومال!المنر، مصعد 

يأميريتحر طعنتم وكن أتامه، ثأمتري في عمكم بلثئتي مثاله مما بمد، أم—ا 
ابمثمحاق حيما، للإناوة كاف إف افه وأيم مله، من أتام ثأمتري ف، طعثم !^ ٤٠أن؛ 

ئ:شهقجمةم

وجعه.اممه بزصول وامتد 

.١ ٥ ة/ المنتظم ل المصنف طرمه; من ورواه ~به، 
،Y٣٧٤/ ٥ المني ق وأحمد ، ٢٢٧! المنفذ ول ٨، • Y/ الند ق شيبة أبي ابن ورواه 
به.القاصم بنر هاشم النضر أبي عن بإسنادهم  ٦٦/ ١ العجم ل الأعرابي وابن 

به.ضيل بن الحكم إلن بإسناده  Y٣٤٧/ ٢ الكبير العجم ز اممران ورواه 
جهةمن المدينة من العقيق ل موضع بضمها- وت؛لت الراء، ومكون الجيم، (الجرف—بضم )١ 

اكلمحن•وبحب، الزراعة، اليوم؛حي، ويسمكن، رومة، بئر 
(من٣٨١٦(،واممالتم،)٢٤٢٦(،ومطمح،)٤٤٦٩ص،و٣ا)

عمر.بن عبداش حديث 





سالئئنيهمدالآنؤبمح

اواثغاس 
تحمحيالآننباشؤ>''

اطوس.وتول حج بمد أول-خمودجغ وكاف يثعبدرآ؛، الأسود كال 
ّمحيأ؛ا•بن يحابي حزآ، عنردبن وأحرجوا ثجراف، وواعدوْ بذيثأم ثكاكتة 

مالئنلمول، راماه سواحل، لة ودائغ اقو.، رثول بمزص أمرْ ٥^^، ثم 
الناصاقو. وسول وأنم مرورأْ؛، قتلة 

اكيعتي،\ي قال: الندم، ابن أ-محتظ قال: امحنن، ابن أ-؛صنا -  ١٣٨٧
ع1دالؤراق،حدسا مال: أبى، حدثتى مال: أحمد، بن ع1داممو حدثنا مال،: 

قاَل:صذم،صثئام،صرمحة، 
أب[ ١١]في موصغ الأزصن، ^3^ أييئ أنا/دايم، ينا اقو. رسول قال 

ذٌ\.ذقش علي، هآكبرا يهب، مى بواران يدي 
دابجا،سئاممما،ةئصا

الثماْةلآ/رصاحس، صئتاء، صاحسم، سنهما: 

احزحاْ.

انممح.القول عشرضأ الحادية السنة ق قتل باليمن، شأ الذي العني كعب بن الأسود (هوت )١ 
(l4J_(Y  )حقيقة.له ليس ْا منه الأسان يرى سرع لب م )يشعذ

مناليمن، ل تميرة نيلة إلى السبة هذه الحاء~ وكسر الذال وسكون الميم ~شح )'ُآ(مذحج 

القرشي.أمية بن العاص ابن محو: مد بن وحالي الخزرحي، الأنصاري زيد ابن هو: حزم (عمروبن )٤ 
ضعيفان.وكلاهما ( ١٣٦٨و ٣٩٢برقم)موصحين ق )ه(تقدم 

به.همام ين عيدالرزاق عن ٥ ٤ ٥ /  ١٣ني المق أحمد رواه صحيح، )آ(إسنادْ 
•يه تمالارّزاق حديث من ( ٢٢٧٤لم)وم(، ٤٣٧٤البخاري)ورواه 



الخابزاوب 

مح،محدُمحء؛ينمحإيُاُ
جماعأ.وئبعه النبوة، ئادض ومسلمه، الأسود بمد حرج 

صَ،لإكاصأصة،لإثم،ثئامثكبإلئنئ_وو 
 ،_Jقوم

مضربن اس إليبن مدركة بمن حزيمة بمن أسد بمتي س نوغل، بمن خويلد بمن طلحة هر: )١( 
الأمدي.

ولحقا-أرم، ثم الملمين، مع حروب له وتمت ينجد، ونشأ ارتد، نم سع، سنة طلحة أملم )٢( 
بالحج،وأحرم الصديق، تول لما إمحلامه وحن اسلم، نم يالثام، انيين الغحفنة بآل، 
ثمتأاونال، يوم وأيالئ وشدته، لشجاعته قارص يألف يعد وكان ونهاوند، ية مهدالقادسثم 

•اسحي•■ 

إيرانق اليوم وتني الأول، كسرئ عهد ق الإم؛راطوردة عاصمة لكنت جبلية مدينة وماوند 
المسلمين،بانتصار وانتهت! القادسية، بعد فاصلة معركة فيها وقعتا العراق، من بالقرب 
مقرن.ين النعمان بقيادة عنه اش رصي عمر المؤمنين أمير خلافة ل ولكك 





٢٧٢

أحمدأحبرنا ت ال فالمذهب، ابن أ-تينا دالت الحصين، ابن أحتزز_ا — ١  ٣٨٨
حدسأ؛ داJ أبى، حدثني دال،ت أحمد، بن ء1داش حدثنا داو(أ حعمر، ا؛ن 

أنسسممت، قال،ث زيد، بن ام هث_حدسا دال! سمه، حدسا قاوت رؤح، 

منه،افه. وٌوو( به آتت، نم لحم، قي ثما ■جعانت، يهودية أن 
ئما.فه جعنت، إثها ت ويال، 
ه؛لها؟.آلا اشِ، زئوو ثا دالوا: 

داو:لأ.

.افه.١١٢زثوو لهوات ى دلك، أغرف مجعلث ماو: 

أخزجاة•

ماو:أ-محت1ثاصلميناصاتجارك، أيغدالزهاُت،بن - ١٣٨٩
مالأ!Jابت١، بن علي ن أحمد أح؛تثا ئاو(ث المزار، أبومنصور _ا وأحتزو

حدسات قال( أحني، بن •ءثماj( أ-نيوا ت محال، مهدي، بن أحتزناأبوعمن 
بنعباؤ ص ثلبماف، ئ نعيد أح؛تدا ت قاو الوليد، بن علي بن الحس 

يه.عبادة بن روح عن ١ ٥ لإ/ ١ المني ق أحمد رواه صحح، ستاده إا 
به.ثمة إلئ بإستادهم ( ٤٥٠)٨ داود وأبو (، ٢١٩٠)ومسالم (، ٢٦١٧)البخاري ورواه 

بآعلئالص اللحمة هي وقيل: التبسم، محي الفم يبدومن ما وهي لهاة جمع )لهوان( ونوله: 
المم.أنمى من الحنجرة 









اشاوب 
و4أجله مريب قي 

ائأ-؛صئا قال: \سم'عم ي قال: أنحتئاأبوتكرينتيمح، -  ١٣٩٢
اييبن الحاوث حدثنا هال: ش—توبإ بن أحمد أحتزد_ا هال: حثويه، 
ثاثتمال،بن سعيد أحتزثا هال: تند، بن محمد حدسا مال: أسامه، 

عبمس،ابن عن عكرته، عذ حباكخ، بن م عذ الترام، ئ ع؛اد خدننا 
قال:

ا[دعار،اسولافاب]انمر:لث-ادروث،ؤإدانكاءصصرآشوأفح 
مءم،أاآ•إشمحشإلي مثال،• اطمه، م. 

فتجكث)أ،.ظِنكأئو لأتم، هث١ل: وكت، 

قالقاري علي ملأ نال أموت، بأي أخثرت أي المؤنث، المجهول بصيغة )نعيت( ت (قوله ١ ) 
بخاصةافه رمحول )أمر ) ٤٣٨٥ و/ ملخص،ه ما المصايح مشكاة مرح المفامح مرقاة 

ويعالالعم، من أولاء ما على له حامدا فكان الجلال، بصفات تعالئ اش على بمي أن نفسه 
كلففيما والوية العبادة على والإئال الدين، أعداء ومجابيه الرسالة تبليغ ل نفه بدل أن 
العليالالمةامجات للمسير فدعي والتموئ العيادة علئ وبالإقيال الدين، أعداء ومجاهده به 

الأعلئ(.بالرفتق واللحوق 
هلالغير الصحيح رجسال )رجاله )  ٢٣و/ الزوائد محج٠ع ل الهيثمي وقال حمن، إسستاده ( ٢ ) 

بنصعيد عن ١  y٩٣/ الكرئ الطبقات ل صعد ابن رواه صعق(، وفيه وهوثقة حياب، ابن 
به.بسُدؤيه المعروف الضبي سليمان 

،وفي٤١٥/٢٢،و٣٣٠/١١سمفيابماءبير
1/أآاآ،والهيفيدلأشالصحابة ابآ،وأ؛ونممومعردة ا/ الاذ المعجم 

به.سليمان بن صعيد إلئ بإسنادهم ١  U٦٧/ البوة 



مزدمات؛ج؛ريز ض المزآذ ه زب م الئايئ اا؛اب 
^V^^ias_issB»sis^^

الئاثاتاب 

^ن،ئال:أنيطاطس،ىل:أنيأط
حدساقال; حدش قال؛ بنأحمد، حدثناغنداض ئال،ت حنمر، ابن 

بن١^ عتد عن الزهري، عن إسحاى، بن محمد حدينا قاوت بملي، 
عثاس،ئاو:عداف،عنانن 

جبريزقيثزوث0•على الكتاب اف.بنرص رسول كال 
نيامحهىهبمة>خلشممحلا،.

يه.الطنامي عسي بن يعلئ عن  ٤٨١المني'؟'ا ل أحمل رواه صحيح، ساده إ( 
وعبدبن، ١ ٥ ٤ \/ المصس j شيبة أبى وابن ، ١ ٩ ٥ أ/ الكثرئ الطفات ل ّعد ابن ورواْ 
عنبإسنادهم ٥ ٢ ٠ الإيمان"Y/ شعب ل والبيهقي (، ٦٤٧ند)المن المنتخب ل حميد 

،٠٣٧ / ٤ المني وأحمدق ( ٢٠٩٥)ائي والما)٦(، ومهمواضع ي ورو'اْ'الخارى 
هله جمّيل مدارسة علئ الانتصار وفيه به، الزهري ثهاب ابن عن يونس إلئ نادهم بإّ

رمضان.شهر من ليلة كل ن، القرآن 
مرة،عام كل القرآن ه الض علئ يعرض جمسيل ت)كان ذال، هريرة أمحب حديث من شاهد وله 

٤(. ٩٩٨البخاري)رواه نبه( قبض الذي العام ل مرتين عليه نعرض 



اوب

المرضبؤ.بقيا؛ اض 
الهجزة.مى عشزْ إحدئ سة صفر أواخر ق صدلغ به ابتدأ 
متة.تمتا ٧؛^ ^١ ٧١ئاو 

Jlij .'عأ:ألإؤ

الأول-ومحع مم بل ومحزن 
عم،،يدحل ثومه ق ثحنج ميموئه، بيت ق وض ثكواْ بداية عاتثة؛ مالغ 

وارأنساه.هقلتات 

مماو:ثزأنازازأناث.

بيتق يمثص.ر، أذ نثاء0 يانتأدؤ* وجعه، وافتد ميمويه، بيت، إلي، و^ ثم 
لخزجإربجاظربجةلأ<.نه، ء1ذن ءم 

١؛;؛،أختنا ئاو: ١^١^٤، ^٧ مال: ءيٍإ،، بن همدالأم ي -  ٤١٣٩
لتافزسي،داو:أنيارس

I،jiiالمارك، بن، الحكلم أح؛زوا ثأوت الدارمؤ،، عداوجمن بن، عيداش 
ابنعن عثة، بن بمموب ض إنحاى، ابن، ض، تلمه، بن محمد أحبزيا 

محالث،:عاتثة عن، عب، نن، عداممو/ بن، افه عثد عن، شهاب،، >-،[ ٢١٢]

ورعايته.المريض، تعامل والتمريض، الراء— وتثاللأيد الياء —بفم ت)يمرض( نوله )١( 
المؤمنين،.أم عاثشة حديثج من، ( ٤١لم)٨ وم(، ١  ٩٨ومنها)مواضع ل البخاري )؟(رواه 



سالئاغنيصالةنضبج.

دأنام"بمني المع، من بذجتارْ بوم دان ه اف وو إلإرث رجغ 
ؤازسسال:ثزمحثاعائشهوازأثاة.أجاوصاواعا،ثمحهمو; 

^1؛^،،وصثثئ اك، وكئتتلتك،، يمثسملي مت إو صرك وما ياوت ثم 

يؤدتث>سث، تشي، |لى وزجنت، ديك لويعلت، وال؛ف باك ني  ١٥يملتح
.sسنصنثائالث

مهلُمات الذي وجيه محي بدئ م اف.، رموو ثبثم ت مالت 
ت->دساداو(ت البحاري، حدسا ،؛ jlJالمزنري، وحJسا اينأع؛ست نال —  ١٣٩٥

أحبرتيأ.' و عن ئن هشام 3از، بلال، نن ثلمان حدسا هاز،ت إنماهمل[لآ،، 
عاشه؛ص أبي، 

أنن^١؟ أتن مؤ: مارث٠ الذي مزصؤ في بمال ثاو اف. رشوو أف 
ى^ ١٤٥، ٠١ث—حنث، أرواجةثكو0 له هآذ0 عاشه، يريدثوم ^١؟ أما 

عندهال''/ما>ت، حش ^1_4، تت، 

المارك.بن الحكم عن ٨( ١ ) السنن ق ارمي JJارواه صحح، إساده ( ١ ) 
بنءبّ بن بمفوب عن ٦ ٤ ٢ أ/ مثسام ابن ق سيرة كماق السيرة ق إصحاق محمدبن ورواه 

١،٨ V؛/ الممد ق وأحمد (، ١٤٦٥)ماجه ابن ت طريقه من ورواه به، المدن( الثض، المغيرة 
ضىواكالخ*ا/حما،وا؛نحانفيانمحح

صرحوند ٣، ٠ ٢ / ١ المشيحة و جماعة وابن ،  ٤٣٧/ Y السن ن، والدارئطي، ، ٥ ٥ ١ / ١ ٤ 
الطري(.هده بعض ؤ، ؛اكحاويث، إسحال( ابن 
الصحيح.من واسدركته الأصول(، من مضل الخموفتين بين )٢(ما 

به.بن؛لأل، مليماj( عن أؤيس أبي بن إسماعيل عن ( ٥٢و)لأا(،  ١٣٨٩)اJخارى( رواه )٣( 
به.إمماعيل إلئ، ياناده  U٤٨٧/ الكثرمح( المن( j( اليهقب، ورواه 
بنحره.به عروة بن هشام إلئ بإسناده ٢( ٤  ٤٣)مالم ورواه 



^^هلسا1لإدلإعلصءلأ1ع2عا

الحامشاوث 

بمرصةأف ؟كر أبي قوال في 
^قثال:أنيناايناهم،داَل:

الثريأحبرثا ت مال أحنياأبو؟زننيرتفر١؛، ئال! المحلص، حدسا 
ئج ماو:خدكا اض، داو:خدثنا اين:دش، 

ئاَل:م[مضناِلم،ضبي، 
مأمرصك،لي ائدل ، ٠٥١رئول، ت؛١ ممال البي.، أنوتكرإ3يى ج—اء 

علتك.أنوم الدي وأفوذ 
م،أنىأنلاصأسنثانيصص

ويمذ'"■م اف ظى ١^٥ يقع ُقن بمتئا، ءد،م محي 
عيدارحمنين محمد أبوطام ت عنه والراوي المجستاق، يومحف بن عيداف بن أحمد هوت ( ١ ) 

البغدادي.النقور بن عبداض بن محمد بن أحمد أبوالحسين عنته! والراوي المخلحى، 
هذاومبشر حطأ، وهو )الفضل(، الأصول! ل وحاء ترحمته، محصادر من المعقومحين بين ما ( ٢) 

^كل(،ولألالدصلمزا0الأمحدال
;)صسلأيدرئمنهو(.٤٣٤/٣

النقاد،اتبممه؛عفي وقد الحديث، متروك وهو التميمي صر بن سيف فيه متروك، إمحمناده )٣( 
له)هدا  IUه/ الكامل ق عدي ابن تال آلكوق، التئمي إبراهيم بن شعيب عنه والراوي 
والأحبارالحديث من يروي ما ومقدار المعروف، وهوليس؛دلك، وأحبار، أحاديث 
لف،(،العاى تحامل نيه ما وأحاديثه أحثار0 ق لأن النكرة بعضن وفيه بالكثيرة، لمت 
والردةالفتوح كتاب، ل الضبي عمر بن سيفا رواه مجهول، الفضيل بن مجبثر سيف وشتح 

٠١٠ص الدمشهى الدين ناصر لأبن الحبيب لوفاة الكثسب، مالوة كتاب ل حاء كما  ٠
كاملأ.إلينا يصل لم لأنه سيف،، كتاب مجن المهلبوعة المسحة ق الممؤر هدا أحل ولم 
يه.أحمد بن إسماعيل عن ٢ ٦ / ٤ المتتفلم ق المصنف رواء 

بنءنإسماعيل  ٤٣٢ ص المتبيه كتاب ل الملأمي ناصر بن محمد المصنف شخ ورواه 
و4.أحمل 



^سٍٍ^مركب. j أوداجي عدمحُي أئن'كاذثددو ثي الئادز الباب 
^^هأ2ءأءء2تأءل2ءءءهءء؛عصو^^^.

لئادزاس 

.مُيخ و أرداجؤ محدب عد يدور كاف انه قي 
الجوهري،محمد أبو أحبرئا ت هال التزاز، عندالئاقي بن محمد أحبرثا — ١  ٣٩٧

أحثرثا I،jiiماروف[أا،، بن أح؛تواأحمد ]هال! حثويه، ابن أحتتJا ت هال 
أحثرياأنست هال تعد، بن محمد حدسا ت هال أتامة، أبى بن الحاوث 

ائياض،ضطرينس،ضني:

مريص،وص ^^١^ بمه ضأة 

بغدادتاريخ ق البغدادي الخطب قال منه، بد ولا الأصل، من قط مالمعقوشن بين (ما )١ 
الخشابالحسن أبو مومحص بن بشر بن معروف بن )أحمد ت ملخصه ما ترحمته ق  ٦٣٧٧/ 

ثقة(.ولكن حيويه... بن عمر أبو ت عنه روئ •••> أسامة أبي بن الحارث سمع 
عن ١٢٣ آ/ الكبرى الهلبمات ق سعد ابن رواه ثقات، ورجاله لانقطاعه، صعيم، )آ(إساده 

عنسعد، بن إبراهيم عن )حيننا ءقالت ، ٥ ٤ ٥ / ١ الأشراف اب أنا'لبلأذرى'ل ورواه 
ياحدثوب، ق يحمل نسائه، على به دير إذا الله رسول لكن قالت أنه إسحاق ين محمد 

مواليه(.رافر وأبو وثوبان، وسقران، مويهبة، أبو الأرJعةت بأطرافه 
رواهالذي أنس حديث ق حاء كما الواجدة، الليلة ل نسائه علئ يطوف لكن أنه نت وقد 

(.٣٠٩(،وسالم)٢٨٤اJخاري)
لكنأنه حس مكثه، ل يعص على بعضهن يفصل لا لكن أنه الباب حديث من والمقصود 

والسلام.الصلاة عليه مريص وهو بينهن فيقم عليهن، به فيطاف ثوب ل يحمل 





يي.الوي انتداد ال|ثاعفي التاب 

ابن\ي ئاَل: \1ٍ\ قاو: ^،، _igنن أبوتي ي -  ١٣٩٩
أسامه،أبي بن الحاوث حدسا  I(jiiتوودب ابن أحتزثا ت مال حثويه، 

عنسمان، حدسا هال! قبتصة، حدسا وال1 سند، بن محمد حدسا عال! 
ثالت•عاتثة، ص منزوق، عن وائل، عنأيى الآ■ءنش، 

اض.اا،.وثوي من الزجع عك أ-ىوأأثئ أئت، نظ 
١^^<،محدْ بن موس عذ موتى، بن الم محي وأحثرئا سند؛ ابن قال - ١ ٤ ٠  ٠

قال:الحيوي، تعيد أيى عن أنلم، ئندبن عن 
يدأحدداعلتهئمؤ  ٥١٥ما، منصالب قإداعلته ه، جئنااللمي 

سثح.يجعلنا الخئى، شدة من 
بناي،نحا؛سئظناصظس

محاءفثاالآءر٣ء.

١^؟ش اوتلأَء تشديد زخة نا يل: قاذ 
ؤيجعلهمبملهرها، أف أ-صر مودعه جواهر فيهم لة كال عميل: ا؛ن قال 

بمصائه.ورصي بلأئه، عش صبرآ عنة، ال٠تحلفين عش حجء>أ 

الحس،بن عاصم أح؛رذ—ا قال؛ الثنارك، بن عتدالؤهاد_، ا أح؛زن- ١ ٤ ٠ ١ 

يه.عب بن مصة عن ، ٢ . ٧ Y/ الكرئ الطعان j معد ابن رواه صحيح، إسادْ )١( 
به.الأعمش إلئ بإسنادهم ( ١٦٢٢)ماجه وابن (، ٢٥٧وملم)"(، ٥٦٤٦)اJخارى ورواْ 

شديد.حر معه هوالذي الصالسإ )صال_،( قوله: )٢( 
ابنرواه ماجه، وابن الترمذي له روئ صحيم،، وص عبيدة بن موس نيه صعيم،، إساده )٣( 

به'المسي موصى بن الله عبيد عن ٢ ٠ ٨ / ؟ الكبري الهليقات ق محي 



حدساقال! مهدى، أنحرثاأبوعمرنن قالأت القنالي، طلحه بن والحتص 
خابيحJثنا ثاJ: اليمدام، بن ^؛؛١أخني قاJ: الخسنينإضاط، 

عتبمْ،^١ ثمنت غال: حصنن، أ-حبزني قال؛ سعة، عى الحارث، ابن 
ثالت،!أيها قاطنه، عمته عن يحدث 

يحدما شدة من علته يمطر بماء قإدا نساءثعودْ، فى افه رسول آتينا 
ميىالم،•

عثالث،.عزوجزبمفشص اممه دعزت لؤ اطو، رثول يا قملنا؛ 
.٢١١بموم اثدين لإ ؟؛^، ٥١بلاء' الناس أشد إن ئماJث 

وعبمالرحض(ينالبئاة، بن الحض ئ وأحند اف، محي بى عله أنحرنا - ١ ٤ ٠ ٢ 
علثأنحرثا قال؛ المأمون، بن عدالصتد أنحرثا قالوا؛ القرار، محمد 

خدقاقالث الفوق، \سن بن أختي خدكا قاَل؛ الم؛خ، نحن اين 
موشض الهاد، ابن عن سند، بن رئدين حدسا ض•' سمحد، بن سويد 

ثالت،؛أدها عايشه، عن محئد، نن الماس عن يجش، ١^١ 
فييده قثدحل ، ۶١٠٠يه قيح وعليم وهويئويته، ار؛فه ول رّرأيت؛، 
يقول؛ثم وجهة، به ينتح ثم الميح، 

الأشعثأيي عن ( ٢٥٤)مهدى( ابن )رواية الأمالي ل المحامالي رواه صبح، إسناده )١( 
يه.المقدام بن أحمد 
قاتي والم، ١ • أ/ ٥ ند الق وأحمد ٢،  ٥٨ه/ الند ق راهويه بن إسحاق ورواه 

المستدركق والحاكم ٢، ٤ ٥ Y/ ٤ اي العجم ق والفراق ، U٥٣/ الكبرى المن 
وابن، ٠٢٣ / ١ ٢ الإيمان تب ق والمهص ، ٥٧٥أ/ الشوي اللم، ق وأبونمم ، ٤ ٤ ٨ أ/ 

به.الحجاج بن شعبة إلئ بإستادهم  y٨٤٥/ المبهمة الأسمّاء غوامفى ق بشكوال 
هي:فاؤلمة وعمته اليمان، بن حديقة ابن هوت وأبوعيده عدالرحمن، ابن موت وحمين 

حدقة.احنا 



بي.النجع ائتداد j الثاغ اتاب 

تكراتعلى أعي اللهم 
ثال:اضن، أتيتاأبوميني قال: ١^، أ-تيناأبوضور - ١ ٤  ٠٣

بنعداش حدسا قال: المأ>شب، الحث-ش بن علي بن أحمد 
عداشبن محمد بن جنمئ أبوالمصل حيكا قال: التح، مالك بن أحمد 

 ،r'بنيوص حييتي مادت يوش، بن حدكأنرج يادت السراج، اينبممو
نرجس،بن ئونى عن عبدام، ش عن^ لثث، حدثنا محال؛ محمد، 

قالت:عنعائثه، الثاممبنمحثد، عن 
فييده قثدخل ماء، فٍه يتح وعندْ وهويموت، اض. رسول قال 

يقول:ثم بالخاء، 
.٢٢١الخومتج شsكزات عش أعي اللهم 

قال:]مئهسور[أم، بن أحثي أحتتدا قال: الحض، بنأبي عمر أحرئا " ١٤٠٤
محناائلميني،فاَل:طكااس،

محاق.كما توع ولكنه مجهول، وهو محرحى، بن مومحى ب حن، إمحنادْ )١( 
ذمد حموابن ، ٩٦والإ؛/ ٣، ٠ ٤; وا ٤، ١ ٥ ؛/ ٠ المد ي وأحمد (، ٩٧٨الترمذي)رواْ 

^صفياونهمئ\/هخم،وأ؛وِشالموضفي
،واستمjانماJرك٢/ْ•٥،وابوى١٩

يه.الهاد بن عبداف بن يزياو إلن بإصادهم ( ١١ ٩٧المختار)الض شمائل ل الأنوار تاب كذ 
بنموصى يإسادهماإلئ ٤ ٢ ٦/ المصثف ق شيّة أمحي وابن (، ١  ٦٢٣)ماجه ابن ورواْ 

به.الخجازى صرجس 
اسعنابنالهادعنسارجمن

صحح.إساد وهذا به، عائشة عن أبيه عن القاسم ابن 
بنعلي بن أحمل عن  a١١٥/ بغداد تاريخ ل البغدادي الخطيب رواء كابقه، حن إسناده ( ٢ر 

به.المحتب الخسين 
وتقدمالخاليالي، أبوالقاصم وهوت حعلآ )أتي( ؤإصافة مصور(، أبي )بن ت الأصوو ل جاء )٣( 

•الخزاعي، أحمد بن )علي وشيخه■ كثيرا، الراوي هذا 



^^^1»ءل«1»لءإ»عد»»»ءهس؛ ٢٨٦

عىنزان مئر حدس! ت هال التقثاح، نن الحتس حدسا ه_الت 
مالت؛عائثه، ض عتت، انن عن أيه، عن ^*;؛، ١ن 

رثولموت ثدة مى وأنتا الذي بمد موُتج تهون/ أحدا أعبط لا آب[  ١٣]
الهه)ا(.

ئالاومدي:وطكاصنينمحأد-  ١٤٠٥
أبوأحتتدا هال،ت \ذثن\ؤوؤأم ١->^ بن ثاءيل إن_]سعد[ وأحتزداأبو 
أثمرثاأبوطاهرمحمددال،ت الثعربي، حلم، بن منصور بن تكراحتد 

محمدحدساجدي هاو(ت حزيمه، بن إنحاى محمدبن بن المصل ابن 

قال:خدثناماواشينامحسيى؛ئاو:ذكاصئينتي، 
هال،:ضأنس، ^، ٠١اتهلفي،داو: 

ؤا'كزداه.هاطمه: هانته ماوجد، القويت، كرُب مى اقوه لثاوجدرئول 
^^،يحدتيم،إنةهدمحتمحأبم،ئ

الما؛ةل؛،.يوم الئواهاة أحدا، منه بماوك ثس 

الرعذىرواه وهومجهول، الحلي، اللجلاج ين العلاء ين عيدالرحمن ب صعيف، إساده ( ١ ) 
منوروا0 به، اليزاز اكسااح ين الحسن عن ( ٩٧٩الجامع)ول (، ٣٨٩لشمائل)ال 

.U٢٣٠؛/ دمثز تاريخ ل عساكر ابن 
يه.الجهضمي علي ين نصر عن ( ٣٩٨الشمائل)ل الترمذي رواه حسن، إساده )٢( 
١٠ ٠ صر(ه المصنف مشيحة ق ترجمته ؤيتظر حطأ وهو )أحمد( الأصول! ق حاء )٣( 

المزىروا0 ساق، كما توع ولكن وهومجهول، الباهلي، الزمحر بن عبدافّ فيه حسن، إسناده ( ٤ ) 
به.الم١تربي حلف ين متصور ين أحمد يكر أيي إلئ ؛إسناده ٥ ١ ٧ / ١ ٤ الكمال ذم، مل 

به.علي بن نصر إلئ بإسناده  ٢٨٨ه/ الكامل ق عدي وابن (، ١  ٦٢)٩ ماجه ابن ورواه 
ينحوه،يه نايت عن حماد إلئ بإسناده ( ٤٤٦٢)البخاري رواه بما الزبير بن عبداف توع وقد 
٤٠  ٢٣/ ١ ٩ المسند ق أحمد رواه تابت، عن ضالة ين المبارك تابعه كما 





^^ءءصءههههههعهس

تأ-حيرداقاو الداومي، ء1دالؤحمن بن ■ء1أواه أبومحقي أنيذا محال: 
صئ]مح[رمصسين

محالغ:عائثة، ص عنوْ، عى بنك،و_،، محمد عى إنحاى، 
حىابارثش، سع ثس قرب، سح علي صبوا ت مرصه محي اللمي. محال 

أوثسقاصبا، الماء عنته هصتنا ههشد محضب ى هآقعددا0 
إتايىرى-ضجدنلأّ،مغ

أصحاص،مى ممشهداء ؤانستغهم علته، وأش افه، هحمد المئر، يصعد 
ك،وئعاي.

محاضأئإه"<،همضامبجا،
بجذ-ص اقوقذ هماي من ^■١ ألاإل حد، ي إي تسهم ص وجاوروا 

افه.عند ياحتاوما افه، عند ما وتين الدسا 

زظنآنهينىسممأ؛وم، 
١^١,^^١^١^، ةذْ ئثوا رن_ياكلإابج، عد اي،ه: يقال 

امأأمحلخ'ىبمانياطنثق
محمح،ثكررم

إبراهيموهوت خطأ، وهو )محمد(، الأصول: ق وجساء التهذيب، مذيب ْن المعقوض يثن ا (م)١ 
ماجه•وابن الترمذي له روئ يخطئ، صدوقا وهو الرازي، إسماعيل أبو اكسمط المختار ابن 

ويفرقه.صيتا الماء يصب هوأن رثسطا( ت قوله ( ٢ر 
•سري وموصع خاصتي أي الياء~ وسكون المثن ~بفح المحة رعتيتي( )'ُآ(قولهت 

وغيرها.الصحيحين ق شواهد وللحديث يه، فروه عن ( المتن)٢٨ق الدارمي رواه حن، (إستاده )٤ 
قالالسريعة، أمور من كسر ق تف^ا لأما حا، نهركن؛ الحديسن ق انياردة المسح عدد وخصي 



مهمى اقتص آثئ. دوى فينا التابع الباب 
^عءإءءءإه؛و؛2صدآةهه

^١س 
ذماثويه.اصينس

هملأف،نن محمد بن محمد طالب، أبو حدسا قاوت الحصص، ابن أحبرئا — ١ ٤ ٠ ٨ 
حد^١مال! لمس، ١ بن مع_اد حدسا مال،! لش_افعؤ، ١ أبوبكر حد؛!١ ! ئا3، 

بناأحارلث، حدJثا مال1 عينص، بن منن حدسا مال1 المدينفي، بن على 
[١٢١٤]أبيه، ض نمط، بن عداف بن يزيد بن الماس، عن القئ،، عدالتنلئ،/ 

مال:الغثاس، بن المصل أحثه ض عثاس، ابن عن عطاء، عى 

هدعصبموعوؤا، موحديه هحزجت،إثه، ه، اف نمول جاءمي 
لمال!رأته، 

هآو:ئم الوثر، على جلس حص داطليى يدم، هأحديت، يدي، حد 
مال!ثم عاليه، وأش الئه، حمد اجتمعواإثه ملما الناس، تحر ئاد 

هئنر،، منرتين،!^^١١ مرحموفث محيه إنه الناس،  ١٥١أم-ابمد، 
قو\ءريكقدث/محقجلدثلخُءزا 

؛؛Jl،^Lعلمها الي الأمور من السح ت)وعدد ٤ / ١ ٤ صملم صحيح شّرح ق النووي 
كأعدادوهدا فيها، والحكمة فقالها، واعتقاد نيا، الإيمان فيجب حكمتها، نحن نعلم ولا 

)تشنيفسما٥ت الّيوطيكناء1ا الإمام صنمآ وقد وغيرها(، الزكاة وتحب الصلوات، 
الثلاث: ١^٠٤ق اعتم عدد أكثر 1ن العالماء ذكر )وقد أوله: ي قال السبع(، يتعديد المع 
وردما فيه تتبعت لطف حزء وهدا أدوارا، وأعلمها اعتبارا الأمرين أكثر السع همان والمع، 

إلح(.مفيد.,٠ لطيف الجمع، فائق الرتيب، حن المع، ذكر من والمنة لكتاب اق 
الكحيل.عيدالدايم للمهندءس الكريم القران ق سبعة الرقم اشراقات كتاب ؤيتظر 
بموته.منيرا. الإرتحال، قرب أي أظهركم( بين حقوق مني )دنا (قوله: 



هل؛أحد.^ JU^١ u؛؛* لث أحدت محت، وتى 
■فليستقد عرضي ءن9ئا ك متصت كنت ومن 

اش:ينول مذ اكحاء أحثي إر أحد ولايمولن 

قث،ِسمح،ولأمنئتي.
الهَثبمامح،أنم،سث،

الممس.

ثرارا-محتكم أيوم خم، منن عتر هدا أة أوئ ناش 
قيالأولى ؟^ ١٥٠•^٥^ثم ١^^، على حلس ثم ١^^، محش يرو ثم 

ثمظ،صامزحو،مماو;١^١٠ 
إذا

أغطه.ظمحو، مماوت 

قصوحرجزت ولايمولن ثيءٍدْ، عن ^١٧ من الناس، أيهامال: ثم 
الاحز؛.محؤح من أبمئ الدنيا محؤخ فإن الدنياراآ، 

افه،تبل ق عللتها دراهم ثلدثة اش، رمول تا ت ممال رجل، ممام 
قت،ةحاذا.

الدنيافضوح أن يريد ونشرها، العيوب كشف من يحصل الذي هوالعار )نضوح( ت (نوله ١ ) 
الأشهادرووس على الأعظم الموقف ذلك ق وتشتهر سنتشر الش الأحرة فضوح من أهون 

الخال.يوم 



ننسهمن اممص أئة. روي يئا التابع الباب 
^^21ء2لءء2لة؛ءء؛ءة؛ءصو^^^.

،.^۵٥١١ظ منه حدها ماوث 

أ-تيئيالأمينم،داو:محئهالئ.ضينممين- ١٤٠٩
Iقال حمويه، بن أحمن بن عنداطه محمد أبو أ-حمتوا ت ثاو المظمر، 

بنع1داطه أبومحمد  I(jiiالثس_مزقندي، عمر بن عسس 
حلف،أبي بن أحمد بن محمد أحبرثا ئالت الدارمي، عندالؤحم_ن 

ينممص،ضممينإنخايى،قاو:
ثاو:المرس، من وجو عن بكر، ر بن عداه حدثني 

موطئئابهايمه، ينل رجآي ومح، حش، يوم اقو. رئول، رحنق 

الذهيقال كما منكر وحديثه نيط، بن عبداض بن يزيد بن القاس—م فيه صعيف، إمحتادْ )١( 
يوثقهولم الليش، إياس بن عبداننه بن ءبدالملك بن الحارث وفيه ، ١٣٨ ٢! الاعتدال ميزان 
به.السري معاذ بن المس بن معاذ عن ٤ ٠ ٥ / ١ الغيلأنيات ق الشافعي أبوبكر رواه أحد، 

واسريفيالتاريحم/\،خا،، ٣٧١/٢،واولاقفيافد٩٨/٦فيافد
قوالطراز ، ٤٨٢ fxالضعفاء ق والعقيلي ، ٦٣آ/حديثه ق راج الإسحاق ومحمدبن 

مذاهبسممح ي ثاهين وابن ، ٢٨٠/ ١ الكبير٨ المعجم ول ، ٢١٠٤! الأوسهل المعجم 
ندمق والقفاعي (، ٤٩العثرة)الأمالي ق الخلال وأبوالحسن (، المسة)١٨أهل 

بإسنادهم U١٧٩/ النيوة دلال ول ، ١  ٦٢٣/ الكترئ المنن ق والمهقي ، ١ ٧ ٠ / ١ المهاب 
ومخممر.مطولا به، القزاز عين بن معن إلن 

يه،الهلالي ار يبن عطاء إلن باصتاده ٢ ٠ ١ / ١ ٢ المني ق الموصلي أبويعلى ورواه 
وأبويعلئ،عد، مابن وقالا)روئ ٢، ٤ ٢ / ١ ٢ والرماد الهدئ بل مل المالحي وذكره 

عباس...(.بن الفضل عن الجوزي وابن وأبونعيم، واليهقي، ٣^^، وابن والطراز، 
حديثمنها الحس، درجة إلئ معها ترتقى شواهد الباب هدا ل الواردة الأحاديث ولهده 

يدرى،ولم أميي عن ليلئ أبي ابن رواية ومومن ( ٥٢٢٤أبوداود)رواه حضير، بن يي أم
قدد وم، ٤٣٨ / ١ ني المق أحمل رواه عمر، عن فراس أيي حديث من احر وشاهد 
حسن.ؤإمتاده ، ٩٣ه/للوصيري المهرة إتحاف ق كما المني 

وعبدالرحمنوهوحطأ، )عيداف(، الأصول! ق وجاء ترجمته، مصائر من المعقوفتين بين ما ( ٢ ) 
الستة.رواة وهومن مدلس، لكنه وهوثقة الحافغل، المحاريى هو هدا 



ا.ءءءصلصل»12هلسو ٢٩٢

وماو:، ٢١١٥في؛^سحنيممسنط اف.، رئوو رجو على 

بليلة'كماهيئ اف.، رنوو أوجعت I أهول لائما، لتمسي بئ مال• 
أساإذاظ:قول;أ:سمحنء

بالأنس.مر كان ^، iJiواف ^١ ملت،: 

ظطلئئ،ثمحامج.

بالأسرجلي ض بملك وطئش إئلث، اف.؛ رشول لي ممال 
^٩٢،.يخدها ثنجه، ههذْومانوبي ئالنوط، محه فشحنك هآوجنسي، 

عنالجوهري، أح؛تداأبومحمي. قال: ■ء1د.المللثج، بن محمد أئيأئا — ١ ٤ ١ ٠ 
حدثناقال: أبوينش، حدثتا قال،: حبان، بن •حان، عذأيي الدارهْلني، 

ثوربنص المرمري، محمل■ بس الولد حدثنا مال،ت تعني•، بن ئويد 
:ز1،ضهممرم،ضاينمح،ئال:

عمو0ر؛،،حش علتؤ قاحثمئوا يوم، دان الحهاد قي ه الم رضل ريب 
أحرواممال،: بمظرلهارْ؛، لم نأآْ وبمن طحمتا ننغ مد جرين•؛ يي•® دقي 

حفيفا.طعنا طعنتي أتم، نوله؛)متفحض( )١( 
بنمحمت. عن الم—تن)٣٧( 3، الدارم، رواه المحاربمح(، ليس تل• من أمنا إذا حن نادْ إّ ٢٢١

يه.حالفج أبي بن أحمل 
ترحمة.له أحد ولم )أبوهرم(، الحديث،؛ تخرج مصادر ول الأصول، ل )٣(كدا 

الخروج.عن ه نفوا حبأي مفتوحة- معجمة "بغين قوله؛)عموم( )٤( 
الخل.شوك هو مضمومة— مهملة -بين نوله؛)سلاها( )٥( 





^^^2تصلءإ»ه1ءإءأصلصع؛سءا

قطوفاشو ؛_ يحيء وكاذ اثهلحا•؛، مننكزا اف. رئوو وكاذ 
العداة.صلاة يهب هش وغ الثحر وجه في ثان إدا حس بالست، 

راحلتهعلى توئ انسيلثا أصخ، حس ليله دات< الهئواف محنته ؛ ماو 
I دثياهته، يخطام مأحد الرجل، لث عرض  J١

حاجة.إيلث، ئ اطه، رسول، يا 

بالثنطحممه ثحبنة أل حشي ملثا شى، حاجتلئج، تندرك إثافا يال،؛ 
علىبوجهه ^، ١٥١^٥٠^ هلما الثداة، صلاة هصربهم مضى ثم ،، ١ حممه؛ 

م؟.^؛ ١٥^لإامذلك،>هواقئوضم، 
خنوة؛هتاو:

ملمم.الثوم في محأ إذ هآعادةا، ^٥١؟ جأندت الدي أنن 
أعيديجنل،الرجليميل؛ قال• 

منه.دJا حص ^^، ادنه يقول،ت افه.، رسول وجعل 

مامتص.حدبمجلدك ت صال الثوط، وثاوله يدنه تين افه. رسول مجلس 

مقاو:أعوذبالهأذسلإهُ.
هاو:مطدك،لأبأشظكب

أذأجيدسة.أعودبافب قال،ت 

نحوهما.أو عما أو بوط صربة هي نوله؛)حمقة( )١( 
صلاته.من وهمغ انصرف أي ت)انفتل( قوله  ٢٢)



صهمن ائثص أئث. روى فما التابع الباب 
٢٩٥^^ء2ءءء2ت2ل؛؛ءءلءل2ل؛ص.ت 

١^.زئوو ظ ي قد ١^، يأم 

أثوىوآكئئ، انتمه، ينق ئدؤئ افه، وثوو  Ijساوت آبودر، إليه قام 
اغتزصتبحطامها أحدت ^٥١ أتطث،، ئمتها ^١ ومحت، ؛١^٠٢، وأئث، بك، 

علتالث،،بأس لا ؤئاJثات ١^؛، قدآتاك وقيت،! حممه ئأحممتائ، 
اقوقاقتص.رسول حديا 

قاو:؟دعمنءئ،.

افوه،قاقدنأذ4ُقتحئثاكص،قاِن4ُأئ،إي، قال:
قال:م ،، اقو.١١جلدوسول من 

لإمئاإياى؛اشُمئ4ُيم

ال:محئاصطمحص،ئ
ابىأح؛رتا ئاو،ت ممزوفه، ابن أحبرئا ئاو،ت حيويه، ابن أحبرئا ق—او<ت 

لثالتعمن، محمدبن قال، قالت مند، بن محمد حدJنا ت قال المه_،، 
الخارج،،صضينرض،صرم

ويصح•يتلوئ أتم، ت)يتضور، (قوله )١ 
أبوجعفروفه الحدينح، وهومتروك جوين، بن عمارة أبوهارون فه حدأ، ضعيف ناده (إّ)٢ 

عبدرواه الأربعة، له وروئ الحفظ، ميء وهوصدوف( عيي، أبي بن عيي واسمه الرازتم، 
يه.العبى موصى بن ايله عبيد عن ، ٩٥٥ني)الممن المنتخب، ؤ، حميد ابن 

به.موصى بن الله محيي عن ( ٢٥٦الأهوال)مماب، j، الدنيا أبي ابن ورواه 
(،٤  ٥٣٦أبوداود)رواه به، صعيد أبي عن اقع مبن محيية حديثا من حيدة هتابعة وله 

.١٣٢٧; ٤ المني ل وأحمد (، ٤٧٧٧والمائى)





يالناصآباتكرأذبمش وآنر؛ ه، مزصي ندة يى الناشئ الباب 
^عءهههلء25ء؛؛ءء؛صوك^.

الثاشثاوئ 

؟5رأليصشلأثسأبا وأمره ه، مزضه مدة في 
يوما.عشن اش مرصه مدة كاثت 

ئالثلأة،إلأآهاش1عدلألألأام،
بالناس.مليصل تكر  IjIمئوا ومحال؛ 

هه ثو 

يناحمد أحبرنا نال! الئذم،، ابن ا أحبرن3الث الحصنن، ابن ا أحتزن— ١ ٤  ١٣
أبوحدثنا قال! حدثنىأ؛ي، دالت أحمد، بن عنداض حدثتا ت مال حننر، 

عائثهعى الآس_ود، عن إ؛ناملم، عن الآءمش، حدثنا ئال! معاوي_ه، 
ثاَلن:

تكرأنا ئوا ْءهقاو: بالصلاة، يؤذو_ه حاءبلأو اف. رثوو نماثمل 
داكو،ض.

يقومش ؤإثة ،، أ١ أمسف اتكررجل آبإل ^، ٥١رثوث، ؛١ مملتؤثن  ١٥
سلأضالأاش،هلنمتمحز؟.

همالتمؤوالإاتقرهنلبالأاس.

ئوفئل1ضَ:نيكُ.
=عنالواقدىبه.

عبدالرحمنماجه، وابن داود أبو له روئ العجلي، وثقه رهم، أبي مولئ ب أيي بن وهميي 
.٤ "١ ٥ / ٤ الإسلام تاريخ بمفلر: به، بأس لا رهم، بمي مولئ الغمارى هميد أبي بن الحارُث، ابن 

البكاء.سرع القلب، رثيق أنه والمراد الحزن، وهوشدة الأممط من (قولهان)أسيمذ( ١ إ 



يممض ؤإثة أمسف، زجل تكر ٧ إن اف، زثوو يا حمصة: ثه صالش 
صز.سلأضالأاز،دلنمت 

أباتكردنثصلبالأاسلا/يوتص، صزاحب لأنتن إثآكن لمال: 
وجدرسولالصلاة، في يحل ملما بالثاس، أباتكريصر هأتروا يالت،؛ 
حمه.مسه مى افه. 

مح'"،بمكمحضالآنض،خمئءو
اشجي.

هم،افثه،أ0 رئول، هآوْأإليه لقخحر، يهب أبوتكرجثة، شخ هلئا 
أنت،. ١٥

افه.رئول ظاو تم، ينارأى ض جلش حش اممه. نقول هجاء 
اممهرسول بصلاة آبوتم يقتدي هائما، وأبوتم هاعدا، يالناس يصلي 

دكرص•ر بصلاة يمتدوذ والناس .، 

كثرةمن يردن ما على اق والاتفاكظاهر ق صواحبه مثل أي يوسسف( حب صوا ت) قوله )0 
)أن: ١  Y٥٣/ اري البفتح ق حجر ابن فال القالوب، خفايا ق ثيء هناك وأن الالخاح، 

أنوهو ذللئ، على زيادة ومرادها بالضيافة، الإكرام لهن وأفلهرت وة الناستدعت زليخا 
صرفإرادما مثب أن أءلهردءتا عائشة وأن محبته، ق ويعذرتبا فط، يومحن إلن يفلرن 

الوهوأن ذللث، علئ زيادة ومرادها ليكائه القراءة المأمومين يمع لا كونه أبيها عن الإمامة 
يه.الناس يتشاءم 

•إليهما يتمايل عليهما متكئا بينهما يمشي أي رجلين( بين ت)يهادى قوله ، )٢ 
به.الضرير معاؤية أبي عن ٦ ٠ / ٤٣الخن،. ل أحمد رواه صحح، )م(إسنادْ 
بإسنادهم١(  ٢٣٢ماجه)وابن (، ٨٣٣والنمائي)(، ٤١٨لم)وم(، ٧١٣البخاري)ورواء 

أبىمعاوية؛ه.إلئ 



أباتكرأ0بمشباثسدآنرث نريه.، ندة م الناشر الباب 

أ-ءمجا0.

ئاو!١^؛، ابن أح؛ردا ماوت الثظمر، ابن أحبرنا يايات عبدالأزو، أ-نإتنا — ١ ٤ ١ ٤ 
ئاو:حوكاأثواس ئاو: البماري، خدنا ئال: الفنئ-ري، عيشا 
ثنالك بن أش عى الرهري، عن شعتب، أح؛تدا 

حىفه، تولي الذي س البي وجع م لهم يصر كاذ بمر أنا أة 

سنا
الصلاة.إلئ حايج الؤي. أو وظن الصم،، ليصل 

جا،وأنضاع،محتيِس
ثنمهلأ<.

الجمالقمة فهول وصفاءوجهه، واسارته، حسنه ل يرياو ممعحف( )ورقة )١ 
سهورال،والأولان وفتحها، رها، وكالميم، صم ت لغامت، ثلامحث، فيها وكلمة)مصحفح( 

الضم.والأشهر 
الصهوةصفة ق المصنف ت طريقه من ورواه به، اليم-ان أبى عن ( ٠٦٨ ) البخاري (رواه ٢ ) 

(١٢٢.)

به.الزهري إلى يامنادم ١ ٠ ٢ ؟/ ٠ المسند ق أحمد ورواه 



عشنالحائي الباب 

محاثأنعشمكثا1اهابم
1 الئدهب، ابن ي ئاو: المحن، ابن \ي - ١ ٤ ١ ٥  :JU أظختلأ

حاJسا،! Jliأبى، حييتي ،; Jliأحمد، بن عطلاش حدثنا قاوت حنمر، ا؛ن 
انزأبىعن اكرسم،، تكر عبدالرحتندالتخدثثا أبومئاؤية، 

محالت،:عايشه، عن مثكه، 

أؤيتكتم، ش ثكر: ئن/أبى وعتدالثحث_ن قال ه، اه رثول ممو لما آبء ١ تْ 
كشمكثاتالأس،َذ.

عئتك،ي«حتاوما أن اف؛'واثئومتول أبى قاث،: نموم مدالرحتن يهب يلما 
:اأثا:لإ<.

jij كثا;أا،ؤلم:مأ؛امه، أف
لهروئ صعيف وص ْدتكة، أبى بن اض عسي بن بكر أبى بن عبدالوحمن فيه حن، إسادْ )١( 

فقاتلول ، ٢٣٦؛/ ٠ نال المق أحمد رواْ كماسيأق، توع ولكنه ماجه، وابن الرمدى 
(،١  ٧٢الصحابة') فضائل ق أبونعيم ءلرمه! من ورواه به، معاؤية أبي عن ( ٢٢٦)الصحابة 

أ/٢^اسلم ل واسق 
لوالبلاذرى )٣(، حزنه ل عرفة بن والحسن ،  ٠١٨ م/ الكبرى الطقات ل سعد ابن ورواه 

لالأحرى عرفة: بن الحسن ْلريق من ورواه به، معاينة أبي عن ٥ ٤ ١ / ١ الأشراف اب ان
.A٦٨٧ ،واينعساكريانمجم ١٧٣٣/٤الثريعة 

به،ملكة أبي عن عمر بن نافع عن إسماعيل بن مؤمل عن  ١٢٧ ؛/ ١ ني الم3، أحمد ورواه 
بالمتiمات.يصلح ولكنه صعق فيه ومؤمل 
تال:أنه اليي. عن عائشة عن محمد بن القاسم إلئ بإسناد0 ( ٦٥٦ الخاري)٦ ورواه 

أويتمص~ المائلون يقول أن وأعهدت وابنه بكر أبى إلئ أرسل أن ~ أوأردت ~ هممت )لقد 
المؤمنون(.ؤابئ الله أويدفع الخومون، ؤيدفع الله يابى ت تلت ثم ~ الختمنون 

اثدرسول لى ت)تال قالت عائشة عن عروة عن الزهري إلى بإسادْ ( ٢٣٨٧مسلم)ورواء 
متمنيتمس أن أحاف فاق كتابا، أكتب حى وأحاك، أباك، بكر أبا لي ادعي مرصه؛ ل س 

بكر(•أبا إلا والومنون افه ؤيأبن أولن، أنا نائلرت ؤثقول 



بمبكثابمائلم بم لأيي أيادأذبمب كوني. عندثي الحائي اتاب 
^^لء2»غصهههههههءصؤج^ح.

أخمدأحبرنا ت ال نالمذهب، ابن أحبرنا يال; الحصنن، ابن ا أحتزن— ١ ٤ ١ ٦ 
حدثنات محال أبي، محدثتي مال• ألحمد، بن عبماش خدثنا قاوت حنمر، ابس 

عنحدينؤ، يونس سمعن، ت ل ما أبي، حديثا مال! حرير، بن وه، 
مال:هماس، اتن -ثن همداش، ئن ١^ ث ض الزنرى، 

يمأق،هإكثا:امحمحأوا
مَُْ

يعده.

عمرنذايحطاب•منهم رجال، امحت وقي 
حسبنااكنآنى، وعندث، الو-نيلاا، ئثة مد اقو. نمول إن عمرت ممال 

اقو.كتاب، 

مذثةولثممنهم واحتصموا، اكت،، أهل مالحتأم« 
ض.،بجاثنهاوئاداومحث.

ئوثوامال: ونينئولاف.رأ؛، الئغطثالأغتلأف، 1وو\صو\ 

اقو.،رئول بجذ حاو ما الثذأة، ثل اوزيه إف مول: عثاس اتذ ثكاذ 
^^كاكابرساصثصا.

مخاةفياسينسم.
)شدةوغيرها: الثالث أحمد خة نق وحاء المخ، بعض ول الأصل ل كدا )غلبه( (قوله: )١ 

عليه.أغمي أي )وغمر( )أ(نوله: 
•به حازم جرير بن وهب عن  ١٣٤م/ ني المل أحمد رواْ صحح، )م(إساده 
•به يزّيد بنا يوض إلى بإساده ( ١١٤ومنها)مواصع ل البخاري ورواْ 
به.الزهرك، إلى بإسناده ١(  ٦٣٧لم)مورواه 

يعفنأن يريد المصيبة، الياء: وتشديد الزاي ر وكالراء —يفتح عباس•)الرزية( ابن قول 





نينيذمستجاساكاوكانشثجلإس

قاقياقطري سانت: اشاءثماحها، من إلط %نذذعاشه 
حديد\مح°جص.قي اقوأنسى وثول مإف السنىأاا، عكتك مضجاحئامن 

أح؛زداقاوت معثب، بن منلمه عندافوبن وا-نيدا تعدت ابن م—ال " ١٤١٨
عبدافوبن الخف عن عنرو، أبي عزوبن عن ئخئد، نن عدالعزيز 

حطب!ابن 

صدوها!منندطإلى وهي لماتشه، قال اقو. ومحول أف 
ثاعائثثىسكائئم؟

عندي•هي 

قآمقيها.قاو: 

ض؟طك آمقت هر : قاJ أئاى قئا عيه، عشؤ ئأ 
قالث،:لأ.

منه.هي قإدا يمدها كمه في هوصعها بها، ماذعي ت قاو 
آكلها.هأئممها عندة، وهذو ، ٧٥١ض وو أن بزى محمد ظن  ١٠ممال! 

١^٦،.ذك قي 
العسل.أو بالمن يختص مدير جلود من وعاء العكة )عكتك( نولهات )١( 

ورواهيه، مصور بن محمد عن  Y٢٣٩/ الك؛رئ اللتات ق سعل. ابن رواه صحح، لأ،إسادْ 
الإمحنأد.\lf.Ty/iالمتظم انمفj محنطرقه:

رحالورحاله الكير، ل الفراق )رواه وءالت ، ١ ٢ ٤ م/ الزوائد مجمع ل الهثثمي وذكره 
الصحح(.

)الذمة(هىالقطمحةمنالذهب،.)٣(قوله: 
لمةمبن عبداش عن  Y٢٣٧/ الكثرئ الطبقات ق محعد ابن رواه اله، لإرّصعيم، (إساده )٤ 

القعنمح،بم-ح



^^ءصأء2لءء2هل2أءصا

الموتعند عبيده متقي محئ 
١^انمخلص،\ي ١:,؛\ش \ي داَل: نن_l_، صثلي - ١ ٤ ١ ٩ 

داو(تيحي، ئن الثري حدسا الئج1تائ،، ع1داش نن أحمد حدس1 محاو! 
طكاثينمح/،ضم[ ١٢١٦]

محال!حده، عى أبيه، عى يوسم،، ابن 

مس1الا/أزمين مزصه و الص. أعتى 

بنعمرو بن محمد عن صميان عن ٣ ٠ ١ / ١ ني المق الحميدي رواه صحيح، ش—اهد ~وله 
صحح.إصناد وهدا به، عائشة عن عيدالرحمن بن سالمة أبي عن علقمة 

صسعودطريق من عباس( ابن )مسند ٢  ٦٣/ ١ الأيار تيديب ق اممري رواه آخر متاع وله 
به.علقمة عمروبن بن محمد عن واصل ابن 

ٌالكبن ءل ّبن يوث بن سهل وفه متروك، ومحو عمر بن سيف فه متروك، ّناده إ( 
المنتظمق المحنف ورواه ، ٢٠٦؛/الميزان لسان ق كما مجهولان، وهووأبوه الأنماري، 

•؛/مآّاءنعر،؛نباشبه 
متابعات.أو شواهد للحديث أحد ولم 



بنوتهقاطمة ائثه س إعلامه يي عثز اواخ الباب 

اوب
قاطمأانتق غلامه. اى 

أحبرناقاوت علي، بن الحس أحبرنا قالت محمد، بن الله هة ا أحتزن— ١ ٤ ٢ ٠ 
مال•أبي، ^•^؛، قال• أحمد، بن •ءأدالده حدثنا ت هاو جنمر، بن أحمد 

السمي،عن فراس، عن رائده، أبى بن زكريا حدثنا هآو: حدثناأبونم، 
هائت،تعائثة، ض منزوق، عن 

١^ثثقاضُأبجانضو آلإوشسمُ-ظها 
جم\جبمُأثئإجانحثا،بم..، 

جم،لإ؛مح،لإإمح1نئإبجا
حديئاهصحكت،.

قاو.عما حرن، من أقربه قرحا رأبت،'كاليوم ما مملت،ت 
،l^iL>؛تجن إدا حثئ .، ٥٧٥١زثوو بز لأئشؤ تامحت صالت; 

هقاوش:إن4ُأثئإلإ.
عارصىيإية مره، عام ؤو تح، سارصنيباكزآن حيزين"كاف إل قماو: 

يحدقابض أهل أدل، ؤإمح، أجيمح،، حصر قد إي أزام دلا مرمحن، العام به 
^٧^،.مهثت نك، آنا الثثئن ؤننم بي، 
المؤمتين،؟أونناء الأنة، ةذ0 سثن0ساء يهكؤيى أذ ألاثزصتن اوت هم 

^u؛،.هصحمحك يالث،! 

الصجممنل١/ق أحز-جاه 
•به لكتن بن الفضل نعيم أبي عن ٩ ؛/ ٤ المني ل أحمد رواه صحيح، سناده إا 

بم،درداْتمر'ْ؛ىبمْإدرمياينض



^^mssssssmsx^ss؟

لحامزعماس 

ِوبج

يئاوالأَئو،ثاو:ٌانانمم،ثال:أمحنااينأمح،ئلت- ١٤٢١
عثد،تن محمد حدش مال! اشحاوي، حدسا ت قال المنبري، حدسا 

نعتد،عمرئن عذ ليوص[لاا، بس عينئ أ-محني ض■' 
ةاضَكانمأتيُْأل مَ، ئزى يرو^١^ أنا أف ئوكه، ١;^أبي 
مول؛

لمحنيوص، دقي قيمحب، ئود افوه رئول، أة إئصبماار؛فمح 
يحزمنته، عند ويشه يمي نتن حمغ قد افه وأة نخري 

يةرضلافه،محأشُبج
أي1أنانيرف: ^Ji،،؟ قمنت،: الئزاك، دمدت،كتحئ إي، 

فيها— عئئ يشك — علته أو ركوه يديه ونص قأثرْ، قآحدْ قلينتة، ثتم، 
لأاإ*الأويمووت وجهة، بهما منتح الماء، قي ثديه بدحو ئجعل ماء، 
الأغش،الرفيق في يقوو،ت قجعل يدْ، يصمث، م >wكزامت،، للمويتؤ إل افي، 

رم.يده ونالت، مص، حى 

به.الخارق يحص بن ناس عن زانية 
•المعي إسحاق، أبي ابن هوت يوض بن وعض ظاهر، وهوحطآ عمر( ت)بن الأصول، جاء3، ، ر١ 

تعلقوما الرتت - الحاء وسكون وصمها، الين الحر-بفتح ونحرى( سحركا )بين ر٢املءات 
الصدر.من القلادة موصع والنحرت •ما، 

شرحق الغوي طريقه\ من ورواه به، ميمون ين عبيد بن محمد عن ( ٤٤٤)٩ البخاري رواه )٣( 
(١٠ ٢ زه الصفوة صفة ل والمصتف ،  ٤٣/ ١ ٤ الستة 



دالتذتاإ؛قا؛ غمتص انةه التابالثادصق—رق 

الثاوّزغنناتاب 

دالمنُتيلا،الثاء قص •ص أى. قي 
1ختئأمحاوينسسئو:

حاوساأبوهال! أبي، حدش ت محال أخمد، بن حدثناع1داش ت مال جعفر، 
عنسمحي، بن م عن الضر، أبي سال، ض محح، ماو:حيكا عامر، 

مال!نعيد، أبى 

تصال الناس اقو. رسول حهنن، 

العندمائاحتاردللث، ماعندْ، الدئياوبين حيرعبداين اف،همروجل إ0 

مم،ٌم•
آب[ ١٦]اؤ رسول، حير، ع؛ب عن س القؤ يسول، "ص/ أف بمايؤ بن ينجبما 

محوبجأها1بمص..الئخي، 

بمiدِينيرصبم•٣١/٢٣باصر
الماء،منه يثرب جلد، عن صغير إناء ت الكاف، ومكون الراء، بمح ~ )ركوة( وقولهات 
ركاء.والبمع! 

عامةلويت، مواممة كان تعالن إليه والرحؤع ا الدنيل البقاء بض لمته. تعالى اش تخيير )١( 
نويت،)لما ت ١ • ص'؟ ، العارفلطاتف، ل رجب ابن نال، اش، إلى الرجؤع واحتيارهمم الأمناء 
وبينالدنيا ل الماء بين حير فلما لقاى،، إلن وثوقه له حبه وازداد بربه ه الرسول معرفة 

فيها(,والبقاء الدنيا خزائن على لقاءْ احتار ربه لقاء 
نيالمل أحمل رواْ توع، ولكنه ثيء حفظه ل سالمان *وابن وفلح صحيح، إسناده ( ٢ ) 

به.عمروالعقدى بن عثدالالالث٠ عامر ايى عن ٢ ١ ٥ ما١/ 
فضائلق وأبونعيم ، ٥  ٥٨/ ١ ٤ الصحح ل حيان وابن (، ٣٦ ٥٤ور(، ٤٦٦)البخاري ورواه 

سليمان؛<.بن فليح إلئ بإستادهم ِا( ٤ ) الخلفاءاراثدين 





اتاباثخظثنيسهسنإ:ص
^^ءلصلأه12أأءممعلصههص)كإه

١^^اتاب 
ؤإنصائهمأصحاثة . جمعه قي 

أبوأ-؛صثا قاوت الجوهري، أ-نيدا قاوت عدال؛1قتي، أح؛زناأبويكربن - ١ ٤ ٢ ٤ 
بنالحارث، حدثتا مال! معئوذا، بن أحتزئاأحمد يال; حثويه، بن عمن 
عمن،بن محمد أنيريي ت ل، محا نني، بن محمد حدثنا ت قال أتامه، أبي 

أثةنننود، ١^٠ عن _، أبي ١^، عن خنفر، ئن عداش خيبي ثاو: 
ثال:

لئوميم قووأم ~ببي بشهر منيه مز منة وحبسا سسا لتا ثنى 
هثال،تلنارا،، وثنيي عائشة أمنا ست، قي حنتنأ الفزايى دJا الفداء-^٠١ 
مح،يلىاالأ،مئإ١^٠٠١^، ؤخثا'ئء ثز.ماهإ، 

^.٥١وثاثم ، ٥١آواثم ، ٥١منكم ، ٥١رينكم اظ، زرقكم الله، 
ؤأحدر'كمعلتآقم، وأنتحلئة الأب،تملم، وأوصي ، ٥١بموئ أوص؛خلم 

هإنئوبلادْ، همادْ قي  ٥١تتلواعلئ ؟؛؛٠ ين، نديت منه ثكب )ني ، ٥١

ؤاؤأليس وقالت [، ٨٣لالقمعس:  ٠٤ؤآيئشة مادا ؤلأ أيؤ؛وا 
*ا*[.،•لالزم:

أخلك؟.ش ، ٥١نثوَل يا ثلثا: 

JlJ  : بنرْوأر الئأوئ، جثة وأوب ، ٥١إر -ن، والئنئلالمزايى، دثا
وهزال.، صعقمن عليه كان ما مع وحلدأ يوة أظه أي ٧( )تشدد قوله; '( 



^^أأهءأأأءاأ!ء2ءأأء2ء$2ء«

بياصنامس،سناض
٠١

.ينثالك؟ تن افه، وثول يا قننات 
^^ظم:ض،الآشفالآش

قهأة\وسمذ\ؤ,(لج؛صشلذأ؟.
بماج.حلة في أؤ يخزرى، ٌ أؤ شئم، إن هذ0 يابي ض ممال: 

ضمحبجه؟ث:لإاو:ش.

يإذَاكاصض،
قيمح،محربري عد هدا، نريري عد يمحي دظمحيي 

يحيدمذبمرعدحتيثي أدل لإل احرجداعرت-اعه، م هدا، 
منجنوده معه الموت، ماك ئم إنرامحل، م م جبريل، 

وسلموايصلواعد، عدموجاهوجا، ادحلوا م ١^^٥^^^، 
رجال،عد بالصلاة ومحتدئ ^^^٣،، دلا بمر؛تؤ دؤدمح دلا سيئا، 

عدعاب عرمن واقزأوا١^٠؛ أنتمتعد، م ئإأتاوؤولم< تني، أهل 
ئممحسممحمحدضِسم:زسمطا

الماثه.يوم إل 
مزك؟.ممن^:٠^، اشِ، زئول يا هلثا: 

شيء.ينعمها لا اش الهيئة الدائمة الحياة أى )المهني( (قوله: )١ 
يضاء.رقيقة ثياب هى ممر( )ناب )٢(نوله: 

تعالن.باض تتعلق أوصاما فيه يكون كأن بي لائق غتر مدحتا أي )٣(توله■)تزكية( 
بنياحة.ؤيريد بموت أي وقوله•)برنة( 



ؤإبمائهمجنعي.أصحاتث صئرفي القابع الباب 

مجهم،;مدتمحلمضطلأونم>'<.
بنوعبدالواحد وهومتروك، الواقدي فيه لايمح، موصؤخ والحديث حدا، صعيم، (إستاده 

بنمحمد عن  v٢٥٦/ الكبرئ ااعلشا>ت، ل مد ابن رواه عود، مابن يدرك لم عون أبي 
الإمناد-يهدا  ٣٤/ المتظم؛ ل الممض طريقه؛ من ورواه به، الواقدي عمر 
ومتمل.مقطع وجهين: من محه ؤئروئ الهمداق، شراحيل بن مرة يرُيه طريقآتم وله 

بنعيدالرحمن بن عبدالمالك، حديث، محن  ٣٩٤م/المني ل البزار فرواه المقطع فآما 
هوؤإنما مرة، من هذا مع يلم )عثدالرحمن وقال: مسعود، ابن عن مرة عن الأصبهاق 

ينءيداّائ، وفيه قالت،: مرة(، غير عبداف عن رواه أحدا آعلم ولا مرة، عن أحبره عمن 
•مرق لا مجهول، الأصبهاف بن عبدالرحمن 

صح؛لا معلولة وكلها طرق، ثلاث فاله الممل، وأما 
بنالخن عن طليق بن الأثعث، عن عبدالرحمن ابن ءبداّلث، رواه الأول،؛ الطريق 

المسندكماق منح احمدبن رواه عوديه، مابن عن مره عن الحرق عبداف 
والأثعث،(، ١٢١٩الدعاء)ق والطراق ، ٥٣٨/ ١ ٧ العالية لطالب اق 

ملأصالأزدتم،ت٢٦٥/١صj،خمانالأسال،
•مجهول، وهو ءبدالاالثc، وفيه الخديثا، هنءا ذكر نم حديثه( يصح )لا 

بنعيل،الللثه طربق من ٢ ٠ ٨ / ؛ عل الأوصالعجم ل برال الهلورواه 
به.الأثعث، عن الصفار، حلاد عن الأصبهاق، 

إسحاقبن محم،- بن وعبدالرحمن ، ١ ٩ ١ م الخاريح ل الطري ورواه 
ابنطريتا من ٤ ٧ أ/ للتذكرة الناس كتب من المخرج ل منيه ابن 

به.طليق ابن الأشعث، عن الأسدي، حلاد عن الأصهاق، 
عيدالرحمنبن ءبد.اساث، عن الهلويل اسام لم مبن سلام فيرؤيه اكاق؛ الطريق وأما 

به،مرة عن طلتن، بن الأثعث، عن الرف الخن عن اق الأصهابن 
^الفا،رواْالخاكمقالمتدركمأ1،واويهقيفي

؛/حآا،والخف،امآ،وأ؛ونممقحليةالأوبء الشوة٧/ دلائل 
لتل.امة وابن ، ١٤١أ/؛والتفريق الجمع أوهام موضح ل البغدادي 

وءبا>اّلث،الأثعحح، فيه إسنادمتروك ا وهن. (، ٢١)واو_،كاء الرقة 
حبانابن قال، وهومتروك، سلم بن سلام أيما وفيه تقدما، وند مجهول، 

كانكانه الموصوءا>ت، الثقايت، عن )يروى ؛ ٣٣٩/ ١ لمجروحين اق 
بالمره(.معيقه )ؤإستادْ البيهقي؛ وقال لها(، المعمد 

بنعبدالملاج طريق من ( ١٢١)٨ كتاب ق الطبراق فرواه اكالثج؛ الطريق وأما 
الخنعن لقيط، بن الأشمحإ عن الجدي، شيبة بن عبدالرحمن 

وعندههويخطئ عبدالملته فيه يمح، وهولا يه، مرة عن العرق 
ومناكير.ءران_، 





موتيعنن بالثلأة وبقتي. عثزقى الثايى الباب 

ماو:الحنن، بن عاصم أ-حبرتا ت مال المتاوك، يس عدالوهاب ا أح؛زن- ١ ٤ ٢ ٦ 
صينإتاطاًساتي،

نثمافعن جرير، حدسا قال; اشئان، موتى بن يوثق حدسا قالت 
هال:عنأتمن، قتاد٥، عن ١^٠^، 

يكادوما صدر0ُا،، في و>وحوة\ وهؤ امموه رثوو وصك كانىآح-ئ 

.٣٨٩الكثرئ،"/ الممتن ق ائى والن(، ١٦٢٥ماجه)ابن رواها سالمة، أم عن ~اش 
أبوداود)أهاه(،وابنرواه هلال_،، ايي بن علي حديث، منهات صحيحة شواهد ولالحأ.ث 

بنومحمد (، ١٥١المفرد)الأدب ق والبخاري ٢، ٤ Y/ ني المق وأحمد (، ٢٦ ٩٨)ماجه 
•٤  ١٤٧/ المني ق وأبويعلى (، ٣٢٥الصلاة)قل.ر تعفليم ق المروري نمر 

،٨٤٨الثقاُت، ؤ، حيان ابن ذكره اليلا..ي، فروة بن نيادة بن محمل أبورؤح هو• وأبوروح 
وغيرهما.لم ومالبخاري رواة من ناغ، بن ربه عبد هوت الحناط وأبوشهاب 

ليآحد ما أول ل لث، وذلالروح، ضع عنل- الحلق ل التقى تردد الغرغرة )يغرغر( قوله: )١( 
المريض-به يتغرغر اش الشيء كمثل فتكون المويتج، ساق 

)ال(ءولهت)يميْس،أىبجر•
بنيوسف عن ( مهدي()٢٨ابن الأمالي)رواية j، المحاملير رواه صعيف،كا؛فه، إمحسناده )٣( 

به.القطان راشد ين موصى 
به-موسى بن يوسف عن  ٣٣٢/ ١ الصلاة ر قل. تعغليم ل المروري نمر بنر محمد ورواه 
،٦٣٨٧/ الكآرئ المنر ل ائي والم(، المحتقرين)٤٣كتاب ؤ، الدنيا أبي ابن ورواه 
اليوةوفادلأنل ،  ٦٨/ ١ ١ ان الإيمشعب، ق والبيهقير ، ٥ ٧ • / ١ ٤ الصحيح j، حبان وابن 

 /U به.عبدالحميد بن جرير إلئ أبإنادهم • ٥



ازب

الدنمن شيء أوصى ما نه. ام 
أحبرناأحمدت قال الندهب، ابن أحتزنا يال،؛ الحصنن، ابن أحتزن_ا — ١ ٤  ٢٧

حدثنامال! أبي، حدتني محال؛ احمد، بن عنداش حدثنا ئال! حنمر، ابن 
مال!طلحه، أحبرتي قال; — معول ابن ماللث، مال، مال؛ حجاج، 

صاخينشآمح:أنضنضواش.؟قل:لأ.
ك؛ايافيئوولمتحص؟

الهرا<.أزصئبكتاد_، عاو: 
أخزخاة.

عىثقيق، عى الآعمش، حدثنا ^! ١٥ابومعاؤيه، وحدثنا أحمد1 مال، — ١٤٢٨
،:٧١٥عاتثة، عن ننزوق، 

ولاأوصىولابتيرا، شاه، ولا ولادرهما، دينارا، ه اف رئول، رك ما 
بسيءرم

ئنلمأ.بإخراجه امني 

به.محمد بن حجاج عن ٤  ٦٨ ١jx المني ل أحمد رواه صحح، (إسنادْ )١ 
٢(، ١١٩والترمذي)(، ١٦٢>٤'ومسلم ٠(، و)آأ• و)'أ؛أ(، (، ٢٧٤المخاري)٠ ورواء 

به.محمرف بن طلحة عن مغول، بن مالك، إلئ بإسنادهم ( ٢٦٩٦ماجه)وابن ٦'٢(، ٢ اني)٠ والن
بمقتضاْ.والالتزام فيه، بما يالخمل أوصى أي اش( بكتاب فوله•)أوصى 

منورواه به، الضرير معاؤية أبى عن ٢ ٠ ٦ / ناو"٤ الق أحمال رواء صحيح، (إس—ناده )٢ 
١(. ٢٧انمنوة)صفة ل المتم، طريقه: 
٢( ٦٩٥ماجه)وابن (، ٣٦٢والنماتي)١ (، ٢٨٦٣وأبوداود)١(،  ٦٣٥لم)سمورواه 

به.معاوية أبي بإسادهمإلئ 
لخدمه.المال ل أي بشيء( أوصى وتوله؛)ولا 



تنجدأمنة فغد آذ ثخديرة. في العنئو0 الباب 

العشئونىالباب 

لأض.أنمحدوةتحدأ
آحترلأعاو: الص_ن، بن ثصئ أح؛رثا ت ثاو اف، عسي بن محمد أحترنا - ١ ٤ ٢ ٩ 

ينإتزاه_لم أحبريا ت ثاو عمرويه، ابن أحبرثا قال؛ محمد، بن عبدالعافر 
بنهاوول حدسا ت ثاو الحجاج، بن منيم حدسا ثاوت نمال، بن محمد 
شهابلا<،١^ هن[ ]يوص، ئاو:أحتزني وهب، ابن ئاو:حدسا تعد، 

ثابُ:عثامن، بن وع1داش عاسة، عن عبداه، بن اه عبيد ثال'أ"مريي 
محإداوب^، نمصه بزنوو لثائزو 

وهو'كيلك:مماو وجهور؛؛، رعتم'قثمهاعن 
مميتتاجي، وتةافشصثاشاتئ،امحوا 

يتزناصنتوارْ<.

الزعري.يدرك لم وما وابن ملم، صحح من واستدركتي الأصول، من مضل المعقوشن ين ما )١( 
أوايلك.\دوت له والفاعل للمجهول، بالماء )نزل( نوله: )٢( 
أعلام،له أحمر أو أمسود ثوب هي )حميمة( نوله: )٣( 
وجهه.عن كثف الحرارة اشتداد سب ه نفصانت إذا أي )اغتم( نوله: )٤( 
•به الأيلي معيد بن هارون عن ( ٥٣١لم)مرواه )٥( 

به.الأير يزيد بن يونس إلن يإمنادهما ٧( • والمائي)٣ (، ٣٤٥٣الممحاري)ورواء 
أنبيائهمقبور اتحادهم ق والتماري اليهود محتيع من اش رمول حدر الحديث، دا هل 

.الشرك إلى ذؤمة الفعل هدا يكون لثلأ ، مساحي 
ومسجدا،عيدا قر0 تحد لا لكي عاتثة، المومين أم حجرة ل محته ل لكن فإنه ، دفنه. وأما 

أواحرق ، بالمدية كانوا الدين الصهحاية عامة موت يعد المسجد الحجرة دخول كان ؤإنما 
ؤإصانةالنبوي المسجد بهدم أمر الذي الملك عبد بن الوليد خلافة عهد ق الأول القرن 
الهجرة,"من وثمانين ثمان سنة وذلك ج^إليه، اش رسول أزواج حجر 





افِتنادرتالإيى أيام بملالإ قوته م إله ظ ردد ثي دالءئثو0 الحادي الباب 

مماوثالعد، مذ حاء يم 
.حدك؟ 'كتم ذجقفذ<•' الئلأم، هززصرى إل محمد، يا 

وجما.اض أمين يا أجدني يال،! 
صاو،تالمنت<، منلث، ومعه اكالث،، اليوم جاءه يم 

حدك؟.ّكيم للثا! ويقول ١^^؛ ، llj^jرثك محمدإل يا 
ممك،؟.هدا من وجعا، اف أمين يا أجديي قال• 

وآخرعهدكبالدسابمدك، عهدي ومداآحئ الثوت، هدامالك، مال; 
إلالأرض إل أهبط يلذ بم-ك، ولدآدم مذ هالك عد يلذض بها، 

حدظدس

،كزْت—وجد ماء، فيه قيح وعئدة الموت س\كنه اللمي. ئوجد 
عرأمح، اللهم ويمول• وجهة، بؤ ئمسح الماء، مذ٥^، أحد الموت 
.١^١٢نكن؛ 

الحديث،منكر وص المرة، قدم المدق أبوصالح سليمان أبي ين بمصي فيه متروك، إسناده ( ١؛ 
الترمذيله رومح، صعيف—،، وص المصري، سعد ابن سمت ورقيين وغيره، أبوداود له روئ 
عمرمحمدبن عن ( ١٢٨الصفوة)صفة ول ، ١٠٦المنتذإم؛/ ل المصنف رواء ماجه، وابن 

ده•الآرصي 
الريم،يابن المعروف الهاشمي محمد بن علي بن محمد ص: باش المهتدي ين وأبوالحين 

الحاففل.الإمام 
منةالمتول البغدادي الحاخفل المقرئ أحمل بن محمد بن الئه عبيد ص. الفرضي وأبوأحمد 

(٤٥٦.)

عنحديد حي، الريا العوام أبى بابن المعروفإ الحض أبو يزيد بن أحمد بن محمد ض وعلي 
،= ١٣٦/ ١ اللألكائي القاسم لأبي وااجماءة الة أمل اعتقاد ثرح ق كما حده عن أبيه 



^^ء2عءألأءلسءسس»لسءلأ»

ه،يوان أ-محتنا قاو: \بنعم 1-تينا قال: تياتاقتي، ابن ي - ١  ١٤٣
ثال:أسامه، أبي بن الحاوينؤ حدسا محال: إوحوي.أ ابن أح؛تدا مال: 
جنمرص حدوثا مال: •ماض، بن آس أح؛رثا سعد، بن محمد حيكا 

دال:أسه، عن محمد، ابن 

ياأحمد،صال: جبريل، عليه رل يلامث،، ه اف رئول أجل ثى لثابهي 
بجإثف،،إماثائ،،ؤيلأث،،

^^ثث،،:ضل:ممبوك؟.

ممحد؟ا•ياجبري منئوما، باجبزظ أجدنح، قادت 
اشَأنثأونيإن آخثد، ثا محال: إثه.مزئل، مط الثاني الثن؛ ثان قلثا 

ظك،ع1اقؤأملأيفيك،إؤناقامح،،ثيهث،، 
حدك؟.كتم لكا: يقول ثث،، 

تمحوو؟'باجيري دأجدنح، منئوما، أجدنح،ثاجبره قثادت 
اك،فالو4ُ:صثنةثاناينماكاك،ضوهبجثز، ؟١^٠ 

بمإراثا%ط،ثلاتجلإنح
صالآنض،نمشمحشضم؛م

^ك،ش،،صابجز،محال:
^،،J_jثش؛لأىلث،، ضأنضإثاك،،إماثائ،، 

ئال:ثث،،:صللأث،:مم،تجك؟ 

وتال!cf ٥ ه ٠ / ١ ٣ بغداد تارخ ل الخطيب وترجمه القرصي، أحمل أبي بواصهلة عنه روئ 
ثقة(.)كان 



__مالي ام برتالإيى بثلالإآثام موتي مو ثريد•بمريزإلي داليشردذثي ادحامحي الباب 
خءصلأهءلةل2ل25ء2مجحكآ~ثع.

هكردبأ•جبريل با مذمى، ياجبريل 

ثئتأذنالموت هدامنك ياأحمد، جبرئل؛ مماJ تنكرائموت، انتأدنى ئم 
مم،ولأ:طقشمبموك.

تيمال اش.، رئول يدي نص محويس الموت، ملك، قدحل ايدذثه، قال! 

آكلمحج أطعك أ0 إليك، اف'أننلني أ0 أحمد، يا اف، زئول يا 
دإ0أمردنيأ0ممخامصتها، منك، أمص إ0أمنتنيأ0 يأمرنح،، ما 

رمحا-

١^^،؟.هلك، ظ:ا 
^^ثأنأئك،فيوظهم.

إلك،.ائتاى قد الق، أحمدإل يا بتؤب,' قمال، 
بؤ.أمريثؤ لما الموُت، ثلكر يا قامص ؛ال،ت 

سششهاسافْبحضنةحنؤ.

إنتاالازض، ئئاآ-؛ر^'؛،,،، الم' ثاص هك الئلأم ■■ 'ص■ص 
محشءاحممحائقا،ممحساض.»<.

عن٢  Y٥٨/ الكبرئ الطعان ق عد محمابن رواه ؤإرسال، انقaUع فيه جاا.ا، صعيف إساده (' 
به•اللنش عياض بن أنس 



والعشزوو١^١^ الباب 
الموت^كراهية على مسة ذكرمعاتيته. في 

،حئويه/ ابن أح؛ردا ت قاو الجوهري، أحبرئا قاوت عدالتاقتي، ابن أحبريا ~ ١  ٤٣٢[ ١٢ ١٨]
تمال أمامه، أبي بن الحارث، حدسا ئال! وي.( تع ابن أحتزئا دال1 
الحكمحدسي ت مال عمن، بن محمد أحتزئا دالأ ثني، بن محمد حدسا 

\;أ\يشوس:
محهتألاشَس،شكانني

مايامش، وطف_يىيمولت فيه، الدي مزتيه 
لكظوذينوم؟رم

بنأخني أخت1 هاو: الندهب، ابن \ي فال: المحن، ابن \ي - ١  ٤٣٣
أبو^^١ هال: حدئ؛يأ؛ي، مال،: بزأحثد، ع1داش حدسا هال: جعفر، 

قاو:ءثكامح؛،ضص،ضصةَ،لهال:طكااسم[ص، 
ءائشههالئ،:

ال،ك1ماُت،:بهده يتود اف. رئول محآ 

ترحمة،له أحد لم القاصم، بن الحكم وفيه وهومتروك، الواقدي، فيه حدا، صعيم، (إسناده )١ 
لسعد ابن رواه وهوتابعي، الميل الزلفى معاوية بن عبدالرحمن واسمه وأبوالحويريثا 

قالممتف طريقه: من ورواه به، الواقدى عمر بن محمد عن ٢  Y٥٧/ الكبرئ الطقايت، 
الإنادانمذلم؛/؟مها

به.الواهدي إلئ بإمنادْ ٢ ١ • U/ البوه دلائل ق اليهقي ورواه 
معاويةوأبو المصادر، ومن ني، الممن تدركته واصالأصول، من قط صسالمعقوفتين بين )آ(ءا 
المحن.أبا صبيح ين لم ميدرك لم 



النونثرامة على متة معاسنه. ذم ني رالعنزوو الثاني الباب 

ا1ناس.رب اداس ألمسا 

شماءلاينايرتمما.ثماوك، إي لاشماء الشاقي، وانت١ ائفه 
يد0،أحدت فيه، مات الذي مرصه قي اقو. وو رث للماممل ت مالغ 

قال!ئم بض، ينْ فّرغ وأقولها، بها أنثحه مجنألتا 
دأدمح،تالرمحق•اهوب رب، 
٣منثمنت، هداآحزما ^ ١٤٥

أخزخاة.

منورواه به، معارين أبي عن ٢  ١٣/ ؛ ٠ ني المق أحمد رواه صحيح، (إمحتاده ١ ا 
(.١  ٢٣)الصفوة صفة ق الصنم؛ 

ه(،ويم)اهاأ(إسادساإنداذ،
به.الأعمش مهران( ابن 



^^لءءعد»ل!»1»لسءإ$ء1هاء

ُء

والعشوولاكالث، الباب 

هالطاهرة ووحه يج ومخصمه في 
أحبرناال! قعلي، بن الحسن أتمرنا مال• محمد«، بن اف هة أحبرنا — ١  ٤٣٤

مال!أبي، حدش مال؛ أحمد، بن عتداض حدسا 3الث حنمر، بن أحمد 
أبيه،ص عزو0، بن هئام حديتا ئال! همام، حدسا مالات عمان، حيكا 

ق:ضمَ، 

ودخريُاا•بجن درأتة الم. ينول مص 
منهارأ/أئب عط ؤيحا أجد ذلإ مئة هالما 

تعلقوما الرنة — الحاء وسكون وصمها، السين السحر—بفتح ونحري( سحرى رمحن (^١+؛• )١ 
الصدر.من القلادة موضع والنحرت ببما، 

به.لم مبن عفان عن  ١٣٩ ؛/ ١ المسند ل أحمد رواه صحيح، )آآ(إسادْ 
عشر.الخامس الباب ل آخر وجه من الحديث وتةا>م 



تدزمحهااكي افاُب بم قي دال^بشردن ١^١^ اوب 
^^هلصلصل2أء2لص؛2أ2أصأمجه^^^.

والوذوو0الراح الباب 
امح،مرمحهاني?نبض 

JLعلي، بن الحس أإمرذا محال• محمد، بن اش هة ا أنيرن— ١٤٣٥ i ;،أ-صزنا
•محال أبى، حييتي ت مال أختي، بن حدثتاعبدافه I هال جعفر، بن أحني 
ثنيةأبى ص هلال، نن حميد عن ^'-،، حدسا هالث إن__تايل، حدثنا 
هاو:

بضهقالغ: عدظا>ى، ثازازا ةيئالا<، بماآ عاشأ إثغا أخزجت، 
محلاضتحمح٣ل

اضبمين•مح، أحرجاْ 

أيالمشددة~ الياء ~شح والملي يلبس، الذي الثوب هو الكسساءث ملبداآ )كساء قولهات ( ١ ) 

ببعض.بعضه ألرق ما واكلظت التين، أسافل على يلثس ما الإزارت غليفلتآ( مله"روإزارا )٢( 
ورواهبه، علية ابن إبراهيم بن إسماعيل عن ٤ ٠ / ٤ ٠ المني ل أحمد رواْ صحح، إسناده )٣( 

(.١٢٦)الصفوة صفة ق المصنف حلريقهت من 
به.علية ابن إلى بإسنادهما ( ٢٠٨٠)وملم (، ٥٨١)٨ البخاري ورواه 





افيهينول موج ل فكوا الناس أو ثي دالبنردذ الثادس الياب 

ذ\جوذلأوئالثادس الباب 
اش.وثوو موت ق ثقوا الناس أة تح، 

ثاو:١^٠أهمن، أ-تينا : Jli\ئوئ ي  ijli ،Jلآث١Jهما\ي - ١  ٤٣٧
^٢١٨]محي،ثاو:لأتاجمينبج، 

أونانه، أئو أ-نينى ئ1و: الزهري، عن عمو، عن الل4ث،، ■حيكا ثاو: 
أحبرته!عايشه، 

^سضم،،شلإلقخو
!فرئسوو قيم عائشة، عش يحل حش الناس يئم ثلم الننحد، 

عألتهأكّث، م وجهه، عن هكثص ح؛زةرى، سومسا هومغشي و. 
أما\ظأ<وظنذذموممثن، لآيج؛ع ؤاله أئث(وأمي، بائي ثاو: م J؛^_، 

دعمربنأبابكرحرج أف عثاس، بن عن تلمه، ه وحدبي 
ثامحثّ،هممحثّأن:تي،ئأمل

أثوتم:ص صن، ثؤ:ةوا النازإده، 
المدية.عوالي ل موصع مهملة~ حاء وآحره النون، وصكون المهملة، المثن بفم ~ السح ( ١ ) 
كتانمن او قطن من يمانا ثرب هو الموحدة" الماء وفح المهملة، الحساء حبمره~بكسر ( ٢ ) 

مخطط.

حينعمر تال حين أبوبكر ذلك تال )إنما ت ملخصه مجا  ٧٢/ ١ ٨ القارتحر عمدة ق العيني )مآ(قال 
الرمان،آحر يموت ثم مات إنه نالوا رجال أيدمح، فتقُني نبيه ستبعث اش إن المي.ؤ' مات 
واحدة.مؤتة إلا الدنيا ق ذلك يكون لا أي! كلامه، رد أبويكر فأراد 
أحرئ.مؤتة قره ل يموت لا أتم، الداودمح،؛ وقال 
القيامة.يوم أهوال ومن عذابه من عصمك قد الموت، هدا كرب 'عاليالث؛ الله يجمع لا ت وقيل 

سريعتلثا(.وموت موتك عليك اطه يجمع لا أتم،• الشريعة، موت الأحرئ بالخوتة أراد وةيلت 



ينثدكا0 وس مدمات، محمدا قإل ثنثدمحمدا، مذكاذمنفم أمابمد، 
قرثوت محندللأ دما ؤ ■عروجل: ٥١قاو لآثئوت، اهويإو 

اه]أل١^۶^ ؤ يه إنئ [ ١٤٤عمران: ]\و الثثق؛ ملم  otحلئ، 
[،١٤٤عمرازت 

أنوئلاها حص الأيه هد0 افت'امرل أن يجأوئوا الناس)م دكأن ^١٥^ وئاو: 
بممحا،ّسمبمثامنضبمٌ•قلماها تم، 

آياثمنت أل هوإي  ١٠٠واف : ٧١٥عمت أو المثئ_،، نعيدبن دأح؛تنيى 
الازضوحك،أهوتئإد رجلاي، ماتحلى حى سزتءاء، تمتلأAا 

ذلأىأننئوواف.مدسص.

اشحاوي.رإ-حزاجه ائثزد 

محال:الئنزيدي، صت بن تئ تأ-ئتئ أصن: ١^ ثاو نبالإن_ناد، - ١  ٤٣٨
حدسائال: حزب، بن ئاثمان أح؛تدا مال: الدارمق، اح؛تناأبومحمد 

،:Jliعكرئة، عن أيوبر، عذ ئند، بن حماد 

ممحرث-ولاف.ثنم
ئفنوو4الآز؛تاء.

دهشتأى العين، بفتح يئروئ• هلكتا، أى القاف" وكر العين، )سقرُتا("بضم قوله: )١( 
.٧٢/ ١٨العمدة ل العيني قاله وتحيرت، 

صفةل المصنف طريقه: من ورواْ بكيربه، بن عبداف بن يحيى عن ( ٤٤٥٢البخاري)رواه )٢( 
اكفوة>«ما(.

شهابابن إلى ستادهما بإص ٥٣٥ / ؛ ١ ند المسسق وأحمد (، ١٨٤ر١ ائي النورواه 
به•الزهري 



هاف رصول موت ز ثكوا الثاس آئ في دالبئردذ الثادس الباب 

مدني-

ثئابروحه عمج وممى ست،، ثئلم ه اف رنوو إ0 عمرصادت قام 
أقوامأيدي مخ الم.حى رثرل والملأثئوت موتى، بريح عرج 

.٢١١Jؤثمويوعد مما شذماْ أرثي حص يككثم عمر يرد قلم وألمسؤم، 
وإد4ثأئنوإوثلسئ، مدمات، اف. رثول إ0 قفاوت الماس، صام 

أفمن افه على أكرم قإده قاذفتواصاحبكم، قوم أي 'كمايأنس 
افعلى هوأكرم إمائشن، ونميته إمائه، أحدئم آتمست، يمشهإماشن، 

ِسمذلك؟•

أذظئ بمتني قيش كماممولوذ قإذيك صاجبجم، ئاذفنوا قوم، أي 
بمث،ضُنياب،،.

قاحلواضحا، نهجا الشبيل ئزك حى مات، ما والم الم. رنوي إ0 
ناعيثاذ ما ونالم، وحارب وطلق، ودكح، الحرام، لحرم الحلال، 

ويندرحوصهاالوصا0رم، علتها يخبط المال، رءوس بها بجع عئم 
^محِسنضلاف.،كانبما،أيمحم،

ضاج.قاذفنوا 
اف.أ0ذثوي علئ أنكي ثا واف إى وقالت،: سكي، أيئن أم وجتنت، 

الخدين.جاض ل، الريق اجتمع إذا وشح~ )الشدق("بالكر (قوله: )١ 
يتغير•أي )أ(نولهت)امن( 

الشوك.شجر و)العضاة( الهش، الخّط.: )يخبط■( )ّا(نوله: 
المتمامحالث،.عوالملين المدر: )يمدر( )٤(نوله: 



_gSBBSBSSS_SmSt^^

هئنذسلمحتامصدُصافممُمحضمح
<.١١٣١حمالثناء 

قال:اشجمإ، هي بن الشن \ي مال: ئث، بن اهِ هه ا أ-تين- ١  ٤٣٩
أبي،حدثني مال: أحمد، بن عداض حدثنا مال: حعمر، بن أحند أحبرنا 

بنأنس أحبرني الرهري• مال مال• ننثر، عى عبدالرراق، حدثنا مال: 
قال:نالك 

ءمئ،ممال:الأسين،صام ثوم س/ افه رمول مبض لما [ ١٢١٩]

مونئ،إر أزتل إقه'كثا أرتل رثث ولكن ين، لم ه اف رئول إة 
اف.رشول نمش لأرجوأ0 ذمج1و( لبمه، أرمحن موبؤ عن يتأكث 

افهرثول إن يرعنوزت وأليطتهم الئنافقين من رجال ^۶، بمطع حص 
.ءنس<.

بنسلمان عن ( المنن)٤٨ق الدارمي رواه ساق، كما صحح الأثر ولكن مشير، (إسناد، )١ 
به.حرب 

الحدثغريب ل المرمعلي قاصم بن ونابت ، ٢ ٦ ٦ / Y الكبرى الطبقات ق سعد ابن ورواه 
 /Yبه.زد بن حماد إلئ بإسادهما  ٧٧٤

مرصلأ.به عكرمت عن أيوب عن معمر عن  ٤٣٣م/المهش، ل عبدالرزاق وروا، 
حدثناسبة، عمربن روحدثتي فقال: متصلا، ٥  ٦٧/ ١ الأسراف، أساب ق البلاذري ورواه 

فذكره.قال(... عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب، عن زيد، حمادبن حدننا يحص، زيدبن 
أنهإلا ثقات ورحاله إمححاق )رواه I ٥ ٢ ٧ / Y المهرة الخيرة إتحاف، ل البوصيرى ونال 

عنهماس، ابن عن عكرمة، عن أيوب، عن عتبة، ابن >ثمح، من الطبراف ودوام مشلع، 
الإستاد(.صحح مممل فهو العباس، 
الممنيق وأحمد ، ١(  ٦٣)٥ ماحه وابن (، ٢٤٥٤)لم مرواه المذكور أيمن أم ونول 

به.همام بن عبدالرزاق عن  ٣٣• T/ ٠ المسند ل أحمد رواه صحح، )أ(لسادْ 
حميدفيًعبدبن طريقه: س ورواه به، الزمري عن  ٤٣٣ْ/ الصف 3، ورواءهمدالرزاق 



هاف رنول زثوت ثكوا انس أ0 بي دالعئردذ الثادس الباب 

مابتبن أبوتكرأحمد الحافظ أحبرئا I محال أبومنمورالمزاو، أحبريا — ١ ٤ ٤ ٠ 
بنأ-نيواأحمد محال! التمسؤؤ، علي بن الحس أحبرئا محال! الحطيب، 

بنالللث •حدس، محال! أحمد، بن •ء1داش حدسا دالت حمدال، بن جعفر 
عنئاثما0، جعثربن حدسا مالت أبي، حدث ن—منتة البلخي، حائي 

محال!أنسن، عن ثابت، 

ثيء•*قل مئها أصاء المدينه اقو. وئول فيه يحل اليي الثوم كاف 
ثيء.ؤو منها أظلم اقو. رثول فه مات الدي الثوم كاف يلما 

،. ١١أئكزئائالوتثاحى دمحته ؤإثالفي اقو. رسول ض الأيدي ومامصت 

,٢  ٩٦/ ١ ه الصحح ق حان (،وابن ١ )٣٦^١ المني من المنتخب 
يه.معمر الن بإستاده  U٤٢٩/ المصنف ق شيبة ايي ابن ورواه 

عاليبن الحسن عن ٥ ٤ ٠ / ١ ٤ تاريخ؛غداد ق البغدادي الخهليب رواه صحيح، إساده )١( 
لأ.التميمي 

،١  U٣٣/ المصئف ق شيبة أبى وابن (، ١٦٣١)ماجه وابن (، ٣٦١٨)الترمذي ورواه 
(،١٢٨٩)المني من المتتخب، ق حهّيد وعبدبن ، ٣٣و٠ ٣ ٥ آ/ ١ ند الق وأحمد 

،٢٣٩٢; الند ل واوان ، ٥ ١ ٦; ند الل وأبويعلن ٢، ٩ ١ /  ١٣المتد ل والبزار 
بهالفثعي سليمان بن جعفر إلن بإستادهم ٦ • ١ / ١ ٤ الصعحح ل حبان وابن 
صحح(.غريب حدث )هدا الترمذي! ومحال 
منحياته ل ءهدوْ عما تغيرت وجدوها أنم )يريد I ١ ٤ ٩ خ/ الباري فنح ل حجر ابن ومحال 

والتأديب(.التعليم من يه يمدهم كان ما لفقدان والرقة، والصفاء الألفة 



وا}ياذئوذالثابع الباب 
ث.مبمخ كر ذض 

أحترداأبوعامرت قال الكئوح_تي، الماسم ايي ين عداكلمك أ■حثرئا — ١ ٤ ٤ ١ 
خيفئاو: ١^١^،، أحرئا ئالأ: زأثوبجر الأندى، 

ئاو:صونى/\تاط، خدننا قال: ١^؛،، حيكا قال: السوبق، 
خثال،بن هشام عن عدي، اُي ١^٠ ^Jj؛l مالث بشار، بن محمد لحدكا 

محال:ءس، ١^، عن كرنه، عض 

ذبئذص'يهوابنثلاث ام. دثول يومح( 

الصحنحتن.ق أحنخا0 

قال؛منصور، أبي ين أحتتJاأخمد قال: الحنن، أبي بن أحبرئاعمر — ١ ٤ ٤ ٢ 
ائ؛يني،ثال:قال:أتين1

عدكائال: امحاري، ثوتئ نن خدكاإن-خال ثال: اومدي، عدكا 
عنعدالثلحنن، أبى نن زبيثه عن أنى، بن ماللئ، خدقا ت قال نعى، 

أوسينظوك،ثال:

تنئ•أرمحن رأس على اقو. رئول بث 

سين.عئز ثمآكه وأقام 

به.البخاري إمحماعيل محمدبن عن ( ٣٦٢١الرملي)رواْ صحح، ساده إ( 
به.حان بن هشام إلئ بإسنادهما ٤  ٦٢ه/ المني ل وأحمد (، ٣٩ ٠٢البخاري)ورواه 
(٢٣٥ل)١ أيضا ورواه به، هماس ابن عن دينار عمروبن طريق من ( ٢٣٥لم)١ مورواه 

به•هماس ابن عن الضم، جمرة أمح، عن 



__ابمباثغسننيذرتيث. 
^^هإءإ؛إ؛ءءءءإصو^ته

)سن.عشن وبالمديته 

الأضمبجث'لا/وتزئاة 
قاو:عثثاممذينثم،قال:-قاَلاس:ثهسينبمار، ١٤٤٣

ظله:ئن يقم ض الخنن، عن قادة، عن أبى، خدنتي 
أنامح.محثصاينصمحم

٠٠٠

والإسّاداالثئن، أعشار أزاد متى، مال: وش الأوو، والصجح للتات 
بلغلم الزدادْ )؛١^ عليها، واد ئد و؟كوف برأرثموف، بمول؛ ئد 

ثئرآم

بنإمحاق عن ( ٣٦٢٣الجامع)وق (، ٣٨الشمائل)٤ ق الترمذي رواه صحيح، (إسناده )١ 
به.الأنصاري موسى 
البخاريطريقه: من ورواه به، عبدالرحمن أيي بن ريعت عن ( ٠٣٤ افوطأ)٣ ل مالك ورواه 

(.٢٣٤٧•(،؛؛(،ومسلم))•
_JJإدراك ليعقل يعرفق ولا يغفل، من سخ للحن يعرف لا ؛؛، li_!>uصعيف، (إسناده )٢ 

به.يشار بن سمد عن ( ٣٨٣الشمائل)ق الترمذي رواه .، 
،٢ • ٥ / ١ الآكيير اكاييخ ل خثمة أبي وابن ، ٢ ٥ ٤ م الكبير التاريخ ب، الغاري ورواه 

قوأبونعيم ، ٥ ٥ ٥ / ١ الصحابة معرفة منيه وابن ، ٢  ٩٧؟/ الصحابة معجم ل والبغوي 
هشامبن محاذ إلن باسنائه  ٢٤•U/ النوة دلائل ق والييهقي ، ١٠١٥لإ/ الصحابة معرفة 

به.الدستوائى 
رجلأ(•الني. زمن ل وكان الني. من سماعا له نعرف لا )ويغفل الترمذي: وقال( 

المختاريرومولد الق الأثار جامع ل الدمشقي الدين ناصر ابن نقله المهنف فول( )٣( 
 /U • عليه.وأنى ، ١٧١ص الحبيب،. لوفاة الكئيب، صلوة كتابه ول ، ٤





وحكمه.ذكرتاحف ى وااعنئو0 الثامن التاب 

سينسمئو:هبين
الخارث-ضرإشةايى،ّ.صخدنناإنزائل، : Jliئخئد، 

هسأ-ثاو:

صدد4لأ٢.جنلها وأرصا وبمتة، سلاحه، إي اقو. رئوو رك ما 
همثى،تن صنوان حدسا دالت المثى، تن محمد وحدسا التن٠ذي! مال — ١ ٤ ٤ ٦ 

عائشة;ض عزوة، ض الرنري، عن ئند، عنأناتةبن 
ههوصده4أآا.ركنآ ما لأؤوث.أ ،; د١Jاقو.، أ0رثول، 

١ ٤  ٤٧ —Jli ) !او، وث_نن محمد وحدسا التزمديJli !، زنو\إئ-ةتي.( حدسا■JLs;
ميرْتأبي عى الامج، عن الرياد، أبي، ص( ئمياف، حدتا 

ممةثني ئزكت، ما يوهما، ولا دينارا ورتي يمم لا دال،ت اللمي.، عن 
ضولأى.يهو عاملي، ومولإ نسائي، 

٤٠)الثماتل ل الترمذي رواه صحيح، (إستاده ١ )  به.ضع بن أحمد عن ( ٠
،٢ ٠ ٠ / ١ المدينة ق ثبة بن وعمر ٣، ١ ٦ / Y الكمدئ الطبمات ل سعد ابن ورواه 

اباّرب\/إإطصإدإّرايلواسراففيانمجمالأوط 
به.إسحاق أبي ابن 

،٣٢٧ه/ ش الj والدارممي ، ٤ • ١ r/ • المد ل وأحمد (، ١٢٩ البخاري)٢ ورواء 
به.عنأييإسحاق صفيان يإضادهمإلئ  ٢٦٥ا"/الكمئ، المن j( والمهقي 

به.المس بن محمد عن ( ٤٠٣)الشمائل ل الترمذي رواه حن، (إستاده ٢ ) 
يه.عيسى ين صفوان عن ٥ ٩ / ٤ ٢ الند ق أحمد ورواه 
يه.اللثثى نيد بن أسامة إلى بإستادهم ٢(  ٩٧٧)أبوداود ورواء 

•يه ار حمن محمد عن ( ٤٠٤)السماتل ق الترمذي رواه صحيح، إسناده )٣( 
(، ٢٧٧٦)البخاري ت طرشه من ورواه به، الزناد أبى عن ( ٣٦ ٤٤)الموطأ ق مالاثs ورواه 

(٢٩٧٤٠(،وأبوداود)١٧٦٠(،وسنم)٦٧٢٩و)(، ٣٠٩٦و)
به.الزناد أبى عن سفيان عن ٢ ٥ ٢ / ١ ٢ المني ق أحمد ورواه 



ابوالطثبأحترئا محالأت ع1دالتاى، بن ومحمد محمد، ين اش هيه أدرتا — ١ ٤ ٤ ٨
د1ل!أحثرثاأبوح1يمه، يال! أح؛زواأبوأحثي م1و(ت _ري، الطت

الزهري،هن مالك، عن جزتريه، عن محئدبنأنناء، بن حديناعداض 
تكر؛أمح، عن الحطانم، نن عتن عن الحدثان، نن أنس تن ناللث، عن 
صد3هلإا،ما^^١٠ لانوريث،، دال،ت الي.، عن 

بنالحن1ن بن عنق أ-نيدا ناو: الدباص، عمن أبي بن علي أحثرئا - ١ ٤ ٤ ٩ 
أحمد،بن حمزة أحتزد_ا ءالات ثادان، بن أبوعلي أحثريا محال• اثوب، 

داودبن لتمان محدثنا داو،ت الدوري، محمد بن عباس أِهمرثا ئال• 
الرنري،عن ثنوس، ننثر، عن الئيارك، ابن حدثنا ماو،ت الهاشمي، 

قال:النيئان، بن أزس بن ماللئ، عن 

افه،دمثلم أئثسوالزتثر: وعتدالثحئن، تي، لثمالحط_امت، بن عمن قال 
صدقه؟.ر'كنا ما نوزيث،، لا : قال . ^ ٥١رئول أن أم^مونى 

هاووا1دتم.

اشرمول ولكن حوائجه، عالئ يقوم لكن ومن يعده، من الخليفة به أراد )عاملي( ~و؛ولهت 
قالباهي ؤيصرف وفدك، الضير بي أموال من لكنت اش الصفايا من أهله نفقة أخذ ي. 

عثمانإلن الخلافة فلماآلت كيلك، فكان عمر ثم أبوبكر وليها نم لمين، الممصالح 
والأميروالقاصي لكلعالم المسلمين مصالح مجن مجنشغلأثيء لكن فمن بماله، عنها اصتغص 

يعوله.من ومجونه مجونته يكفي لم، اشتغال، على ام،"* ٌن، الرزق أحل فله 
حديثهل الجرجاي الخلرف بن حسين بن أحمد بن محمد أحمد أبو رواه صحح، (إساده ١ ) 

به.الجمحي الخباب بن الفصل حليفة أبي عن ( ٥٤)
بنمجحمد ين عيداض إلى بإسنادهما  a١٥٨/اكمهيد ءيدالرفي وابن (، ١  ٧٥١)^ملم ورواه 
به.محاللثح عن حريرية عن أسماء 
والترمذي(، ٢٩ ٦٣)وأبوداود ٣(،  ٠٩٤ومنها)مجواصع، ل البخاري مالكت حلريق مجن ورواه 

(.٤١٤٨)•ا1ا(،والسانى)



هوحكمي نرذثرماحلم ؤاابئرو5 اكاثن الباب 

Jli  : ،حمقالاطل _، وج هقاوشثاسر

قاوتحثته، أبى بن تهل بن محمد ض تند، بى محمد ووئ ولد 
١^^١٤-،،ت نبنه النصير بني أمواو من س الله نسوو صدقة كائئ 

ثتزلها،كائن إ)ت\يا.أ أم ونئزبه وحن—شر، وبرقه، والميثب، والدثأُو، 
اكاوطمش،يمايلأ/ذلك ثلكل 
تنوقكاثغ صماياره، يلاث اقو. لرسول لكف الحطاد_اأ بن عمر وقال 

حنتز.ولكدغ الثبيل، لأبن قدك وكانغ لنواسه، حنتا النضير 

ف 15وحزء^للمنلميرإ، ئجزءان يآدؤهأح_زاءت جزأه ئد الحئ_ز، وكال 
،•الئهاجرين١٤ممزاء عش ودْ ممل منه ممل لإف أهله، عر منه ينفى 

أييرمر ( ١٢٢٣الأمالير)ق ثران بنر محمد بن، عبدالملك أبوالقاسم رواه صحح، إسناده )١( 
له.العباس بن محمد بن حمزة أحمد 
به.المبارك ين عيداض إلى يإمسادْ  ٩٨ا*/ الكيرئ السنن ل النائي ورواه 

عمربن موصى عن الواقدي عمر بن محمد عن ٥ ٠ ٢ / ١ الكثرئ الطبقات ل سعد ابن رواه ( ٢) 
به.حنمة أبي، ؛ن، ّهر، بن، محمد عن الحارثي 

المعالميفلرت .ؤ•! الاه ول رمإلئ، آك ثم ليهود كات المدية، ل اض، بأسماء وهده 
.١٥٦ص الأثيرة 

كماالغنيمة، مة ققبل ه لنفالأمر در اختاره ما وهو وصفية، صفي جمع رصفاياآ قوله؛ )٣( 
يم،.والالفرمؤ، منر ه لف.ؤ اه رسول يصطفيه كان 

نيد؛ن، امة أسعن، الواقاوي عمر بن، محمد عن، ٥ ٠ ٣ / ١ الكبرئ الهلبقات ق عد ما؛زا رواه ( ٤ ) 
به.عمر م، الحدثان بن، أوص، ؛ن، ماللث، عن، الزهري عن اللئي 
٤٩ U/ الكبرئ المن و واJهقي، ، ٣٧٩/ ١ المد j والبزار (، ٢٩٦٧)داود أبو ورواه 

زبيبه•بن أسامة عن عنى بن صفوان إن بإسنادهم 



^^أأصل2ءصه52أ2أ25ص$ءل2ءءء2ل2لع

والعشزولالتامع الباب 
هعسله ؛كر قي 

أحمدأحبرنا اوت قالميم،، ابن أحبرنا ت ناو الحص1ن، ابن ا أحبرن— ١ ٤ ٥ ٠ 
حدساهالت أبي، حدئتي دالت أحمد، بن عنداش حدثنا هالت حنثر، ابن 

بنحنين حدثني ابنأنحايى، عن أبي، حيى يادت بمموب، 
دال:عثاس، انن عن عكرمه، ض عبدافؤ، 

هنياك،إلآممُثضُاكن؛ضونضواف.، ^1^ 
الماس،بن وقم عثاس، بن والمصل طالمب،، أبي بن وعلي الياز، 

ثءثالخةزلأة>ا،.__^، 
\ؤجض\وخأحنئ بن أوس اثاب وراء  lotثادئ اجتئنواإعسلؤ هلثا 'اآأ؛ا "

وحمنا'، ٠٥١يثديك ياعلي، له• ممال، رطالب، بن علي بن*ريا~ ~ومكا0 
افوه•بزوئول 

ضئنءوضئوتضلاف.،م:لمح
ئدشق.

والمصلالماس وآكاذ هميصة، وعليه صدرْ، إر علي ياست•، هال؛ 
وجعلالثاء، يصئان وصائ ؤئي• بن أثامه وكاف علي، يقميمثويه؛ع 

يهوالميت، بن يمايرام فيء الم. رئول يربن يلم ثثئلة، علي 

للبيفأهداه عوف، بن لعبدالرحمن عيدآحش1ا وكان الشين بفم را،هو*شقران 
مواليه..من الأول، انابح فب ذكره مر ومد اشتراه، بل لميل• 



هذكرصناله والمشرود،ي اكابع الباب 

،.١٠زظ ظ أطتك ى د، بر مموو: 
عذأمحي،الرمحر، ر عبدام بن عباد بن يحص وحدثي إس-حايىث ابن ماو - ١ ٤ ٥ ١ 

:JlSHعائشة، ■عن 

U ممالوا: يه، اخقوا اف. زثرو عنل ^١^١ نثا  _lj  محسنذري
ثيالإ؟.وعليه مثلث أم كثاجردهزئاظ، اف. أجردرئوو ثفغ؟، 

إيرجل الموم مى وافوما حص الثنة، علتهم افئ أزنل احتلموا ملما 
يائما.صاو.ره في ودينه 

١^انيلوا دقال;صإسسكلأ:نئونماص، 

والدر،الماء عليه يماض مميبه، وقوق الوه منإليه قاروا يالتات 
بالمميص.وة1واكلأالئجال 

.إلآبماز؛>'<.

لهروئ الهامس، الماس بن الد عبيد بن عبداف ين الحسسن لضعف نحعيف، ناده إمح( ١ ) 
عن١  ٨٦/ أ ني المل أحمد رواه حا، يحسن شواهد له الخير ولكن ماجه، وابن الرمدى 
،٤ ٤ / ٤ السفلم j المصنف طريقه: من وروا0 به، وقاص أبي صعدبن بن إبراهم بن يعقوب 

وفيصفةالصفوة)ما(.
يحثىعن  t٦٦٢/هشام ابن صيرة ق كما يرة المسق إسحاق محمدبن روا0 حن، إصتاده )٢( 

راهويهبن ؤإمححاق ٣(،  ١٤١أبوداود)طريقه: من ورواه به، الزبير بن عبدالله بن عباد ابن 
،٥٩/ْ'٢،وابنجانjانميحj٣١/٤٣١٤١الم

والبيهقيدكتوراه(، مآ-رصالة النوة)٥ دلائل ل وأبونعيم ، ٦١"T/المستدرك ق والحاكم 
قالنن'ا/أ؛0.



جنمربنض صاي، بن حس ص يحي وحدئنا أختين قال - ١٤٥٢
هال;محمد، 

صبيمحناتيه،هانلإ:صةلأ/
تثاو النمور، بن محمد بن أحني أ•حتنJا ت قال أحمد، بن إسماعيل أحبرثا — ١ ٤ ٥ ٣ 

وهيرحدسا ت ثاو البموي، حدسا قال: عبمئ، بن علي بى عبمى أحأريا 
ابنعن أمح،، حديئا قال• إبراهتم، بن بمفوب حدسا ثاو،ت ^^،، ابن 

قال:عثاس ابن عن عكرته، عى عداممه، بن حشص حديتا قال: 

من^١٥ مئا نبمأ منة نز ٣ ه، ١^ يشو عنة ؛" ٥١رصي علي جعن 
ثئن:ئول;ئسئ1وئالأ/المح،، 

قال:الخافظأ؛ومينمس،، أ-تحزنأ قاو: أنحرناأبوضورالخزاز، - ١ ٤ ٥ ٤ 
ضاكامح،ئاو،;أنحتنامحينس

حدساأبوبكرمحمد! ؛١!، ئاجيه، بن عبداه أنحردا ت قال الناقد، علي ابن 

طالب1بي بن علي بن الحين بن علير بن محمد ين جعفر فان لانقطاعه، صعيف، إمحناده ( ١ ) 
وهوصدوقالعجلي، يمان بن يحي أحمل شخ وفيه عليا، جده يدرك لم بالخالق الملقب 

حفظه(،اء فهيج )صالوق، الذمي; وقال حجر، ابن قال تغيركما وقد كثيرا، يخش عابد 
صفةق ، المصنفؤلريقه; من ورواه به، يمان بن يحي عن ٢ ٢ ٩ / ٤ المني ق أحمد رواه 

اثمفوة)؛ماا(.
الفاء—ومكون الجيم —بفتح جفن وهوجمع جفونه.، j( يجتمع أي• )بستنقع( وءولهت 

العينغْتاء وهو 
يقمه.يشربه أي )يحوه( وقوله; 

لهروئ الهاشمي، العباسي بن القه عبيد بن عبدافه بن الحين لخعفا ا، ضعيفناده )؟(إٌ
،١  ٨٦المسند؛/ ق أحمد رواه ثبا، يحشن شواهد له الخر ولكن ماجه، وابن الرمل■ى 

منورواه يه، وقاص أبي عدين مبن إبراهيم بن يعقوب عن ١( ١ ١ الصحابة)١ فقائل ومحا 
٤.٤ ٤/ انمفلم ق المصنف طريقه; 



عنله.قي؛م دالمنردئ اتاب 

ابنحدسا يال! منصور، بن إنحاى حدسا محال! برع، ن حاتم ابن 
عيي•عى الئتثجه، بن نعيد عن الرهري، عن أزمم، ابن عن عياثن، 

:_ _؛، سرهشمحخمثمحثج ي.، عشن أنة 
،.١١الخ١ة وطثا؛ي ١^^،، طتا؛ي وأمي انث، بأي 

محمدبن أبومنمورمحمد أح؛رثا ق_الت أحمد، بن إنماهمل أحتزئا — ١ ٤ ٥ ٥ 
عمربنأحبرو-ا ماJ،) ين؛نبئرا0، أح؛رداأبوالحثس٥—او،ت العك؛_ري، 

أن>اىحد؛؛١ ت ل !١ الدسا، أبي بن أبوبكر حدسا مال: الثتازأ، الحث_ن 
ظينيَ،ضمينمم،ضابزإنناعل، 

داو(تأبيه، 

دعئل،ريي•، بن وأشامة والعثاس، والمصل، علي، افؤ. رثول، عشل 
م1هار'أ،.ثفزب حبمثه'كال بن لثني بئر من ويدر  ۶١٠٠عنلأ'تج؛ثلاث 

المنأصحاب له روئ وهومروك، المرى، أرقم بن يمان فته جدا، صعيف إسادْ )١( 
بلد،أهل عن روايته ل وهوصدوق الحمى، عياش بن إمماعل وفيه ماجه، ابن سوئ 

بنمحمد بن علي عن  y٧٣/ بغداد تاؤيخ ل اوغا-ادى الخطيب غيرهم،رواه ق مخلعل 
به.المالكي الحسن 

١،٥ ٠ / ١ المدرك j والحاكم ، ١  Y٥٣/ الخد ق والزار (، ١ ٤  ٦٧)ماجه ابن ورواء 
مئمه؛ه،وفيدلأئلاضةيمم؛أومهأ1سادهم

صحيح.إساد وطا به، الزهري عن معمر إلئ 
ورجاله، Y٢٧٧/ الكرئ الطمان، ل صعد ابن رواه علي، عن الثعثي حدين، من ثاهد وله 

مرسل.لكنه ثقات 
أحمدبن إمحماعيل عن  ٤٥؛/الختظّم ل المصنف—، رواه لأنق3لاءه، صعيف، نادء اّ( ٢ ) 

*به السمرهندي 
،١ ٦ ١ / ١ المدية تاريخ ل شبة بن وعمر ، t٢٨٠/ الكثرئ الطيفان ل سعد ابن ورواه 

إصإتىنيضسملينشبم.
بغداد.نزيل الهلالقازإ هوت إسماعيل ين ؤإسحاق 



^^2دءءهءاءأءصءصتصأ

الغززر١ُ^ كلك ؤبماو رواية: وق 

الحافظ،يابت، بن عيي بن أحمد انحريا ماو: أحبرئاأبومتمورالمرار، — ١ ٤ ٥ ٦ 
تيالأمي،ئاو:أيناأتومين

دالأالثكؤ، أبوررعه/ موتى بن أحمد حدسا ت ئاو بآص؛يال، المقرئ آب[ آ' 
دالأجميل، محمدنن حدساأحمدبن مال،ت روح، أبي حدساأحمدتن 

عنالثئنمحندي، ئماjل أبى عن ، ^١٧بن جميل نن نهل عئي حدتنا 
ثال،:اكن، عن نثاد، نن كثير 

بهاسابهيطث_، الث،، منثافحه ثيابه وحدوافي افه. رسول لمامامحت، 
لمح)أ(

الوهاوفاء ل الممهودي وقال وبالسين— الراء، وسكين المعجمة، الغين ~شح ()الغرس( ١ ) 
الماءمنها ب، يستعن وكان عنه، افه رصي خيثمق بن لمعد كانت بقباء بئر )وهى ؛ ١  ٤٣ ١٢

١^^(.لرسول 
كمابالكذب، اتهم ممن وهو السمرتندي، الم حمبن حفصى مقاتل أبو هيه متروك، إمستاده ( ٢ ) 

الكاملق عادى ابن هال البغدادي روح أبي بن أحمد ومه ، ٥  ٥٧/ ١ الاعتدال يزان مل 
رواهمرسل(، الحديث أن كما ليت؛المستقيمة، أحادثه بجرحان، )كان ٣؛ ٢ ١ / ١ 

به.الدسكرى علي بن يحنى ؤنالب أبي عن  ٦٣٥٧/ بغداد تارخ ل البغدادي الخليب 
أييعن ٤(  ٦٦الميجم)ل المقرئ الشهوربابن علي، بن إبرامم بن محمد أبوبكر ورواه 
به.الصوري الكي شجب بن جرير بن يونس بن مومس بن أحمد زرعة 



اتائاكا؛تجذمذهممحوه

الثلازنازب 
م.ّو\غ 

أح؛تناقال! علي، بن الحسن أ-حمونا مال! محمد، بن اش هبة أحبرن—ا — ١ ٤  ٥٧
دال1أبي، حادثتي يال،؛ أحمد، بن عبداش حدثنا حنفر، ن أحمد 
حنين-هحي يال! ائنإن_حايى، عن حدساأى، مال؛ ينفوب، حيكا 

دال،تعثاس، ابن عن عكرنه، عن عداف، ابن 

أديغثم يالمئت، مانصع له صح نم جمفوه، افه. رسول، تماعثلوا 

Jايتا،بن علي ن احمد الحافظ أح؛ردا دال،ت المرار، أبومئمور أح؛رئا " ١٤٥٨
حدكائاوت جعمرالإمام، بن يحيى بن علي أبوالصن أحبردا ت يال، 

المعمري،عيي بن الحس حدتا مال،ت الطتزاتي، احمد نن تانثان 
بنالأحوص حدكا داو،ت الجوهري، تعيد نن إبراهيم حدقا م—او(ت 

نالم،ض ، ٢٢١اش[ عثد نن ]عاصم ض نّمال، حدقا ئاو: حئاد_،، 
3اوثعزانزصت، 

لهروئ الهاشمي، العباس بن افه عبيد بن عبداه بن الحين لضعف معيق، إسادْ )١( 
عن١  ٨٧/ أ المني ل أحمد روا0 -٦١، يحن شواهد له الخبر ولكن ماجه، وابن الرمدى 
٤٤المنتظم؛/ق الممنف طريقه; من ورواه به، وناص أبي بن سعد بن إبرامم بن يعقوب 

اس.بوا
مخطط.كتان س أو قعلن من يمان ثوب وأته بيانه، تقدم جمرة( ربرد قوله! 

عبيدافبن عاصم وعوت أنته، ما والصواب وهوحطأ، عبيد(، بن )عاصم الأصول؛ ق حاء ( ٢ ) 
المسننأصحاب له روئ حففله، ل وهومعيق العمري، الخطاب بن عمر بن عاصم ابن 

الأربعة.



^^لصهءل«لهصلصهأءصأ

(٢)وبرثج؛رةومحنثحمحلقزرأ؛، ئنرثولاش.شئلالإأوابت 

محمدبن محمد منصور أبو أح؛زثا ث قال أحمد، بن إنماعيل أحتزئا — ١ ٤ ٥ ٩
عمربنأحرنا لأو<•' بئ_زال، ين أحتزJاأبوالحنين ت قال العكثري، 

أبوهال!حدسا اللني_ا، أبي أبوبكربن حدسا قال! الثمتان، الخت>سن 
ضعززه، بن هشام حدسا قاوت إذرص، بن عداش حدسا قال: حقثه، 

ثالث،؛عائثه، عن أبيه، 

محص،محها لبمن، ثحءل؛ث، يم، أواب ئلالإ اف.مح، وئول ئي، 

منإلا تكون لا نقية بيض ثياب وهي أشهر" والقح وصمها السلإين ~بمح )س—حولية( قوله ( ١ ) 
الثياب.هن.ه منها تحمل باليمن مدينة سحرل إلئ منسوبة هي وقيل؛ القطن، 

بنعلي الحسن أبي عن ٢ ٩ ١ t/ بغداد تاريخ ق اليفلادى الخهليب رواه صعيف، (إسناده )٢ 
به.الأصهاف الإمام جعفر بن يمن 
جواببن الأحوص الجواب أبي إلئ بإسناده ٢  ٩٣/ ا ٢ الحديث علل ق الدارقطني ورواه 

|ه»

به.السمرقندي أحمد بن إسماعيل عن  ٤٦؛/المنتظم ق المصنف رواه صحح، )م(إسنادْ 
وأبو، ٢ ٦ ٥ / y المسند ل راهويه بن ؤإممحاق (، ٩٤١)ومسلم (، ١٢٦٤)البخاري ورواه 

،واJيهقيفيالسنن٢٣٦/٨واسراففيانمجمالأوسط يعلئفيالمنديمم\1م، 
به.عروه ين هشام إلئ بإسنادهم  t٥٥٩/ الك؛رئ 



والثلائونالغائي اتاب 
الحنائْصلاة ع1ته ذكرالصلاة تجب 

كاثزسي،ئاو:أختواممحر- ١٤٦٠
محاوتالحثسن، بن عمئ أحبردا راق، بئ—ابن أتمريا مال• ١^^$؛•< 

حدتناماوت إنماعيل، بن داو)حدساإنحاى المزشتي،، أبوتكر حدثنا 
يضبجاينس،ضم،قاو:

رمرا،المنلئوذرمرا ثذحو اقو.بمرإمام، رسول على صلي 
وبمحرجوف•عليؤ هبملوذ 

ءاوثاششنائئمحث:يرا

أحملين إسهاعيل عن  ٤٥؛/المنتظم ق المصنف رواه لانقطاعه، صعيف ناده إم( ١ ، 
يه.السمرقدي 

؛إسنادهما٢ ٩ ١ Y/ اممرئ الطبقات ق سعد وان ، ٤٧٤ّآ/ الممش ق عبدالرزاق ورواه 
إئ

البغدادي.الحسين ن أحمد ن محمد ن محمل هوت العكبمرى منصور وأبو 
صريرهعلئ وضع الثلاثاء يوم جهازه من نرغوا )فلما دالت باس ابن حديث من شاهد وله 
أدحلوافرغوا إذا حنن عليه، يصلون أرممالأ اض رسول على الناس لحل ثم ته، يل 

حسن.وإسناد0 (، ١  ٦٢٨)ماجه ان رواه أحد( . اف رسول علئ الناس يوم ولم الصبيان، 
صحيح.وهوحديث ( ١  ٤٧٨)برقم منيا وسيأق عسيب، أبي حديث س آخر شاهد وله 
يومهملم فرادئ عليه وهوصلاتهم الصنع، •)وهدا ١ ٣ ٤ خ/ والنهاية البداية ق كثير ابن قال 

فيه...(حلاف لا عليه مجمع ^مر 
يتولىفيمن وتنافسهم الخم، أمر لطلم فرادئ علته صلوا إنما فقيل' تعليله ل اختلف وقد 

عاليه.الصلاة 
صلاةولتتكرر إليه، منه عليه الصلاة اس النس واحد ليباشركل أحد يومهم لم إنما ت ونيل 

.بعد ٌره عاليه المالمن 
توقيف.من تم هدا وفيل: 



^^1هءعله1عسأءءاءءصا

ابناحبرثا ت ٠—او الجوهري، ا■حبردا يال؛ طاهر، أبي بن محمد اح؛تدا — ١ ٤ ٦ ١ 
ابيبن الحارث حدثنا داو1 تنأوب.! بن أحند حدسا ئاو! حثويه، 
تمال عمن، بن محمد أحبرثا مال! تند، بن محمد حدسا هال! أسامه، 
جدة،عذ أمحه، ض الثاعدي، تند بن تهل ن عثاس بن أئ حدثي 

ئال;

أممانه•قي دوصغ اممه. رئول، لثاص 
،٢١رمماءرمماءلعلته الناسوصأونى ههاق تريرو، عش ضع وم 

عوه،نلمئ.محلءءهأط،ئخلاوجالئنا 
عنعوف،، احبرئا مال! عطاء، بن عتدالوهايت، أحتزJا تند! ابن يال — ١ ٤ ٦ ٢ 

الخثن،قال:

وحتملوْ.وينوء، اللمي.، عثلوا 
يصاوراموموذ أمواجا، لمونى الئانأعلتؤ قدحل ترير، عش وضع ثم 

عثه.

هلإمون،خوطناشمحاص[ ١٢٢١]

متفردين.مجموعة مجموعة أي ت)رفقاء( قوله )١( 
الوانديعن  ٦٢٨٩! الكرئ الطبقات ق سعاو ابن رواء الوافدى، فيه جدا، ضيف )آ(إستاده 

الإسناد.براJا  ٤٧المنظم؛/ ل المصنف ت طريقه محن ورواه به، 
به.الواقدي إلئ بإستاد،،  ٠٢٥ U/ الموة دلائل j المهقي ورواه 

بنءبا.الوهاب عن  ٦٢٨٨! الكمدئ الطبقات ق سعد ابن رواه لانقطاعه، صعيف )مأ(إسادْ 
به.العجلى ء0ل\ء 



و.ض؛ مرصع j(؛/ واكلاؤوذ ض اوب 

واسش اس 
قي؛م

ياَل: ءقلق، بن الشن ي قاو: ثخئد، اقوبن هه ا أ-متن- ١ ٤  ٦٣
قال!أبي، حييتي مال• أختي، عبدامموبن حدثنا دال1 جعفر، ن أحند 
أبي•أح؛رنح، قال جرج، ائ أ"محني قال عبدالرراق، حيكا 

محامحبجواتيه؟نيقاومم:
اشج^مولترسول نمعت، 

،.١١فراشه حث، له وحمروا مأحروافراثة، يموت، حيث، لذمحرلميءي 
قال؛منصور، أبي ن أحبرئاأحتل ت مال الشن، أبي عترن أحرثا — ١ ٤ ٦ ٤ 

الأئءينهم،،ئال:قل:طكا
عنحدساأبوoj؛l^، قال; حدساأبوكزس_،، ه-الت الضمدي، حدس_ا 

عائثه،عذ مثكه، أبي ابن عن - اممتكي -ص بكر أبي بن عبدالرحمن 
دالئ(:

ورواهبه، همام بن عبدالرزاق عن ٢ ٠ ٧ / ١ المني ق أحمد رواه صعيف إسناده (١ 
الإساربيلا ٢٩٠/٢فيضاسمماuكن

يه.جرج ابن عن  ٥١٦مآ/ المصنف ق عبداإرراق ورواه 
الصديق،وين جريج عدالميزين ين انقطاع )فيه : ١  a٣٦/ والنهاية الدابة كثيرل ابن قال( 

بكرأبي عن وعائشة، محاس حديثاابن من أبويعلن الحافقل روا0 لكن يدركه، م لفإنه 
الأى.الحديث( ق ميأق ئلت،ت المديق(، 

يحصحديث من ٥ ٤ ٤ / ١ ٧ العالية المطالب ق كسا المسند ق راهويه بن إسحاق ورواه 
)رواهحجرت ابن قال دفن...( ق احتلموا الناس )كان ٥،)،؛ محمد، بن القاسم عن سعيد ابن 

الطريقوهذه معضل، سند أيضا وأحرجه حديث، أنتاء ق صعيف متصل بإسناد أحمد 
أصلا(.له أن وتشعر المصل، ذلك تعضد وص مخرجا، أصح المرسلة 



دئيه.ي احتلموا اللمي. مص لثا 
الهُمص داَل:U اف.شقالأس4ُ زئوو من شجت محوتكر: محال 

•٢١^؛امحْمح،مونجع 
بنوعبمالرحثن الظ؛، بن الحض بن وأخمد اقو، محي بن علي آحبريا - ١ ٤ ٦ ٥ 

عمنبن علي أحترئا هال؛ المامون، بن عدالصمد أح؛رثا قالوا؛ محمد، 
محمدحدسا قال: الصثاح، بن أحمد بن جعمر حدسا قال؛ الحنسؤ، 

ابنعن أبى، حدسا قال: جرير، بن وقب حدسا قال المشي، بمص ابن 
أىعن عثاس، ابن عن عكرمه، عن عبداطو، بن حش عن إنحاى، 

ثال؛الصديق، بكر 

امح.يمول<تسمنت،
قال؛آحتزو_اأبومتصورالعكثري، قال؛ أحمد، بن أخرياإنماعيل — ١ ٤ ٦ ٦ 

الشسالأ،الحنن عمربن أحبرثا قال؛ بئ_زال، بن الحنسن ابر أحبرثا 
قال؛التميمؤر، نهل محمدبن حدسا قال؛ حدساأبوتكرالقرشي، ثارت 

وصالملكي، اكتمي ملكة أبي بن اف مد بكربن أبي بن عدالرحمن ب ضعيف (إسناده )١ 
كريبأبي عن ( ٣٩الشمائل)• ل الترمذي رواْ عاجه، وابن الترمذي له روي ضعيف، 

يه.العلاء ين محمل 
التمهيدق عيدالبر وابن ، ٤ ٦ / ١ ني المق وأبويعلى ، ١ ٣ ٠ / ١ المسند ل المزار ورواه 

بكربه•أبي بن عيدارحمن حديث من  ٣٩٨/ أ٤ 
وتدتقدم،الهاشمي، الماس ين اف عبيد ين عبداف ين الحين لضعف صعيفح، )مأ(إسادْ 

عبدافين حين عن  y٦٦٣/ السيرة ق اسمحاق ين محمد رواه ثواعد، الخبرله ولكن 
ؤ،المروري علي بن أحمد وأبوبكر (، ١٦٢٨الضير)j ماجه ابن طريقه: من ورواه به، 

^لمدا/«ب،وأ؛وِشفيالمدا/آم،وا؛نالمذر
،وا؛نءبدالرفيابيٍد٢٣٦١الآحريjصيمْ/



همرة ترصع في؛كر واكلاوذ اكاني الثاب 

صرهشامملمة، بن، حماد ص الئ1ومؤ، صداكلك بن خذ١أ حدسأ 
د1وئا:؛، ijLpض أبيه، ص خو0.( ابن، 

تثاناث

فٍهلاا.مايث، الذي الموضع ن، أبوثم• ممال، 

أ-نيوام1و: \ؤثتوخأإ بن أحتزناأبوالماس ئاو: ^، ١١همد بن عيي أ-ئصدا - ١ ٤  ٦٧
بن،مغ حدثنا ئاوت محألد، بن ■حدساأبو■عداش ت ثاو بنربطه، أبوع؛داش 

عبدالخميدحدسا ئال،ت عثت، بنر محمد حدسا قال؛ المغيرة، بن نهل 
تجئبن عبدالرخض ض الاجمتّي، محمد بن محال ص، جنمر، ابن 

ئثلإاتي.سمصي.
•مثيره عند ئيل! وئل 

ذو\ذ1رذ:وس

افهرٌوو، ثمنت، وعلتا، حبرا هدا مؤ، عندي أ0 أبوبكرصال،ت قجاء 

ابنأحبردا يال؛ الجوهري، أح؛تدا ت ثاو همداناتح،، بن محثد أحتزنا - ١ ٤  ٦٨

مرنتدى؛4.الأحمد بن، إسماء؛زإ م،  ٤٨؛/ المنتظم ؤ، الصف روا0 صحح، إسنادء ( ١ ) 
يربؤعسعيد؛>، بن، تمدالرحمن، رنيه وهومتروك، الوافدي، ب حدا، سمف إساد0 ( ٢ ) 

به.الواتدى إلئ، يإضاده ٢ ٦ ١ U/ النوة دلأنل، ل اJيهقي، رواْ بكر، أبا يدرك لم المخزومي، 



^^لدءلسدءءءهأ2هءأ

أبيبن الحاوث حدسا ماوت تJثويi بن أحمد أحتزد_1 محاوت حثويه، 
عىهاروف، بن يزيد أحبرثا ماو! ثني، بن محئد حدسا محال؛ أتائة، 

بكر:ش عائشة ق محال: المنب، بن تعيد ض نعيد، بن يحص 
حيرأنوبكرت يمال، حجرنحب، قي كأ0دلأثثأءنارتمطن المنام قي رأث 

قبض،لثا اف./ رمحول، أف يثحدثوذ• الثاس يثمنث، يحص• يال، -،[ ٠٢٢١]
وئفنأي:ش،ءاممة;

؛.أسارك١١أخد  li؛

صك،ئاَل:Uٍييناص،ماJث
ماو!الدماى، أحثي بن عثما0 حدسا ثاوت مهدي، بن أبوعمن أحتزئا 
محمدبن عداش حدسا مال! المط_ان، الهيثم بن عدالكريم حدقا 

تعيد،بن صدئة حدسا مال؛ عثاش، حدساأبوبكربن قال! مانأ، الكن 
ثاوت،تعاتشه ص ^، ٠۶بن حميع حييتي ت قال، 

نئولاش.؟.تي.اظواوش،ظانيا:أينقئ 
صبمم؛ظثافسمبم؛محبجا

هش;هه"<.

به.هارون بن يزيد عن ٢  y٩٣/ الك؛رئ الطبقات ل سعل ابن رواْ صحيح، (إسناده )١ 
الأشرافاب أنق والبلاذري ، ٢٣٣/ ١ ٢ العالية الطالب، ي كما المد j دد مورواْ 

^ااهممآ/يإ،وامفيالخدرك؛/يم؛،وا؛نءبدالر
به.الأنصاري سعيد ين إلنيحين بإستادهم  y٤/٤٨لتمهيد اق 

مرصلا.. ّعيالبن يمي عن ( ٧٩٣الموطأ)ل مالك ورواه 
رواهضعيفان، وهما عجير، بن وحمح الكوق، الحنفي محيي بن صدقة فيه ،، ضعيف(إسناده ر٢ 

ورواهءبه، عياش بن بكر أبى عن صالح بن عبدالرحمن عن  a٢٦٩/الخد j أبويعلئ 



اكاِكزمحنيذمشْهس

والثلائوناث)ث اس 
ءيذكرلحدْه

أختن1ختظ قاو: الندم، ابن  •Juالمحن، ابن ي - ١  ٠٤٧
حاوساماوأ أبي، حيني محال• أحمد، بن حدثناعبداممه ئاوث جعفر، ابن 

نحسن حدثمي محال؛ إنحاق، ابن عن أبي، دال:حدسا ينموب،، 
:Jli.ماس، ١^٠ عن عكرئه، عن عداش، 

هماو،ثزجلص، دعاالعباس اقوه رئول لمااجتمعواينسل 

لأقليفرح أبوعبمْ وكاذ الجراح، بن عبمْ أبي إلى أحن''قما لئيمه 
،.ةكه١١

وكدبالآ>إلئشسَ،
اهأخزس.بزجم>تيا:

طلحهأبي صاحب ووجد مد0، أيا عييده أبي صاجنؤ يجن• محلم ميما 
افه>أ؛.باسهباأبج،سولزنوو 

.٤٣٩ إ/ ٢ دمشق تاريخ ل عساكر ابن ت طريقه ~من 
هل،ا(.يرد ما الصحيح ول حادا، منكر وهدا ) ت ٩ ٩ / ١ ١ والهاية البداية ل كثير ابن وعال 
وهوالدىاحي، مأساتهم نور يتخذ أن من س لعنه من ماص وابن عاسة حديث ه بض 

(.١٤٢٨برقم)المثرين مدمفيالباب، 
جانبه.ل واللحد القبر، وسهل ق الشق \ذضرح.' مكة( لأهل )يفرح نوله• ( ١ ل 

بنيعقوب آعن ١ ٢ / ١ ني المل احمل رواه ءباا.اش، بن ين حلضعف محعيفح، إسناده ( )٢ 

jايهم، طريقه؛ من يرياه به، مداممه بن حين عن  ٦٦٣آ/ اليره j إسحاق، ابن ورواه 
المبهمةالأسماء ل البغدادي والخلم، ، ١٥٧ ٣; الكبرئ المن وق ٢،  U٥٢/ البوة دلائل 

اوحكمةصيم؛ّوالأناء 



عىحدساأبوجناب، ت هال يوسف، ئن إنحاق وحدسا أحمدت يال، — ١  ٤٧ ١
هاو:عداض، تن جرير عن راداف، 

د ١١١^^؛والشى اللحدلنا، فان الحدواولاثئموا، هال،ت ايلف. رئول، إل 
ننعنداينه أ-نيدا هال: الحزاعث، سانثة تن منصور وحدسا أحمدت هال — ١  ٤٧٢

تهال، تمد، عى تند، نن عامر عى محمد، نن إسماشل عى جعمر، 

ممحا،نحاجمرنولاشِ.اآ/

ْسللم.بإحراجه امرئ 

نيالمق أحمد رواه الكلمى، حية أبي ين يحس جناب أيي لغبمع—م، صعمف، إسناده )١( 
 ١U / لأبوتحيم من'ريقه■' يرياه به، المخزدس برداس بن يوسف بن إسحاثا عن ٥ ١ ٢

ا"/اآآل'آ.الصحابة معرفة 
الاثارمشكل س-رح ل والطحاوى ٧(،  ٠٤الطالي)داود وأبو (، ١٥٥٥ماجه)ابن ورواه 

 /Uبنعثمان لضعف، صعيم،، ؤإمناله به، زادان عن عمير بن عثمان إلى بإمنالهم  ٢٦٠
عمير.

سلمةين متصور لمة مأيي عن ١ ٥ واُ ٥ ٨ ّآ/ المسند ق أحمد رواه صحيح، إمتاده ( ٢ ) 

بنإمماعيل إلئ يإصنادهم ( ١٥٥٦)ماجه وابن (، ٢٠٠١)^والنسائي (، ٩٦٦)سلم ورواه 
له.سعد محمد 



الثائئاكالآئوناوب 
نيذمظنيكفيمْه

اننأ-ءصوا و\ذ.' الجوهري، أح؛ردا ماوت •مداتاقي، بن محمد أح؛تو_ا — ١  ٤٧٣
أسامه،أبي بن الحاريث، حاوس1 ت »وعوبإئال، احبرئاأحمدبن ت يال، حثونه، 

شنيه١١/أ-ح؛تدا مال! وكع، أ-؛ضدا ماو،ت تند، بن محمد حدثنا دال،ت 
أحبرناأحمدت هال، ع^،، بن الصس ؛■^٧ قال• محمي•، بن اممه هبة وأحبرنا 

حدسايال،! أبي، حدئتي ماو! احمد، بن عنداض حدثنا يال! حعمر، ابن 
3او(تهماس، ابن عن أبوحمن0، حييني محاوت شعبه، حدسا عاو(ث يحص، 
•٢٢؛حئزاء قطمه ه اف قتررثول في جثو 

ئالوكح;ه1.اوتي.س
ئال،؛العكبري، ايومنصور أحتزدا قال! الثمنقندي، إنماعيل أحبرثا — ١ ٤ ٧ ٤ 

أبوبكرحدثتا ئال،ت الحثن، بن عمر أحبرئا قال،ث بش_زال، ابن أحبرئا 
منصور،عن هثنأ، حدسا ثال،ت محلي، بن ئؤأ ثاو(تحدسا المزمؤ، 

عنالصن،ئال،:

حير•يذم أصاثها كا0 حنزاء، قطمه افه. رثول قتر في جبو 
لأمأنص اضنه لأن ظوى ج: 

و4.وكيع عن  ٢٩٩آ/ الكثرئ الطبقات ق سعد ابن رواه صحثح، (إسناده ١ ) 
يه.سعيد بن يحيئ عن  T٤٦٥/ المني ق أحمد رواه صحح، إستاده ( ٢ ) 

٢٠)الصغرئ المنن ق والمائي (، ١٠٤٨)والرمدى (، ٩٦٧)لم مورواه  وق(، ١٢
نمنفم'أه،واوزارفىاونداا/ه؛؛،

يه.عمران ين نصر جمره أبي عن سحبة إلئ يامنالهم ، ٥ ٩ ٩ / ١ ٤ الصحح ل حيان وابن 
يه.السمرنتدي أحمد ين إسماعيل عن  ٤٨؛/المتتفلم ق المصنف رواه مرسل، )'ُا(إّتاده 



^^ء1ءعءءد»»ءء»1دسءءل»ءس

ذهودأ1الحامس الباب [ ١٢٢٢]
ذكر^في 

أبياحبرثاأحمدبن ت مال الثنطاظ،، الحس أبي بن عمئ أحبرنا — ١ ٤ ٧ ٥ 
هال:كي، بن الهثء \؛وت1\ هاJ: الخزاء-ؤ، أتينا فاJ: نمحوو، 

محَ،تثاذئ : ١Jli;^أبىصز، ك : Jliاومدي، خدنا 
بجينس،]صبي[ن'،نال:

هادومثووةَمح،وص

اننأحبريا هال: الجوهري، أحبرئا قال: عإد«ال؛اةتي، بن محمد أحتزئا — ١  ٤٧٦
ابيبن الحاريث، حدسا هال: معئوف_،، بن أحمد أح؛زئا هال: حثويه، 

هال:عمت، نن محمد أح؛توا محال: تعد، بن محمد حدثنا هال: انه، أت
صئتيمنح،صتيافينرم،ضك،ض

به•هشيم ص أيوب بن نياد عن ا ٤ ١ المراّيل)٦ ن، أبويائي ورواْ 
.وهوالمهيب خمل، له كاء والقطيفة 

)وافت وتال شقرازا مولأ0 معه فدفنها ؤيفرشها، اكليفة هذه يليس اف رسول وكان 
٠يعده أحد يستدلها أن نفسه نهلت.، فلم ، يعدك( أحد يلسها لا 

حصاممسمن انه عالمي سفران صتح وحملوا شيء، المستا تحنا يوضع أن الفقهاء وكره 
٠غيره ل يحسن فلا اف. رمول 

ومجنالرمدى شمائل من والتصويب الأصول، مجن سقطتج نيادة المعقوفتين بين (ما ١ ) 
المصائر.

ورواهبه، عمر أبي بن يحص بن محمد عن ٣( ٩ الشمائل)٥ ل الترمذي رواه مرسل، (إسناده )٢ 
صفةق والمصنم، (، ١٢٠٧المختار)الني ي—مائل ي الأنوار كتاب ل الغوى من'لريقه• 

الصفوة)ا'آا(.



^نئت،ذئيه اJغاصثمحنفىذكر س

icJiiعائشة، عن عمزْ، 

لثلث٢، النثا->ىر١ صوت تمعنا حى اف. زثول يدئن علئنا ما 

عنعوم، أمح، ابن عن جنمر، بس عداش وحدش عمرت ن محثد ئاو - ١ ٤  ٧٧
: Jliعداض، جابرنن ض عتيق، أبي 

نشمحمق.كث"'.

الحووعومن لأته زانية، والميم الحديد، من المجرفة وص حاة، مجمع اص (الم)١ 
.٣٢٨والأثر؛/ الحدث غرب j الهاية j حاء كذا زالإزالأ، الكنف 
به.الوافدى عن  ٣٠٥ fxالك؛رئ الهلقات ق صعد ابن رواْ الوافدى، فيه معيق، )أ(إسادْ 
عمروبنبن محمد بن بكر أبي بن عداض إلن بإسناده ٢  ٥٣/ ١ ٨ الضد j المزار ورواْ 
يه.المدق الأنصاري حزم 

الضيروابن ، ٣٦وا،  ١٧٢آ؛/الضد ق وأحمد ٥، ٢ ٠ م الصف، ق عبدالرزاق ورواء 
الك؛رئالمنن ق والبيهقي ، ٥ ١ ٤ / ١ الأثار معاق نرح ق والطحاوى ، ٤ ١ ٣ / ١ ير لتغاق 
به.عبدالرحمن ست، عمرة الق بإتائهم  ٤٥٧ م 

بنمحمد عن  ٦٣٠٦! الك،رئ الطقاتح ق سحي ابن رواء الواقدى، فيه حدا، ، صعيف)آ(إئاده 
.٤ أ/٩ المنتظم ق الصنف، ءلرمهت من ورواء به، الواقدى عمم 

إلنالواةدىيه.^^٠ ٥٧٧م اJيهفىقالنناممرئ ورواء 
الأنماري.عبداف بن جابر بن عبدالرحمن هو: أبوعتيق 

انموك،•عون أبي بن عدالواحد موت عون أبي وابن 
مدنيون.وكلهم هوالمخرص، جعفر بن وعيداض 



والثلاقونءؤ اوب 

اننأي ناو: الخزمي، تينا i: Jliتياتاةي، بن ئخثد ي - ١  ٤٧٨
أبيبن الحاوث حدسا ئال: بن»و>وتوي.أ أحيرئاأحمد محال: حيويه، 

ئال:عمن، نن محمد أحتزثا مال: تند، بن محمد حدسا ئال: امه، أن
صعذلمتث، طالب، أبي بن علي عمربن بن ع4داشيننحثد أحبرنا 

بج،صص
طالب،أبي بس وعقل وعباس، هو، اف. رسول حمرة في آدةث-رو 

ئص،ثئااكينثزاه>ا،.
التوأمة،موش صالح عن صالح، نن عمر وحديهي عمر• بن محمد نال " ١٤٧٩

مالعثاس، ابن عن 

وثمزازرى.؛، ٣٧ط)ب-< أبي بى عئ اش. رثول حمرْ يرل، 
أحمدأحتزنا ال؛ قالميم،، ابن أحتزjا ئال: الحصن، ابن ا أحبرن— ١  ٠٤٨

حدسا: i٠Jاأبى، حدش ت مال أحمد، عبماش؛ن، حدسا مالا: حعمر، ا؛ن 
أبيعن الميب،، عمراف أبي عن سلته، حمادبن حدثنا دال،ت بهر، 

٠٣ ١ X/ الكبرئ الطقايت، ل سعد ابن رواه الواقدي، عمر بن محمد فيه حدا، صعيف )١(إسناده 
الإصاد.-^١  ٤٨المتثلم؛/ ل الممنف، ً؛لريقه: محن ورواْ به، الواندي عن 

بنمحمد عن ٣ ٠ ١ Y/ الكبرئ الطعان ل سعد ابن رواه الواقدي، فيه حدأ، صعيف، (إسناده )٢ 
الإسناد.بمدا  ٤٨أ/ المتثلم ل المصفح "),م' من ورواْ به، الواقدي عمر 



١مرة م ثرلدا ذرامحين داكلاثدذم اثبص ار؛اب 
٣٥٥^^ه!د»هلأعء1»ءء»لء»؛س 

اثاببولخارذيذ^١ هاو1 اقوه، رئول على ثهدالصلأْ إثئ 
الأحر■اثاب ين يخرجرن ثم ءل؛ي، كملون 

نمىواكنت>'':قنمصدظيضثم
قالواتثضلحوه، 

وئاوتقدميؤ، ئثس ثدْ وأذحل قدحل، قأصلغة، ^، ٥١٥

حتج،ثم تاقتؤ، أئصاف بلغ حتى عليؤ، قأهالوا ١^١'^،، عاي أمحيلوا 
 JأناكهايرثوJ١٢٢ثكالمو^^.

شعبة.بن المغيرة هو؛ ( ١ ) 
يه.أمحي ين -م عن  v٣٦٥/ ٤ المني ق أحمد رواه صحح، إستاده )٢( 

فا/حيه،واساوىفيمحمالآاريمأآأورواْ 
به.سالمة بن حماد إلئ بإستادهما 

الجوف■حبيب بن عيدالملك هوت عمران وأبو 



٧^٤الئاغ س
عنهماافه وصي صاحبيه ويبر القوه زثول مبر بمه في 

عاتثة.تت صئة ق J؛Lحثه ومن منة، اع1لمأ0 
موريم•صمة ل الررايه احتلمت وهد 

آثم:ش ى ري و٠ 

البذ.•

^•٥١رصي أيوبجي 
[TTY ]،_< عنه/ اممه رصي عئر.

الشكل;هدا عش أيها ووئآ•حروJ و• 

وحوذاؤ:
عنة.اممه أبوتكررصي 

عنه.افه عمررضي 

الئكو•هدا ش أثها ذ ألحووئ ذو و٠ 

ءمررضيال؛وهءنه.عنه. اممه أبوتكررضي 

حويماُإا.الوصثان قزوي أومنطوح، مثنم ض ثل الرواية احتلمت، وهد 

رفعتويد صطح، شكل على أي ت)معلوح( وقوله الجمل، ضام مثل أي )ممنم( قوله; )١( 



مرة.j؛،J؛ محل واكلأمذj الثامن التاب 
^^ءءءءأععء2علأءءلأءصه^^^.

اكابنواكا>همناس 
 jمر؛.١١٠نثان؛ ل ض

ثاو؛١^^،، أبوثتنر أ-تحبزيا ئاوت البناء، بن أحمد بن سمحيد أحترثا " ١٤٨١
محاوتالث—ري، محمدبن أح؛رئا ئاوت الوراق، عمن محمدبن أحزئا 

بنجمحثئ حدس؛ قاوت أبى، حدسآ قاوث شمب، بن نهنئ حدسا 
مال:ص، ابن عن ئجاهد، عذ عذؤث، 

مح،راينح، كاذكمن بمدمنى مرارمرى حم من ه؛ اف زئول، ئال، 

قره)أن ملخ۵٠٠هت ما ٥ ٠ ٥ / ١ المعاد زاد ق القيم ابن قال أوأكثر شر بمقدار القيور 
صاحبيه(.قر كان وهكذا مهلين، ولا مبني لا الحمراء العرصة يبطحاء مبهلوح نم م

مجمعلمين، المسن من صة قر0. )نيارة : ٥٨٢ص الثما ق عياض القاصي قال )١( 
فيها(.مرغتا وفضيلة عليها، 

شيخهوكل.ا الحديث،، وهومروك القارئ، الأيي سليمان بن حمص فيه مروك، إسناده )٢( 
بنالصمي عيل. اليمن وأبو ، ٤ ٨ ٦ / ١ الساكن لعرم ١ مثير ل المصنف، روا٥ مليم، أبي بن ليث، 

الني.نيارة ل للسائر المقيم ؤإطراف، الزائر إتحاف، ق الدمشقي عساكر بن ءبدالوهابإ 
به.القارئ الكول الأمدى طيمان بن حمص طريق من ٢ ص٦ 

وربمااه، أبوكن.للث، كنوه، وربمّا مموه ربما عنه )والرواة ملخصه؛ ا ماكر عابن ال ف
صحفذلكا ل اختلافهم كنرة ومن له، علم لا من علن ذلك، تبه فاشبه، نj ذللث، فعلوا 

سليمان...(.بن د)جعفر( بعضهم)حفص( 
ص:زيور )وابن ؛ ٧٢ص الكي علئ الرد j المتكئ الصارم j عبدالهادي ابن ونال 

فيهتكلم يخ وهوشالوراق، أبوبكر زبور بن محمد بن حلفا بن علي بن عمر بن محمد 
يخوشاهل، نفيه كان العتيقي؛ وقال حل.ا، صحيما كان وقالت الخءلي_،، أبوبكر الحافنل 

المناكيربرواية وهومعروف الجزء، صاحستا التمار الري بن محمد أبويكر هوت زنبور ابن 
حديثهما،على يعتمد ولا ، ١٠٠يحتج؛*٥^ممن ليسا وأبوه شعيبا بن ونمر والموصوعالتا، 

الحديث،(.علم من شيسا عقل من الإستاد هدا يمثل يحتج ولا 
الهاشمي.الزيني ءلي بن محمل بن محمل. هو: نمر وأبر 



أحتزئاعاو! ابوتكرالحثاط، أحتريا ئاوت الحريري، أثاناأبوالقاسم — ١  ٤٨٢
أحبرئائال! صمواف، بن أبوعلي أح؛ريا ئال• دونت، بن أبوعبداش 

^^،ئاو:ئشاكووئيم،ئاو:ءثكامشئ
ئاو:عثز، ابن ض نامحع، ض عثت، بن عداض حدسا :  Jliهلأو، 

•لثثما'ءنىلا، وجسن قمن مذواومري افرس• رئول قال 
محمدحدسا ت قان، الجزجانق، عثتاذ بن معيد وحدتي المزشّؤ! قال — ١ ٤  ٨٣

عذالكمي، بذيريد ثلبماف أح؛رثي، يانات مديك، أمح، نن ابذإنمايل( 
اضينمامح،ت

شفيتاك محتستا'كنت، بالثديته مذرانسي ت مال، اقو.، رئول أ0 
يؤ؛ونهيي! 

رواْالتفرد، علن لاموئ، ضعيف وم المرى(، الماJؤ، هلال بن موّن ب مروك، إسناده ر١( 
يه.الحريري، القاصم أبي عن  ٤٨٦/ ١ الساكن العزم مير ل المصنف، 

ناصروابن ، ص٢٨٥ الشفا 3، عياض والقاصي ، a٥١/الإيمان عِإ ثل المهقي ورواه 
به.هلال بن مؤمن إلن بإسنادهم  a١٣٤/الاثار جامع j( الدمشقي الدين 

تال)وسواء المهقي; تال وهوح>لأ، من)صداض(، بدلا )مداه( •جعل: من وبعضهم 
بنوعبداه قالت،: غيره(، به يأُت، لم عمر ابن عن نانع، عن فهومنكر، أومداه مداه 

الحالو.ثا.صعيفا العمري عمر 
لحيان ابن تال وهومتروك، الكمي، أبوالمثنى يربد ين مليمان ب مروك، إمناده ( ٢ ) 

عنهالرواية ولا يه الاحتجاج يجوز لا الروايات، ي الثقات ت)يخالف ٥ ٠ ٥ ٦! المجروحين 
صالسهمي لحمزة جرحان تاؤيخ ل كما القبور كتاب ل الدنيا أيي ابن رواه للاعتبار(، إلا 

،٥ ١ V"/ الإيمان شعب ل اJيهةي ٠لردقهت من ورواه يه، الجرحاق عثمان بن سعيد عن ٢ ٢ ٠ 
الإسناد.-،بمدا  ٤٨٦/ ١ الماكن المزم مثير ل الخصف 
المحمقيستدركه ولم القبور، كتاب من المطبؤع ق بعده والذي النهس هدا يرد لم ٠د>وظةت 

حمحها.الش اكرص مع الكتاب فيآحر 



لكلملتكه أبي ائن أف حمص، عمرنن وأحثريي مديك؛ أبي ابن مال - ١ ٤ ٨ ٤
تمول 

بمدامحلإ قي ش محبمل الص. دجاْ ئسأحبأذئوم 
المرعليىرأب-هلأا•

صمرفيمنناومن وم المنديل، ذلتلأمن هوأوصح ما وثم ددت،ت 
وأسه.عش اكنديل لكف المائم، حاداه إذا الحجرة، حاتط 

يقوونأدوكث، نس بمص وسمنت، أبي انن قال — ١٤٨٥
ِإنأكثريظتم,هشؤصعندضنيسقشممالآء:ؤ 

يامحمد،عتثالث، صرافه ءقال1 الأيه، [ ٥٦]الأ-ح_زاب: ؛> بمّمن 
ئنمطل؛؛ ، ؛١ صرارلآ■ء^ثالث، ميك: داداْ مئ0، ثئولهانسمن حس 

مذل}

التح،مر ووار بج، ويال، 
أمتطيهعنى 0تن\ذ ماتكثه انى راج_لأوودذُت، أسك، 

\رشمذشمذ\ولأثلكليلأَأسيثشامح 

وهومجهول.المدق حفمى بن عمر فته ضعيف، (إسناده ١ ) 

.٢٢٠ص حرجان تاييح ؤ، كما القبور كتاب، ؤ، الدنيا أبي ابن )أ(رواْ 
الواقوق صّابم، للسلي المحمدون وؤ، ، ٤  ٩٨/ ٤ للثعالس الدهر يتيمة ؤ، البيتان )٣( 

.١٢٤ه/لسمح، بالوفيان، 



الأايغواةلآئوناتاب 
.لأنهثماءمر؛ اق 

ابنأح؛زوا يال; الداودي، ا أح؛تنت هال •صس، بن ع1دالآول ا أحبرن— ١  ٤٨٦
هال:ئثن بن عبمن ي هال: \ذثت-وئ.< أمحن 

ريل،بن تعيد هال:حوسا أبواشمان، هالتأحتتدا الدارمؤ، أبومحمد 
لأمامحلبأنسينتيض

قال:

انؤواصاوش:عائشة، فو_ح ئطا اكديك آهل نمط 
محإىذ،نيلأهن:ثُس

سقم،.السماء 

حسالإبل ؤثت، وت—الئشن(، ست، حس ْطزا، دئطندا صلوا، قال: 
.١٢٢١^، عام مم ١^، من نص، 

هال،:عدالعزيز، بن تعد عى محثد، بن مزرال وأحتزثا الدارمؤ،: هال، — ١  ٤٨٧
سماتي.ص<،مها،م

يمطروا.لم إذا الناس أقحط يهال،: الجدبح، القحط.: )قحط.( قوله: )١( 
ولااحتالخل، أنه إلا وهوثقة ا.وس، الالقفل بن ممحمد أبوالغمان فه ،، صعيف)'آ(إمنادْ 
طريقه،من إلا الخر يعرف ولا بمْ، أم الأخلاط نل كانت، هل عنه الدارمي رواية تعرف 

(٩٣المنن)3، الدارمي رواه أوهام، له وهوصدوق، حماد، أحو درهم بن زيد بن سعيد وفيه 
يه.الغمان ايي عن 

يه.التممان أبي عن  T٩٤٦/ الحديث، غريب ق الحربي أبوإسحاق، ورواء 
(.٦٣)منة معاؤية بن يزيد زمن ؤ، بالمدينة كانت، الك، الوقعة زمن أتم، الءحرة، )م(أيام 



^^1أءأصءص؛2ءءأظاه؟ج.

مأألأزقت ظخض1لأ\صلأ\ّ، 
سِسمني.ممم

أثأنامال; بالمدينة، بالإوحؤ الأصتهانأ عدالواحد بن نعمن حدسا — ١  ٤٨٨
بنمحثد يكر أبا سمع أثه عيدالواحد، بن أبوعيسدافومحمد عمى 

المقرئ،يكر أبا سمعت، ماو(ت صالح، يى عنداض تمت مال; الحطا)سا، 
بمووت

حالإ،وآكناعإئ اف. وثوو حزم ل وأبوالشخ ئأئاوالقرابأ، 
مزحصرث، العشاء وئث، ثاذ اليوم، ، IjljIإناض1تا ١^٤، فأيرينا 
وائصنمتv.الجؤغ، اتجؤغ اقو.، ر<اوو، يا وءنت،! اقو.، الرسول 

أو١^^،.الزرى يني0 أذ فإما اجلس أيو١^١سم؛ لي ممال 
ثيء،ل جالزبمذلر والaثزابي وأبوlji^، ^١، منمق أبوبتكر: ئاو 

ؤأخ منه مادا سحنا، ادا>ن،، مدى علوي، بالباب يحفز 
ممناسا،ساأنتاق

داJثاهنص١يناشامSاJصي::اخدة 
المنام،اممو.j يايرأثرئول أثكومإلىزثولاقو.؟ يوم، يا 

•٢٣٣ش!بحمل مأمرف 
الحادثة،يدرك لم عه وهوثمة، اكوحي ءّاوالعزيز بن صعيد فيه لانقطامه، صعق امناده ( )١ 

به.الدمشقي الطاطري محمد بن مروان عن ٩( المنن)٤ ل الدارمي روئ 
الهلحام.فيها يجعل ضب من تميرة حلة وص زنيل، ؤيقال )زيل( )؟(قوله: 

لدالحوْلي ٤ ١ ٩ / ١ الوفا وفاء ل الممهودي وذكرْ الخبر، رواة بعض علن أقم، لم )٣( 
الأصهافإبراهيم بن محمد بكر أبي عن نقلا ، ٤٢٧ص والمحاورات، الحاصرات كتاب 



^^هعلأهءع؛أءل»ههء»

سالأنتئون

،عك.١١عنها ؛ ٧٥١رصي ئاطثه ذكرثدمح-، في 
:١Jli^؛أهمن، ثال:ي الئظفر، ائ ئال: يهالأَئو، - ١  ٤٨٩

~ةنب,<ئن سلنمان حدسآ (! Jliالبحاري، حديتا ئاو،ت المزترى، حاودت_ا 
ئاو،تعذآنس، _، Ijعى حماد، ئاو<تحدسأ 

كزنهزا مماوت،دالأ: صنضواله.ظصئاةامحزب،، 
مضفيث،كزببماوآ

س:اممة>،تيُاكندنس،
؛.IjCjجتريزإلى أثاIj  ،0مأوا0، 

^مماأ0محاني،سمومالت هلثادمن، 
افهاتيابح/اأ/>،[ ١٢٢٣]

،:أختئ1أنوJliمح:محن1باك1درينثوت،، اينن1صر، -أنحتوا١٤٩٠

الحافظ.المقرئ بابن المشهور 
ينمحمد ين عيدافه أيومحمل هوت وأبوالشح أحمد، بن ميمان أيوالقاسم هوت والْلثرايا 

الأصهايٍإ.حيان بن حعض 
محاسنه.وتعداد عاليه، والبكاء المسي، ذكر هوإ الندب ( ١ ) 

صفةق الصنم، ت طريقه من ورواه به، حرب ين ص—ليمان عن ( ٤٤٦٢)البخاري رواه ( ر٢ 
الصفوة)ا'آا(.

المنيق والدارمي ، ١٤ه/ المني ق راهويه وابن (، ١٤١)٨ ني المق العليالمي ورواه 
الصححق حيان وابن ، ١ ١ ٠ ٦/ السند ق وأبويعلى ، ٢  ٨٦/ ١  ٣٠السند ل والزار )٨٨(، 

ّفيالمننم؛يه،طسنادهم
إلىح٠ادينذئدبم



ءت؛ي.عنها افآ رصي ئاطئة ثيب ذم ني الأوتئون الباب 

خدشائال: ]شامزارال نن صئ أب1نا ئال: الآ:ثومتي، ثن 
طاهئخدش ،; Jliاثكايب، محمد خدشاأتحمينن موتص، نن محمد 

أمحه،ص ثخئد، نن جنمر ض خدي، ض ر، خدش محال: يخص، ائ 
ئاذ:طاش-،، ر بن عي عن 
رابمن مصة هآحدت ^٠!، ١٥جاءت اش. رثوو مر عش رش لثا 

ثقول؛واشأت ونكت، عينيها عش هوصعته المر، 

الرمانمدئ لايشم أذ أخني رنه مشم من عش مادا 
عرالأ؛امعدندابمىب،ممحاثممحا 

ثاو:١^^، ثاو: الداثدي، : JLJهمدالأَئو، - ١ ٤ ٩ ١ 
أثوأ-تينا مال: الداري، أبوئخثد \ي قال: صز، بن عبمئ \ي 

مال:عطاء، عن مطئ، مال:ءدسا وآت1ثإ، 
مإثهاُي، قليدومصابه مصيثه، أصاب إدا افه زئوو مال 
المصاJب١٣/أعظم من 

أحمدبن محمد الحين أبي مثيخة من والممويب حطأ، وص )مالك،(، الأصول: ق (حاء )١ 
ايناهم-ء،•

رواهعنه، اف رصي عليي سيدنا حدأبيه يدرك اياقرلم ومحمد حاله، أعرف لم إسادءمن ل )٢( 
يه.ناصر بن محمد عن  ٤٨٩ص الساكن العزم مثير ل المصنم، 

إتحافل ساكر عبن وأبواليمن ، ١٣٩ص أحبارالمدية ل الثمينة الدرة النجارق ابن ورواه 
به•الآبدّي، ابن إلى بإسنادهم  ٤٥٠؟/الغرام سقاء j، والناسي ، ١ ^١٦ ص الزائر 

يصح(.ولا فاطمة، إلئ ينسب )ومما وقال:  T١٣٤/ النبلاء أعلام محير ق الذمي وذكره 
به.دكين بن الفضل نعيم أبى عن ( السنن)٦٨ل الدارمي رواه مرسل، )م(إّنادْ 
به.حليفة بن يهلر إلئ بإمحنادْ ٤  ١٢٣/ ٢ الإيمان شعب ق البيهقي ورواه 



^^ءسلءإءا1ل«»اءصعع

الحاويالباب 
بيمحوافلأ؛ظيه>"

أحمداحبرنا قال! المدمس،، ابن أحبرنا مال! محمد، بن اش هة أحبرنا — ١ ٤  ٩٢
حدسادال(ت أبى، حيني هال! أحمد، بن عداف حدثنا محالات جعفر، ابن 

لاو:أتيبيض،ضبي،ئاو:أختناإننايل، ن1بماوينداثث، 
صأبىمحة،لاو:

علتهعردجل افه صش علإواجدة، صلى من س؛ اف زثول همال 
ب.

انبد؛إخزسممم؛.

عىعمرو، بن يوص حدسا قاوت محفنل، بن محمد وحدسا احمدت يال — ١ ٤  ٩٣
دال:نابك، ئن أنس عن ٣، أبى بزيدبن 

ص1وواتا،عشن علته اممه صش واحدة، علإ صلإ من اف.ت رئول قال 
حطيثاتر"ا/عشز عنة وحط 

رحمة،الص. لئن لمن تعالى اش من القشرتمرت)الصلاة العلاء يكربن القاضي نال، )١( 
)اعلمقال: ثم ٥، ٤ ٤ ص الشفا j عياض القاصي نقله تكرمة(، وزيادة دللم،.تشريف 

تعالئ؛الملاماض لأمر بوقأا، محدد غير الجملة، على فرض الّك، عل؛!، الملأة أن 
عليه(.وأجمعوا الوجوب، على له والعلماء الأئمة وحمل عليه، 

عنالزهراف الحنكي داود بن سليمان عن ٤ ٤ ٤ / ١ ٤ المسند ل أحمد رواه صحيح، إسناده )٢( 
(.١٣٦الصفوة)صفة ل المصم، من'لرمه: ورواه به، جعفر بن إسماعيل 

جعفربه.ين إسماعيل إلن يإسنادعما ( ١٢٩٦والنسائي)(، ٤٠مسلم)٨ ورواه 
به.داود بن سليمان عن ١(  ٥٣أبوداود)٠ ورواه 

منورواه يه، غزوان بن فضيل محمدبن عن م\ْ / ١ ٩ ني المل أحمد رواه صحيح، إّناده )٣( 
(.~١٣١الصفوة)^صفة ق المصنف ؤلريقه: 



طي.الئلأة محل ني والأزتئوذ الحائي الباب 
٣٦٥^^2!إ1ءأل2أأ»ءصءعهعىلآ 

ننمحمد عدافونن عى نماف، حديا  I،Jliوكح، وحدسا أحمدت محال — ١ ٤ ٩ ٤

ؤآ.حنوكلا،دساك من أهمالث، ما وئعالى افلأنيازك و\5مك إدو ؛ قاو 

١ ٤  ٩٥ -J(J:_ ،أنوكاملJli  : خنادنزنثة، خدكا،__
زيخ■'طلحه، عن ينّعإي، الحض مود جاف عن 
مماو:وجهه، قي والثرور يوم دان جاء اف. وئوو أن 

،!J^jعروجل ربك أن أمايرصيك محئد، مماو،ت؛١ المللث،، أتاني إيه 
^ممإبطت،شئخا،ثلأ؛طا

بنأيث،إيشث،منيا.
ئاَل:محم

ننعاص، عى سعيه، أحتزئا مال! جعثر، نن محمد وحدسا أحمدث مال — ١٤٩٦
محال؛أبيه، عن يحدث ربيعه، بن عامر يى عداف تمعت مال! عسدافه، 

التلأت،كهئرو لم صلاة على صر من ت يقول ه اممه رئ—ول تينت، 

به•اليس إسحاق ابي بن يونس إلن بإسنادْ ( ١٢٩٧)اثي النورئاء 
به.الجراح بن وكح عن  y١٦٦/ ٥ المني ق أحمد رواه حسن، (إسناده )١ 

به.اكوري سفيان إلئ بإستاده ٢( ٤  ٥٧الرمدي)ورواه 
به.ااأحرامابي مدرك بن مظفر كامل أبي عن  t٢٨٣/٦ المني ق أحمد رواه حسن، )آ(إمناده 

(،٢٨١،والدارسjالمنن)ه٢٥٢/٢سف
بنحماد إلئ آبإصنادهم ٥ T/ المسند ق كليب بن والهيثم ، ١ ٥ ٥ / Y ني آلمق والروياق 

له.سالمة 



^^أ»أصأءأ»لصعءلأسءء

ظمحيقأؤلآمحرُ
شئاتم،ئاو:خدكاثئين

تنئحثد ئن عدالواحد عن عنرو، أبي عنزونس حدثنا ت ماو بلال، 
تيمينمف،ضتيامينصف،قاو:

مانثتيواك1ثمم4َنغؤصلصىوخل، خنجتث-ولاضه، 
ثمثةمص مد وحل/ افا،'عر أ0 ظننت حى الثجود يأطال تاجيا، [ ١٢٢٤]

رأته.مرغ جلست ثم منه، مديوت فيها، 
مماو:سهدا؟.

ئاوق:عبملإض.
دال:ىش1ناك؟.

هدوحل عر افه يكول أى حشيت شجيه اقوتحدت رسول يا هلت! 
مجن

صشثن ■عزوحزيمول: ٥١إة ممال: ٥؛^^،، جتريلآئاiي أو يمال: 
يمهش،شصتشم

ثجلئمحارُ
جعفريه.بن مح«ءد عن ٤ ٥ ١ ؟/ ٤ ني المق أحمد رواه حن، إسناده )١( 

نماوسانمأآاإسادمماإنسبه.
ولمأحد، يوثقه م ولعوف، بن عبدالوحمن بن محمد بن عبدالواحد فيه ضعيف، إسناده )٢( 

عبيدبن عبداش بن عبدالرحمن سعيد أبي عن ٢ ٠ ١ ّأ/ ني المل أحمد رواه حاوه، يدرك 
.١ ٢ ٦ ّآ/ المختارة ق المقدسي الضياء ٍلريقه; من ورواه به، هاشم بني مولى 
الرغيبل ماهين وابن ، ٢ ٤ ٩ / ١ الصلاة قدر تعفليم ق المروري نمر بن محمد ورواه 

اممرئ=السن ي واليهقي ، ٧٣٥/ ١ المستدرك ق والحاكم (، ١٤الأعمال)قائل في 



عك.الصلاة محل في ثالأنتئو0 الحائي اتاب 

كمسابن إسحاى عى أبومعشر، حدسأ ت محال نزيح، وحدسا أحمد: مال — ١ ٤  ٩٨
مال:الانصاوي، طلحه أنى ص عجزة، ابن 

يامالوا: اليئئ، وجهه محي يرئ النمس، يوماطيب الم^ رنول أصح 
البئر•يجهل-، محي يرئ الصى، طيّب، اليوم أصبمش اممه، ومول 

قثاو:وحو عر رش آت؛_ أتاني أجل، مال: 
ومحاعنةعشزحثنات، له 1فه صلاة'قثت، أمتاك من علتك صش مى 

.٢١١مثلهاوزدعلته دزجايت،، وزيغ)هءنن عئزتكايت،، 
قاَل:أنحتناأبوبجيناسم،ئال:بمه؛ا-أنينا:شينتياشز، 

بنصالح حدثنا مال: التعوي، أحتتدا مال: المحلص، أبوطاهر أحبزئا 
حدساأبومال: اس، ص عرإداست،، \ذئتؤأ.< صالح حدسا يال،: ماJائ،، 
مال:طلحه، 

الخال.تنك، 

الخال.هدْ مثل عش زآئك، ى اش زثرل ثا هئلئ،: 

أثيعمرودم؛يإسادهمإلئعمروبن  ١٢٩ ١/ الشيوخ معجم j عساكر وابن ٥،  ١٨آ/ 
به.مرة بن عمرو 

طريقمن ( ١ " ) الني علئ الصلاة نمل ل القاصي إسماعيل روا0 يصح لا ءلريقآ-خر وله 
الحديثعلل 3، الدارتهلني ونال به، عوف بن عبدالرحمن جيم عن أبيه عن إبراهيم صعدبن 

س>فوظلأ(.؛/بهآ:)ووس 
بنإسحاق يا.رك ولم السنيءي، عبدالرحمن بن نجح معشر أبي لضعف صعيما، إسادْ '( 

عن ٢٧٣؟/ ٦ المني ل أحمد رواه أحد، يوثقه لم عجهول هدا ؤإسسحاق عجرة، بن كعب 
يه.العمان ين مرج 



هأئاييآما، عندي من جبريز حتج ومحي طلحة أنا ظ بمنش وما ئإذ■' 
سشانةسنبيماى،داو:

ّؤصكتةشضنالا/

بنئثثد أبواكسين خدي ثال: الثاء، بن الخنس بن تش أتينا - ١ ٥ ٠  ٠
ئال،تمتمي، احي بن عبداف بن مغمد أح؛زئا ت عان، الآينومتي، أحمد 

حيكاعال،ت الجاوودي، كيس_ا بن محمد حدكا عاو(ث التعوي، حدقا 
تمحاو الثاعدي، تند بن نهل ض أبته، عذ حازم، أبي بى عبدالعزيز 

وأميأنث، بأيي ممال،! يثالماه، ممام طلحه، بأبي محإدا افنه رئسول حنج 
قاو:وحهلث،، الثرووقي لأونحر م اطه، يارئوو 

أوئال،ت— مئ0 عالتالث، صش تن محمد، يا همال(1 آما، جتريل آتاني أجل، 
لهورمحع عشننكات، ومحاعنه عئزحثنات<، له افه كتث، — واحدة 

درجامت،.عئر 

ثطغشصبمُنيماوتمخثد؛نني،: 
ب.

رواْالترمذي، له روئ صعق، وهو المرمحا، المرمحا ينير ين صالح فيه ضعيف، إساده ( ١ر 
به.الغوي محمد ين عدافه عن  ١٣٥م/ التحلصأت ل الئحلص أبوطاهر 

به.الخوارزس مالك بن صالح عن ٤  x٥٨/ الصحابة معجم ق البغوي ورواه 
الأءمال،فضائل ل الترغيب ل ثاهين وابن ، ١ ٠ • ه/ اعير العجم 3، الطبراف ورواه 

به.الغوي عن ( ١٧)
أبيعن ( ٤٣المشيحة)ق الابنوسي بن احمد بن محمد الحين أبو رواه حن، إمناده )٢( 

به-ععيمى أحي بن ■مداض بن محمد الحين 



سىواصنىكلئةش.س

مال!ثابت، بن أبوأكر الحافظ أح؛زدا محال؛ المزار، ابومنصور أ-حمريا — ١ ٥ ٠ ١ 
اتيابجئ،داو:نمكاأنويم اكابسءئ أئوصز اكامحي أ-تيوا 
الثوس_تي،بمص تن أحمد حدسا يال،ت الأئزم، احمد بن محمد الاباس 

أحبرييمال• عبدالحكثر، ص حالي•، بن حنين أبوالجتيد حدسا محاز،ت 
ظ■'طلغه، أبي عن ناللئ،، بن أنز 

ولاأءن1،يط، أنديزحا أرْ هلم يوم، دان اف. وو رث على دحلت، 
ثوهئد.بينه متا 

ولأ^•^1، أند مط أرك نم وأمي،!ني أنت، ثأبي ١^ رشون، ؛١ همنت،! 
التوم.منك، أطثّ؛،منا 

أؤونكدبم،،ئئادانشنيلواَل:تامحطاكَ، 
وهويةوو،تتجئإثك، ربك إف محمي■ يا لي• يمال، آما، 

ه،ظةإلآنثالأشؤص
ل؛أأب[بهاعنزتسامحت،، عنة وحط ا، بهاعئزخنيله آكنت، ؤإي عل؛الث،، 

لأسرئّ،سليفايزض،، 
.اضمهاىاشظئس.١١٢

عداضين محمد عن ( ١٥٢)الموائد ق محيمي أحي بن عبداف بن محمد الحسين أيو ورواه 
يه.اليغوي 
بنمحمل عن ( ٢ ) عنه الغوي حديث من حديثا وثلاثون ثلاثة فيه جزء ل الساري ورواه 
به.الجارودي محمل بن حييب 
المشابهتلخيص ل البغدادي والخطيب ، ٢ ٠  ١٢الثحلصيات ل المحلص طاهر أبو ورواه 

به.البغوي عن بإسنادهما ١ ١ ٢ / ١ لرسم اق 
تارمغ،ق كبما ، لسوه^ٍ إ م \ذضبر أبوالج^وأد ■نطلس بن ،ان ال^^له صرول، مائه إ، 



طاهر.بن الحس ين أحمد أ-نيوا قاوت علي، بن المبارك أح؛تدا — ١ ٥ ٠ ٢
محناأظينتيينىت،قاَل:

هال!بنإنزاملم، عدافه أ•حتتJامحمدبن I محال رريويه، بن أحيرداأ؛والحس 
بنإJزاهيلم حينما ياوت ١^^٠^،، موتى بن عمن ين أحمد حينما 
أبيبن عدالعزيز حدسا داو(1 حدساأبى، هاو،ت المزشق، سئمه بن ١^^> 
تهاو طلحه أبي ض مالك،، بن آنس ض الرنري، عن تلمه، 

ثخلثمحمحaثمحمحءيى•
ينمكى مئك ولاأطهزسزا متا، أءكن رأنتكر ما اممه رئوو يا ظئ.' 
هدا.

جبر؛لمارمني محإيما بئري، ويظهر مسي، مين، لا لي وما مئاو: 
بهآله صلاة'كتب)طه أمتك مى ٤!^، صش محمدنس يا هماوت اعه، الثس

وئاو:دزجات، عشن نكات، عشز عنة ومحا عشزحتثامتج، 
لهاكلك،ذلظماو؛

اكاوك؟بذللئ وثن هالث،::اجميو، 

الأذيبمثك،، !أئ حئمك، لئن ملكامن بك، وؤو وجل \ظ4'غو؛ إة ه_او،ث 
.٢١٠يداو:ز1نث،شاطه 

المجروحضل حسان ابن مال، المري، مالي الق■ماواف بن عبدالحكم وفيه بغداد، 
 /X لابمحلمشافهة، معه له ولااعلم حديثه، من ماليس أنس عن يروى ممن ت)كان ١ ٤ ٣

عن ٠٥٧ a/ بغداد تاريخ ق اJغدادىا الخهليس، رواء التعجب(، جهة على إلا حديثه كتابة 
به.الهاثمي الواحد عيد بن جعفر بن القاصم عمر آبي القاصي 

المجروحينق حبان ابن قال( الهلمرال، سالمة بن الوليد أبوالماس فيه مروك إصناده (' 



سىسنممالخلأةشس

أبوتكرأحمدال>افظ أ■حبردا ت ماو ١^١^، محمد بن عداوحمن أ•حبردا  ١٥٠٣
عدالنزيزنن صز نن أخني أبواكن أتينا هال: نات، بن علق ابن 

أحبرياهال: دى، ج حدثنا مال؛ باق، الواثق ينر إبرامم بن محمد ابن 
اإحتسىحدتناأبوع1داش مال: ١^^، أبي بن أحند بن أبوتكرمحمد 

قال:خدكاهال:خدكابجينحاسم، اينخزتئةَاّ، 
عنةئاويهينصاني،عنتيإنحايى، حدثنا مال: نني، بى رثديى 

:داJ الصديق، تكر أبي عن علي، ض صنوة، بن عاص، 
عشوالثلأم للنار، التاء من لإحط١يا أمحق اف. رثول عش الصلاه 

صرببن أفصل ام. رئول يحب الرماب، عتق بن أفصل ه اللمي 
هاورا/أوكثا 

اممرانرواه بحال(، به الاحتجاج يجوز لا الثقات على الحديث، يفع ممن )كان ٨: * ٢! 
بإسادهما١ ٤  ٤٧ّآ/ والمفأرق المتفق ل البغدادي والخطم، ، ١ ٠ ٠ ه/ المجير لمعجم ال 

الوليدابن إدابرابر 
الخلمحرواه ماجه، وابن الترمذي له روي صعيفإ، وهو رثدين فيه صعيفح، إمحتاده .١( 

بنمحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن أحمد الحين آبي عن ٣ ٩ M بغداد تاليخ 3، البغدادي 
له•المومنتن أمتر باق الواثت، بن إبراهم 
بالحسى،ؤيعرفإ البصري، المن أبي بن المن بن عثدالنه ابن هو عيي بن وجعغر 

.a٣٩/ بغداد تاؤخ ينظرت 



^^SZSS!S»S«2؛«SiS؛t_I

اتاباكانيئالآنمح0
والثلأمالصلاة إليه الملأئكه سليغ قي 

أح؛زواأبوالحنينثاو! المزاو، محمد بن ع1الالثحمن أحبرئاأبومنموو — ١ ٥ ٠ ٤ 
حدساقال) ؛^؛، ١۵١١محمدبن هاروف بن الحنين اح؛توا ئال1 القور، ابن 

حدساقال! النحعؤ، محمد ين علي حدسي قال! انحاى، بن عيدالعزيز 
المقري،منام بن مئ حدش ثال،) محاوؤ، ال بنإبزاملم ئ1إمان 

ثاو:الناسْلإ، أبوخالد خدني ثاو: ١لزيث١ن، بن خدثني قال،: 
مال:طالب،، علذ؛a'؛/، عن جدْ، ص عذأمحه، مح،، ئ يند حدنتح، 

بهاعشنصلوات،،صش صلاه عاؤ صش تى اف.؛ دثول قال 
،.١^١٢١١منة روحي يلعان أبهما ملكان واتجهم، 

أحبرثاقال: الأنصاوي، محمد بن عيداف احبزئا ئال،؛ عيدالأول، أحبرثا — ١ ٥ ٠ ٥ 
احيزثاثال<! اح؛ت٥^٠، محمد بن إبزاملم أف ا، أحمد١٢بن محمد بن علي 

.٢٣١الهي كير ئن ئخئد لحدتنا ثال،: أبوخيفة، 

لحدثنائال،) •، ^١٥أحبريا ثالأ: عتر، أبي بن وعلي ثاصر، ابن وأحبرئا 
وب٢،  a٦٧/ الميزان لمان ل كما بالكذب وهومتهم مزاحم، بن نمر نيه متروك، (إمحتاده )١ 

إبرامموفيه ماحه، ابن له روئ أيضا، بالكذب امم وتد الوامعلي، حالي عمروبن أبوحالي 
٠٢٨١الميزان\/لمان ق كما الحدث وهوصعيف النبرتان، ابن 

الهروىمحمد بن الإصالآمٍءّداف شخ محه روئ إبراهيم بن أحمد محمدبن بن علي هوت )٢( 
ؤإبراهيمآحر، موضع ل ذكرا ولا ترحمة له أحد ولم ، ٦٦الكلام"ا/ذم كتابه ل الأنماري 

الأصهاف•عمارة بن حمزة ابن هوت محمد ابن 
الحباببن الفضل حليفة أبي إلئ بإساده  ٣١٥ص الشيوخ معجم ق المعان )م(رواه 

الجمحي،بم•
به.محير بن محمد إلن بإساده ٢ • ٠ ؛/ الأولياء حلية ل نعيم أبو ورواْ 



ذ\م f_lإل \مجي• وص %نمو ض اتاب 

[١٢٢٥]مالت/ القزشى، حدساأبوتكر مال! صفواف، ابن حدسا مال! بشزال، ابن 
ئيافحJنما ذلا: ينئناذ، ^ خدننا قاو: ،، ^^١١

ماو:منعود، نن همداممه عن زاداف، عن الثاس، بن عداف عن الثوري، 

أمنح،ص محئمنح، ؛،، ١^٠٥٢في تياحتى ملايكه لله إ0 الص هال 
الثلالإى.

هال،!الحطين،، أبوبكر الحاففل أحبرثا داو(ت الهزاز، أبومنمور أحبرتا — ١٥٠٦
الئ-حتربن اممب عبد ئ محئد أح؛تئا مال؛ على، نى بن على 

يوسفحدسا مالاث الثووبهان، الحسن ين تعيد حدسا هال،! الصنزفى، 
الحلمانقأ"ا؛،حشين عى حدساجرير، مالات راشدالمطال، بن موتى ١^، 

هال:نتنعود، بن عداممه عن زاذاف، عى الثائب، بن عىعداممه 

امضعن تلئؤنح، الطريو، نح، ^يطوموف ٠٨٥افه:إ0لله رئول هال 
٤٣١.،

العشاري،أ-محتزناأبوطال_، هان،: الحريري، أحمد بن اممه مة ا أح؛زن— ١ ٥ ٠ ٧ 

٩٠ ٩ ٦ / ٥ لإسلام ا دارخ ق كما الدنيا أيي ابن عنه روئ البراز، بجتر ين أحمد عبداممه أبو هو' ( ١ ) 
،١  ٦٨٣/ ني المق وأحمد ، ٢  x٥٣/ المصثف ق سسة أيي ابن رواه صحيح، ناده إم( ٢ ) 

وأبوّشلافدو/يآا،، ٣٠٧/٥(آواJزارلالمد٢٨١٦فياتن)
قوالحاكم ، ٢ ٢ ٠ / ١ ٠ الكبير المعجم ق والفراق ، t١٩٥/ الصحيح ق حبان وابن 

به.الثوري سفيان إلئ بإسنادهم  ١٤٠م الإيمان شهب ق والبيهقي ، ٤٥٦/ y المستدرك 
;)افناساقUب١حد(.٢٠٦/٣س

الخطيبرواه سيأق، كما توع ولكنه ترجمة له أجد فلم الحلماق حسين سوى لقالت،، رحاله )٤( 
به.التنوحي المحسن بن علي القاسم أبي القاصي عن ١ ٤ ٩ / ١ ٠ بغداد تاريخ ق البغدادي 

به.موس بن يوسف عن ٢، ٠ ٦ م العلل ل والدارقلني ، ٣ ٠ ٧ ه/ المني ل الزار ورواه 
عبداشعن الثوري رواية هي إنما فيه الصحيح بان وحكم الحديث طرق الدارقطني وحمع 

مسعود.ابن عن زاذان عن الثائب ابن 



^^أعءصءءءأعع2هعاءصأ

Jlسنعوف، بن أبوالحنين أحبرنا ال! ق i !، أحمد،بن •ئمان حدسا
ُروافبن محمد حدسي الأصئعق، حدس_ا موتص، بن محمد حدسا 

^١-،؛هريره، أبي عذ صالح، عذأبي الأعمش، عن الثدي، 
سلإريثثلهاسثمح،

/١١أوثهيداثميئا القيا٠ة ومحق وآحزته، دساه، أمز ومحي 
يئأ-تينا القور، ئن أنحتناأبوالصن دال: مماش، خ«ها-أسأناةلفينن 

ماو(تالنصر، عمروبن حدسا ) ماJ ١^٠؛، بدرين حدسا ماوت علي، ا؛ن 
عنصمص،، ين نعيم حدينا محال! الأثدي، عداش بن عصمة حدسا 

ضطث\ر/نىٍ:عنزوالينامحي،داو: 
يقول؛ه اممه رثول، ننمعّتح عمران، يا 

أنحاغاسم،وؤصشمي
شكإيظُانمزمني.أربنيه' 

محنتئمح،وتئوياوث،عزثلك
أنمحثهمممخَةظربم/

بالكذب،متهم وص الكول، الأصغر السيئ عبداه ين مروان بن محمد فيه متروك، (إساده )١ 
كماأيضح، بالكذب متهم وص الكديمي، القرشى موصى ين يونس ين محمد أيضا وفيه 

 jبنعض بن إسماعتل بن أحمد بن أبوالحين'مصد رواه ، ٨٣٣الإ-لأما"/ ا;خ ت
يه.الدثاق يريد ين احمد ين عثمان عن ( ٢٥٥)الأمالي ق سمعون 

إتحافل عساكر ين اليمن وأبو ٣، ٠ ١ ه/ ٦ دمشق تاؤيح ل عساكر بن القاسم أبو ورواه 
يه.الكديمي القرشي موسئ بن محمد إلئ بإسنادهما ٥ ٩ ص الزائر 

صعيفوص صمضم بن نعيم وفيه مجهول، وهو الحميري بن عمران فيه صعيمإ، إمناده ( ٢ ر 
حديثهق اللحمي حلف بن الهيثم بن بدر م القاصأبو رواه ، a٢٨٦/ الميزان لسسان ق كما 

الغزال؛ه.~النضر ين عمرو عن ( ٤ ) 



ِيممحمح،ثنئ،محسطمشه 

ئيئوالأنم0اوب 
يممحإبي،وتدهشسبمئمهه

أحمدأتمرنا قال! المذهب، ابن أحبرنا مال! محمد، بن اممه هبة أحبرنا — ١ ٥ ٠ ٩ 
حاJسادال! أنير، حدتني دال! بزأحمد، ء1لاطه حدثنا دال! جعفر، ابن 

بن^bJ أف ابوصحر، حدسير مال! حيوة، حدثنا هال! يريد، بن عبداطه 
محْتأي عذ محْ، محط نن عبداش 

روحيئد إي ^٠، ٤٠بمئم أحب ما؛_ ت ماو انه اف. سول رص 
ني،أثثعشالثلأأا/

حلفبن الهثم بن بدر القاسم أبي القاصي، عن، ٧( ١ المعجم)٨ ل المقرئ ابن، ورواه 
به.البغدادي الرهم، 
كتابي، أبئرعاصم وا؛ز، ، ٩٧٧ / ١ ٣ العالية الطالب نيكماؤب المن، الخارث ورواه 

الخلةمحاب j الشخ وأم ٢، ٥ ٤ إ/ المد 3، والزار >،(، المم،.)١ ءل>، الصلاة 
 /yيه.صمضم بن، نعم إلي، ؛إمائهم  ٧٦٢

وصعقه؛عضهم،الأكثر وثقه نبه، وهومختلف نياد بن، حميد صخر أم نه حن، ساده إ( 
القرئيزيد ين، عبداطه عن، ٤  ٧٧/ ١ ٦ ني الممفب احمد رواه الحسن،، عن، حديثه ينزل فلا 
(.١٤٠المفوه)صفة ؤب الصف طريقه.' من، ورواه به، 

سعي،ؤب والبيهمي، ، ٢٦٢الأوط"T/الخجم ؤ؟ والفرانر (، ٢ ٠ ٤ أبوداود)١ ورواه 
به.القرئ إر إبإمادهم ٠ ٢ ْ/ اعرمح، المن ول ،  ١٣٩م الإيمان 

تفردحيوه، إلا صخر أ؛ي، ءز، ولا صخر، أم يزيدإلا عن، الحديث، يروهذا )لم الطراق! قال 
نيد(.ين عيداف يه 

-٦١،اض حصه التي خصوصياته من وص س، لرسولنا عظيمة ض-اة نيه الحدبثا وهذا 
عيه,سلامه عليه فثري سلامه، الملائكة ُبلغث هؤ عليه بلم قاليي 

بمد.أم . الشريف، مره *ن ترب من، سواء علته.، سلم من لم( يعم والحدث 
عليه.الملام عد ه الثي يستمل، أن فالمة نبره عند كان وعن، 

اليرزحية حياة الدنيا، اة حيبه تثلا حياة لكنها نبره، j، حؤ، أنه عنير أيضا يدل ث، والحدي
بحانه.افه إلا وكيفيتها كنهها يعلم 



^^1أ2لءصعءءءءء»لسءءل»»

نالآربموذالرايغ الباب 
فيكسصَةهه

أحبرنات ال قعلي، بن الحس أحبرنا مال• محمد، اقوبن هبة ا أحبرن" ١٥١٠
ثال!أبي، حدثي مال؛ أحمد، بن عنداش حدثنا هال؛ حنمر، ين أحمد 
تمتيال; الحكم، عن ممة، حدسا ئال! حنمر، نن محمد حدثنا 

هدية؟ثك أهي-ي ألا مثال؛ عجره، بن محب لمحق 
سمواله،هدينا،أنمدا،مم

مال:الثلأمعورش،ممصة؟ 

ألعآى ثماصلثث محمد، آل وعاى محمد، عش صل اللهم هولوات 
محيي.حميد إثك إبراهيم، 

إتزاممآل عش باركث كما محمد، وعرآل محمي•، عر بارك اللهم 
إنك،خويد/با/^،[ ٢٢٥]

ومد:اللمظ، هدا عر أحرحاْ 
ئال:أنيناأخئدينامينص١^، بن -أثاسصدالنئاُت، ١٥١١

دال:أح؛تدادغلمج، ؛ د-او ، ث—١^١٧بن أح؛تداأبوعلق دال،ت البانلأوي، 

به.غندر حعفر بن محمد عن  T٣٣/ ٠ المني ل أحمد رواه صحيح، راسنادْ 
(،واينص)٤•٩(،واكاني٩٧٦(،ورداود)٦٤٠٦(،وبم)



هعله الصلاة ممه والأزتثوذش اواع ازب 

حدسايال؛ منموو، ين حدساتعيد قال! الصائغ، علي حدسامحمدبن 

ينربمءنتيمحينأبجمح،ص
قال؛عجزة، تن كنب 

ثيثاهص( ءظأى الآممؤكأ؛؛اأكث هدة لثان3وت، 
الئلأةقص عاقك الثلأم قدعبما اف، :اننول محا: [ ٥٦]١^: 
داَل;عاؤلخ،؟ 

عشصلنتؤ محمد،'كما آل وعلى محمد، على صل اللهم قولوا• 
خميدثحيد.إنك، إتزاهم، وآل إتزامم، 

ؤآث،إتزاهم، عنى كثاتارفش محمد، آل وعنى محمد، عش ونارك 
إتزاممإمح،ببلا،.

بنهشيم عن ( ٥٧ه)الني علن الصلاة فضل ل القاصي إسماعيل رواْ حن، <إسنادْ 
■يشريه 

قوأحمد ، ٢ ٤ ٦ / y الممحنف، ل يية ثأبي وابن ، ٥ ٦ ٤ / ١ ني المل الحميدى ورواه 
الكسرالمعجم ق والفراق ٨، a/ ار الأنمشكل ش—ؤح ق والطحاوى ، ٥٧"Y/ ٠ ني الم

به•الهاشمي القرشي زبال أبي بن يزبد إلى بإسادهم ١ ٣ ٠ / ١ ٩ 



والأرسونىالحامش الباب 
نيذأثنمحشةها:طهه

أحبرنات نال علي، بن الحث—ن أحتزنا ت مال محمد، بن اف هبة ا ١—أحتزن٥ ١ ٢ 
تمال أبي، حلني محال• أحني، بن عتداف حدينا دالت حنمر، بن أحمد 

حددثاأبونعيدرأ،.

حدثنادالت طراد، أح؛ردا يالأن عمن، أبي بن وعلي ابزئاصر، وأحتزئا 
حدثناأبوبكرت يال صموال، ابن ا حدثنمال؛ بئ—راف، بن أبوالحنين 

حاليينا حدثنمال! لسمال[لأ،، بن هارون حدسا ه_الت القزث_ق، 

عداهعن عريه، بن عماره عى ناوبمالينلأ!ل، حدثتا هال: محلي، 
امح؛:ص الغتنن، تن ئيث محي، بن ئيي ابن 

محشمحثءقة،ئلي؛ظٍ"<.
مولئعيداض بن عيدالرحمن ّعيد أبي عن  ٢٥٧ fxالمسند ل أحمد رواه صحح، (إمحتاده ر١ 

به•هاشم بمي 
أ■حرئتنح وق الثالث، أحمد نسخة ل وحاء )صفوان(، ت التح بعض ول الأصل ل )آ(حاء 

هارونفيان أبوموهو* أئيته، ما والصواب حعلآ، وكلاهما صفوان(، حدثتا هارون )حدثنا 
الخطيبذكرترجمته وقد بالديلثه، يعرق، هارون يريدبن تمالى بشيرمبن فيان مابن 

.٢ ٤ / ١ ٤ بغداد نائح ق البغدادي 
١٣١ jxللييهقي الإيمان ثعب ق كما القرشي الدنيا أبي بن أبوبكر رواه صحح، )م(إسناد0 

به.مفيان بن هارون عن 
علن^١^ ، ١٣١١; والمثاق الأحاد ق َ أبي وابن (، ٣٠٤الترمذي)٦ ورواه 
(،١  ٥٣الخاهرة)الذيية ق والدولابي ، ١  ٤٧/ ١ ٢ المد ل وأبوملن ٣(، ه)٠ المي 

به.مخلد بن حال. إلن بإسادهم  ٤٧٣ / ١ المدرك ق والحاكم 
،١٨٥المني؛/ق والزار (، البي.)٢٣عالا الصلاة فضل ق القاصي اساعيل ورواه 

ق~واممران ، X١٨٩/ المحح ق حيان وابن ، ١ ٢ ٤ / ١ الغيلأن؛ات، ق الشافعي وأبوبكر 



^ه ظ؛ي بمل قلم ءننْ يكر نذ دم م الحايس التاب 

ىَل:ئاو: أنيناأث_ومينتياض، - ١٥١٣
هحئاّ،ئَل;أنيناوامءينصّ، 

•حدسائاوت اوْمصل، بن نئ •حدسا ت مال عبد-الأعش، محمدبن حدسا 
ئاوتميرْ، أبى عى المقبري، عذسعيد إمحاى، نن عبدالرحمن 

نممحئبموةمحا:ظم/
^^١^^مال: -١٥١٤

ينض،صدسضدمحةت
آمين.آمص، آمص، مماوت صعدالمي، اش. رسول أ0 

آمين،ظذ.' الميز صعدت حيى إلك ، ٠٥١نشوز ت؛1 يل ثرل، ملث—١ 
آيس،آثير(؟•

مماتأة، يعمن منم رمصايى نهن أذرك مى ^ ١٥٥أثايي، ج؛ريل إف مال■ 
آمين.هئنق; آميى، مزت اه مأنعدْ النار، مدحل 

النازمأتعدةمدحل مثات، منم — أوأحدهما — أتؤيه أذرك وتى 
آمين.مملت: آمين، مز: اشُ 

الكمرمآ/ي\ابإّنادمإتىدالينلألبهّ=اوعجم 
لوالزّاد (، ١٦الني.)عالن الصلاة قفل j القاصي إسماعل رواه صبح، ساده إا 

٤٧٣ / ١ المستدرك j والحاكم ، ١  ٣٨٩; المحتح ل حبان وابن ، ١ ٤ ٤ ا/ ٥ الماد 
به.المفضل بن بشر إلئ بإسنادهم 

النيعالن الصلاة ق عاصم أبي وان ، ٤ ٢ ١ / ١ ٢ المني ق وأحمد ٣(،  ٥٤٥الترمذي)رواه 
أ/أآأبإذادهمإنتمدارِنينإسحاقبم..)ْأ(،داينالأءرابيفيالخُجم 

الإذلال،عن وهوعبارة بالتراب، أنفه لصق أي الغين- وكر الراء -بقح انف( نوله؛)رغم 
الحران.بذلك ؤيريد 



اللبم،ئل:الئازيأتندة مدحن ممات علتك بمل قلم عنده يكزن دنس 
.٢١١٧فتنف:آمن، 

العوزجي،يأبدبكر الأزلي، أبوعامر أحبرئا ط•' الكرويي، أحبرنا " ١٥١٥
اومدي،حدسإ قاوأ حدثتا مالت اوماح_ؤ، أحبريا مالأت 
مال؛مهدى، بن عبداوجمى حدسا مال؛ تثار، بن حدسامحمد مال؛ 
^^٥؛أبى عن التزأمة، مزلئ صالح عن ئماف، حدسآ 

الهَيه،ؤولمبموالأل؛uهلضمستام:لمووا 
عمنث_اء ؤإذ عديم، ناء قإذ إلآ'كايىعلبجممحمآا، ظئ 
٢٣٣.

به.عبدالباقى بن يكرمحمد أبى عن ( ١١٨والخالة)البر ق المسف رواْ حن، )١(إمحنادْ 
بإسأدنماإلن ١٨٨ا/حمآ*ا،وابمنح_انفيافحّا/٠ ورواْأبو؛عاإنوالمد 

حف1سينغياثب4.

القطعي•معم ابن ص؛ بن٨١٣ 
التعة.ونيل؛ القص، الراء— وتخفيف التاء —بكر )'ا(ءولهت)ترة( 

به.بشار بن محمد عن ٨'٢٣( الترمذي)٠ رواه حن، إسناده )٣( 
مهدىبه.عبدالرحمنبن عن ١  ٦٩٣ا/أحمد ورواه 
الدعاءكتاب j واممراف ٥(، المي.)٤ علن الصلاة ضل 3، القاضي إ-ماعيل درواْ 

ا،وابوىفيشرحالمةه/بيّنامإر
به.الثوري سفيان 



امحوافافه؛يى بزنول اثنزيي يى ذكرتانبغ والآنتملذي٠ الثادص اتاب 

والأزبمونالئادز اتاب 
١^^،بذ الأفه برثول افنريه مذ ثجغ ما في؛كر 

[١٢٢٦]صنكينتيالأار/ق1و: - ١٥١٦
حدساقاوت ميمي، أحي ابن أنمريإ يال• أبوطالب، أحبرثا 

بنمحمد ^؛!١ ،; Jliالمزشؤ، أبوبكر حدسا وت ئ صموال، بن أبو 
عذعذأبيه، ئحئد، بن حنمر بن محئد حدتي مال؛ المرشي، صالح 
ثاو:طالس،، نزر علق عن محسن، ئن علق عن جدة، 

قماو:ثعحصة، ولأيزئ حثه بمنع آت، جاء اطه. ، jJj>؛؛-مص لما 
تحسك،من"كل عوضا ام قي إن الم وزحنه ع1كولم 

ئانجوا،ئئاة مات،، ما ثن'قز هاللث،، ثل ثن 
Jp ئ0غلمر\(والثلأم اتياب، خرم تن شلمألأ ؟

حدهيدرك لم العابدين يزين وهوالملقب الحين بن علي فإن للأمءلاع، صعق منادْ إا 
أجاريدم المري، الهللح مهران ابن م صالح بن ومحمد محه، اض رصي علي سيدنا 
الدنياأثي ابن دوام دء؛رعم، صاعد وابن الدنيا أمح، وابن ماجه ابن عنه نيئ صدوقا، نمابة 

به.صالح بن محمد عن )٨( الجان هواتف اب كل 
عنالعمري، حفص بن عمر بن عبداض بن القاسم عن  ١٣٦ ص المد ل افعي الثورواه 
وأبواليمن، 0٣٣٦ا والاثار نن المعرفة ق اليهمى من ورواه به، محمد بن جعفر 

الحدين،.مروك والقاسم ، ١  ٦٣ص الزائر إتحاف ل عساكر ابن 



اثبعدالآذبمدناتاب 

المطعؤ،أح؛تنا ئاو: الئدهسا، ابن أ->ضذا محاوت الحصين، ابن أ-نينا - ١ ٥ ١ ٧ 
بنحنتن حدسا 3اوت أبي، حدتي ت محال أحثي، بن عداش حدسا ماو! 
الأنتبعذأمح، جابر، بن بزينبي عدالرخض عس امحقي، على 

مالأوص، بن أوس عن الصنعانح،، 
آدم،حلى مه الخئعؤ، يوم أهصل؛امئم من إة س." اف زثسوو يال، 
دإ0فه، الصلاة من علءً، مأكثروا الصغثئ، ثنؤ الممحه، وشه هبص، يفه 

علإ.منزوصه صلأد\تمم 

ينني- وقدأرمث<؟ صلأئ علتالثؤ ثنرض وكم، ام، رسوو ظ ممالوات 
،!Jiiتيتؤ، 

ضالآنضأذمحومم؛"<.

يه.الجعفي علي بن حين عن ٨ ٤ / y ٦ المنال. ق أحمد رواه صحح، إستاده ( ' 
\(،والماني)أبما(،وانمارسورواءأبوداود)'\أ 

،T١٩١/ اكحح ق حبان وابن ، T١١٨/ الصعحح ق حزيمة وابن (، ١٦١٣)لسنن اق 
شبل داليهقي ، ٤ ١ ٣ / ١ تدرك المس—ق والحاكم ، ٢ ١ ٦ / ١ الكبير العجم ق والملراق 

به.علي بن من الإبمان؛/\مأ،وفيالمناهمئ 
الدمئقي.بزآداة شراحيل هوت الأشعث، وأبو 



سمحسنتحمضآسبيش.

دالاذبمدذالثاين اتاب 

يومعلي ينرص أعمالكم إف ت نال أقه اللمي. عن أوس حدث j سو ئد 
؛.المم١١

الجوهري،علي بى الحس أحبريا ئال• عبدالباقي، محمدبن أ-نيدا - ١ ٥ ١ ٨ 
الحارثحدسا ئال؛ توودي ابن أحبرثا ت نال حثوته، ابن أحبرثا ئال؛ 

بنأح؛زدايوص ت نال ند، تسحدسامحمدبن ،: Jliأنامه، ا؛نأيي 
محال:همداض، بن بكر ض عالج،، عن ويد، بن حماد قالتأح؛تنا محثد، 

إغلم)آ<ؤثغدث حدئون ٣، حثث حتاتي افه رئول مال 
هإذرأثأغمادكم، عني يرض ^٠١، ُمرا دئايي ت'كائن، أئا لإدا 

ارإَثؤلم)*ا(\تةذإئت نأيت,ذث\ ؤإي( دت١لئ، ؛" lijiؤهبذت ^١ 
والأربعون.الساع الباب وهو السابق، الباب ل )١(تقدم 

الأمورق إ-حدازا توقعون أى — الدال وكر الحاء ومكون التاء —بضم )تحدثون( ; ١قو٠)٢( 
شرعية.عقوبات عليكم توجب 
غفرانا.لكم يحدث أي الدال— وفتح الياء ~مم لكم، )ليحدث ونوله; 
٢١٩٤الكبرئ اللبقات ل سعد ابن رواه هواكئان، وغالب ثقات، ورحاله مرسل، )م(إسادْ 

به.المؤدب محمد بن يونس عن 
نيد؛4.بن حماد إلئ بإسناده ( ٢٥). الُك، على الصلاة قفل ل القاصي إسماعيل ورواْ 
بنبكر عن فرند بن جر حديث، من ( ٩٥٣)الباحث، بغية ل كما المني ل الحارث ورواء 

ءعيفلأاّوحر به، المزق عيداش 
صعيف.ؤإّتاده ٣، ' ٨ ه/ المسند ل البزار عودرواء مابن حديثا من شاهد وله 

بعدلها أمن الاستنفار أن كما حياته، ق لأمته ا0 اماطهرسول أن يبين الحديث، وهذا 
للأمته رحمة واللام الملأة فهوعلخ أمته، أحدنتخ ما يغفر أن ربه يسأل وهوه وفاته، 
حاء~ ١٠هذاؤيويد ي، رءّنهئا؛ت رم1آوألاك>إلأ ؤ تعالى ارلأّ فال كما ومماته، حياته 





الذامل . -؛ ijفي والأزبموذ التابع اتاب 
٣٨٥^^أأء!؛؛سء»ءءءهء1ءأءلصمجؤ 

التابعاس 
٢٥١ئؤممه.و في 

تيال أعين، احبرثا١؛^، مال؛ الئظمر، ابن أحبرذا مالت ■ء1دالأول، أح؛زذ-ا— ١ ٥ ٢
حدسامال؛ •حدساموتى، مال! الثحاوي، حدسا دالت المنبري، حدما 

هميرْتر عن صالح، أبى عن حصن، أبي عن عوانه، أبو 
٢٢٦]الأثامصهم،ظنافلانلآ 

يئومح،ضمحرأا
أحمدأحبرنا قال؛ المدهب، ابن أحبرنا ئال؛ الحصتن، ابن أحتزت_ا — ١ ٥ ٢ 

حدسامال! أبى، حدثني مال؛ أحمد، بن •ءنداش حدسا هال! حعفر، ا؛ن 
حدسامالJ 1ابتا، حدسا محالث المحثار، بن ■ء1دالعرني حدسا ئاو،ت عمان، 

أئزينئلاوث،،داو:

ثمظدهم،هإناضلانلأ

به•١^^؛، إسماعتل بن مس عن ، ١ ١ • ر الخارتم، (رواْ )١ 
به.عاصم بن عثمان حمين إلن يإمنادم ١  ٨٢/ ١ وه ، ٣٤٧\أ الند ل أحمد ورواه 
■به عريرة أبي إل يإساده ( ٢٢٦٦لم)مورواه 

به.لم مبن عفان عن ٢ ١ ٣ أ/ ١ المني ق أحمد رواه صحح، (إنائه )٢ 
أبوت طريقه من ورواه به، المختار بن عبدالمزيز عن ( ٢٩٧حديثه)ل ملم بن عفان ورواه 

،واينصفي٣٣الأوuء٢/•،وأ؛وتحيمفيحاuتس٦/١٤
.٢٢٦/١٢،واكوىjهمحاك٢٨٢/١اك٠هيد

طالأوس المعجم ل والطثراف (، ٤١٥)الثمانل ق والرمدى (، ٦٩٩٤)البخاري ورواه 
يإّسادُمللن٤٦/٧،واّلدلأتلالموة ٢٨٦/١٣،وjاسمص١١٥/٤

يه.المختار ين عبدالعزيز 



حيوه،حدسا ئال! وهب، ابن حدسا د1لت هارون، وحدسا أحمدت نال — ١ ٥ ٢ ٢
الخيري:نعيد عذآبى حباب، بن عبداش عى الهاد، ١^؛ حدش ثال؛ 

تطاذلاالثمهإ)؛ ،، ٢١مدزأئ زآيى من —او: حمافوه، زقوو أو 
قمحئبح،ص•

٥^٢،.الثدين عش واتمما الثحاري، الحدسثا ^١ باحزاج اJثزد 
مالكاأُي، عس حشت، حدسا محئد، ين حننن وحدسا أحثي: ياو - ١ ٥  ٢٣

ثاوتأبيه، ض الافجعى، 

•٢٣٧ممد^اكام قي مذرآيي اف ونول مال 

٠يه معروف بن هارون عن  ٨٣/ ١ ٨ ني المق أحمد رواه صحيح، ناده آإمح)١ 
به•الليثي الهاد بن أسامة بن عبداض بن يزيد إلئ بإسناده ( ٦٩٩٧)اJخارى( ورواه 

لم.ميخرجه لم أنس )؟(حدبثا 
به.محمد بن حين عن ٢ ١ ٥ ٢؛ ٥ أحمد رواه صحح، )"أ(إسناده 
وابن، ٣٥٢الكير؛/التارح 3، والبخاري ، ١  ٧٤أ/ المصثم، ق يبة ثأبى ابن ورواه 

معجمj ُانع وابن ٢، ٠ ١ U/ المد واJزارق ٢، ١ م/ والخان الاحاد ق عاصم أبي 
بغدادتاريخ ل البغدادي والخطب ٣، ١ ٦ الكثيرa/ المعجم ل والطراز ،  ٤٧/ Y الصحابة 

به.حليفة بن حلف إلئ ووبإسادهم a/ المختارة ق القدسي والضياء ٢، ١ ٦ / ١ ١ 



آجلليا،َز1اهما

مئة

مآأ[هم
دثظ»



^^وهعسصءعٍءءءوصءوصر»س

اسالآثُل
القيامة.يوم الأرض ئ مذنشئ أدل انه قي 

وأبوم١^^؛<، أبوعامر أ-حبريأ ض■' الكروجي، أمحنا - ١ ٥ ٢ ٤ 
اومدي،حدسا اوت غ\ذت%ورئإ حوسا ماو1 الما->؛_ؤ، أحبريا ئالأت 

حندس<،نن عدالثلأم حدسأ قال! الكوقؤ، يزيد بن الحسن حدسا قال! 
ض•'مالك، بن عذأس انس، بن الربح عن عذينه، 

نموارا،. ١٥حؤوحا!الناس أول س؛َآتا اف رثول مال 
أحمدأحتتنا ال! غالمذهب، ابن أثصنا قال! الحصين، ابن ا أحبرن— ١ ٥ ٢ ٥ 

حدساiالث أبي، حدسي ئالإ أحمد، بن ء1داش حدسا ئالت حنثر، ا؛ن 
المازjتي،يحي وبن عمن بت مال! ورماء، حدثنا مال! أبوالنصر، 

صحيحةشواهد للحدث ولكن حديثه، احتلهل وقد مليم أيي بن ليثا فيه صعيما، إسادْ )١( 
الترمذيرواه >لإ_ا(، ءربم)حن الإمحنادت هازا عن الترمذي نال ولذلك لاحمنا، سان 

يزدالكوويه.بن الحين عن ( ٣٦١٠)
به.حرب بن عبداللأم إلئ بإسادء  ١٣٢ ٢ ١/ ٠ التفسير ق حاتم أبي ابن ورواه 
به.الاJث، إلن \بإسادهما oo/Tالضير j والبغوي ٢(، ٤ ) اليوة دلائل j أبونمم ورواه 
،١ ٥ محيرU/ نفيرابن j الضيركما ل حاتم أبي وابن (، ١٤٧)المعجم ل يعلن أم ورواه 

بنالربح عن نحر بن اف ■مد عن ليث إلن بإسنادهم  ٤٨٤ه/الموة دلائل 3، دالمهشي 

وصيأقنحر، بن عييداه ذكر من رواية ورجح ٨ ١ / ١ ٢ الملل }، الاختلاف الدارممي وذكر 
الراح.الباب ل تخرجه 
عمروطريق من مطولا ينحوه ( ٥٣)السنن ل والدارمي ، ٤  ٥٣/ ١ ٩ المني ل احمل ورواه 

حن•ؤإسنادْ به، أنى عن الطليا عمرومولن أبي ابن 
عنهتنشق من أول )أنا الأتية! الرواية ق وحاء بعثوا( إذا خروج—١ الناس أول وقوله؛)أنا 

منحهإذ به. ربه عناية كال من وهدا القيامة، يوم الروح فيه تحال س أول أنا أي الأرض( 
الق.هدا 



المحامي.تذم الأوض عنئ ئتشى تى أول أئن ني رلأدو الباب 

ئال!الحدري، تعيد أبي عى بيه، عن يحدمحت، 
مذأول ئأؤو0 ١^٢١١،، يوم يصعمون الناس إن ياوت انه لبي. اض 

يمذأكاو أذرى لا المش، بمد موتى هأجد الما»ّا، من نأته ون؛؛ 
ضبج،أملأص.

أحزجاه.

الزيئبى،أبوئنر أحبرثا ءال1 ثدي، ١^^ أحمد بن إنماعيل أحتتد1 — ١ ٥ ٢ ٦ 
أبوأ-ئضنا مالوا: البم_ري، بن وأبوالماس_، \لظوو، ين وأبوالخن_ين 

أبوالأحوصحدسا مالت ال؛ع_ؤي، أ•حبرJا ت يال المحفس، طامر 
هالوا؛عمرو، بذ الق وعثيد يوص، بس وثرج حثاف، بذ ثحثد 

تعيدأبي عن منة، ر عن ريي، بن علق أ-حتزنا ماو: هشيم، حدثنا 
١^؛،،

طثنمآئمينماك١ثةثلأتج١٣/
ولاقم.المامة يوم الأرض عنة مذتنشى أول وأئا 

منءل؛ه غشي عومن الضع( وصمهاوالأنهر الماد —بقح المعق )يمعفون( نوله: )١( 
كيرا.الموت ق اسعمل ثم عنه، مات وريما يسمعه، يد ثل. صوت 

•يه القاسم بن هاشم الضر أيي عن ٤ ٥ ٩ / ١ ٧ ني المل أحمد رواه صحح، إستاده )٢( 
به.يحص عمروبن إلئ بإستادهما ( ٢٣٧٤لم)وم( ٢٤١٢الخارى)ورواه 

لإل؛ه يقنع يوالذي وقتل• الختر' ل، نومه يتقدم هوالذي اليد آدم( ولد سد نوله؛)أنا )٣( 
عتهم•ويداغ يأمرهم فيقوم والشل.اتد الوالي، 

تعالئافه بنعمة محدما أذكره ؤإنما ومياهاه، يه افتخارا ذلك؛ أقول لا يعنى فخر( وقوله؛)ولا 
لفضله.ؤإفلهارأ 



^^و»وعوٍٍإإأإءٍءءٍءءءس

زلاقيزرا(ٍالمامة ثالإيوم أول وأئا 
م٦سنينابجدى،- ١٥٢٧

أبوهاووومحمدالموصلئ،-ةدم؛خ° عدالماهربن علئ قرأت ت قال 
ق1ل:\ذو;ه اش محي بن أخني خدثثا قال: الزوئق، نخثد ئوشزبن 

يخصص آلأوواعي، حدسا قال؛ الثرئشائء، مضنبا نن محمد حدسا 
قال:ئريرْ أبي ض نلتة، أبي عن كمحر، أبي ابى 
أئانثدوثد)دم.قال 

دأولسمموئآلآنص•
وأئلشالجرُ

مثمعل'ا؛.وأوو 

إلئ~حا يرتقى ش—واهي له الحديث ولكن حدعان، بن نيد ين على لضعف صعيف (إمتاده ١ ) 
يه.البغوى عن ١  ٥٧/ ١ التحلصيات ل المحلص أبوؤناهر روا0 ًالحسن، 

اعتقادأصول شرح ق واللألكاتي ، ١ ٠ / ١ ٧ ني المق وأحمد (، ٤٣٠٨)ماجه ابن ورواه 
به.بشير بن هشتم إلى بإمنالهم  ٨٦٨؛/والجماعة السنة أهل 
هريرة.أبي حديث من ( ٢٢٧٨)مسلم صحح ق شاهر وله 

البغدادي.الزينص انماس الهاشس على بن محمد بن محمد هو: ضر وابو 
عداض.ين بن'محمد أحمد أبوالصين هو: النمور وابن 
السري.بن محمد بن أحمد بن عر أبوالقاسم هو: البرى وابن 

)آ(مله:)شافإ(أىًلافساض.
الممصق ثسة أبى وابن ٢، ٠ / ١ الكبرى الملمات ق عد مابن رواْ صحيح، )"؟(إسناده 

يه،وا؛نأبيعاممفيممابالأوادل)م\(،وا؛ن
لنمين أبي وابن (، ٥٢٨الأخلاق)مكارم ق والخرامملي ٦، ١ ٩  ١٦التوحيد ق خزيمة 

به.مصعب بن محمر إلئ بإسنادهم  ١٧٥ص المنة 
المفاعت.ل مقبول أول أي المشيئة" الفاء ~شح )مشح( ونوله: 



القيامة.ثوم الأذض عنت تنئ قى أدل أئن في الباب؛لأول 

[١٢٢٧]محمد/ بن محمد مند أبو أحتريا ت قال محمد، بن الخير سند اثانا — ١٥٢٨
حدلنات مال عتداش، بن أحمد أبونم، الحافظ أخبرثا مال؛ المط-ئز، 

حدثنادالت ةث، الدمثسحدثناأبونوعه مال! أحمدأ؛،، بن اتمازا ])م
تنثربنعن بنأعنن، موتس حدكا الكلابي، محاق عمروبى 

عنثناف،، بئرنن عن بمموب، أبي بن عداش بن ثحثد ض راشد، 
قال!تلام، بن عنداض 

^هسممحضُالآنصدلأمحلْا•
ينأحمد حدثن_ا داو،ت ،، الورايى١٦ثصر بن علي وحدكا أبولتي—،! يال( — ١ ٥ ٢ ٩ 

عداهحدقا هال(! المطيعؤ، نزإبزامثي حدتاإمناعيل هال! زئجويه، 
صصنج،صأبج،محةَ:

،.٧١اكاْة ءاو:بمداأئلسمحصهالآنرمم 

أحمدنخة ل كما أنته، ما والصواب وهو-خطآ.( )صفيان( النسخ! بعض ول الأصل ل (حاء ٤ ) 
الا-منقي.عمروالحافظ بن عثدالرحمن هو! أبوزرعة وشيخه النسخ، بعض ول الثالث 

اعتقادأصول ثرح ل اللألكاتي ورواه نعم، لأيي النوة دلائل فا أجده ولم صحح، (إسناده )٥ 
يه.البغوي محمد بن عيلءاف إلئ بإسناده  ٨٦٩أ/ والجماعة السنة أهل 
به.عثمان عمروين عن )٨٧( الأوائل كتاب ل النيل عاصم أبي ابن دواه 

المدي يعلن وأبر ٦، ٤ ٥ / ا ٥ العالية المهلالس> ل كما المد ل الحارث ورواه 
،؛إسنادهمإلئسدبن٣٥١/١٤،و١٦٦/١٣^جمهم

به.يعقوب أبي بن عداض 
الوراق.الدينورى نمر بن محمد بن علي )آ(هوت 

أبونعيمرواه وهوصعيف، المديني بن علي والد جعفر بن عبدالذ فيه معيقا، )٧(إسادْ 
الaليوريا١تاق الخليورى وابن ، ١ ٧ ١ ٢/ الكشاف، أحاديث، تخرج ي كما النوة لائل دل 
به•مؤمن بن 3نجويه بن أحمد العاص أبي إلن بإسنادهما ( ٨٦٤)

به.جعفر بن عبداش إلن بإسناده الشريحة ل الأحرى أبوبكر ورواه 





اتائشلئضئقنم.ه

اكاثاوب 
في'كسحشره.

محمدبن محمد أبونعد أحترئا قال! محمد، بن الحير سعد ا أثآن— ١  ١٥٣
حدسامال! الحافظ، 'مداف أحترثاأبوتعت-ثإأحمدبن ماز،ث المط_ئز، 

حدسامال! يوسز، بن محمد حدسا مال،ت الساس، بن ء1دالثحمن 
مال!ماللتخ، ين آنس ض ميموف، بن نياد حدسا مال،! الثقل، بن مش 

منماحئج المائة، يزم الآنض عنة سس من آناأول اف.! رّول، مال 
•وامحار،هو0امحابصرئدم١١٢وحورالثهاجدJ قزي، 

ننجنثئ حدسا مال،! الهين،، جتمربن مح، محمد وحدسا أ؛وثتي•' مال، " ١٥٣٢
.٢٢١ئغئدالئائ 

أحثريايال،• والمنبر، الثبر بين الروصة ل عبدالواحد بن معمر وحدسا 
مال!أبويعيم، حدسا يال،! —وهوالحداد، أحمد بن الحنن أبوعلي 
حدسامالأ! ع1داش، بن إننايل حدسا مال! حنمحر، بن عنداف حيكا 
عنعمن، نن عاص، ص ئابع، بن عبداض حدسا مال! النعمان، يى نرج 

فاو!عثن، رمينيالئض،صتبي،ضش 
وليهبالكذب، المتهمين احد الكديمي، يونس بن محمد مه بمسح، لا مروك إضادْ ( )١ 

،٤ ١ ٩ ه/ الميزان ان لسسل كما أبما، بالكدب وهومتهم الفاكهي، الثقمى ميمون ين نياد 
دثعبةمالك عن يردى وعدممن المري، أبوالممن ص! بن'الفضل لمش ، ٥٣٧دم 

تعديلاأحدله ولم ١  ٩٦٣م والمفرق( المتفق ل البغدادي الخيي( ذكره المبارك، وابن 
آخر.موضع ق الحدين، أحد ولم ، ٢٢٧م الأّماع أمظع ل المقريزي ذكره تجريحا، ولا 

جعفربن محمد يكر أبى عن ( ٢٦)النثوة دلائل ق أبونعتم رواْ سأق، كما ضعيف، إساده ( ٢ ) 
به-الهثثم ابن 



همم،لم أنوتكر، م الآنض، عنة نشئ مى أوو ^١ اف.ت رئوو ماد 
ثق.أهو أنثظث م ثعي، هبمشثون المح، أهز تي آم 

مال:ابنأغص، مال: الداودي، أمحنا مادت ، _l^Jا أ-تين- ١  ٥٣٣
محال.'١^١^٠<^،، أبومحمي. حدسأ محال! الثمنمندي، عمر بن عبمى حدثنا 

تزيد،بن حالي ص سعد، بن ليث، مالتحدسا ضاي، بن عبل.اه حديثا 
بم،أنش،الألإازص،محال/:-،[ ٠٢٢٧]

^ونأكاخاس،ش:طواّاني،
عرجوا،أنثوا إدا حص اللمي.، ثبملوذعش 

رواهان، ضعيفوهما العمري عمر بن عاصم وفيه بن،١^، عداف فيه ضعيفر، (إساده ١ ) 
لوالصف ، ٥ ٠ ٥ أ/ المتاJرك ل والحاكم ٣، ٠ ٥ / ١ ٢ الكسر المعجم ل الفراق 

•م؛إسادهمإبيسجينانمانأمآأ،وفيميرالعزمالأكن ٢; الخامة العلل 
الجوهركابه•

البدايةق كما الدنيا أبي وابن ،  ٥٣م مكة ار أحبو والفاكهي (، ٣٦٩٢الترمدى)رواء 
،٦٣٩٦; الكامل j عدى وابن ، ٤٣٢ / ا ٥ الصحيح j حيان وابن ، ٣٦٩ا/ ٩ والمهابة 

الملخيصتالي ق الغاوادى والخطبب، (، ١  ٥٣نة)الأهل مدام، ثرح ل شاهين وابن 
٤٣٢لإ/الخاهبة ؛؛/حما،واسف،فيالخلل 

به.الصاخ ناغ بن ءبداف إلى بإضادهم 
العلامة،اليمان، الحميري، ماغ بن تح يي)هوت ت  T٤٨٩/ المثلأء أعلام سير ق الذهبي قال )٢( 

عمرأيام 3، اليمن من اسينة وندم ه الغي يعدوفاة فأسلم يهوديا، كان الذي الحبر، 
ؤيحففلالإسرائيلية، الكتب، عن يحل.تهم فكان ه^، محماو أصحامت، فجالس عنه، اينه رضي 

العلماء،نبلاء من الديانة، متين الإسلام، حن وكان الصحابة. عن المنن ؤيأحن. عجانبه، 
وغيرواحل.؟..(؟وصهيبج، عمر، عن! حديث، 

ل٣( ٢ ) سنة بحمص وتور حا واصفر الشام، بلاد ل الصحابة الجهاد•ع ل كعب، وشارك 
المائة،ناهز قد وكان للغزو، وهوذاهب، عنه افه رضي عفان ن عثمان المزمنين أمير حلافة 
البخاري.؛4 واصتهثهلؤ المنن، أصحامثج له روئ 



ازب

الآنص،حنغنييمطممحم،محنئوامثلدلك،حىإداائشمت 
؛.الثلاقكه؛^^^١١مس ألئا تبمحن 

أبوأحبرثا ماوت الأنصاري، أحثي بن الْمارك أبوالمعمر أحبرئا — ١  ٤٥٣
المئح،بن علي محمدبن ابوطالب أحبريا مال• عبدالجباو، بن الحسص 

اكاس،بن محمد أحبرثا ءال<ت مكينه، بن الحث—ص بن علي أحريا مال• 
أبوبكرأنحره ص، أبي بن أحمد ن علي أنحرثا مادث مهل"ي، ابن 

ايودينمحاكنلإ،واو:طكاالمش-ئ، 
ثاو:تش،، بن يوص عى بن مرواف أنحرثا مال؛ مسل،، 

البراق،عاى راكئا وأحئر رجالا، الثاس يحئر افن.؛ رث—ول مال 
بلأوثادئ الناس مإدابلثناتجتع حئزاء، ثاثة عش يدي، بتن وبلال 

^لأ،أبجأنسانئول،اض
دالاجردذأى•الأولون صدمة 

يدركولم (، ١٢٦)محة »\ت اكابعين، صغار من وه، بن نسه فإل للأمطاع، ضعيف (إساد0 ١ ) 
به.>^، ٧١كاتب، صالح بن عباداف عن ( ٩٥)الدارمي روا0 كما، 
قالمنة والدرة ، ٢ ^١٩ T/ للمهنمؤ اكن السالعزم مم كتاب، ل كما الدنيا أبي ابن ورواه 
وأبو، ١ • ١ ٨  jxالعظمة كتاب ل حيان بن وأبوالشيح ، ١ _U٥ النجار لأبن، المدينة أخار 

عننية إلئ بإسادهم 0 0 ٦! الإيمان عج، ثل واليهقي ، ٣٩•م/ الأولياء حلية ل نعيم 
يه.الليث 
منورواه يزيدبه، حاليبن عن لهيعة ابن عن ١( ٦ ٠ الزهد)٠ كتاب ؤ، البارك ابن ورواه 

١(.• الني.)٢ علن الصلاة فضل ل القاصي إسمامل >فه: 
أوالحسب، إلن المحبوب يهدون أي؛ الفاء وتشديد وصمها الزاي بكر )يزفونه( وقوله: 

.٣٨ ٤٣و/ المفاتيح مرقاة ق القارى علي ملأ ناله المحبوب، إلى الخحب، 
والتعديلالجرح ل ا كمبثقة ليس الم مبن مروان ولأن او<، للإرصا ضعيف(إسناده )٢ 

 /aبنعمروهارون أبي عن  ٠٣٧ / ١ ٩ والنهاية البداية ل كما الدنيا أبي ابن رواه ، ٢٧٥
ب•القرشي، عمر 





الخامشيىمح.أمالآثيثس
^^ء2ءءهءءءإأأةص؛2ءءأ^وؤته

الخامشاوب 

،يمحُهأوامحاءشنا
عئبن أبوئصرنحئد أح؛تدا قاوت الثاء، بن أختي بى معيد أح؛ردا ~ ١  ٥٣٧

أح؛تداأبوتممح-ال1 ونور، عمنبن محمدبن أحتزئا ت ثاو الزيث؛_ؤ، 
حدثنابمصقاوت خريب، بن علي أحبريا يادث داود، أبي بن عنداش 

صملئل، بن المحتار عن معيد، بن ثمان حدسا هاو! الثنان، ابن 
قال!أنى، 

امحثدمحءء الرجل،، دئٌئ المحامي يذم امح، يجيء اش. رثول مال 
بماصن،ثمحمحثضيايم

البعثق الجتاق الأزلي الأشعث بن مليمان بن عبداف أبوبكر رواه صحح، إٌناده (أ 
'آ(عنءليينحرباممشبه.)آ"

به-حرب بن على عن ١ * ١ / ١ تخرج المj أبوعوانن ورواه 
يه.الثوري ّفيان إلى باسساده  Y٨٥٦/الإيمان ق منيه ابن ورواه 
و، ٣( ٤ ) جزئه ق عرفة بن والحن ، ٤١١/وا ند المق وأحمد (، ١٩٦)لم مورواه 
الإيمانق منيه وابن ، ١٤٨٢ّآ/ الثريعة ل الأجري وأبوبكر ، ٥ ' / ١ ٤ ند الؤ، البزار 

 /Y الفوائد ل الرازي وتمام ، ٥٨٥ /Y ،المنوق ، ١ ٩ ١ ص الاعتماد لمماب واليهقي ٨
به.فكل بن المختار إلن بإسنادهم  ٤٧٩ه/ الموة دلائل وثم، ٨، ٩! الكثرئ 



^^ءه»لءءءصأص1ءاء»لصها

الثادزاوث 
والثلأمالصلأ؛ علته كرحوصه ذش 

١٥٣٨ -ilJابنأيئال::أنيئ1 يمدالأم،ئاو:ي\ذو\وسمم
تماو عمير، بن نعيد حدسا ماJت اش>اري، حدسا ئالت المنبري، حدسا 

مائلتاننن/ أنز حدتي شهام،؛ ابن ماو يوص، ض وف، اتن حييتي [ ١٢٢٨]
ااي٠ن•وصنعاءثى أنله ّكمابتن مدرحوصي إ0 ت ماو ام.، زثوو أ0 

^^ننمِسمحمممحمص^/
عمن،بن ئامع حدسا يال! مريم، أبي بن نعيد وحديي البحاري• مال، ~ ١  ٥٣٩

عمرو:بى ءتداش ماو مال: موكه، أي ١^٠ عن 
حوصيمجيرهنهر•اللمي.ت يال، 
المنلئج.من أطين، وييخئ اللص، من أسقى ماؤْ 

.٢٢١الثماءؤكيرادةمحجوم 
ثنمببجالإش؛بم/

بنأحمد أحبرنا مالت عتير، بن الحن-ن أحبرنا مال• الحصين، ابن ا أئمرن" ١٥٤٠
متنيه،حدسا مال؛ أبئر، حدتني مال: أحني، بن عنداف ا حدثنمال: جعفر، 

به.عفير بن سعيد عن ٦(  ٥٨٠)البخاري رواه ( ١ ) 
به.الزهري إلئ يإصنادهما ( ٢٤٤٢)والترمذي ٦، ٤ آ/ ١ المني ل أحمد ورواه 

والأواف•الأقداح وص كرر، جمع ركتزانه، نوله* )٢( 
الضياء.عن كناية وةيلت الكثرة، عن كناية الماء( )كنجوم وقولهت 

به•ُريم أي بن سعيد م، ( ٦٥٧٩)الخارى رواه )٣( 



تنهلاثقوو نمعت ت قاو حازم أى ص عبدالرحمن، بن حدسابموب، مال؛ 
،.الخوض١١عش أنا مول؛ البي. تمنت 

أدارآلثنيه يظمأ لم نرب ومي نرب، ورد مى 
\بهمتش،عن سمان، حدسا هالت ^، J^Jlنن عداه وحدسا ئالأحمد! — ١ ٥ ٤ ١ 

ئاو:منعود، نن عداش عى ، ؤائJ أبي عى 
الخوض•عنر مرُلقم آنا ارمح.ث رئول مال 

لالدريإيل-، ممال؛ أصحابي، يازب مآئول؛ يؤتي، رجال وقحتالجن 
ة1ألإوووايجولأم

عذاثوب، عذ رند، بن حماد حدسا محال،؛ يونس، وحدسا أحمد؛ يال، — ١ ٥ ٤ ٢ 

الأسقام.أمور من ونحوما والدلاء الحياض لهم ليصلح الواردين يتقدم هوالذتم، )قرطكم( )١( 
به.صعيد بن نيية عن  ٤٧٨/ tuالمسند ل ١-^،. رواه صحح، ر٢(إسناده 
طريمبمتمن ورواه به، الوليد بن عبداض عن  U٣٦٦/ . الختالق أحمد رواه صحح، رم(إّتادْ 

٠١٤صى إبليس تليس ق الممنف 
،١ ١ ٩ ٠ آ/ والجماعة التة أهل اعمماد أصول، نرح ق واللألكاتي (، ٢٢ ٩٧لم)مورواه 

ي4الأعمش إلى بإسنادهم ( ١٤٦)والثور العث، ق والبيهقي 
به.ملمة بن شقيق واتل أبي إلن بإستاده ٧(  ٠٤٩(و)٦٥٧٥)البخاري ورواه 
محيى.من ؤيجدبون الحوض عن بمم سدل، )ليختلجن( نوله: 

ومعمية.وفتنة بدعة من أحدثرا( ت)ما ويوله إلي• يصلوا أن تبل وقوله•)يوف( 
منيرتل• )لم ■'  ١٢٤—  ١٢٣ءا/ الستة ثرح ق الانوى عنه امله فيمالخهلا؛ي ال، ون

يوحب،لا وذللتا الدين، ق له لانصرة ممن الأءرابا حفاة من ارتدتوم ؤإنما أحل.، الصحابة 
•المشهورين الصمحابة ل قدأحا 
عددهم•نلة على بالممغير— — أصيحايي روايهءت ]ل توله ؤيدل، 
ورجحالإجابة، أمة لا ال-ءوة أمة بأمتي والمراد الكفر، من ظاهره هوعلئ نيل: غيره: وثال، 
ولوحالهم، عله حمي كونم ويؤيده ومحقا، لهم بعدا غاءولا ؛ ميرْ ا؛م، حديث ل بقوله 
عليه(•تعرض أعمالهم بكون حالهم لعرف، الإجابة، أمة من كانوا 



نالإ،عناينعنرمالت
^^مخنتظ;عمم،ئا:يرجن:اأ

3ي
حوكا1دوبمنالاو: ئتداكزِزينتيض، قاو1ظ: - ١ ٥  ٤٣

محال؛ذو، أبى عذ الصامت، بن عداطه ض الجونحق، 
ئآت4المض؟.افي، زئول :ا ئلت: 

قي^١^ الثناء، مى لآنسئأكم مجييمْ، والذي قال،ت 
الئضحث.الئفنمة الثلة 

'عثؤ آخرما ثظئأ لم منها شرب س الجؤ آنية 
ا0ذاى.لم منة شرب مى الجؤ، مى ميرابان فيه يشحب 

• ٢٣العثلرمى وأحش القن، من مالأأندتاصا 
به.المؤدب محمد ين يونس عن ٢ ٥ ٤ / ١ ٠ المني ق أحمد رواه صحح، إستاده ( ١ ) 

به.نيد بن حماد إلن بإستاده ( ٢٢٩٩)مسلم ورواه 
به.إلئ بإستاده ( ٦٥٧٧)البخاري ورواه 
الشوبكبين كيلا، وعشرين ة حممعان مدينة عن وتبعد الأردن، سرمحي تقع مدينة جرياء 

'^٢٩٨ ٤ ص الأثيرة العالم ينظرت بجوارها، أذرح وتقع ومعان، 
بصوت'يصب ت وقيل متواليآ، سريدآ سيلأنتا سيل أي وصمها~ الخاء ~؛فح )يشخب( قولهت ( ٢ ) 

الجدولآي الخاء، متعب وهو ميراب، تثنية الياء" وسكون اليم "؛ير )ميرابان( وقولهت 
الحوض•إل الخاء منه يجرى الذي 

بنعبدالعزيز عيدالصمد أبى عن  v٢٥٤/ ٥ المسند ق أحمد رواه صحيح، اضتاده )٣( 
يه.العمى عيدالصمد 

٢٣٠)لم مورواه  أبيوابن ٣، ٠ ٦ / ٦ المصف ق شيبة أبي وابن (، ٢٤٤٥)والرمدى (، ٠
،=١ ٢ ٦ ١ ٣; ق والاجري ، ٣٧٩آ/ المد ي والبزار ، ٤٣٣ ٢; التة و عاصم 



والثلأمالثلأة عني حوضي ذكر ى الثادس التاب 

أ-حترثا(؛ Jiiالحثن، بن صئ أح؛روا اطي،دال؛ عسي بن محمد \؛زنذ\ — ١ ٥ ٤ ٤ 
بنحدسا قال! عمزويه، ابن أحترئا محمد،مألت عتالالعاف_ربن 

بنعثمان حدسا ت قال الحجاج، بن مسلم حدسا ت مال، تفاف، بن محمد 
بنرمح، ز طارق، نغدَبن عذ ثسهر، بن على حيكا مال؛ ثية، أبى 

ئ١ل;حديثه، عن حزاش، 

عدن•من أبمث من لأبمد حوضي إ0 اش دثرل هال 
طونحا:لموئوبجالإلايَ

يانثوJافjمق١؟.مالوا: 
صفيث،صمتمرى.

ماعش وايئما مسلم، مال الدي والحديب الحدث هدا بإحراج اثري 
مز،ذبمينالأَحادث•

به.عيدالصمد بن عيدالمحزيز إلئ بإستاده ( ١ )٧٣ البعث كتاب ق واليهقي 
وجهين•يحتمل وهذا أؤلرد، بمعى راذود ٣؛  ٩٦/ ١ المشكل كشف ي الخصف محال )لأذود( ( ١ ) 

غيره(,تقديم يجب من طرد ؤإما يستحق، لا من طرد إما 
•به شيبة أبي بن عثمان عن ( ٢٤)٨ ملم رواه ( ٢ ر 

اعممادأهل،والأتكانىJهمحأصول 
به.شيبة أبي بن عثمان عن ( ٥٤٤)الفوائد ق متمي أحي وابن ، ١١ ٦٩٣/ والجماجة المنة 

اليومحا ؤيراد الشام، يلئ مما ( ١cحاليالأحمر القلزم)البحر يحر ساحل علئ مدينة وأيلآت 
الهندوبحر اليمن، ناحية من الهند بحر ساحل على مشهورة مدينة وعدزت العقبة، مدينة 
الهندي.الخحيهل الأن يسمن 

الوجه.أبيض كان من وهو أغر، جمع رغرأ، ت نوله 
إلئأو الأشهاد، روس علئ دعوا فإذا واليد، الرجل أمض كان ما هو )المحجل( ت ه وقول

اكنة.هذه الخةكانواءلن 



^^!أ5صءلءءء»لص1ءصأء

الئايغاوث 
قيذرساتيه

مشمع.وأول ثالع، أول أُةماوتآنا اشر. عنر ئريرْ أبي حدث ق ّسد، ئد 
محاو!أعين، ، أحبردا؛jjت هال المظمر، أحبرنا١^، ت هال أحيرذ—اعبدالأوو، " ١٥٤٥

تمد[لآ،،بن ]خدئثابمى، هال: البماوي، خدئنا قال: م:>وم خدننا 
تمحْ أبي ص جرير، بن/ عمرو  criررعه أبي ص حيال، أبو أحثريا همال؛ 
كهشرمنهاتنحه، وكانث، الدزبغ، إثؤ وؤخ بلحم، اف. رشول أئ 

دهثه،دمهال:

دجلعر افن يجئغ دللث،؟ لم ئدروذ وهل القيامة، يوم الثاس ثه آنا 
البصر،يبقيهم الداعي بمجنهم واحد، صيتي مح، دالآجرين الأييص 

ولألآتطٍمون ما ؤالكنءسا النم منر الئامنر هيثع وثديوالئ—ئم_ا، 
يحت٠لوبي.

ألأقد ما نه انتم ما ألآرو0 لبمض: الئاس بمص قمول 
بمعهاإفي،رمحامدلك؟•

ياآدم،همولوذ: مأدو0آدم، أبوؤمآدم، محمولبمضالئاسإ؛نض؛ 
طرق،ثلاثت منر الحاديث< هذا يروى البخاري فإن فيه، ثلث، لا وهوحطأ الأصول،، ق (كذا )١ 

أمح،م، محي بن محمد عن نصر بن بن إسحاق، طريق، من ، ٤٣٣ ٠ ل الأول، فالْريؤا 
أبيمر أسامة أبي، عن، نصر مح، إبراهيم بن؛ إسحاق عن، ( ٣٣٦)١ الثاف والطريل، به، حيان 
حيانأبج، م، المارك مح، عبداش م، مهاتل، بن، محمد م، (  ١٤٧ )٢ اكالثة والطريق يه، حيان 

الإمامدوائه فهي، اكميأ حيان معيد؛>، بن يحنى حيان أي عن، معيد بن يحص رواية أٌا به' 
.٣٨٤/١٥احuل





:إل2عههههس252^^ءصأءصأهء

موتى•إر ادهبوا عيري، إلى ادهبوا متى، 

اصطماكاف، رسول أئث موتى، يا • هيقولوف اللام، عليه موتى ميأيون 
إلثارئ ألا ربك، إل ه ائثغ الناص، عد وذي اف/رتاكه، 

.دثثنا؟ رئu ي ف؟ حن 

مئأ4،قتنث ثئصب ٢ عصث ١^؛ عضب قد رى إل ت موتى لهم همول، 
مسي،مسي ^^1، أومن نم متا قتنق وإى مثله، بميم قنحب ولذ 

محنى-إر ادهبوا عيري، إر ادهبوا مني، متى 
ألماهاإرو'كلمت4 اف، رمحول أنت، ياعيسى، قيقولوذت هياتوذعيسى، 

لنائائح المهد، في الناس وكلنت، هو، هكدا قاز،ت منه، ورؤح مريم، 

يئشتعصتا٢ اكزم عروجزقدعيب ري إ0 عيثي، لهم هيمول، 
ثوب:لمثنذثا،اذمواإرمى،طو4ُ،ثوذ:م،بمدةة4ُ، 

محمد.إر ادهيوا 

وكأنهلهم، التكيت ؤلريق عالئ ام الأصنينمي ءقإهدهمسا ئملئ> * والثانية 
إياه.لتعفلمهم فعله 

مباحشرعي منمي وهدا الدين، ل أحته ؤيريد أختي، أب ارةُ مزوجته عن قوله والثالثةت 
الأذئ.من ووأ>الصها زوجته عن يدام ان وأراد عليه، عبار لا 

سلق أي اف( ذات ل منهن )اثنتين رواية: وو اف( ذات ل )كلهن : الحديث ل جاء وقد 
بلاف، دين لنصرة العمل ق الكدب العلهاء أجاز هنا ومن اف، كلمة إعلاء بدلك فنمي اف، 

واجا،والكذب مجحرمLا فيه الصدق فيكون افه دين لصرة العمل عش حيف إذا انه قالوا: 
وماإليه، يودى اليتم، الضرر أجل إلامن الكذب وماحرم صرر، إلئ فيه بمؤدتم، المدق، لأن 

وعالئصرر، الصدق عالئ ترتب، ،إذا به، يحصل الدتم، النفع أجل من إلا المدق أوجب 
الحكم.وانتقض الأمر، انعكس نفع، الكذب 



ساثغنيذِرسنيه

؛نك٧٥١عقن الآئي؛اء، ؤحادم افه، ونول أنت محمد، ظ كقولول! هيأتؤني 
مارئ ألا وجل، عر ربك إلى ا لنقاثلإ يأحر، وما دسلئ،، مى مدم ما 

نخنفه؟آلأؤئىمبمثا؟.

^كناهايربيمؤلك،مممثحافُعزقاثموم 
ثقالإيقتنةافاءعي، وحض تخامده، من ومحم عم، دجل 

أمتيزب محأةوو،ت سي، افي تزئنطة، رأتف،، ارثع محمد، قماوث؛١ 
[١٢٢٩]رب،• ظ م، ض يارب ب/مم، 

الأيمناناب من عي لاحساب، من أمتك من أذحل محثن•، يا ه؛ئولت 
الأئوامحتؤ.مى سواه يما الئاس فركاء وهم الجؤ، أبواُب، بن 
ثكماالجؤ مصايع من مصراعين ين لما يل•؛، مجي والذي ياك ثم 

وبمرئل١،•مكه بجن كنا أذ يتجر، مكه بجن 

المطيعؤ،أح؛تنا قال،ت الميم،، ايى أحبرنا دال،ت الحصص، ابن أحبرنا - ١ ٥ ٤ ٦ 
ننيحص حدسا ت قال، ايي، حدش قال،ت أحمد، بن عداض حيننا مال،ت 

مالاكأتنن أنس عى قتاده، أال،تحلسا عروته، أبي ابن مال،!حدسا نعيد، 
دلك،هبجموف القيامة المؤْنوذنوم يجتبمغ ئاوت ه، البي عن 

هدا،مكاننا مى هآراحنا وثعاش، تبارك ربتا عر لوانثن—ثننا يقولوذت 

المحادثونجمع وقد متواتر، حديث وهو العفلمويا الثماص حديث هو وهدا صحح، ستاده إ( 
طرقه.

واحد.مدخل علئ المضروين البابين أتم،ت الميم" "بكسر ٌصراءينآ ربين لقوله• 



^^^لءصءءءأصعءلءصلسهءأ

قاو:أن إلئ ص الخدث قي ث زذوهرث آم، قأتون 
يجوعر رد رأيت لإدا لي، قديد عردجل، عررد مأنتأذة هأهوم 

يدعني.الهُأل ثاء ما ثدمحي وجل، م ثاجداؤزد أوحزرث، وهنئ 

سمع.واسم ينطئ، وثل ينئع، هل ارهع، محثث. يا ثاو! يم 
هأذحثهم-^١، محي آثع م مثمنه، بتخميد هأحمث. رأبي، هآزهع 
الجث4.

تاجناأوحززت وهت، وجز عر زي زأتئ  ١٥١٥الئاته، |وته عود أم 
محئت.،و\ !زهغ يماو: م يدعني، الأأ0 ثاء ما ٥^^؛، عزوجل، 

ئشي.^١>؛^ مطة، ونز ينئغ، هز 
هأدحثهم•^١ يي محي. هبا م مثمنه، يسميد هأحمدْ نأيي، يآزهع 
الجنةَب

ينكزممارثس،،أزخززتتاجت.ا
وهزبممخ،محثئ.، ازدغ يثاو: م يدعني، ١^^ قاء ما تدعني لني، 
ممثئشه، يتغميد هأحمده رأسي، هآزع سي، وانح مطة، ونز 

أشث؛ثخئليطا،هبجلمانج.
١^.جه س إي ثابجث يانُث، يآقوو: ، ١^١٩عوئ أم 

لاإلأىل،ث النارس ثى بحرج مال؛ اللمي. أف مابك، بن اأس هخدثش
بثْ،ميحرجمنالأارسمالتإبافُ،ؤثالذيمحسمحنائ 



ساثغنيذمسني.

لأفِسامحُِزنيم
قتادْ،حدسا مال؛ يخص، بن همام حدسا مال؛ بهز، وحدسا أحمد؛ ل يا — ١ ٥  ٤٧

صأس:

ؤإتيلث، ماسحث بها، مددعا دعوة ثى لكل إ0 • هال اف. رسول أ0 
يزملأمتي ثثاعه ٥^؛، احسآت 

الئجمم.ل الثلاثه الألجادث 
ء1دافعى محمد، بن رمئ حدسا مال؛ وحدتناأبو■ءاير، أحمد؛ يال، — ١ ٥ ٤ ٨ 

مح؛،صمحينمحينم،صبيت
وحطييم،السين إمام شن، المامه ثاذيوم إدا ت هاو انه ه الثي عن 

مخررم.عتز ثماعتهم وصاحب 

أبوممون بربن حدساحن ئال؛ محمد، بن وحدسايوثس أحمد؛ نال — ١ ٥ ٤ ٩ 
■محال أسن، عن اسن، ين الئصر عن الانصاري، الحطامب 

يه.القطان معيد بن يحص عن ١  ٩٦/ ١ ٩ المني ل أحماو رواْ صحح، إسناده ( ١ ) 
ماجهوابن (، ٢٥)٣٩ والترمذي (، ١ )٣٩ الم ومس(، ١٧٤ ٠ و) (، ٤ ٤ ) الخاوي ورواء 

إلن(يإسادهم ٤٣١٢)
يه،أصد بن حز عن  ٠٣٧ / ١ ٩ المني ق أحمد رواه صحح، إسناده ( ٢ ) 

٢٠)مسلم ورواه  به.قتادة إلئ بإسناده ( ٠
به.أنس إلئ بإسناده ( ٦٣ ٠٥)البخاري ورواه 

به.العقدي عمرو بن عيدالملك عامر أيي عن  ٣١٦٩/ ٥ المني ق أحمل رواه حن، إسناده )٣( 
به.عامر أبي عن ( ٣٦١٣)الترمذي ورواه 
كلثببن والهتثم (، ١٧١)المني من الختتخس، ل حميد وهمدبن (، ٤٣١٤)ماجه ان ورواه 

^همشصداف؛نسمدينشل
الباب.هدا مائة ل آحر بإسناد الحديث وسيأق به، 



^^وٍءءاصءهءوءإ1صهووص

إيجاشالصراط، ننتث أض أنتظث لمايم إي مادت ه، افث ئثي حديي 
ممال:ام، ه مش 
—إليك تجتمعول أومادت — بمألون يامحمد الابياءقدجاءئك هذْ 

ئأ؛ما لثم ؛، ٧٥١يشاء حتث، إش؛ الأمم، جمح نص يثرى أذ ، ٠٧٥١ديدعوذ 
قهوعلة'كالركمة،، المؤمن/ قاما الم3،، ني ملجئوذ دالحلمح، يؤ، أب[  ٢٩]

انثظز>شوئإص.فقاو:
ولاهنطش، مناك يلن لم ما ملؤي العرش، ثحث قمام اف، ئي مدم، 

همزمحئد إش ادم، أن جبريزت إش يجو الألأم مأدحى مزنل، ثني 
يشي.وا>ئب ينط، نز ولتل1أ.( ارلإ له؛ 

مناواحدا، إساثا ثينبص سعؤ ثز مذ أذأ-مج أمنح،، قي مئمت 
حىنمت، إلأ ةماما منة أقوم قلا وجز، عر رش إلى يزدد زك 

مذمذأمتك يامحمدأذجل أذمال؛ مذدلك، افُهمروجل أعطاني 
عشومامت، محلصا، واحدا يوما افه انةلأإلةإي نهد مذ اش، حنق 

ذلك^/

أنوحدثني قادت ذكواذ، بن الختن عن يحص، وحدثنا أحمد؛ قال - ١ ٥ ٥ ٠ 

منورواه به، المؤدب محمد بن يونس عن ٢ ٠ ٩ آ/ ' الند ل أحمد رواه حن، ساده إ( 
.U٢٤٨/ الحارة ل القدسي الضياء ت طريقه 
به.يونس إلئ بإسناده  ٦١٦ fyالتوحيد كتاب ل حزيمة ابن ورواه 

لهدابالحسن الرماوي حكم وقد أحمد، به ت)تقرئ ٢ ٠ ٥ آ/ * والنهاية البداية ق كثير ابن نال، 
الإسناد(.



الي.ازب 

حصص؛ئ حدمحي مال؛ رجاة، 
ءبم1ننصسماثردنمش2اعةس، قواي. 

امحمحزرا،•
S^I  البماري.بإخراجه

حزب،تن بنطام حدسا مال! -حزين،، بن ئلنمان وحدسا أحمدث مان، — ١ ٥ ٥ ١ 
ماJاتمالك بن آس عن ^١؛^، ٠١١أئعث، عن 

عنمئون، بن حزب حدسا قال،؛ محمد، بن وحدسايوش أحمدث ماو — ١ ٥  ٥٢
^ثأنى، عن بن!_، ^ ١١

عيثيجاءني إي الصزاط، ئن؛ث أمتي أنتظث لمائم إر ١^.؛ دثول مال 
مماوث

ده«معيدالقطان بن يحين عن  ١٢٨ني المل أحمد رواه صحح، (إسناده )١ 
ابافادمإدصبم•٤٣١٥آ،واينير٤٧٤ىددر•ورواْ 
طولإلئ اره إثبل لهم، تنقصنا ليست وهي جهنم، إلى الب هدم لالجءن٠ءين، قوله• 

بشغاعةفيخرجون خروجهم، من وأص م، الأمهدا عليهم ١^، حتن جهنم ل، يهم تعل• 
ه.اف رسول 
به.حرب بن سليمان عن  ٤٣٩آ/ ٠ ني المق أحمد رواه صحح، رآ(إّناده 

محبفياكوحيد\/آهآ،واّفياوناممرئ
حرب;ه.بن سليمان •ا/'آمءن 

وابن، ٤ • ٦; السند ق وأبويعلن ، ٣٤• آآ/ السند ق والزار ٢(،  ٤٣٥الترمذي)ورواه 
به.أنى عن ثابت إلن بإسنادهم  ٣٨٧/ ا ٤ المحح ل حبان 

الحدان.جابر بن عيداه ابن هو• وأثعثا 



^^؛إلءأءإأصهل:ل2ءهص»عأ

تحميرا،.ظ جاءيك ذو \ؤيء هذه 
هال!\لوولمؤ،، أبويصر ؟-^jI مال! القاء، بن احمد بن سعيد أحتزئا — ١ ٥  ٥٣

مال•داود، أبي ن أبوبكر أنتحريأ مال؛ رئجور، بن عمر بن محمد أئتريا 
نننياد ص حند_،، تن •ء1دالثلأم حدسا هال! •هزهه، بن الحثس حدسا 

هاو!عمرو، بن عداه عن مرادرآ؛، بن نمان عن حشمه، 

ءمح:مشإثماكَ،
لا،الئشن؟ ننمحن ءذي ثأممئ، أعأ الئأاعه، هاخزت 

الخاومحامح>م،.

يابّتا،بن هيئ بن أبوبكرأحمد أحبرثا مال! الثران، أبومنصور أحبريا " ١٥٥٤
الحاهظ،الئظمر بن محقي حدس_ا ! ^ علق، أيي بن علؤ أحيردا هال: 
اشوي،عيسئ نن محمد بن ع1د.اش بن الحث_ن أبومحمد حدسا هال: 
JlJ :، حدسامحمدئال: ههزاد، بن ع4داش حدساأبوجابرمحمدبن
نمائخدننا هاو: ثاثول، ئونن خدئنا هاو: الطانكاف، اكام_، ١;؛ 

وتقدمبه، المؤدب محمد بن يونس عن ٢ ٠ ٩ آأ/ ٠ الماد ل أحمد رواه حن، (إساد0 ١ ) 
ّل•بل تخريجه 

لكما الونس —بفتح )نعمان( يقسط وبعضهم قراد(، بن نعمان بن )علي ت يعفهم (يسمه ٢ ) 
.٢٢٣٥؛/ والمخلف١^-^ 

داودأبي بن عبل.اش أبوبكر رواه مجهول، وهو قراد بن التعمان فيه صّعيفح، تاده امس)٣( 
به،عرفة بن الحسن عن ( ٤٥)البعث كتاب ق السجستان 

منورواه به، الملائي حرب بن عبدالملأم عن )٣٩( جزئه ل عرفة بن الحسن ورواه 
كتابق والييهقي ، ١١٧٦\ا والجماعة المنة أهل اعمماد أصول شرح ل اللألكاثي ت طريقه 

حديثاالأربعين كتاب ق الصوق سعد أبي بن أبوالبمركات الشيؤخ وشح ، ٢٠٢ص الاعتقاد 
٤ ٦٦٨! المواتي إثارة ل والعلائي العوالي)٨(، الصحاح من 

حرب.بن عبداللأم إلئ بإسناده ١ ٩ ١ / ١ ٣ الكبير المعجم ق الطراق ورواه 



اتاباثغنيذرستي.

: Jliعبداض، ض علمنة، عن -؛، ^١٠٠عن منصور، عذ الثوري، 
هبياك،وإنياظث

ا}ثأ}3له؛را/لألئدتي؛ا الماثه يوم لأنتي ثماعه دغهميي 
وأبوالحنين١^^٠، أبوصر أح؛ردا مال،ت أحثي، بن إمناعيل أحترئا — ١ ٥ ٥ ٥ 

الثنري.بن وأبوالماس، ^، ٠۶٤١١ا؛ن 
٠الواتالبم_ري، بن أبوالماس_، أ-؛موا ئال; أحمد، بن سعيد وأ-؛صدا 

ننمحمد حدسا ها5(1 التعوي، أحتزJا ماو<ت المحثص، أبوطاهر احبرئا 
زيد،نن علي، انحردا مال؛ هثنم، حدثنا مالأ؛ يوص، بن وئ-زيج ^، 

مال؛الخدرتم(، نعيد أى ض منم، أيى عن 
ثاغوأناأول ولامحر، الماثة يوم ادم تيدولد أنا اقو.؛ رسول، مال، 

ثنمصثلأق>رْ/
المهتدى،بن نن أبوالحث_حدسا مال،؛ الأرموي، عمن بن محمد أحترثا — ١ ٥ ٥ ٦ 

[٠١٢٣ ل عثمال حدسا داو(ت ، المعدل،/ ء1دالأه ين محمد أبوالحثن داو!اح؛زوا 

المغنيل كما بالكذب متهم وم الهلايكابي، مجمع بن القاسم محمدبن فيه مروك، إسناده ( ٤ ) 
الترمذيله روئ وهومتروك، البلخي، يزيد بن هارون بن عمر وفيه ، ٦ ٢ ٥ / Y لضعفاء ال 

•به التتوخي المحن بن علي القاسم أبي عن  a٣١٥/ البغدادي الخطب رواه ماجه، وابن 
الذنوب.مجن ء بثي تليحوا الذي أي )المتلهلخين( فوله؛ 

إلىبما برم، شواهد له الحديث دلكن جدعان، نيدبن بن لضعفاعلى ضعيفا، إسناده ( ٥ ) 
الحديثوتقدم به، الغوك، عن ١ ^١٥ / ١ الئحله«يادتا ل المحلص أبوطاهر رواه الحز، 

تخريجه.وذكرنا المجمومة، هذه من الأول، الباب 3، الإستاد -أذا 
الغدادكا•الزينمب الماس الهاشمي( علي، بن( محمد بن محمد هوت وأبونصر 

عبدالفه.بن محمل. بن أحمل. أبوالحين هوت النقور وابن 
السري•بن( محمل- بن، أحمل■ علير؛ن أبوالقامم هو؛ الري وا؛ز( 



بنووح حيى داو(ت مرووق، بن حدسا ،؛ Jiiأحمد، ابن 
بنجابر نح أيه أبوالرير، أ'ح؛ردا ت يال جرج، ابن ا حدثن■مائه، 
يمول!عLناش، 

دغؤىولحهلئ أهتؤ، قي بها دعا دعوه ض لغل ت قاو اي.، عن 

أيوب،أحمدبن بن الحثسص أحتزJا ،; Jliالحافظ، عندالوهاب أحبرئا — ١ ٥  ٥٧
عمروبنبن محمد احبرJا د-الت بثنا0، بن حددناأبوالءصسن ئال! 

ركري1حدسا مال! الدقيقتي، عندالملك، بن محمد حدسا ،! Jliالنحتري، 
بنمحمد بن عداش ص عئرو، بس اش محي أح؛تنا ئاوت عدي، ابى 

محينمحينم،ضبي،مالث
وخط؛يا،^، ^^ِ.:إذاكانينماصمحئبمم 

نقوزى.عتز ثماعتهم، وصاحن، 

يه.روح يإسادهماإلى  ٠٣٣ / ٢٣المنيق وأحمد (، '٢ لم)١ مرواه صحح، إسنادْ )١( 
(٦٣• هريرة)٤ أبي ث، حديمن أحرحه ؤإنما حدي—ثاحائر، من البخاري يخرجه م ول

حدبث،أنس)ه'مآ(.و)إماإما(،ومن 
. ١٥٦٣/ ١ بغداد تاريخ يفلر: البزوري، أبوعوف عهلة ابن هو: مرزوقا بن ومدالرحمن 

قكليب بن م واله(، ١٧١ند)المن النتخب، ق حميد ين عيد رواه حن، إمناده ر٢( 
افدمأممو؛ممطسادهمإئزشا؛نءدىه.

الماركلأبن الزهد زوائد 3، الموزمح، الخن بن والخض (، ٤٣١٤ماجه)ابن ورواه 
إلنبإسادهم ١  ٤٣/ ١ تدرك المسق والخاتم ٢، • ٨ 0ا الكامل j عدي وابن (، ١ ٦  ١٧)

■مثداشينءمروالرقي،بم
بنمحمد ض عبداه إلئ بإسادهما  ١٧٧! ٣٥المد ق وأحمد (، ٣٦ ١٣الترمذي)ورواه 
الباب.^ا بداية ل آحر إساد من الخدبث، وتقدم به، عميل 



اسرداض p س

لثامناس 
المحمودالمقام ذكر قي 

احترنائاوت علي، بن الحس أحبرنا قيذ•' محمد، بن اش مه ا أحرن— ١ ٥ ٥ ٨ 
أبي،حدثني ناو؛ أحني، بن عتداف حيكا ثال؛ حنمر، بن احمد 

ا.حنب١١بن محمد حدكا مال! رك، عد بن يزيد مال!حدقا 

الريثى،أبويصر احبريا مال! البئاء، بن أحمد بن سعيد عايثا واحبرثاْ 
 !j،-^ مالتداوذ، أبي بن ع1داض أحبردا قال؛ رئبور، بن أبوبكر أحبردا
عنالربيدي، -^٥١ مالأ1 تمة، -^٥١ دال1 اوا، عثث—عمروبن ^٥٠١ 

مالي•بن ئب عن ئب، بن عبدام بن عدالرحض ص الرهري، 

عشوأش ئأؤوذآنا القيامة، يوم الثاس يبمث مال• اقو. وثول، أف 
ثاءما يأمول، يودذلي، م حفراء، حله عروجو وش ديغث-وني ئو، 

اسئودل٢،.افُأنآدول،ثبم،القا؛ 
حدتانيد، بن نعيد حدتنا مال! المصل، بن عارم وحدقا أحمد! ئال — ١ ٥ ٥ ٩ 

به.الحمصي النيلي عبدربه يزيدبن عن ٦ • ٦! ٥ ني المل أحمد رواه صحح، إصنادْ )١( 
عن( ٢٧البعث)كتاب ق الجتال داود أبي بن عبداف أبوبم رواه صحيح، إسناده )٢( 

به.عثمان ين عمرو 
لوالغوي ، ٤٣٦ ؟/ النة ل عاصم أبي وابن ٣، • ٩ م/ اعير اكار؛ح ل الخاوي ورواه 
المعجمل والطراز ٥، ٠  fxالأنار مشكل رح ث ق والطحاوى ، ١ ٠ ٧ م/ الصحابة معجم 

كاسنمأم،وا؛نثرانفيالأئلي>إخاا(طسادم

لواللألكار ، Y٣٩٥/ المدرك j والحاكم ، ٣٩٩/ ١ ٤ الصحيح j جان ابن ورواْ 
الخولألحرب ين محمد ؤلريق من  ٦١١٨٤/ والجماعة المسنة أهل اعتقاد أصول ثؤح 

يه.الزييدي الوليد ين محمد عن 



ابنعن والأموي، علمنه، عى عراأ؟راهيم، عثناذ، عى الحك،، بن علي 
تل ما منعرد، 

المائة.المحموديوم المقام لأهوم إني اف.ت رئول هال، 
المحمود؟.المقام وما الأئصارت من رحل هقال، 

أحديقومه مقاما/١ محأقوم حما0عنلألا،، عزاة بكم إداجيء داك دال،ت 
•٢٢١دالاجردذ الآئلو0 متم،،نيم،بج 

ابيعن أبيه، عن الزعافري، داود حدسا ماو،ث ركع، وحدسا أحمدت مال — ١ ٥ ٦ ٠ 
مال:

.٢٣١الثماعه التخئود الثقام ه: اف رئول هاو 

مخدض•ض يض رغرلأ، اقوله• ١ ل 
اا.لس،وكان واحتالط صعق وهو الجلي عمير بن عثمان القفإان أبو نه صعق، )؟(إسناده 

به.الفصل ين عارم عن  ٣٢٨ ١٦المني ق أحمد رواه المائي، إلا المنن أصحاسج له روئ 
وايو٨، ٠ / ١ ٠ الكبير العجم ل واسراق (، ١  ٦٧الأوائل)محاسج ق عاصم أبي ابن ورواه 

 jبإمادهمإلئعارمبه. ٢٣٨إ/حليهالأوبء نمم
يه.نيئ بن صعيد إلئ بإصنادْ ٤ ٩ / ١ ٥ التفسير ل الهلجري ورواه 
لوالحاكم ، ١ ٦ ٠ ٧ / ٤ المريعة ل الأحرى وأبوبكر (، ١٨٤٥المنن)3، اكارمي ورواه 

به.الحكم بن علي إلئ ؛إطد٠م ٣٩٦/٢المتدرك
لهروئ وهومعيق،، الزعافري، الأولى عبدارحمن يزيدبن بن داود فيه محعيفؤ، )م(إصاده 

الندق أحمد رواه صأق، كما صحيحة شواهد له الحديث، ولكن ماجه، وابن الترمذي 

لأبنالزهد لكتاب، روايته ق الخروزى ن المحبن والحسين الترمذي)زام"از(، ورواه 
،١١٠ والبزارفيالسندبا/ ، ٣٦٤\االمنة كتاب، ءاصمj الٍارك)آاما(،وا؛نأبي 

^^ساوىوصحضلاصم-ْ،والآجرمح،في
الإيمانشب، j واليهقي ، M٣٧٢ الأولياء حلية 3، وأبونعيم ، ١ ٦ ١ ١ المريحة؛/ 

به-حالأودمح، يزيد بن داود إلى نادمم بإ٦ٌ^١٤ / ا 



سامحفىذماسمماسد

عليبن عبدالعزيز أح؛تدا ياوت المزاو، محمد بن عداوجمن أحتزئا — ١ ٥ ٦ ١ 
تقال التعوي، حيكا قال; المحلص، أبوطاهر مت، ئالأ بق، الم 

داؤدض انة، ■حاوكاأبوان-iال: عثن، ئن PطJاش أبوعدالثحثن حدتنا 
ئن.زذ'عذر الأودي، يد ابننو

ه^١ ٣٤مثاما رك معثلخ، عردجل،• مذلي j امحق. عن، 
،.^١١نؤ أشمع اثدي الثمام ئز قال: [ ٧٩]الإ1راء: 

تقال الجوهري، محمد ر أحتزثا قاو(ت عتداكائي، بن محمد أحيرئا — ١ ٥  ٦٢
محمدبن عنس، ئسحدثنا ثال،! الخريي، جنمر ين عتدالعزيز أحتزئا 
عدالحمد،بن حرير حدتتا ثال،! وكح، بن سمان حدكا قال; الداؤع، 

قادتميرْ، ر عذ رزعه، أمح، عذ الساع، نن عنازة عذ 
مإي،ثونةقاثاJلمثبمأخدا الثالمن قاونثولاف.:ئنينئ 

.٢٢ثندىر١^١ يقيمه 

رواهعمر، ابن حديث ومحن ٧(،  ٤٤٠الخارتم،)رواء أنس، حدبن، من شاهد ولالحدينا 
(.٤٧١٨أيضا)المخاري 

لالمحلص أبوطاهر رواه الأولى(، عبدانرحمن بن يزيد بن داود مه صعسم،، (إساد0 ١ ) 
أهلاعتماد أصول، شرح i، اللألكائي طري٠هت من ورواه به، الغوك، عن ١ ٤ ّآ/ الئحتصيانح 

١. ١٨٥اوةوالجمائأ/
عبدالعزيزبن محمد بن عبداف القاسم أبي عن ١ ٦ ١ ٠ الشريعة؛/ j الآحرك، أبوكر ورواه 

ؤ،وأبونمم (، ٧٩٣الفوائد)ؤ، الرازتم، وتمام ، ٧٢آ/٥ التوحيد كتاب، ق حزيمة ورواه'ا؛ى 
به.أسامة بن حماد أسامة أبي إلئ بإسادهم  Y٢٣٨/ أصهان أحبار 

الصححj( ان حبوابن ، ٢٢٧/١ني المj( راهويه بن إمححاق رواه صحيح، ناده (إمم)٢ 
طويل.ين، حد صمن به جرير إلى بإسنادهم  ١٨٥ / Y الإيمان كتاب، ق منيه وابن ، ٣٨• / ١ ٤ 



^عءء»ءصه»ل!1؛هعلءدءعس

أح؛زوامال؛ محمد، عطوالمادربن أح؛توا مال؛ ثاصر، بن محمد وأحبرئا — ١ ٥  ٦٣
الثر_^^،عدافه بن أحبرياأحمد مال؛ ١^٠،^،، عمر/ بن إبراهيم ،[ ٣١٢٣'

الولد،بن عنس بن محمد حدسا هال؛ بخمتح، بن أبوبكر احبرئا ئاو،ت 
بنشريك بن بئر بن محمد حدش المروذي، أبوبكر أإمرئ-ا نال• 

روق،ابى بن عت_ادة حدسا مال؛ عمه، محمدبن حدسا دال1 عإ_دافبم، 
الصحاك1عن يحدُثج، نمنتأبي مال! 
؛4مماءا٤^^١ ؤنيأنبمثك،ك، يعاد•  iiyقي ماس، ابن عن 

.٢١الرش؛عش يئعدْ يال،؛ [ ٧٩]الإماء: 
مسمول،بن إبزامم حدسا مال؛ بفر، بن محمد وحد؛ني ت المروذي ثال " ١٥٦٤

للق؛حدسا مال؛ زياد، بن المطلتا حدسا م١ل؛ 

ؤمحأنبمثكهسامايدا؛ت مالي ينله ي تجاهد، عس 
[داJ;ضJةعراكنشل٢،.n٧٩لإصاء:

كمابثقة( )ليس ت معين ابن قال عيال، روق أبى بن عيادة مه جدا، صعيما (إمناده )١ 
أيصتآوفيه الكول، الهم—داق الحارث بن عطية اسسمهت روق أبو وأبوْ ، ٥ ٥ ٩ ه/ لكامل اق 

أبوروا0 يعمدة(، ت)ليس ٠ ٥ ٩ / Y المض ل الدهى نال الخص، شريك ثن يشر بن محمد 
وأبويعلئ، ٢ ٥ ١ / ١ للحلال السنة كتاب ل كما المروذى الحجاج بن محمد بن أحمد يكر 

شربن محمد عيداف أبي عن ( ٤٦٩)الصمات لأخيار التآؤيلأت إبطال كتاب ل الحنبلي 
يه،النخعى عيداه بن شريك ابن 

به.الضحاك عن جوبمر إلن يإمناد0 ٢ ٢ ١ v/ الأثار حا،ع ل الدمشقي الدين ناصر ابن ورواه 
بنمحمد بن ايراهيم وفيه الحديث، وهومتروك صاليم أبي بن ليث فته جدا، صعيف )لإ(اسناد0 

ينمحمد ين أحمد بكر أبو رواه ،  ٦٣/ ١ لاعتدال ا مجيران ل كما الحديث منكر وهو ميمون 
بنإبراهيم عن يشر ين محمد عن ٢  ٥٣/ ا للحلال السنة كاب ق كما الحجاج 

يه.الخزان ميمون بن محمد 
،٢٣٣/١يكرالخلألفيكتابالسنةه،م،وأ؛و 

يه.مليم أيي ين ليثر إلئ يإمنادهم ١ ٦ ١ ٤ إ/ الشريعة ق والأجري 



الئغثوداك1مننيذمالفام اوب 
٤١٧^^$2ءء2ءلأءلءأ؛!عص> 

-)نحنؤدا؛؟هزله: ئش U مل: ءإ0 
فيهم،تئمع تحندولأحين النامل ئإل الث1اعه، أنه يلنا إل ملنا: 

يحمدهمقام هداك العرش على معدم هنثا ؤإذ الكزنم،، مى محلصهم 
الحلق.عني هولرفعته 

هال:ميمول، بن علي بن محمل أ-تيوا يال: صر، يا بن محمي. أحتزئا — ١ ٥ ٦ ٥ 
هال،:١^^^؛، إبزاهيلم بن ع1داش أحبردا ،: Jliالمحئسن، بن علي أحبريا 
حدساهال،: أبان، بن عمر بن حدساأحمل ئال،: مهل، بن عمن حدسا 

صحنيمه، أبي عى يعفوب،، حدسا هال: الأنث٠تي، عتت بن محمد 
محر•بن نعتي ص حئاد، 

هال،:مقاماقثمؤدا؛ ربم، ؤزعخإآزتخك دمالى: يوله ق عثاس ابن عن 
ؤلآمتكمرسل، لأمومةلي تماما عروجل دبه لمحمدمى إف 

بنأبوالحتسن أحبرئا ئال: أحثي، بن المتازك أبوالمعمر أحتزتا — ١٥٦٦
علؤأحيرئا مال: المح، بن علي بن محمد أح؛تدا نال: •ء1دالجثار، 

هال:مهدي، بن المام بن محقي أح؛تدا هال: ثكثه، بن الحنين ابن 
هال:المزثؤ، أبوتكر أح؛زنا هال: م، أبي بن أخني بن علؤ أحتتنا 

بنوأحمد الحديث، وهومتروك وهوالواقدي، صر بن محمل فيه حدا، صعيف ناده (إم١ ) 
وقدالمدق صعصعة أبي بن محمر ابن هو: لي يظهر فيما ؤيعقوب أعرفه، لم أبان بن صر 
إمتاعق المقريزي ذكره والخر ترجمة، أجد ولم المخازي، اب كتق الواقيي عنه روئ 

موصعآحر-ق مسندا أجده ولم  ٢٩٠م الأسميع 



م،ص \ثمم أئوئثاف ثاو: :زثوض، ٣ ي
ضمحي،صمحينمح

أئالبي.ماو:إذا
اللميثاو ثدثيؤ، توضع إي يكول 

يبجا،ةارآْ دام دجبريوعذمح،لإمح، دمحوئأدلسبمعى، 
تياركافث سول إني، أرتك انك أح؛زني هدا إة رب، ي—ا قمول: 
دأةول:أنشر، يم صدى، وJماشت 

،.١١المحمود ئهوالممام الأرض، أطزاف في عسادك رب يا 

كتابj الدنيا أبي أبوبكربن وج4آضارواْ من صحح الحديث ولم، ،رمل، إمنادْ (' 
•به يونس بن صرج عن ١( ٥ الأهوال)٠ 

النميرل الطري ءلرذهت من ورواه يه، معمر عن ٣  Y١٣/ ير التفسل ■مدالرزاق ورواه 
ْا/\،إ.

به.معمر إلئ بإسناده ٤ ٩ / ١ ٥ التفسير ق أيضا الطري ورواه 
عليعن الزيري عن كان بن صالح إلى بإسناده  ٤٧٨/ ١ الإيمان شعب ل البيهقي ورواه 

النيه---ا•أصحاب من رحل )حدش تال: الصن بن 
رحللكونه المعمري له نيل ؤإنما اليثكري، حميد بن محمد هوت المعمري فيان وأبوم

وغيره.لم مله روي راشد، بن معمر إلئ 



المزاطعآئ الئكيذ ه فيئخيصه التابع الباب 
^^ل2هعل:ءل2ءلصدهءص)ج^ته

القرابعلى المحمحن ن غيصه يض 
أحثيأحبرنا قاوت المدهب، ابن أ■حيرنا ئاوث الحصنن، ابن ا أ-حتزن— ١ ٥  ٦٧

حدسامالت حدوتيأُي، دالت أحمد، بن ع1داش حدسا دالت حنثر، اين 
المح،،يزيد بن، عطاء عى الرهري، عن مغتر، حدسا مال،ت عبدالرواق، 

يال؛هميرْ، عذأبتم، 

سجمئضهىومح.:همقأئوس
ج
أثرخاة.

jj ) اطهرمول، محال، محالأت هريرْ وأبي، حديثه، حدبث، مذ ئنسلم أنراد
محاط:قوُل:زط،طإطاص.

أحبرنات مال، علي، ين الصس أحبرنا هات،ت محمد، اطوبن هبه ا أحتتن— ١ ٥  ٦٨
هاز،تأُي، حدثني دال،ث أحند، عداطوين حدسا يال،: بذحنئر، أحثي 

[١٢٣١]، حدساحنُ_إئنميمون/ يال،; حدسايوش، مارا; حدساعبدالرراي(، 
مالعذأس، م،، بن الم عن 

الماةة،هقاو:أنامحاعو.تأئئ،ئاشِسأن:مفيثنم 

يه.همام بن عبدالوزا؛، عن ١  ٤٣/ ١ ٣ ني المل أحمل. رواه صحيح، (إستاده )١ 
به.عبدالرزاق، إلئ بإستاده ٦(  ٥٧٣الخارتم،)ورواه 
يه.الزهري مهاب ابن إلئ بإستاده ( ١٨٢لم)مورواه 

يه.وحذيفة هريرة أبي إلئ ؛إستاده ( ١٩٥ملم)رواه )٢( 



اقو؟.ياثى الماقة يوم أطلبك أين ممئئت 
اشأئلئهمشامحسم.محال: 

هاو:دثلإاتمكشامحسمو
عندقاو:هأوا 

ئ\و:د:خذلإسج1وبو؟.
را/إلمامه يوم مواطن الثلاث هذ0 لاأحطئ الحوض، عئاد ماتا ت قال 

وهوثقةوهوالأكثر، ميمون بن حرب انفردبه وقد غرابة، لفظه ق ولكن صحيح، إسناده آ ١ 
ورواهبه، محمد بن يونس عن  y٢١٠/ ٠ المسند ق أحمد رواه العلماء، مجن كثير وثقه حجة، 

U٠٢٤٦/ المختارة ق المقدسي الضياء ءإريقهت مجن 
الضميرق مجاحه وابن ، ٤  a٥٣/ الكبير التاردخ ق والبخاري ٢(،  ٤٣٣)الرم—دى ورواه 

صخامرآ/س،وأىخم
٢،٣ ١ / ١ المجالسة ق الدينوري بكر وأبو ، ٢٤٧ما/المختارة ق كما المسند ق الموصلي 

قالبغدادي والخaلسا ، ١ ٢ ٥ ١ آ*/ والجماعة المنة أهل اعتقاد أصول شرح ق واللألكاتي 
قعساكر وابن ، ١ ٠ ٠ / ١ والتفريق الجمع أوهام موضح ول ٨، ٠ ٦ / Y والمفرق المتفق 

يه.الأنصاري مجيمرن ين حرب الخءلاب أبي إلئ بإسنادهم  ٠٣٦ ؟/ دمجشق تاينخ 
بعدالحوض أن يقتضي الحديث )ظاهرهدا ت ٤ ٧ ١ / ١ ٩ والنهاية البداية كثيرل ابن نال 

حوضايه المراد يكون أن إلا اللهم نائلا، يه أعالم لا وهدا أيضا، الميزان وكيلك، الصراط، 
الثانيا حوضا ذلك، ويكون الأحاديث،، بعض ق حاء كما الصراط، قْلح يعد يكون آحر، 

هبلذلك، يكون فهل الصراط، قبل الخلاهركونه كان ؤإذا أعالم، سبحانه واش أحد، عنه يداي 
قأر ولم الأمرين، من كلأ بمحتمل مما هدا ذلك،؟ أوبعد القضاء لفصل الكرسي وضع 

الميزانل واحتلم، التذكرة; ق القرطبي وهال اكون، ذلكؤ أي أعلم هاف فاصلا، شيئا ذلك، 
اسمض،ئل1يراضصامحانول.وول:

مل...(.الحوض أن والمحح ااقاب.يت 



تحيمأةلإتا.أئلسبمضاتجئال؛اب 

الجةيدحو س أول إن ؛كرأف تح، 
أحتزناقال! علي، بن الحس \-نتن\ ت مال محمد، بن اف هبة ا أحبرن— ١ ٥ ٦ ٩ 

مال;أبي، حيلي يال• أحمد، بن عبداه حدثنا هال! جعفر، أحمدبن 
مال1أنس، عى دابت، حدثنا ئشءان، حدسا قال! هاشم، حدسا 

الحازذتليقول، قآنتمتح، المانؤ يوم الجؤ باب آيي افوه• رنول، مال، 

ها/ل:ةخثد.

^^ث،أنلأٌصو،كرا،.
المربص صة لئظه، من — عندالواحد بن معمر حدساأبوأحمد — ١ ٥ ٧ ٠ 

أح؛رثاأحمدبنمال؛ أحمد، بن الحس أحثرياأبوعلي مال،• والمنبر" 
^أتوم[سينميرى،ئاو،:مداش-نصأبومحإ- 

حدثنامالت عاص،، حدثتاعمروتن ت يال، حدثنامحمدتن 

عنالقاسم بن هاثم الضر أبي عن  ٣٨٨/ ١ ٩ المد ل أحمال رواه صمح، إساده )١( 
به.المغيرة بن مليمان 

لعواتة وأبر (، ١٢٧١ني)الممن المنتخب ق حميد وعبدبن (، ١  ٩٧لم)مورواه 
الإيمانق منيه وابن ، ١٥٩٥الشريعت؛/ق وأبوبكرالآحرى ، ١  ٣٨/ ١ تخرج الم

-،؛،،.tu؛(بإّناد،نمإلئ ٠ والثور)؛ ،والم٠فىjالث ٨٣٨/٢
 )١)٢ الأصول:ل وحاء ، ١ ٤ ١ / ١ ٦ الشلأء أعلام ير مل ومنها المصادر، من المعموتين بين ٠ 

البغدادي.ثم الر;ءارى كوثر بن المحن ن محمد وهو: وهو■حهلآ، )أبوبممحص(، 
بالوصع،امم وئد الحدث وهومتروك المرى، الكديمي موس بن يوص محمدبن هوت )٣( 

كمالاوغنىآ/آئا'.



^»ءل«»«صههء»ءء1«ء1«ص»

ثاو؛مالك، نن أنى عى نابي،، عى المغترة، ئ ثلبماف 

مىانحازذت قموو الجك، تاب يمؤغ مى أوو أنا اض.ت رنوو ياو 
أتت؟.

هآضو:أناممئت.

،.أضمدآقحواك،ممحامحقبمك،ثلأأ1و؛مح^١١سول: 
•شثبز بإحراجه امرئ 

اح؛رئاأبوتكرالطهزانؤ،محال: التندادي، محمد ين أحرياأبونعدأحثي " ١٥٧
وأبوالخامناخة، وأبوبكربى نياد، بى وأبوعبمص التراثي، وأبوالمصل 

إبراممبن محمد أحأرد1 ئال: أحبرناأبوجنمرالأبهري، نالوا• مئده، ابن 
عىعىأيي!نحاى، حدساحديج، ئال: حدسالوين، عال: الحزوري، 

: Jli•محدمه، عى رم، بن صله عى بالمحي" ~ولتس عامر 
صظاف،وحيةافأضغاث قاو 

أغطسث؟.هقادا اف؛'؛كلثا، كيقة وموتى وروحة، 

أتوابلة يقثح مى وأناأول الما؛ة، يوم راني يحث آكلهم آدم ولت• ئاو: 

الجةصفة ق أبونمم رواْ آخر، وجه من صحيح الحدينؤ ولكن حدأ، خعيف إمحنادْ )١( 
س،و)أما(ءنشبممبه.

يه،فلفل ين مختار إلن بإستاده ( ١٩٦١ملم ورواه 
بعضعن وروئ الثقات من جمع محه روئ هوالجلي عد موعامربن حن، إسناده ر٢( 

رواهواحدا، حديثا لم مله وروئ منكرا، يكن مالم حديثه يقبل عن"ا فمثل الثقات، من 
حد.جًبن معايية بن حدج عن ا رم جزئه j المصمي ليمان ممحمدبن لوبن 



الجكبذحل م أدل . ٩ أل نجا؛ر الٌابر ال؛اب 

أحتزثائال؛ عيلاذ، ئن أبوُلألب أحبرثا ت قال الحصنن، ابن احبريا — ١  ٥٧٢
بنمحمد بن عنداض أحتزئا قال؛ تالمزكي[آا،، محمد بن إبزامم 
—هوعمرو حدسا قال! التتسسي، عسس بن أحمد حدسا قال! ْسلثإ، 

^^ُينتياش[مضمحينس،
المنير،تعيدبن عن الرنري، عن ، عمتو محمدبن بن عبداف عس 

عنءمنيالخثانم،ت
حصئهم الآتياء عنى حرمثر الجثة إ0 ياوت ه، اف رسول عس 

.^١٣٢مب  ١٠٨١ض و-مثغ أذحلها، 
امعوابن ، ٩ ٠ ٢ آ/ المائل ل إسماعل بن حرب، طريقه: من ورواْ به، ًالجعفي 

.٠٢٨ / ١ دمشق ارخ تل 
كمابه، معاوية بن حديج عن صالح بن يحص عن الرازي إدريس بن محمد حاتم أبو ورواه 

فياكدوينلاإراضآ/أأآ
صالة(.عن الميعي عبداش ممروبن إسحاق أبي حديث من حن عام؛)هذاحديثا ابن نال، 

الطهراف.الدلال أحمد بن إبراهيم بن عمر بن محمد أبوبكر هوت اللهراف بكر وأبو 
عبدالواحد.بن الطهر هو: البزاف الفضل وأبو 

نناد•بن مدالرحمن بنر محمد بن عدالرحمن هوت وأبوعنس 
الأحرى•ماجة ين( أحمد محمد؛>، هوت ماجه: بن وأبوبم 

منيه،بن إسحاق بن محمد عبداف أبي بن عبدالرحمن القاصم أبر هو: منيه بن وأبوالقاصم 
المرذبان•بنر محمد بن أحمد هوت الأ:برى وأبوجعفر 

الحاويثهدا يإن( أك، والصوابرما وهو-؛ؤهلآ )الشافعي( النسخ: بقية ول الأصل ل (حاء )١ 
هذاق وخ المصنمر أن بذمنا أن سبق وند افعي، الشحديثر وليس الزكي حديث هو 

الخلآأيضتا.
هوعبداض بن وصدقة الصادر، من تدركممر وامالأصول، من سقط. العقوفتين بين (ما )٢ 

سوئنن الأصحاب، له روئ النقاد، كلام من يثلهر وهوصعيمرفيما الدمشقي، الين 
أبيرداود•

وفيهانممحيح، القول على عنه الده رصي عمر يدرك لم يجؤ البن صعيد ا، ضعيف)مأ(إسستاد0 
لالزكي يحص محمدبن بن إبراهيم أبوإسحاق رواه وهوضعيفا، الين، صدقة أيضا 



حدسات قاو ال٠طئJ، أبونني أحبرئا قاوت محمد، الحيربن نعد أثانا — ١  ٥٧٣
حدسات محال الحنن، أحمدبن بن محمد حدسا I هاو اا)رننة\إ، أبومح؟ 
بنمصور عن ئلبماف، بن تعتد حدسا قال: الوليد، بن ^٠ بن الختن 

يإ،ضايينم،صمينمك،قاو;
i اف.: زئوو ]\ي  d ١٢ذقثو1ئؤواإذا ، ■محبوا/ افثهلمإذا^،

.٢٢٧^الجؤ وممايح 
بنمحمد حدثثا قال: إبزاملم، بن محثد وحدسا أبويعم• يال — ١٥٧٤

حدساينقوبقال: صمواف، بن \)ت\يأ محمدبن حدسا قال: حرير، 
أبوعثمافحدسا قال: عجلأل، بن عندالثلأم حدسا قال: الحصنمؤ، 

م؛—،)حديث وهال: به، الإّمرايبي لم مبن محمد بن عبداش عن ( ١٣٤^المزكيان)
ولاالحدث، هدا غير الزهري عن عقل بن محمد بن عبداف روئ ولاأعلم الزهري، عن 
م،زمر،•سلمة عمروبنأمح، إلا رداه 
بنأحمد إلئ بإسنادهما ٩ ١ Y/ ير التفسق والبغوي ٢، ٠ ٩ / ْ الكامل ل عدي ابن رواه 

عىالنى؛ه،
به،التتسي لمة مأبي عمروبن إلئ بإسناده  ٢٨٩/ ١ الأوسط المعجم ق اسراق ورواه 

عندلا زمر، إلا عقل ابن عن ولا عقل، ابن إلا الزهري عن الحديث يروهدا )لم ونال: 
عمرو(،.' Atتقرئ صدقه، إلا زهير 

والحزن.والانكسار الإبلأس من أبموا، أي )أبلسوا( قوله، ( ١ ) 
دلائلق نعيم أبو رواه رواياته، احتلهلت وهوصعيف سلم، أبي بن ليث فيه صعيف، إسناده ( ٢ ) 

به.الصواف الحسن ين أحمد ين محمد علي أبي عن ( ٢٤)النبوة 
ول، ١ ٢ ٠ ه/ التفسير ل والبغوي (، ٤ )٩ السنن ق والدارمي (، ١٣٦ ٠ ) الترمذي ورواه 

(إسنادهمإبيب٦٦Jشاسار)
يه.بسعدؤيه المعروف سلمان بن 

قحاتم أبي وابن ، ٢ ٠ ٨ / ١ المنة ل الخلال وأبوبكر (، ١٦٠)العجم ق أبويعلن ورواه 
به.ليث إلئ بإستادهم ٤ ٨ ٤ ه/ التبوه دلائل ق والبيهقي ، ١٥لأر كثير ابن تفسير ل التفسيركما 



الجكثذحل ثى ص ه ئثا أل ذر ش العابر الباب 
^^؛25ءءأ2ءأص؛ءءأءصو^^^آ.

ئاو:هزيزه، أبي ض النهدي، 
ثإيلا<.ماونئهموافِهث>م 

ننحدساأحند :  JlJئتنر، بن محمد بن هلؤ وحدسا محم: أ؛و ئال -  ١٥٧٥
بنعنداه حديثا ئال! إبرامنا، بن إنماهمل حدسا ئال! وئجويه، 

مح،صصصبمصأبح،محة؛
ؤلآد«مرى.الحك مىثدحل أول أئا ت ئاو لثي.، اض 

نيالمل الزار رواه ئد آخر، وجه من حن الحديث ولكن أعرفهم، لم من إسناده ل )١( 
حدلمبن سليمان بن أحمد وأبوالحز ٧، / ١ ٢ ند الل الموصلي وأبويعلى ، ١ ٩ / ١ ٧ 

به.القرئ الحضرمي إسحاق بن يعفوب إلئ بإضادهم ١( المشيحة)• ق الدمشقي 
الطوعة.الأحرئ كتبه ل ولا نعيم لأبي الموه دلاثل ق أجده ولم 

توهال  U١٢٧/ الثقات ق ان حيابن ذكره العدوى هوأبوالخليل عجلان بن لأم وعبدال
ويخالف(.)يخطئ 

أبونعيمرواه وهوضعيف، الديني بن جعفروالدعلي بن عبدافه فيه ضعيف، إسناده )٢( 
الحديثهاوا من حزء وتقدم ، ١٧١؟/الكشاف أحاديث تخريج ق كما النوة لائل دل 

تخريجه.هناك وذكرنا الأول، الباب ل الإسناد ب؛دا الحديث، 



^»{أءءعإءوءءععوصص

\صظو'اوب 
وبعخض\و

أيومأي :  juالتدبب، ائ ؟■؛^٧ نال: الغتنن، اين ا أنون- ١  ٠٧٦
حدساقال! أبي، حدثتي مال! أحمد، بن عنداممه حدسا قال! مالك، ابن 

حديثاأبوهمثرْ•مال،ت همام، ض مننئ، حدسا محاوت ءبدالررا3،، 
يدالمائة، يوم الاحزول حن ت اقو.،ماو رئسوو عس 

اJديومدايومهم مذتندهم، وأؤتيثاه ملنا، الكثابرمذ أوتوا انهم 
والتهودعداههمثافهئح، ،؛له، ٤١١ههدادا ماحتلقوامه، علبجم، مرض 

.٢ عد١١ تند ؤاقئازئ 

عذأيه،معاؤيه، بن حكيم أحبرياتهزبن ئال،ت وحدسايزيد، أحمدت يال، ~ ١  ٥٧٧
قاَل:ةذخدْ 

وأكرمهاحيرها أثم أمه، نبيي دودو0 إيفم بمول،ت اي. نث، مش 

به.همام بن عّدالرزاق عن  ٥٤٧ / ١ ٣ المسند ل أحمد رواه صحح، إسناده )١( 
لوأبوعوانة (، ٨٥طريقه;)٥ من ورواه به، معمر عن  ١٣٣ / ١ الممير j( ورواه'ب-الرزاق، 

.٢  ٤٣م اممرئ المن ق والمهقي ، U٢٣/ الصحيح 3، ما0 وابن ، ١ ٢ ٦ آ/ المخرج 
مريرة؛4.أبي عن الأعرج طريق من ( ٨٧٦)الخارى ورواه 

طريقه;من ورواه به، مارون بن يزيد عن  ١٢٣ / Tyالخد ل أحمل رواه حن، )آ(إرس—ناده 
٠٠٣ / ١ الموضوعات وق ، ٤٩٦صى التيصره ق الممنف 

(،٤٠الخد)٩ من الختخب، ق حميد وعبدين (، ١٠٦)الخل• ق المارك بن عبل.اش ورواه 
به.هارون بن يزيد عن  ٨/٩الكبدئ المتن 3، واليهقي 

٠الترمذي)ورواه  ،X٧٣٨/الكبير التاريخ ق حيثمة أبي وابن ٤(،  ٢٨٨ماجه)وابن ٣(،  ٠١
به•7وز إلى نادهم بإ٤ّ ٠ ٩ / ١ ٩ اعير المعجم 3، والطثراف 



قملأمالغائيس
؛٢٧^^ء»5ءإ؛؛؛صأءء2»مجلآ 

١  ٥٧٨ - Jهتزه،١^؛ هاو: ١^؛ثهيعه، حدسا هال: حض، وحدسا أحمد: ها
نىحديثه تبع أُة تعيد، أحبريي ت يقول الجيثاني يميم أبا تبع أية 

يقول:اليمان 

زهعهاJما فيها، هبصث، هد مئة أن ^١ ٥٥تجده، اقو. رشول تجد 
١Jنأتةه:

همرب، أي ظئ•' بهم، أمثل مادا أمنح، نح، انتشاريي، عروجث، رمح، إف 
حلمالثإؤpثادك.

هال:لأأضلأ،شأقك،ظس،^ثشافَ،ئنقوٌُمحبم، 
ألبؤث، خ ألما، تبموذ ممح، أمنح، بى الجك بدحل، س أدل أف دبمرنح، 
حتاب.عليهم ليس ألئا، سبموذ 

وتزتئطة.جب، ائغ همال: رنلأرآإ أم 
•ئمح،؟ رمح، أومنُإأد( مملت^٣^؛ 

^قاَل:ىمحإداك،إبص،.
وة_اتأحز،ينبئ من ماقدم لي دعم ولامخز، ري، دلقدأعطاني 

يهرمنمهد الكدر، وآعطاني ملب، ولا م، أذلاجوغ وأعطاسي 
^^محالمز،ح،ولإمحسيثين

لييطيب الجثة، أيحل الاثياء أول، أئي وأعطاني نهرا، أمهي ثدي 
قانحناثشئئشتيث1ئأ،م:ظ

ئثا؛نمج"'■
عن ٣٦\ / TAtني المل أحمد رواه به، مرد وقد لهيعة، بن عبداش لضعف ضعيف، إسناده (١ 

به.حالأئيِا مومحى بن حن 



محنالثاني 0ب 
الجؤj الخنق علئ ه ئلوتترك م ذض 

قاو!التميمؤ، علي بن ايصس أ"تحبرذا قال• تحمد، بن ^١٥^ ا أح؛رذ" ١٥٧٩
حيينيمحال! ، أحمد/ بن عداض حدثنا ت هال حعفر، ين أحمد ا أحبرن[ ١٢٣٢]

بنموتى عن لهيعه، ائ حدثنا ت ماو داود، بن مونص حدثنا ثاو: أبي، 
تمول الخدوي سعد أنا سمت هال! ورداف، 

قومهايرحه،ل؛س عنداقوعردجل درجه الوبّيله اقوه؛ رثول مال 
الوبr؛٤هل١،•يؤيى أ0 عردجل افه ^٠١ 

١٥٨٠ -Jliأحند:^-^؛!١ء1دالثزاق،هال:أ->ضئاث_مال،همنثتث،عن)
ئب،صدمحةت

ائوسيقه.لي افه مانألوا علي، صلثم إدا ماو<: اقوه رمول أ0 
لاشامحاإيالجة، >و أشئنجة قال: ؟ ٧١وى ، ٠٥١زئوو ؛١ يو: 

نخلثثوأنبوآنأثونبمام>م

لهيعة.ابن إلئ بإسناده ( ٦٨٢الغيلأنيات)ق الشافعي أبوبكر رواْ 
والمن(.الإناد حن حديث )هدا :  ٤٣٨/ ١ ٩ رالهاة البداية j كبر ابن فال 

■المصري ال^^^ارمى هسرة بن عبداه هو. هبيرة، وابن 
المصري.الرعيتي مالك بن عبداض هوت الجيشان، تميم وأبو 

الخسيب.ابن هو. ومحعيد 
يه.الضبي داود بن موس عن ٣ ٠ ٦ / ١ ٨ المني ل أحمل رواه حسن، إسناده ( ١ ) 

الخعجمل والفراق (، ٤ )٩ ه النبي علئ الصلاة شل ل القاصي إسماعيل ورواه 
وردان؛،<.بن موس عن غنية بن عمارة طريق من  ١٢٦آ/الأوسط• 

والتعديلالجرح ل كما حاتم أبر قال المدض هو ويب سليم، أيي بن لثث لضعف صعق، إسناده ( ٢ ) 
 /U به.همام بن عبدالرزاق عن ٤ ٠ / ١ ٣ المسند ق أحمد رواه مجهول(، يعرف )لا ؛ ١ ٦ ١



الجقل الحلق عش ه ظوتترك ثي؛م عنر الئام الباب 

^^٣١،٠ين أحتتداأبوالحثنن ثاو! ، البراو عيالناقي محمدين أحبرثا — ١ ٥ ٨ ١ 
محمديناحمدبن حدسا قال! الكتانق، إ؛راملم عمرين أحبرنا نال! 

حدسامال! العامري، إسحاى نن محمد حدسا مال! ق، الكن نعيد 
ص، v_l_عل؛هلا،، ئن زذواد[ حدسا ئال،! الصائغ، نعيد ئن عثمان 

^!ميزْ أبي ض مجاهد، 
الدزحهلي افن" وتلوا لكم، قإيهارثاه صلواعآي، افوس! رث—ول، يال، 

يزلالث،لإبجمالنطَِسال؛ق، 
أحرثاثال،! الحنن، ين صر أحبرئا اش،دال! عبيد بن محمد أحبرثا — ١٥٨٢

ين،>^ ١^١٥أحبرثا ئال،! اين أحرثا محمد،قاو(! بن عدالعافر 
ينالخياج،قال!طكاسدين

أبيين وتعيد حيوة، عى ومت،، بن عبداه قال!حدسا المنادي، تلمه 
^محما،صش،ينمح،ضتيمينو،ض

صة!اممه ^ الناصي عنرونن نن عنداض 

صلواثم مول، ما مثن ممولوا تمعتم ^١ يقول،! اللمي. تخ أثة 
(.٣٦ ١٢)الترمذي ت طريقه من ورواه به، ليث، عن ٣( ١ )٨ حديثه ل الثوري محنيان "ورواه 

،٣٦و" ٣، ١ ٥ / ١ ني المق راهويه بن ؤإمححاق ، ٥٣٢ آ/ المسف ق ثسة أبي ابن ورواه 
هالني علن الصلاة فضل ل القاصي وإّماعءل ( ١٤٧)الزهد ل ري الابن اد وهن

قالموصلي وأبويعلن ، ٩٦٢آ/الباحث، بغية ل كما ني المز والحاريث، (، ٧٢و) (، ٤٦)
به.سليم آبي بن ليث، الن ؛إمحتادهم ٢  ٩٨/ ١ ١ ني الم

معجمة،مفتوحة ذال —أوله وذواد أنته، عا والصواب، ، وهو->aiL)داود(، الأصول! ل حاء ( ١ ) 
.٣٣٣٧; الإكمال ل كما واومشيئة وبعدها 

صعيفا.وهو ماحه، وابن الترمذي له روى ~ موحدة بعدها اللام وسكون المهملة، بفم علبة! ابن 
ف،ايزار رواه ضعيفان، وهما الحارثي، علبة ين وذواد سليم أبي بن ليث، فيه صحيفح، (إسناده ٢ ) 

به.البكاتي إسحاق بن محمد عن ٢ ١ ٨ / ١ ٦ المسند 



"^٠٧٥١نلوا م زا، ثهاعئسئته اف صش صلاة علي صش من يإنة عني، 
صلأمحيإيتِسمالهؤ
المئَثشصما<.

محال!محمد، بن طراد أح؛رئا مالأت عمز، أبي بن وعلي ثاصر، ابن أحبريا ~ ١  ٥٨٣
أبوحدسا دال1 صموال، ابن حدسا هال! بن؛ئسزال، نن أبوال>س_حدسأ 

أحبرئاأبوركريامال،1 >ثال، بن هارون حدسي داو(1 القزش_ق، بكر 
بنزياد عس توائم، نن تكر ص لهيعه، انن أحبريا ن-الت الثبمجظ، 

ماو:ثابت،، بن رويفع عن بن زياد عن مب•' 
^ل:مضوضس،و1مكس

٠٠٠

 ١( C به.المرائي ملمة بن محمد عن ( ٣٨ملم)٤ رواه
يه.وهب بن عبداف إلئ بإسناده ( ٥٢٣)داود أبو ورواه 
به.شرح ين حيوه إلئ بإسنادهما ( ٦٧٨)اني والن(، ٣٦ ١٤)الترمذي ورواه 

رواهيعرف، لا مجهول( سرحس بن وزياد وهوصعق، لهيعة ين عبداض نيه صعيفح، إّتاده ( ٢ ) 
والترمبالترنم، اُب كنعن الإملاء عجالأ كثاُب j الذكركما كثاُب j الدنيا أيي ابن 

٠.٦ ١ / ؛ القبيباق الحلي الدين لبرهايا االمذرى 
نةالل عاصم أبي وابن (، ٥٣)النبي عالئ الملام فمل ن، القاصي إمحبماعيل ورواه 

/Yاسلالني علن ووانملأة ، ٣٩٥jكرالخلال، إوأبر ٢٩٩/٦)٨٧(،والز١رj
الصحابةمعجم ق قاغ وابن ، ١٣٨ Y/ الصحابة معجم ق والبغوي ، ٢ ٦ ٠ / ١ سنة الم كتثابا 

،١٣٢ ٣; الاوط المعجم ق والأثراف ، ١٦١٦الشريعة؛/j الأحرى وأبوبكر ٢، ١ ٧ ا/ 
لهيحةابن إلئ بإسنادهم ١ ٠  ٦٧\ا الصحابة معرفة ق وأبونعيم ، ٢ ٥ ه/ الكير العجم وؤ، 

به•رؤئقع م، ثريح بن( وفاء ص موادة ءز(بكر؛ر( 
لهروئ وهوثقة، جدْ، محساإلمن عمروالحصرم(، بن ربيعة ثعم.ئ ربيعة؛ن( بمن، نبال 

المائي.المثزإلأ أصحاب 
الأربعة.المنن وأصحاب الم مله روئ الميلخيتي، البجالي إمححاؤ( بن يحص هوت وأبوزكريا 











قمرسادمحء 

اكفحةالموصؤع

٥١
اساثذى

الئاكاياب 
ال_ثا;__؛اتان 

امزاساوغ

ادزث؛انالال

ساثبع
\بى—ت—اب ١١

اساثب_ع
اشزنالاس 

عشن:الحائي الناب 

ه.إليه التاء حبب ثق 

ذءئفيذ/أرداجه 
الئلأم.علته كرتزاريه ذق 
الثلأم.علته الجماع عش ئوتي كر ذق 
الجث؛ع.عند ثتنره وعقه نتتاره اق 

 jتاعة.و عرنناته طوافه كر ذ

واجد•بننل ينايه على تطوف كاف يه أق 
الئلأم.علته وش كز j عتاله اق 
الثلأم.علته لتاته مدازاته كر ذق 

منهيوالإبلأء للخثأ، بالهجر تأدبجه.أرواحه ني 
ذةرأوبيي4ذ■

يعيدهم•

٦٦

٦٧

٧٢

٧٣

٧٤

٧٦

٧٧

٧٨

٧٩

٨٣

٨٧

النانالأَثل
اويئاسال
اثئاسال

ثا;_عالت_انال

فيه.كاذتنافث الذ•ى اليوم كر ذل 
الئمر•^١^٤^ موله كاف وذكرتا 

الئثافئ؟.ثويغ اطه ^ اف كي 

٩٠

٩٢

٩٥

٩٦



الصمحتالموصؤع

٩٧ بمكال:صل4ُإذازونيلآفياصالخاءسز:  اا-ث,,_: اا

٩٨ غ.تالكلَشوهلاوتجلّو: !ا  اا.ث,,:اا

٩٩ الثلأم,عليه ->!؛ ٠١علئ تمميه ذكر ق ا;_ع: الث ا>ت,:  ١١

١٠ . القفر.من إذازجغ ينالكذموله ئ-امذ: ال ا>ث.:  ١١

١٠١ الثثر.مذ مدم ١^١ نصع يما —ت—-ام-عت ١١ ا-ث,:  ١١

١٠١٢ ا.ث,:  ١١

ابالأ'ئل:4ال

ايي:ئالاتان 
اث:ئالن—اب ال
ثائ_ع:ال—ان ال
ابالئاط:4ال

اسالئادز:

ادع:ثسال

امش:ئالاب يال
او_اباثب_؛;

ه.نمه كر 

ينع؛.•كر 

س.كرمنمرْ 

كرص.•

كررتجث•

كر>ثث•

كيرامحثدثدامح•
الثلأم.عليه ئضتبه كر 
عماه..كر 



اواثعمسااجرء 

الصفحةالموصؤع 

١٢٠ذنالكل:مولأإذاءزا. : J^lاس 
١٢١وذكرعزاةالأَيراء. او_اناثن_ي: 

١٢٢وذكرعزاةتناط. 

١٢١*م. بن كزز ع: اسامد
J١٢٤ءزاةذىالممنة. اسالخامز: 

١٢٥ادز:لذكرماةبمر. ثاسال

٥١٢'تدر. يوم الملس، ق اامث.ركيل روناء ذكرإلقاء ق اب_عت ئالالناب 

١٣٧م• ق-)ص اكامى: الناب 
١٣٨امس. ذكر^١٠ j اساثب_ع: 

١٣٩الكدر؛ pزاةءزقرة ذكر ق اس 

١٤٠عطثاذ. عزاة ق عشن: الحائي الناب 

٤١ ١ ماةنيئأت»إ. نثن: اكان_ي اتان 
١٤٢ؤ\أ\محد. اسالئاثظن: 

٥١ ١ الأتي. محزاة عزاة نثن: ا^ادع اتان 
١٠٢عراهبيالثضتر* الت_ابالخام-سعقر: 

١ ٥٣النوعي• ^٤^ ننز: الئادز اتاب 
١٥٤الرقاع. \ألج 'ؤنئن: النابغ ات1ن 

١٥٥ ٠Jءزاةئزتةالئنداسالثامنققز: 





الرائعمسالجر؛ 

الصفحةالموصؤع 

٩١ ٤ إليه• وكتابه المقوقس إلى إن'نابث ل الأول الباب 
١٩٩وذتجإننالإدم>محإل. الناف: اس 

٢١٩فيذ/إرنالهإلئبمنئمحإمح• اث: ثالالناب 
٢٢٤وفو\نمإرضهي. ع: اسامد

٢٢٨وكتابه ثمرالعئاق أبي بن الحارث أليى إنناله ل الحابس• اب بال
إله.

٢٣٠إليه, ركتابه الحثي هبي بن همدْ إلى لننالي ل ابس• الثاب بال
١٢٣ إليه. زكتابه الأم بن -محتله إلئ إزناله ق ابع: ئالالناب 
٢٣٢ذمإننالإدذىسع. j الثامن: اس 
٢٣٤الجدامق. رزة إلئ كتابه ق اكاسعت الباب 

٢٣٥وكثايهإد.محهمنمداشص. ث: اثنال4ابال
٢٣٦المنير. إلئ إرساله ق عئزت الخادي الناب 

٢٣٧وذكركثابهإلنتلوكجمز. اساكاذينثن: 

٢٤٠بكر. بن نعد رئي ذكر ق الأولت اب نال
٢٤٣ش, 3^^0 ذم ق انمى: ن_ث__ابالال





الرائعالجر؛ قهرس 

الصفحةالمرصؤع 

٢٧٦لا. اجله مرب ق اني: ثال_؛_اب ال

٢٧٧وثاني• مل ج؛ريل ^؛!٠ المراق ل'مرصي ال—ث—ال—ث؛ ال—ث—اب 
٢٧٨ثا.بع; ؛_ابالال

٢٨٠أف عنة اه رصي ؟ثر أبي ّؤال ل الحابس• الجاب 
٢٨١م^. ق أزواجه يون بمورظئ كاف ألا ق الئادست الباب 
٢٨٢و., النجع اشتداد ي ابع: ثالالهاث 

٢٨٧بجد. منة لإياكاءهئ بمج لا ابالثامى: 4ال
٢٨٩ذنارويوهأءaسيندفه. ابع! ثالاب نال
٢ ٩٧اهس. بماي أف بكر ابا ومْ مرصه، مدة ل العاشرت اب بال

•٣'م لأي  CjJs؛متسزت الحائي اتاب 
٠٣ ٢ عندة. كا0 الناو من شبما إ-محزاجي j عثزت الثاني الناب 

٠٣ ٤ .؛،. ١٣١عند عبيده عممه ذكر ذ عشن: الثالث، النابح 

T'Oفيإئلأَمهاقئئالإبمزم. الأادعنثن: اباب،
٣٠٦مني؛• يل الئواك انتعئال ل عشزت الخامس الناب 
٠٣ ٧ والموت. البثاء ين حير ائة الناس إعلامه ق عشزت الثادس الناب 
٣٠٩ؤلينانهم. أصحاته جمعه ذ ت عشن النابع الناب 
٣١٢مؤنه. عند بالصلاة وصسه ق ت عشن الئامن الناب 

٣١٤لتانأJمأوصئبميءئالأثاؤ النابالتاسعءثزت 
٣١٥متجل.أا منه قحد أف حن.يرْ العث،زوف! الناب 





سمسالجر؛امح 

الصفحة الموصؤع

٣٦٢ الئلأم.ئاطمة^4، ذكرئدم< ق رف:ت ا</الأ'نآ :  ١١
٣٦٤ عاتي.١^^ ثقل ق واإ)وو>>و0■'الحائي التاى 

٣٧٢ jثدغامجيإJي ؤالآنبمول:الثاني ١□^، 
٣٧٥ عثي.س1لم من علئ وردم إليه أمته نلأم ثلؤخ ق والأزبموف:الثالث اوب 
٣٧٦ فىك؛ثالأثلأ'ةظه. ؤالأزئنول;١^١؛؛ اس 
٣٧٨ فيد؛سمحءندْمح(بملء• والأرسولتالخامس الناي 
٣٨١ الهوايب•ثى افن برنول التنزيه من نجع ما ذكر ل ساثد-و
٣٨٢ نالأنتئول;الثابع ا0ب 
٣٨٣ j علثه.أته أصاو عزض ذالي:١^ ازن 
٣٨٠ فيثؤثهلاJثنام.. نالأنمول:١^١^؛ ا0ب 

٣٨٨فياتأولضظئظالأنضةن؛ي^• الأووت ——ت——اب ١١
٣٩٢نممحينص.ملإلإاه j اسمح: 
٣٩٣فيئخشرْس. اساكاث: 

٣٩٦ه ننلأَثة اه ضلوائ بنائي ذم و \ذئ؛_أ: اس 
٣٩٧اسالخامز: 

٣٩٨وذم>.؛؛.. اساثدز: 
٤٠٢. ^٠١٣وذرشفاث؛ اسالئابغ: 



mmmm ِ

الصفحةالموصؤع 

;١٣وذكرالفاماسود. امن: ثالاس 
;١ ٩ الصراط. عش الئومنى يحلمه ق اسع: ئالالناب 
;٢١الق. يدض ش ل ع__اش__ثت الالنساب 

;٢ ٦ أمته.. قفل ق عثز: الحائي الناب 
؛٢ ٨ ايث• ذ الحلق ش علومنزلته ذكر ل عتن: النابي ت_اب ال




