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ع،امميبمة

حطأتصويب قي الأولئ الطيعة لمراجعة سانحة لمرصة ؤإنها • الملقية والحاهلأت 
لميلا ذلك لأن نقص؛ أوإكمال حكم أومراحعة مهم، أوإيضاح معوج أوموكر 

شكتابا ان الإنيكتب )لا اش: وفومماوالالأصفهاني.رحمه بشرى، جهد مه 
يستحسن،لكان هنذا ولونيد أحن، لكان هندا لوغيرت غالْ في يال إلا يومه 

وهودليلعلئامتيلأءالقصوهنذامنأعنلمالعبر، لكانأمحل، ولوترلئ،هتذا
الشر(.جمالة عالئ 

الرسالةأصل من هي كما أحذت الأولئ الهلبعة مقدمة أن له، يوسم، ومما 
كاملعالئ تنهلق لا إحصاءات، من نيها مما الكتاب، من جزء هي التي لدكتوراْ* اء 

أحرئمقدمة أرسلت، ئد كنت، أتي مع فقط، للرسالة المرر جزئه علن ل الكتاب، 
يبدو.ولمطريمها-فيما لأطج-طت، الأولن، الهلعة إعداد أثناء معدلة 

قىفات ما لتدارك فرصة ذكانتؤ العزل، السيف سق وند الأمر، يعنيه من إلن تصل 
الطبعة.هتذه 

يجعلوأن تا، أنفثر يقينا وأن ويرثينا، يهدينا أن - وجل عز - المرلئ اسأل 
وسلمالله وصش شيئا، منها لأحد ولايجعل خاصة، تعالئ لوجهه أعمالماكلها 

أجمعين.وصحبه اله وعلن محمد نثينا علن وتارك 
0ء ٠ 

كنها
حمرألدميجىين ألدم عبد دِ 



صمحمحِ
استق«سمة 

نروومن يمان ونعودباض ، وتتفرْ ونتعيته تمحمدْ لعان، الحمدض إل 
ومنمضلثه، علا لعالي، اف س، ^ l_li>ومن أمسا 

ورسوله.محمدأعبده أل وأشهد شريكثه، لا وحدْ اممه، إلا إلنه لا أل وأشهد ل، 
.[ ١ ٢■ عمران; ]أل ه ننبمون وأنتم إلأ نموتن ولا ته ١٥حى الله ائقوا اإاوينأ»ةوا أيها ا يؤ 
رجالا ٣١٠^وبث زرجه١ •تها وحلى واحدْ ئنس نن حهكم ^۶، اهواربكم اأيهااكاس يؤ 

.[ ١ ; ، ٧١] رب1اه عنكم' كان الله ون والأن■ء١م به ساءلون ١^۶، الله واهوا وش ؛^١ 
ذئوبكملكم وينم أنامحم لكم بملح' ٠ مديعا ف'لأ' ٨^١ ؛^ ١١اهوا اأيهاالذينأمحوا يؤ 

.[  ٧١، .V الأحزاب: ] ه عقلينا فازفرزا ش' ورسوله الله يطع وس 
بمد:أما 

لشرمحمد.، هدى الهدي وأحن افهتعالئ، كتاب الحديث أصدق نال 
النار.في ضلالة وكل صلألة، بدعة وكل بدعة، محيية وكل مخدثاثهأ، الأمور 

ربمد:

العلمشرف إذ وأعلاها؛ وأفضلها العلوم أشرف العمدة علم كان لما فإثه 
للتالوبحياة لا لأنه الأكبرأ؛ وهوارالفته ، الدين* أصول وهو®علم ١^>،، بشرف 

الخسنئ،وتحالئ.بأسمائه سبحانه ومعولها- حالمها ممعرنة إلا طمأنينة ولا نعيم ولا 
وعلا.حل وأفعاله العش، وصفاته 

التفصيل،عالئ ؤإدراكه ذلك ممعرفة العقول تستقل أل المحال من ولماكان 
ولندامن ؤإليه مجع-إفين، ايه الرمل يبعث أن الراحمين ارحم رجمة اقتضت 

رسالتهموزيدة دعوتهم، مفتاح وجعل ممرين، خالفهم ولمن ضرين، أجابهم 
مطابتبتن المعرية ه!دْ علن إذ وأفعاله؛ وصفاته بأسمائه سبحانه. - العبرد معرفة 

والأجرة.الدنيا سعادة وتقوم إلنآحرها*أا، أولها مجن كلها، الرسالة 
الخثعي.الر آيي لأبن ، الط٠حاوة٠ الشدة ُشرح متيمة من اتتياص ( ١ ) 

Ul\



نسناوأكلهم وآخرهم حاتمهم جعل أن \لح\كم؛و1 أحكم حكمة واهتفسك /  ٨٨
السماوية،الكتب من يديه ( juما عالئ مهيمنا كتابه وجعل ، . افه عبد بن محمد 
[،٤٤اكحل;] ؛< ولنلهم إتهز ئز'و ما لكاس فنن ؤ والحكمة الكتاب عليه وأنزل 

لكلشاملة القيامة، يوم إلئ باقية والإنس، الحن افثلين لحمع عامة دعوته وجعل 
.[ ٨٩]الحل:ه ثيء محل تتائا امحتأب عنك ونرتا ؤ وكبيرة صغيرة 

الأنهم - سبحانه - ه بنموأنم له، معصية ومحصيته له، ء1اءة ءiاءته وجعل 
نضئ،مما حرجا أنمهم في يجدوا لا ثم بيتهم، ثجر فيما بم>كموه حتئ يؤمنون 

تسليما.لهوا وي

أمتهوترك الحجة، به وأوضح الحجة، به وأقام الدين، به - تعالئ - الله فاكمل 
محهاإلام.لايزغ مواءآ،را، ولهارئ للها الهاء، »على 

عنمحمرأئممت ديتكم فم أكمك النوم ؤ ت نعالن قوله في - أ؟قئ؛ - همثاس ابن وعن 
أكملأثه والزمتين نبيه الله الأحثر نال! . [ ٣ الاممة؛ ت لياي الإسلام فم ورهنؤست نعمتي 

رضيهوقد أبدا، يتممه فلا الله وقدأثمه أبدأ، زيادة إلن يحتاجون فلا الدين، لهم 
أبدأ*لآليسخعله فلا اطه، 

مصدرعن يبحث أن بحال لم ليجوز لا والرضا، والإتمام الإكمال هندا قبحي 
أموروماتر وجل. همز - بربث معرفته منه يسقي نبيه.؛ وسنة الله كتاب غير آخر 

ودينه.عقيدته 

عنرقغ ومن ؤ فيهم: تعالير الله قال سن داخل ، للق، المهنذا سللث، من إل بل 
.[  ٨٠عمران: ]آل ه الحاسرين من الأحر؛ وهونجر منع بمنل ئن دينا الإسلام 

اممهرمول بصحابة بدءا القرون، حير مار العقيدة، نهم في النبوة منهاج وعبي، 
ثموسالم، عليه/ افه صش نبيه بصحبة واختصهم تعاض الله اصهلماهم الذين، ١ ا/ 

•والدين الهدظ أئمة م>، بعدهم س جاء وس لهم؛إحان، التابعون 
غيرأخرئ منارب لهم واثحدوا أهواءهم، ابعوا حلف بعدهم محن خلف ثم 
فتكانعزوجل، - بربهم ومعرفتهم عقيدتهم منها يمتنون نبيه.، وسنة الله كتاب 

وانثرالتدمة،ح:ْ)ا/أ(. - السن انظر: . الدرداءأبي من ماجه ابن روا، حديث من )١( 
المتف.مند  ٨٨; كاللكح 

.٥( ١ ٨ التمر)٩/ ش سدْ حرير ابن ردا، ر٢، 



لديهمبما حزب كل ؤ والأحزاب الفرق وكنرة والاختلاف، التمزق إلئ داعيآ ذلك 
نتعواولا ؤ والثة الكاب عن رغب من لكل ربانية سنة وهندم . [ ٣٢اروم:ت ه رحون 
[.١٠٣الأمام:ت ب مجك عن بكم ففرق السل 

عنفيه تحرف عمر كل في لها مص أن الأنة؛ افه-نمالئ.بهنذْ رحمة ومن 
النتطاين،راكحال الخائن، انحريف نفي عض بالعمل ديتها أصول عليها يحفثل من الخالة 
قتاهرينأمحي من طاممة تزال »لا يقوله; الصادق. بدلك أ-محبر كما الخاهل؛ن«لاا وتأويل 

.. ررت بقوله أحمد الإمام عناهم الدين وهم ••®رأي خذلهم• س بمرهم لا اخق ءر 
بمحيونبكاباضا،لوتى،الأذئ، علن متهم ويمحبرون إلناهئ، صل من بذعرف 

صالثانهمن وكم أحتوه، ند لإبليس قتيل من فكم العمن، أهل افه بنور ينصرون 
.٢٣١١؛.؛ ٠ عليهم الماص أثر وأنح الماس علن أثرهم أحسن فما قدندزث، 
الحس,؛نبن محمد أبوبكر الإمام •' والخماعة الستة علماء الحقامحن به—يا نام وين 

وقلجناته، فح وأمكنه رحمته، بوامحع - تعالئ - اطه تغمده الاجري. الله عبلُ ابن 
فوِتالذي الزمن في الهجرى، الرابع الق;ّن وأوائل الثالث، القرن أواحر ش عاش 

الحقوJاJافعون يناصرونه حنود لل—امحلل وأصح الميل، وتنعت فيهِالفان، 
ينردونه•

فريةلكل وأصبح أساعها، وكثر البرق، تاصلت الزمن، من الفترة هنده وفي 
١;ونتهولناسمازلإلهم، الرّالة، علم من كثير واندرس دعاتها/ومزلفاتها، 

٠لها الحار؛؛ن أعدائها علن المة وأطلقت الموانين، واصعلربت الفاهيم، فاختلف، 
وبهتانا.زورآ - مرهم وأرد.أالأوصاف، النعوت بأبثع بها التمسثكون أهلها ورمي 

بيانها®رمتنى الثل! فيهم وصدق والمبثد.ءة، والمجئمه والمثبهه بالحشوية، 
وان1لت.>؛،.

محناك.وتخريجه ١ ح: انظر: * كتابه به الولف افتح حل-ث من جزء ر١( 
له-فيالإفرة،ح:س.واسل (. ٦٣٢ا؛آم)أ/س،ح:

)آ؟؛أ(0/هحا(،وح:؟أأآ)1/أ-ه(،مآآْا(،وبىفىمح،ح:
،٩٧)؛/)إ/آمإ(، أ/؛ه(، 

اددركرأ/هإ؛(؛لي والحاكم (، ٢٧٩، ٣٥)ه/إم، ١(، • ١ 
.( ص)٥٨التدمة ؤ والزنادتة الحهب علن الرد )٣( 

مه.*و يعب صامه يص لن يضرب وهومثل ، ( ٢٣)T/ للمداتي الايثال امجمع  ٤١



ث!محتتث

ماورأئ الأحرى، الإمام عاش المسلمين؛ حياة من العصية الفترة منيم في 
عنوالذب عميده، عن الدناع بأمر يضطلع أن عاليه لرامأ نرأئ المس، من حوله 

نقدمالذي النفيس الفر هنذا تاليفه منها: محونقة، جهري له فكانت دينه، حياض 
ومصادرهاالثابتة أصولها من تمية مالصحيحة الإصلامية العتيدة عرض وفيه له، 

والرعيلالمالح السالف مفهوم علئ هؤ رموله وسنة تعالئ افه كتاب الوحيدة؛ 
فيوالتق بالفضل لهم المشهود الدين أنمة س وأناعهم وذابعين، صحابة من الأول 
اليدان.هنذا 

أوأوذوقية أوكلامية فلسفية كانت سواء غريبة، ثاتبة أي من حالية عرضها 
كيدهمجاعلا الفرق، نالك أصول عالئ رادا البشرية، العقول حثالأت من ذلك غير 
لكيالشرعية النصوص بعض علن أثاروها اش الشبهات غبار ومزيلا نحورهم، في 

•وحبانلهم ثباكهم في الوضع من المملمتن ومحدرأ ورهانهم، أهواءهم تخدم 
والتحمقالثثت سهل ليفاطه؛ إلن فول كل وإّناد وتمحيص، بتأصيل ذلك كل 

والتثبت.التوثيق درحات أعلئ وهنذه صاحبه. إلئ القول هلدا نسبة صحة من 

والمدعونأعداؤها، وهم الئنة اذعناء وكنن دورته، الني دار يند ؛-١'؛'^، 
البدعةأحضان في عميق نوم في امترصلنا أن وبعد مرانها، وهم العقيدة حماية 

الإصلاحيةالدعوات بفضل ثم - وتعالئ بحانه س- الله وبفضل والحهل، والخرافة 
الأمة،في تسير اليقظة بوادر رأينا ومكان؛ زمان كل في الخلصين والدماة التمافثة، 

الخلويل.نومها من والامتقاظ دينها ماض إلن للعودة 

معالممن نمالئ؛ افه إلن متذه عودتها في'لمريق للأمة بد لا أنه ومعلوم 
الأساسيةالقاعدة هي الش العقيدة، فهم في الصحيح المنهج لها تبين صحيحة 

اللم.المجت٠عالإلأ٠ي لبناء الأولن /والية  ١١٨
متمحرفمحالة لا الإسلامية اليقظة فإف صعحيحآ، يئع الذي المنهج يكن لم وما 

يحدثلم إذ للمعتبرين؛ عبرة الغابر ماضينا في ولنا المستقيم، مجراها عن 
النهج.هلذا عن الرخ حصول بعد إي والتفرق الانحراف 
وا-بماءةأالئغل أهل ®منهج الصالح لف المنهج بآل ابازم إيماني متطلق ومن 

الإسلاميةللأمة تقدممه يجب الذي الصحيح هوالمنهج الإسلامية، العقيدة فهم في 



نيوافكإن ورضوانه اممه نمر تستحق لمة؛ا مءأمة يحق مبح لكي اليوم؛ 
الارض•
الرحلةأطروحة ونحنيفه، الكاب هنذا دراسة احترت الطلق، هنذا من 

ونميرالمعالم، هندم من جوانب إبراز ني - الممل بجهد - أمهم علتي الدكتوراه، 
وتسلمالانحراف، من اليقظة هتذه تامن حتئ المحيحة، عقدتهم بأصول الناس 

مأمونةتعالئ، افه ثاء إن - حميدة صائنة عودة الرجعة عنده وتكون الزلل، من 
والانحراف.أوالتهور والانحراف، الرخ من سليمة التاتج، 

العلامةالشيح بنشره ونام المرة، هندم قبل طح ئد الكتاب أل العلوم ومن 
جعلتنيالش العوامل أكبر من منيا وكان تعالئ. اممه رحمه - الفتي حامد محمد 

ولكيذلك، عن أحجم أن كدت بل تحقيقه، علن الإندام ني البداية في أتردد 
نسخةعلن بناء نثره أنه ت مهدمته فى الاشر ذكره ما وشجعنى تعالئ، افه استخرت 
فقمتا• الكر اليء الممحى من ها وفا الشح وتاؤح^ النامح مجسهوله واحدة، 

اللهسهل فلما الإقدام. علئ لي حافزا يكون ما لمرأجد أحركا' نح عن أبحث 
يساويلا األعأثوع المزر ورأيت، الكاملة، التركية النسخة س صرر لئ ع الحصول لي 
علؤأالمحتم من رأيتح ثناياه، في نقص مجن فيه ما «ع الكتاب، س المحمر قرابة إب 

علئعزمتر ثم الاستخارة، إز صدري لدللث، افه وشرح تحقيقه، علئ الإندام 
احتياره.

٠٠٠





؛،_JI/حطة  ١٢ا/

•نسمان إلن البحؤ نمسا 

اممسمالأوو|اود،س ٠٠

و"بملتهافياينت
فصول;ثلاثة وفيه . -، ^١٠التريف الأول: اياب  ٠٠

تالتالية الماحث عالئ ويشتمل جوانبه. مختلف من الولف عصر الأول: الفصل 
الحالةالميامية.البحثالأول: 

الحالةالاجتماعية.البحثالثاني: 
فيعاصروه الذين العلماء أشهر فيه وذكرت العالمية. الهالة الثالث: الثحث 

تلكفي السلفية العقيدة في الولعات بأهم بثت ديلته ثم • الفنون جوانب مختتلف 
ومؤلفيها.الفترة، 

التالية:الباحث عالئ ويشتمل الشخصية. الولف حياة القاني: القمل 
بة.التفى له والشاركون بته، ونوكنيته، اسمه، الأول: البحث 

٠مولده الثاني: البحث /  ١٣آ/
ونشأنه.مجومحلته الثالث: البحث 

الله.رحمه وفاته. الراح: البحث 
التالية:الثمانية الطالب علن ؤيثتمل الخلمة. الولف حاة الثالث: القمل 

لأعلم.طلبه الطلبالأول: 
ثيوحه.الثاني: العلف 
تلامذته.الثالث: العلي، 

ومؤلفاته.ثقافته الراح: الطلب، 
فيه.العلماء وأقوال العلمية، مكانته الخامس: العللج، 
عقيدته.السادس: الطالب، 
مذهبه.الساح: العللبإ 



الإصلاحية.دعوته الثامن؛ الطلب 

نملان;وفيه ونخه، يالكاب أكريف الثاني: ال؛اب  ٠٠
;ويشتملعلئثمانيةبالكتاب. التعرف الأول: القمل 

ا/،اامالكتاب. /الطالبالأول: 
موصوعه.الثاني: الهلاو_ا 
■تصنيفه سبب ■ انال الطلب 

•أجزاوْ • الراح الطلب 
توثيقه.الهللبالخامس: 

العلمية.قيمتثه السائس: الهللب 

فيه.الولف منهج • الساح الطلب 
المنفعمل علن ماحي ورودها يقلى التي اللحوطات الثامن: الطالب 

الله-.-رحمه 

حث:ما حمسة وفيه الكتاب. ينخ التعريف الثاني: القمل 
النسخ.عدد الأول: البحث 
احتيارها.وسبب الأصلية، يالنخة التعرJف الثاني: البحث 
الأحرئ.الخطية بالنسخ التحريف الثالث: البحث 
وتقويمها.الهلبرعة بالنسخة التعريف الراع: البحث 
ا/ْا، الاحرْ في تعالئ افه إلئ/ بالنظر الصديق بكتاب التثحريف الخامس: البحث 

تحقيقه.في ونفلرة 
اصماءداضأائسيق. ٠٠

•يلي ما فه، ومنهجي القسم هنذا في عملي وكان 
الهمةوالخوارق الأختلأuت ؤإثبات المخ ممقابلة قمت المخ: ه، المايالة اولأ: 

هتاكرالن.'كورة للأسباب أصلا؛ بتركيا عاطفج مكتبة نسخة متخذا بيتها، 
إنالهامش في وأشير الأصلية، المخة في ما أعتمد أ0 ذلك: لي رمشهم 

.را(صا-اا



الخطأ،واضح النسخة هنذْ ني ما كان إذا إلا الأحرئ، النخ في الواثع الخلاف 
شما إلث الهامس فى وأثير ا، ت معفرمن بتن المس فى الصواب أجعل فإر 

الأصلة.النخة 

كالتالي;جعلتها فإني التمرص حصر وعلامات الأقواس أما 
التخرج.وبجوارها ه ؤ قوسين بين أجعلها القرأنية الأيات -١ 
.K ءا حاصرتين يئن أجعلها I والآثار الجوية الأحاديث - ٢ 

فار، )ن( منها المقولة النسخة أوص الأصلية النسخة س ممهل هناك كان ّآ.إذا 
فيعليه وأنبه ء، ت محفوفتين؛ بين موضوعا الأحرئ المخ س أضيفه 

الهامس.

فارالمطبؤع، / س الط-وع.أو )م(-أصل المصرية النخة من قعل الكان إذا - ٤ ا/آا 
.ه( - )٠ علامتين بين أجعله 

التالي؛النهج ابلت المسخ، يئن المروق لإنات وبالنسمة 
أماأصلا، وأج،ءاوها أعتمدها يل لاأشيرإليها، الهامس في المصححة الكلمات أ- 

•أحيانا إليه أشير ؛،ني أحرئ؛ نسخة في ما إلئ إشارة الهامس في إذاكان 
المحوالتالي:علن ^ التي الهمة، غير الفروقات إلن أشير لا - ب 

ونحوها.. . و)تعالئ(. وجل( )عز مثل؛ - ١ 
ضءليهوي(و)طيهاللأم(أوتركها.

اش(.و)ني اممه(، )رمول ت ومثل ٣- 
الني.فال(•)إل الني.(، )فال ومثل: - ٤ 
سورة)في ت مثل بينها، الهموق أذكر لا المسور، أمماء في وكذلك - ٥ 

ورحمالخانة(.ورفيا"بماثية(، الحاثية(، 
لأحدهما،التعريف لأم إضافة عند الاممين يئن الفروق أثيرإلن لا - ٦ 

و)محمديناسيل(ؤمحيل(، بن )محمد مثل: 
لأاشرإليها.يئنالمخ، ^^تلأفاتفي

،الخطاب( ين )عمر مثل؛ المشهورين، بالأعلام التعريف زيادة إلئ أثير لا - د 



•عود( مبن اف ورعبي عود(، م)ابن ت ومثل عمر(، و) 
١٧٨ىرموزحاوثظ>ناونا(،وأخره)ى(أتجءالكمولأيفى/الفروقأنها 

حميعاأنها أساس علن سها المروق أذكر ؤانما كاملة، أحرئ وفي رمزأ كتت 
وتحوها؛ورأJاjا( و)أحبرزا( و)حددى( )حدنا( بين المروق فاذكر كاملة، 

دلالاتها.لها حدشة اصطلاحات لأثها 
ابن)حسدنا مثل; غالبا. أشترإليه. لا بالمعنئ يخل لا الذي والتاخير و.التقديم 

)دعني- ومثل ، الحميد( عبد ابن أيضا حديا و) ، أيضا( عبدالحسد 
••( • دعني اف رمول، و)يا •( • اف يارمحول 

إليها.غالآ.ز.اكُاوقاتشالهاشلأأشير 
نحتاجالأهمية من حاب علن رأيتها التي ائل المبحص علن علقت اسق: ثاتٍأ: 

أوالحلم، ؤللبة بعض علئ ا لألتبامهأو الأهمية، !ذْ لهنفلرأ تعليق، إلن معه 
•الأغراض س ذلك مر أوإلن بان إلن وحاجتها لغموصها 
الحواشيإثقال مخافة وذلك الكتتاب، في مسالة كل علن التعليق ألتزم ولم 

يحتاجفلا ممكان، الوصوح من - الغالب في المصنف. كلام ولأن تقلها، عالن زيادة 
إيضاح.زيادة إلن 

الأسانيدعلن المعتمدة الكتب من الكتاب أن مما الد: الأسودرامة الخرج ثاكأ: 
أومنالصحابة أوآثارأعن نبوية أحاديث كانت سواء وتوثيقها، الأحبار نقل في 

كاملة.حديثيه دراسة الأسانيد ه!ل.ْ أدرس أن علي لزاما رأيت فإني بعدهم؛ 
هلمذهدراسة من مترددآ البحث، بداية في بحينها الشطة منيه عند وقفت وف. 

ا/هامتعاولأانها/ليت وبتزتركها، ءنى)هب«آ(إئادو تربو التي الكثيرة انيد الأّ
الدقيق.ختصاصي اس 

محاولةفي وسعي أبذل أن علي الواجب أن رأيت ومشورة؛ استخارة و؛يل 
درامحةالثان؛ هنن.ا في يرد ما أهم وس ِ الإمكان فدر ٠ الكتاب في العمل إتمام 

الأمة،ئانْ خصائص من هي بل المزلف، ذكرف لما لولأأميتها، لأنها الأسانيد، 
سوالتثبت، النصوص توثيق علن القائم التميز، العلمي منهجها علن الدالة 

محاسنذكر إلئ حاجة في ولتا العقدية. بالحوانب يتعلق فيما خاصة الأخبار، 



ومؤلفهالكتاب لهنذا حدمة علي الواجب من رأت لذلك وأهميته؛ ومميزاته الإستاد 
العلملطلبة أيضا وخدمة إليها، الناس وندعو لها نومن الص العشده لهنذه وحدمة 

الآّ—انيدهنده عالئ والحكم المصنف، أمأ_انيد رحال بترجمة أقوم أن الشرعي 
لهندهوالشواهد المتابعات إلئ الإشارة ،ع المعتمدة، السنة كتب س وتخريجها 

لهندهأهلا لت أز نفي س اعرف فإني ؤإلأ • والومع ١^١٧ ندر الأحبار، 
ولويعصأنوم لعر وء؛لاقي؛ ومعي قدر أجتهد أن حسي ولكن الصب، الهمة 

الواجب.

وحدْالله ال أمولكن ، الومّت.، مني وأحد العمل هندا أجهدني كم الله وعلم 
علما( ٢٤٥٥قرابة)بلغوا الدين الأسانيد بترجمة بالله متعينا فقمت والأجر، المثوبة 

لمى ؤإن المشهورين. والأئمة كالصحابة لهم أترجم لم فإي المشهويئن، --وئ 
وف- ولكنهم الرجال، كتب *ي البحث في كير جهد بحد بعضهم تراجم علئ أنف 

لهم.المترجم الرواة عدد إلئ بالنية ير ينزر - الحمد 
يعترصيقد أئه إب الصنف، انيد أسعلمن حكمتث التراجم، هندم صوء وعلن 

،الإساد علن الحكم/ أمتهلح لا نححلي إشكالات جدا؛ المادرة الحالات بعض في 
هنداعلمن للعلماء حكم من أجده مجا - الأحيان أغالب في وأذكر. غملأ، فأتركه 

كانتالأخبار.سواء هلذه خرتجت ثم له. التخريج أثناء وذلك أوالأثر، الحديث 
المعتمدة،مظانها من ٠ أوالأئمة أوالتا؛ع؛ن الصحابة عن مرؤية أوآثارأ نبوية أحاديث 
الشواهدالئ - الأحيان أكثر في مشيرأ- النبوية، بالأحاديث خاصة بصورة مهتما 

بعضعلن العثور أمام عاجزأ أنف أحيانا كنت وإن الأحاديث، لهنده والمتابعات 
هنذهببعض يتمرد ثد المصنف أن علمن دلالة تعهلى وهنذه المصنف، غير عند الاثار 

.وه؛اواجايدلهعالئآييةكتابههلذاالأحبار، 
حاؤكفائني ومتابعات؛ للحدين، شواهد أحيانا يذكر ند المتم، إف وحنث 

أمايعقبها، فيما إليها وأثير التخريج، في واحد مكان في المتابعات أجمع أن 
•الأخر الأماكن في إليها الإشارة مع أماكنها في فإرأخرجها الشواهد 
إلئيحزوها أكتفي فإر الصتمه؛ يسندها لم اش والاثار العلقة الأحاديث، أما 

علنتدل، نجمة)ءآ( بوضع إثما لها، الترقيم ودون عليها، الحكم دون محرجها من 
المقصود.



~-ّ—"V ِ~كتاباوشريا،ات

وذلكالرجال؛ عالئ حكمه ني التقريب عالئ - الأحيان غالب ني اعتمدت. وقد 
الرجلفي له الساشين والتعديل الخرح رجال كلام غاستوعب متاحرأ جاء لاقه 

صاحبعلن أطلقه الأنوال تلك مجمؤع من منيتا حكمآ استخلص ثم الواحد، 
منهمشخص كل علئ أحكم ءإش ت الكتاب لهنذا مقدمته قي نال حيث الترجمة، 

وأحلصبارة، الخص به وصمح ما وأعدل نمه، نيل ما أصح يثمل بحكم 
ا/.أمن مرسنه استخلاص / ت الرجل علن الحكم في منهجه فإ0 وليلك، . .٠ إثتارة. 

محنيافي ورائده التهذيب. في جمعها والتي فيه، ذكرت التي الأقوال بتن 
.عنده وأرجحها الأنوال أصح إلئ ليصل والنصفه؛ العدل، الاستخلاص 

إلنوأحتانآ ، ررالتهذيب'' أصله إلن الرجؤع عن التقريب - الحقيقة في - يختي ولم 
هوالند هندا قى الذكور أف من لالتأكد وذلك للمزى؛ الكمالء تهذيب )١ أصالهما 

سبعواومن منهم سمع من إلن بالرجؤع وذلك ؛ ءالتقرما* في له المترجم بمبه 
المد.اتصال من للتأكد وكذك منه، 

حكمهفي راالتقرس_،اا صاحب مخالفة أصءلر.أحيانا.إلئ ند فإر هنذا، و»ع 
لعمارةذكري ْع لي ترجح مجا علن باء' فأحكم لي، يفلهر لجب الرجل؛ علن 

الرجل.ترجمة في أالتقري-،أ صاحسا 
إلنفأصعلر الممتنة، الكتب رجال غير من له المترجم يكون كثيرة احيان وفي 

التقريبعلن أفممر فلا ، فيه مختلفا أويكون الأحرئ، الرجال كتب في عنه البحث 
وأصليه.

وذكرمورها:الايان، ثرنم رابما: 

أنإلن اصعلررت  ٠٧١لذالكرممة، القرآنية الأيات من بكثير الصنف، استثهد 
بجواروذلك، السورة، تلك في الأية ورقم الأية، هنذه منها التي ورة الاسم أذكر 
مباشرة.الأية 

ساقهاالتي الأسانيد لحمح تسلسلي برفيم قمت، والآثار؛ الأحاديث، ريم حاما؛ 
التبىإلن مرفوعة أحاديث، كانن، سواء منتهاها، إلن ثيوحه من ّاءا، الصنف، 

١٢ ا/ وقدبلغت، الأئمة، من آوتابعيهم أوالتابع؛ن المحابة من دونه / من أوإلن .، 

)ا(ص)-ا(.
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اكتميتبل إسناد، دون معكة الصقن ذكرها التي والآثار الأحاديث أرمم ولم 
تقدم.كما تخريجها مرصع علن تدل أوبأكثر، بقطة مثيراإليها مقْل، بمخريجها 

فيعليه هومتعارف مما ورسمه النص مائة ستفليم نمت الص؛ •اده تطيم مادّا؛ 
بالشكل،النص مادة من كثير نحيط •ع دلالته، ؤيوصح معانيه بظهر مما عمرنا، 
والأعلامضبط، إلئ تحتاج الش المشلكلة والكلمات القرآنية، الأيأت حاصة 

للكلماتوبالنبة الصحف، علن للايات بة بالنذلك في واعتمدت التشابهة، 
منراالتقريب،١ في ما علن للأعلأم بة وبالتالغريب، وكتب اللغوية العاجم علن 

الرجالأسماء نحبهل فى أوررالغنى* والختلف*، الالوتالف أو التتثه* أوراتبصير صبهل 
وغثرها•

العريية،اللغة معاجم من معانيها، وبيان بتفسيرها نمت الخرية؛ الكلمات مابمأ؛ 
بالثكل.ضبطها مع معا، أومنهما الحديث، أوغريب 

الهمقوكذلك الكتاب، في ذكرها الوارد والبقاع عرفتا؛البلدان غا؛ امي
ااصنما.إليها أسار الش والذاهب 

بنيته؛له وتثرب القارئ، تخدم عامة بفهارس ذللثؤ علن عمت ثم عأ؛ تام
وفهرسالمراجع، وفهرس والأنار، المرية الأحاديث مهرس ا:/ أهمه ٢٢ا/

الموضوعات.

الممءاست:عاخرأ: 

كالتالي:فهي التحقيق، في انعتها التي المصطلحات أما 
ذلك،أونحو أورضعيف،( ، إسناده)صحح( إ أوالأثر الحديث في فك إذا - ١ 

نحوها،أو صحح( )والحديث نلت: إذا أما ه. نفالمصك، سند بٌ أعتي ُإأي، 
•التخريج *ي المذكورة الأحرئ طرته من ورد ما *إرأعتح، 

خاصةفضل، التابعة مكان وأحياناأسيرإلن التابع، أحياناأسمي المتابعات؛ في - ٢ 
ناصرة.متتابعة كانت إذا 

ورودهم،أول في - جدا المشهورين والأئمة الصحابة غير - الإسناد لرجال أترجم - ٣ 
أشيرفلا أكثر أو ثالثة تكرر ؤإذا ترجمته. محكان ؤإلن إليه أشير ثانية، تكرر ؤإذا 





فيأعانيه كنت ما ت واجهتها التي المعويان أهم من أن إليه، الإثارة نحدر ومما 
ياقالليتم التنس أوتصحح المحح، النص معرنة صبيل في النسخ مقابلة أثتاء 

-وهندم منموطة، غير الختل صغيرة الأصلية النخة وأن خاصة العبارة، وتستقيم 
.تلك أو اللفغلة بهنده االصنف مراد تحديد معها يصعب أوجها تحتمل عادة. 

الأسانيددراسة غمار في خوصي طربمي: اعترضت اكي المعريات من أن كما 
التثاسعند خامة مزجاة، المنعة هنده في بضاعتي أن مع الأحاديث، وتخرج 
أوآثارأعلام أووجود اسمه، دون بكنيته العالم أوورود ببعض، بعضهم الأعلام 

ترجمةله يجد فلا حنين، بخفي ير-ءع النهاية في ثم طويلا، جهدأ الباحث فيها يبدل 
تخريجا.للأثر يجد لا أو 

له؛؛٤من أو ، منكابدْ إلا يدركه لا متفلور، غير جهدآ تستنزف الأمور وهندم 
المجال.هلدا مثل في >يل 

فيهاما وأكثر • الاختمار سديدة كاك ، لاامصغ_، ترجمت التي الممادر أن كما 
العلمية.وجهوده المصنف أطوار دراسة في طويلا جهدأ متى يتْللب وهندا مكرر، 

ربمد:

إلنايي اقمن وأنعم به مص ما علن حمداممه-تعالي،.واشكرى أش 
بأنثرئني إذ ر. تحصأن من أكثر وتعالئ. ه ثحانمونعمه. - الشرعي العلم 

هوأشرفالذي الحقيدة علم مجال في ميما لا طلابه ومن للعلم / محبا أكون ا/ْآ 
باطلاق.العلوم 

لاختيارولقني أن ظاهرأوباطنا، أولاوآخرأ، واشكرْ سبحانه. - كماأحميم 
ا.الكتاب١١هثدا تحقيق عالئإتمام وأعانني الموصؤع، هندا 

أرفحبي والتحقيق، الدراسة من حمه الكتاب هندا أوف لم بآش علمي ومع 
اممهفاسأل والإصابة، الاجتهاد أجر فاتتي ؤإن ذلك، ميل في جهدي نمارئ بدلت 

-تعالن-أبيفوتتياجرالأجتهاد.

,ثل الكتاب من العاشر الخرء نهاية إلن الدكتوراه اطروحة كانت ( آ 



عن؛ثتييتي

ررندمؤلف. الؤلم،.كل أن ت اض القيم.رحم4 ابن العلامة فول الأن واتمثل 
وعلنغنمه خالقرايه الهلاعت\ن، لألة وغرصا الرامشن، هام لهدنا ه نفنصب 
تهدئوموليته عليك، تعرمحى بقاعته وهند0 ، غرمه م1حقةه( I هنا روا،لقصود مؤلفه 
بإحسان،تريحا أو ممعروف الك إممنه تعدم لن لها كربما كفوأ صادفت نإن إليك، 

.الذكلأنء وعليه الممتعان قافه غيره، صادفت ؤإن 

نبولأوافقت إن حالمة بدعوة مهرها من رصي ُوند نال• ا كموأفول 
•؛يهلمأيهب والممص واستهجانا، احتقارا حفلها كان إن جميل وبرد انآ، وامتح
ذاومن وثوابا، جزاء عباده نى افه سة فهنده لحسناته، وميتاته لإصايته، الخُلئ 

الالذي المعصوم إلا ذلك وهل ا صوابا كله وعمله سديدأ، كله فوله يكون الن-ى 
ناتلعن مصدق فهونقل عنه صح فما وحم،دوحث، ونطقه الهوئ، عن ينهلمحا 

يكنلم النقل صح فإل معدوم، ب الأمرين تجرن تجرم عن جاء دما معصوم، 
.٢ ١ معلومجااا١ إليه وصوله يكن لم يصح لم ؤإن معصوما، القاتل 
ّوحمدء تعالئ اطه شكر ؛عل- - أشكر أن إلا المقام هندا قي يعني فلا أحيرأ، و/ 
علنتثرفت؛التتلمذ الذي الغريق، راجح ين رافد الدكتور الأستاذ شيخي معالي 

منحيما علن ، الكاب، هشذا من حزء هي التي الدكتوراه رسالة علن وأشرف يل>يه 
أنوحل عز المولئ سائلا مسؤولياته، وعظم مشاغله كترة مع وعلمه وحهدء ونته من 

أمورعلن - وتعالن سبحانه - يعينه وأن ه، تلين• عن شيخا به جزئ ما خير ءنب< يجزيه 
.وينام دينه 

خدماتمحن يقدمونه لما بعامة؛ عليها واكاJ٠ان القرئ أم جامعة أشكر كما 
ومحللابه.للعلم حش 

علنوالنا الدين، وأصول الدعوة كلية علن القاتمتن • بالشكر وأخعى 
منيبذلونه مجا علن المركزية، والمكتبة الإملامي التراُث، ؤإحياء العلي المحنا مركز 
طلابه.أمام الصعاب، وتذليل الحلم، نثر سبيل ني جهود 

صورعلن الحصول في أومساعدة، أوتوجيها نمحا لي لدم من كل اشكر كما 

(.١٣،١٢)١(رومحةالمين،ص)



والتقدير؛الشكر جزيل مني يلهم والتصحح، والراجعة المقابلة وش الخْلوءلات، 
بدلاليتكرم الذي اغف، شأحمد صغير الأشبال أبا الشيخ فضيلة منهم وأحمس 

•لم الذين الأعلام بعض تراجم مواطن علن 
العاين.رب ض الحمد أن دعوانا وآحر 

٠٠٠

وكتب

ءرألدمجىبن ألدم عبئ دِ 

مأمئ_مباللأم
٤٠٧٠ص.ب: 
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الأولماب 
المؤلفالتمريف 
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ا1ولف.عصر الأول: النصل 
الشخهمة.١^ حاة الناش: النصل 
\ؤإف\صحياة ائس: النصل 





الأولصل 
١٢٠٨عم|رالْاورف 

تمهيدا٠

مجرياتمع ويتماعل به، وسأر حوله فيمن يؤ>ر بهلعه، اجتماعي ان الأن
مهمابه، يحيط عما معزولا وحده يعيش أن إنسان لأي ممكن ولا به، الحيطة الحياة 

عندبد لا فإئه ولهندا، يقولون. كما *مدتي؛هلعه1 لأنه ؛ أوغيره باليلم انشغاله كان 
وأثرنيه، عاش الذي بالعصر يتيمة ومعرفة وامع، إلمام من شخص، أي حياة دراسة 

الشخصي.وتكوينه العالمي عطاته ني ذلك 
حياةني الغلمة الحوانب من كثير إنارة في تساعد - الحميمة في - الحرفة وهندم 

الإنسان.ذلك 
•ندرس أن الاجري؛ الإمام لحياة الدراسة بصدد ونحن علينا لزامأ كان ولهندا 

الموتراتبعض لنا تب؛ن لعلها تيه؛ عاش الذي الاحتصار-انمصر من ولوبشيء 
القه.حياته.رحمه في ومنهجه سلوكه في لهاأثر يكون ند التي والحوب 

فدنحده الحملة؛ حيث من افه. رحمه - فيه عاش الذي الخصر هنذا ولتحديد 
فيالأحر والحزء الهجري، الثالث المرن من الثاني النصف ني حياته س ءا حز عاش 

كماالله. ولادته-رحمه سنة تحديد في حلاف علن الرابع، المرن من الأول النصف 
•مثاني 

الأثرلها يكون العادة س التي ابوابأ، لحمح شاملة الدراسة هنذه وستكون 
والفكرية.والعلمية والاجتماعية السياّية الحوانب وهي الناس، جناة في اياشر 

٠٠٠

التالية:الماحث علن الفصل وسلهذا 



اا1شوعاتكتاد\بم 

الأول"٧٢ 
ايساسيت

التوكليعهد يدءا العباسة، الخلافة عانتها التي السياسة الفوصئ حالة يعد 
سالأتراك واستغلال ، ( j،Y ٤٧)عام المغار القمتر الثلاثة لأولاده ؛الولاية 

التد؛يرأاا،اءفي التوتدخل الدولة، تدييرثوون في التام التصرف في القرصة 
ورعاعايدأصارمارجلااديأ كان الذي -( ٠٢٥٥)عام الهتدى ومرورأيخلأفة 

يجدلم ولكنه فدرامتهلاءته، الأمور إصلاح حاول الذي خليقا؛الإمارة، شجاعا 
أحدنقتل دين، المالقادة هنزلأم من التخلص فحاول ، لساالآ، ا-علن ناصرأ 

إليه؛الخلافةفعهدوا أحمد، ائته يعده وأحضروا ، وفتلوْ عليه فهجموا كبرائهم، 
العبامية،الخلافة هددت التي  ٤٠٢١١نتنة حصلت يم . آه(  ٥٦)منة العتمد ؛امم 

يقيادةوكانت البريئة، والأنفس الضحايا من كثير يسببها وذهب أركانها، وزعزعت 
نىعبد إلئ واسب على، ممحمد تهني الدى ال؛هيوداا ءلا'فءم 

المحدق؛هم،الخهلر إلئ العباسن الخلفاء تنبيه في الأثر الفتنة لهنذْ كان ولكن 
الوئقأخاه العتمد فامتدعئ الأمور، ند؛ير علئ ندرتهم وعدم الأتراك صعق ؤإلن 

حتئ، آه(  ٦١)العهدمنة ولاية ثم العسكرية، القيادة زمام وسلمه الحجاز، من 
.( ٠٢٧)٠ / منة الخبث ءلاغ؛تها وقتل الفتنة، هندم علن فضن  ٢٧١

وماحل؛السالمينوخهلرها، هنيءالفتنة ■ اممه رحمه - الدمي الحاففل لنا ؤيصور 
ماتةوخمألف ألف اال>لمان من الخبيث نتل • المولي أنال فينول ببها، ب

افه.لعنه يصعد. وكان ألف. ثلاثمائة بالبصرة واحد يوم في ذلك من نتل ألف، 
مجنالأزارنة اعتقاد وهندا وعائشة، ومعاؤية وعليا عثمان فيسب البر، علن 

.٢٤الأزارآة٠نالخوارجااليتستريرأي زنديقا، كان انه والذلامرI . . . الخوارج. 

)؛آ(دولالإّلأم،سمي)ا/هها(.^تمرالالوك،سري)را/ب(.ٍ 
الأنخمن عرالتو؛ اعرصت لأصحابه: يتول طاب. داصأكدايآ وكان .  J،Tْْ منة طيور• كان ( ٣١

أحبارهانفلر ٠ العاصي بب بللمسالمن - نمالئ - اة من مقربة وتدلكن ٠ أملها٠ فلم بأمانها، أقوم 
وغترغ.( ٣٦٧ص)للٍوطي الخلناءا، وارخ ٤(، ٤ ٣، • ا/ والهايه،)١ •الداة في: وضنه 

رإ(دولاس)ا/أآا<.



والطرلونين،الصفاري\ن أمام يقف المويق كان ه، نفالونت هلذا وفي 
الخلفاءناتئ ممثن، حد عند أونمهم حتن أحرئ، عليهم ويتحايل تارة، يحاربهم 

.، حركتهم١١وأوقفوا بعدم من 
وأصحبه، ووكل عله، وحجر - الخليفة . المعتمد نهر ذلك بعد المريق ولكن 

•ربطل٢، ولا حل للممعتمد ليس 
.عبيد بني جد عبيد، بن اش عبيد المهدي دعوة ررنلمهرت ت .( ٠٠٢٧ ) سنة وفي 

فحج، .( ٠٢٧٨)نة ّإلئ ذلك علئ وأنام المن، لي - الروانص الممريتن حلفاء 
مصر،إلئ فصحثهم حاله، فأعجبهم . كنانة أوت - كتامة من بقبيلة واجتمع المنة تلك 

الهدياار'آا.شأن أول ذلك فكان الغرب، إلئ نمحثهم وقوة، طاعة منهم ورأئ 
٣٩ا/ ين أبناءالحين وعلي محمد الهوية، المدينة إلئ لحل • -( ١٠٢٧ ) ستة في و/ 

جزيله،أموالا وأحذا أهلها من حلقا اقتتلا كثير: ابن يقول مجومئ. بن جعفر 
ولاجمعة فيه الناس يحضر لم جمع، أرع الّبري الممجد في الصلوات وتععللمت 
راجعوزار؛،.ؤإناإليه فإنافه جماعة، 

أيفارْ،.الحرام الجد باب علن الاس وانتل أحرئ، فتنة ممكة وحرت 
القرامعلمةظهرت وفتها الحتمي، منه واستراح الموز، مات ت ^( ٢٧٨سنة)وفي 

وأسدذسادألما؛.الرغ من أخبث وهم .  ٢٦١؛ااكوفة
ص)"آها(.العش، ليوسف انماب، الخلاغت انظرث ( ١ ) 

(.٣٦٥)ص —؛ور، لل الخلفاء، )أ(تاريح 
>أ(،>ْ(الواةوالهاة>لل/ا'؛(.)م(اسرف،ص)آأم(. 

)ا'أتادخمى)اا/مأا،دمرص>آآم(•
 )٧(iijk  يعقدونالذين الفرص، من النلامنة اتاع اللاحدة، الزنادتة ص زنة امم ك؛ءرت اس ا-ىس م

ماوأكثر باُلل، إلن ناءق كل ذلك بمد هم تم الحرمات،' ييحان وكانا ومزدك. زرادشتا مرة 
لهم:ومال عقولا. الاس اتل لألهم جهتهم؛ من الهاُلل إلن يئدخلون الرافضة جهة من يفدون 

ثيل:اماءطة. لهم: وينال المادق. جعفر ابن الأعرج إس-اميل إلن ا؛هم لأيالامعاعيلية؛ 
بخسنابعه من يأمر دعوته أول ش كان هم وليإن رنتل؛ النار، الأشعث ين دمعل إلن لهة 

وآسعشر، انتي اتخذنماء ثم ، الكيد؛ من تدير، عايريد ^٧؛، ليثغلهم ولتلة يوم كل ني صلاة 
ينلهرونلألهم ا الساطية لهم؛ وينال او؛ءتإ. اعل إمام ودعاإلن لكرنه، وملكايدعوة لأباعه 
بابالث،إلن بة نواليايكية، ، الخرمية( ولملها والكرمية)كذ.ا، الحض. الكفر ؤيعلتون الرفض 
لهم؛ومخالنة الماس ليي مماها؛ ثعارأ، الحمر؛ صح إلن ب الحمرة؛ لهم؛ وبمال • )كدا(• 

=العموم، الإمام من التعلم إلن نسبة التعليمية؛ لهم؛ ؤيتال السواد• ون يلبانماص بض لأل 



ءء_£ت؛ب!؛قيتثي

المويقابن العباس أيي لتمكن جدأ، المعتمد أمر صعق ، ه(  ٢٧٩سنة)في ثم / ا/'، 
منأسهر بعد مات ثم بعده، من بالولاية له عهد نم له، الخيش وطاعة الأمور، من 

المنة.ه!ده 

ذرعاالناص وصاق الحال، ®اشتد ت فيقول الفترة، هتذه لنا الأثير ابن ويصف 
صعقسبب البلاد؛ محن كثير علن والأجناد القواد وتغلب والقس، الهياج بكنرة 

.٢١١٠.. الخلافة. منصب 

ومحص، .( ٠٢٧٩)سنة الموفق لأبن بالخلافة بوح المنمي؛ موت وبعد 
وفدأ-حدعنوحبروتار٢اؤ ورأى وحرم وثجاعق ®ذاسطوة وندكان ؛المنضد• 

علنيقضي أن فامتطاع الحرب، فنون يديه علن وتعلم وحنكته، سياسته والده 
ثوراتهم،في العرب؛الأكراد وصرب كالخوارج، الداخلية، والمس الثورات 
منر ندكنهائأ.إلأاو4 عليهم يتغلب أن يتطع لم ؤإن - وهو القرامْلة، وحارب 

علنوفضن تقلس، المالأمراء أخضع وهوالذي • جموحهم وأوف شوكتهم، 
جددلأنه الغاحالثاني؛ ®وكازيّش: الميوطي: عته يقول الطرلرنية. اللطة 

ونتمن اصعلراب في وكان يزول، وكاد وصعق حلى ند وكان الماس، بي ملك 
التوكلار'ا،.

أبومعجل.رأسهم علن - اابصرة بنواحي الئرامهلة ظهرت -(، ٠٢٨٦منة)وفي 
منوتتل دأ. ج شوكته وقويت كثير، بشر وغيرهم الأعراب، الحنابي-غالتمأعليه 

ءالمرةل٤، من قريبا القطيفج صارإلن نم القرئ• أهل من حوله 
مجركلها.علن امتولن (، j،YAU)iوفي-/  ٤١٨

كمابالغرب. ظهورالعثياليان. أول كان ، -( ٠٢)٨٨ آخرعهدالمضيمنة لمح، 
تقدم.

ءهاوْفي كثرت نل كانت، ؤإن فتله، جاء من عمل وأم الكممي، بعده س جاء ثم 

بإلناكرلأبأنالكواكب،ابةافيزةالسمة؛ يئماللهم: • مّكارّاتمادمتتضالعقل د ً
.والهاة اة JLلالامّ الهاالعنهم - مايزصون العالم له؛ن-امل-بر؛ ائر؛ اي

الواةوالهاة)ا؛/\"ا(.واننلر: )ا(الكامللأينالآير)ا-/ل-آ(، 
ص)اا\؛(.وانظر: (، ١٧٤)أ(دول،الإّلأم)ا/ 

ّ( ١٨١/ والنهاة)١ الداية )٤( (. ٣٦٩ص)، ،؛؛ijt)٣(؛



وحاربوالعراقل٢ا، الشام في القرامطة حارب نمد البلادرا،، في وانتشرت القس، 
ينهمثواوأن العبامجة، الخلافة ني الكائنة الفوصئ يستغلوا أن إرادوا حينما الروم 

مرةالثر رووس فرزت -( ٠٠٢)٥٩ منة الأجل داهمه حتن ظل؛حاربم! و، 
نيصغيرأ غلاما ئوثوا والكتاب. والوزراء الخنس بض مشادة هناك وصار أخرئ، 

المكتفي،ابن وهو أيديهم. ني دمية يكون لكي • ٢ ء-مرهر من عثرة الشالنة من 
فسادأ،الأرض في فعاثوا الأمور، زمام ولهم الخلافة، اصم له وكان بالخدر، فلغيوه 
لموءالأموال، من الدولة خزاتن في كان ما ذهب حتن عند، ولا حل له ولتس 

اياكة.التدبيرفى 

ابنها،لركاكة وتنهى؛ تامر الخدر والدة كاتمت، الوقت، هنذا ررففي الذمي• بمول 
ولدله صار تم وثلاثمائة. إحدئ منة إلير استخلف منل• ظاهرأ للناس يركب ولم 

منى.أرع وله الخرية الديار إمرة علف، فولأْ صغير، 
٤٢/١وأءلممجنذلالث،أل . . ل٠ين. العلن الداخل الوهن ن-ا هلإلن انظر ف/ 

القمصفي وتنظر جمعة، كل العدل دار في نحلى كاك ررتمل* ؛ القهرمانةل٤ 
رةاعفي وتتثلر لل٠فلالم، نحلس ®كانت •' التوطي قال • ٢ وتعلمُأ القضاة بحضرة 

وءاJهاالتواقيع وبرز والأعيان، القضاة وتحضر نحلن فكانت جمعة، كل الناص 
خهلها«لا"؛.

ية،العباسالدولة علن القس ودخل الثاني، الانحطاط عمر دل"أ وهلدا 
كشروزال الأمور، واضطربت المقتلءر وحلمع الماس، بك، أمر س الغرب وحرجت 

وماا، باشا١٨®الغالب ولقوم: الخزبالخلافة. لابن بوح ثم الخلأفةلَاا، مرم رص 
أخرئ.مرة للخلافة الخدر ور-آع ،، ّراأ قتل أن لبث 

ركبيحج ولم بالبق، الروم أخدن عهده، ص ّآه(  ١٤سنة)وقمح، 

ص)ا<م\*ا(.)آآ(-ار؛خالخااناء، •١(. ١ ، ٩٤)\(اوداةوالهاة)ا١;
تار؛خاة)اا/بمأا(، اودايةواوهدولالإّلأم)ا/هبا(، (، ١٣٨/١١)٣(تاريحيمح،)

الموطئ:JUصس-ا(. الخلفاء، 
.( ١٨٥)ا/الإسلام، ادرل هامش عن انماحل• لشؤون الولي، الوكل( •المهرسان•؛ )٤( 

ص)اح'آ(.)ا-(تارغالخالنا،، )ْ(دول،الإملأم)ا/0ما(. 
ص)\لأى.تاريخالخلناء، واننر: (. T'UU»_)للمردي، )ب(افرالإثراف، 

الإ.لأم)ا/«غا(.)ح(،)بم(درل(



كتاوطا|ش|عة\بّسَ 

^^اءًءًًًءءء=—صت-
.؛ القرامطةل١ خوف من مكة أهل ينزح العراق، 

النانوسوخربوا مها، عن وأخذوا دمياط، الروم دخلت ّأهل(  ١٥)سنة وفي 
iTh  الديلم/ ظهرت وفتها ،  ٢٢مكانهلالصليب وجعلوا النبر، وأخرجوا جامعها، في

.محهم ١^؛^،، ببلاد 
علنالحرم في الرهيبة والجزرة العظيمة الفتة حملت -( ٠٣ ١٧سنة)وني 

يرممكة المرمطي طاهر أبو اللعون اقدم ت الذهي الحافظ يمول القرامعلة. أيدي 
وي• • الأزثن وفي البيت حول، محرمون، وهم ذريعا، فتلا الحجيج فقتل التروية، 

معماتةمعه وكان إلزهجرل؛؛، وأخذه الأموي، الحجر واةتني الكعبة، باب 
ونادئ!الكعبة عتبة علئ اللع؛ن وصعد وسبعماثة، ألما الكعبة حول فقتلوا مقاتل، 

أناواقيهم الخلق يخالق ا أنوباق باق أيا 
والمغار،الحرم وسوا ألما، ثلاث؛ن قاربوا وبظاهرها بمكة المتلئ ؛0 فتمرل؛ 

ا.إمامءر بالاس وقفا ولا أحد، يحج ولم جمعة، ممكة وأقاموا 
-(٠٣ ١٧)السنة هنذه من المراق درب جهة من الحج نمثل القرامطة وبستا 

عندالعلوي يحين بن محمد أبوعلي التريف الناس في فحي ، ( ٠٣ ٢٧)سنة إلئ 
دنانير،خمسة جمل كل علئ لهم ياكون وأف الحج، س ممئهم أن في . . القرامطة. 

فوافقرا|لا"/دنانير، بعة ّالمننل وعلن 
أخرئ،مجرة القنير والوزراء المادة قام ، ( ٠٣ ١٧)السنة هنذه وني 

بالخلافة،وبايعوه - المنير أخو وهو - الحتمي بن محمد الحيش من وأحضروا / ا/،، 
القاهر،عن وعما الخلافة، إلن ثالثة مره النتدر ر"؛ع ثم ، باشلَا، بالقاهر ولمجوه 
بقيحنن سلب ارثم -( ٠٣ ٢٠)ستة ونتلوْ أخرئ مرة عليه ثاروا أن لبثوا ما لكنهم 

سوالهاة)اا/أها(،رصسمىص)آخم(.
\(.00)١\/والهاة الداية )٣( . ( ٣٨٢ص)، الخالفاء تارخ )٢( 
وعشرينءى البيت من موصعه عن عانتا نمكث ، ه(  ٣٣ستة)٩ إن عندهم يزل الم ت كثير ابن تال )٤( 

٠الخلافة ممنصب الترك وتلاعب الخلافة، صعق من ذلك وكل ٠ راجعرن إليه ؤإئا ش فإئا ئة، 
.([ ٦٣لالرا؛ةوالها.ة)اا/الأرا. وتشتت وامتيلأتهمضاابلأ0 

.١( ٦ ١ / ١ ١ • والهاة اوواة واننلر: ، ١( ٩ ٢ / ١ > الإسلام دول )٥( 
ص)آ\'آ(.تار؛خالخ1فاء، رانئلر: >أ(الداةوال،اة>اا/ا،عا(، 
ري(اووا؛ةوالهاة)اا/'تماا(.



•يكن*لا، لم كأن حتن أثره وعض ، وءلموْ حفرراله ثم مهتوكامتربالحشيش، 
•اارأى*لآآ ناقص مذرأللمال مسرظ ®لكن I الذمي 

.ويايعوْ ثانية مرة الماهر احيه جاءوا اكدر، مقتل وبعد 
ذىؤ1ؤث\0، ، ^٣٢٢١٣)سة الخلافة عن _^J، انثناق بدأ عهدْ، وش 

ررنالالسيوؤلي.' يقول . *آّآه( )٩ سنة مات حتن مهينا وض وأكحلوه، أيضا طي 
من^٠ ٠٧، الدماء وسمكه سيرته، سوء القاهر ّثب لكن ت الأصبهاني محمود 

ا.ءر حديه عض سالتا حتئ عينيه ئسملوا ، ا٠^٠^ 
أحياتمهن فلما باينه، اكدر ولد مجحمدآ، بالله الراضي بايعواأخاْ خلعه، وبعد 

عليههاجت نم - صغرهما مع ِ والمغرب المشرق إمرة ولديه وملد الخلافة، رمم 
»ءيّنة)هآآسماختلالآءرالسيوطي: ىل . جداالخلافة حئسأمر القس، 
وصاروامالأ، يحمل لا أوعامل عليها تغلب ند خارجي بس البلاد وصارت جدا، 

راتقابن يد كون مع • والمراد بغداد غير الراضي بيد يبق ولم الهلواتف، ملوك مثل 
٠؛ام العباسية، الدولة / أرلكن ووهت الأزمان. ه!دْ نى أمرالخلافة وصعمح . . عاليه. 

آلأئليم«رْا.علن والمتدعة القرامطة وتغب، 
وا-تئلألولأةالدولة تمزق من المجمل، ضذا كثير ابن الحائل و؛ب؛لا 

.ثاء من فيها يولي هليا، راتق ابن مع ®نالبصرة فيقول؛ الخلافة، عن الأقاليم 
فيبيده كان ما علن ياقوت ابن غلب وفد البريدي، افه عبد أبي إلئ وخوزمحتان 

ئرصراوأمر وأموالها. حراصلها علن واستحوذ وغيرها، تر تمملكة من السنة هناز«ه 
أبيبيد وكرمان أخومجرداويج. وسكمير ذللث، في ينازعه بويه ابن الدولة عماد إلن 

*عوربثعة ومفر بكر رديار والحريرة الموصل وبلاد • المع بن إلثام، ين محمد علي 
يدفي والغرب إفريقية وبلاد طغج. ابن محمد يد في والشام وممر حمدان. بني 

يدفي والأندلس - المؤمنين تلقب؛أمير وقد - الفاطمي المهدي افه بأمر القائم 
يدفي النهر وراء وما وخراسان محمد.الالمثط؛الناصر-الأموي. بن ءبا-الرحم!ن 

والبحرين٠ الديلم يد في وجرجان وطبرمتّان ٠ المسامامحي أحمد ين تمر عد ال
•ه-لا"، ا الفرمهش" الجنابج، معيد أبى بن سليمان طاهر أبى يد فى وهجر واليمامة 

)'ا(شخاهشا،،ص)لمم.)\(،)آ(دولالإسلأم)ا/إا<ا(. 
(١٨٤ا/•١ )ا-(اواواةوالهاة ص)أآا<"ا(. ايق، )ه(الرجعال(. ٣٨٨ص))إ(الرجعمه، 



كء||اأش1عات\/ 

ابنإبراهيم إسمحاق أبي لأثب برع ثم ' ■، ٠٣ ٢٨١منة باق الراصي مات وند 
ولكنشوْاكيشإا؛. ولهندا ®ذادينوووع، ت الذمي يقول كما وكان اكدر، 

بغدادإلئ يحمل يكن ولم الخلافة، دائرة وصغرت الضعف، ني الدولة أمر استمر 
شخصحتئ لم يولم .  ٢٢ءطرلعلن تولئ امأحد كل بل الأقاليم، من مال 

مولأم/ بغداد وادخله نكحله ، )ّأّآّآه( همام توزون عليه وثب ند بل الخليفة،  ٤٦آ/ 
."أه(  ٥٧)ستة فيه مات حتئ الجن أودعه ثم مخلوعا، 

.بالله* ءالتكفى ولنوْ نايعوه الكتفى، بن الله عبد ابنه أحضروا حلعه، وبعد 
"

المتكفىواحتقن عليها، وغاو_ا بغداد، بويه بن أحمد نصل )٤ محنة وفى 
علنوثب نم ، الأمر له تمخن حتن بايعه نم وامترصاه، بريه، ابن إليه بعث ثم بالله، 

القهرمانةأن علم ررلكونه •' الذمي يقول كما وذللت، أيضا. وكحله فخلعه الخليفة 
علنفعز الخليفة، فآهانه مفتيا، الشيعة بعض فكان وأيضا والنهى، الأمر نافذة كانت، 
ماتثم والرفص*لص. التشع دولته في فأؤلهر شيعيا، وكان - بويه ابن - الدولة معر 

٠وارأوههر؛ا إلا قوة فلا عميان خلفاء ثلاثة ءفصار سنوات. أرع بمد التكفي 
ولمبوْفبايعه، النتدر بن الفضل الدولة معز احضر تكفي، الخائر وبحد 
ر؛هللْا.ولا له حل لا العز، يد محت، من فكان ؛الهليعرلبم، 

المسلم،ن،بلاد الروم وغزت حدا، الخلافة ربة انحطت الفترة، هندم وفي 
حلقوتنمثر كثير، حلق صحيتها ذما عفليمة، ملاحم السلمان وبين بيتهم وو؛ع 

أهلملوك ذمة في هنذا رروكل ت كثير ابن يقول السلمانلآا. من أيديهم علن كثير 
ارله*لَاا.محهم الفساد، وأكثروافيهااللأي، استحوذواعلن الذين الرقص، 

ت،ببقم، وأهل ان أصبهأهّل بثن عغليمة فتنة وقُتا ّأه(  ٤٥)سنة وفي / ٧؛ 
كثيرأ،حلقا منهم وقتلوا أصبهان، أهل عليهم نثار ' قم أهل من لصحابة اب 

أهلفمادر شيعيآ، كان لأثه ثم؛ لأهل الدولة ركن فغضب، التجار، أموال ونيوا 
كث؛رةلبن.بأموال اصبهان 

-ايحالخلفاء،•٢(،وم: ٢/١)١(دولالإّلأم)
'r(.٧/١درف))i(١A)٣(، 'ا(. الإملأم)ا/آ>)أ(دول،

(.٢٦٨)/١ • وانظر: ٢^ )ه(المدرالسابق)ا/ح• 
.( ٢٣> / ١ سابق)١ الالمدر )٨( . ٢(  ٦٧/ ١ والهاة)١ الدايآ )٧( 





ات؛بعيتثي

وحمحأعمالها، وبعض ودمشق وحماة محمص و حلب سوئ السالمن •ع يبق 
فيتضرب الإنحيليت والطقوس النصرانية والنراقجس ٠ الف-رغ ع وعترها المراحل 

شريفمن وغيرها المساحي من الإممان أماكن في ويكفر والقلاع، الخمون شراهق 
فيالتي الدن هندم وأهل الدين، من وضيق عظم، حصر في معهم والناس القاع، 

•راجعون إله ؤإثا لأله فإثا ونهارهم، ليلهم ش شديد خوف في السدؤين يد 
بعد/ الخلق خير ب ؤإظهار والذنوب، العاصي عقوبات يعص من ذلك وكل  ٤٩ا/ 

الآنياء»لا،.
وظهورالزمان ذلك أمل ا'تقهاير أيضاI ذلك أسباب س أن - اض رحمه . بين كما 

نتهم،اليع وفئو منهم، والعام الخاص من العصيان وكثرة فيهم، الشنتعة اللح 
أعداءعليهم أديل فلهنذا بينهم، المسة أهل ونهر منهم، والمشيع الرفض وكثرة 

والفرارالعيس، ونكد الثديي، الخوف مع البلاد س بأيديهم ما فانتزعوا الإسلام، 
الشروروطوارق الأعداء، فوايع ص خوف في إلا ليلة يبيتون فلا بلاد، إلن لاد بس 

التعان*لأآ،.قافه المترادفة، 

عاشوالمحاتب، بالغس والمتلاطم الخوالكفهن هندا وفي دبر، ما صوء وعلن 
صخروجه ش عصره حال س استياوه ظهر وند تعار اض الأحرى-رحمه الإمام 
سبدينه فارأ الحرام، افه ببيت محجاورأ الكرمة مكة ناصدأ -( ٠٠٣٣ ر عام بغداد 
هوالسبببغداد ص خروجه سبب يكون فقد اليشن. أتاه حنن فيها وبقائه • القس 

يقولإذ ؛ -( ٤٠٣٣ ) عام بغداد س الخرقي الهين بن عمر الإمام أخرج الذي ه نف
للمحابة*لآا.والب الشر فيها كثر ئا مهاحرأ، بغداد من ءخرج ت كثير ابن 

للرافمحةوشتمه سبه كثرة في الأليم؛ الواقع ذلك من استياوْ يظهر كما 
وافتراءاتهمشبههم به دحض وما كتابه، مجن الأحيرْ الأبواب في - افه محهم ب- 

مجنانبهم.وبيان ، الله. رمول صحابة عن  ٤٢٠١١١في تلمه سنان ومله الدنينة، 
سالكتاب موضوعات في مياتي كما وأفرادأ، -جملة علميهم تعالن الله رضوان 

تعالئ,افه شاء الدراسة.إن ه!ل>ْ 

٠٠٠

)'ا(اكورف)اا/؛اآآ(.)آا(اسرشه)ا\/*آإآ(. (. ٢٤١/١١اةرال٠اة)JJاا



الثارىالبحث 
الءءااةالأحماس

ا/.ْ

وكثرةالاضطراب من الحال س ض الفترة فى-طك الياّب اكاحيت كانت ئا 
لاكلأزمسهما،انذااتئناسالأبماب، لدلك كان والذن، الحروب 

الذياكهلرب؛ السياسي الواع قلل في الاجتماعيه الحياة تستقر أن ممكن لا حيثثؤ 
البل،وقهلعت للأرواح، الدمرة الحروب فيه وانتثرت النوصئ فيه عمت 

الأنتمادين.ا،لوارد وصعقت 

كان.طريق باي اللهلة إلئ بالوصول الفترة، هنذه قي والحكام الأمراء فانشغال 
منوخوفهم اللْلة، علن ص-واقتتالهم كما أوأخاه والده أحدهم يقتل كان ؤإن 

المستقرةالاجتماعية الحياة تامين عن سغلهم دلك كل أيديهم، من ا انتشاله
•بمالخهموتدمحرثوونهم والشام لرءاياهم، 
فهنذاالسلمين، بأموال ولعب وتبذير، وبذخ ترف من فيه كانوا ما إلن هليا 

الخاصةمال بيت في ءاكان كثير! ابن يقول آه(  ٩٥)بالخلافة له بوح لما باض اكتدر 
وكانتوثيق. دينار ألف ستمائة العامة مال بيت وفى دينار. ألفا ألف عثر خمسة 

•جمعها تناهئ ند الماس بني وأيام أمنة بني لدن س الحواصل في الثميئة ابواهر 
الصبيانحال ءوهندا قال; .ا. أنفذها.حتئ وأصحابه حفلاياْ فى يفرقها فمازال 
الولأةألا/وسفهاء 

\0\ا غير ، )خصيان( غلام عثرألف أحل داره في كان ارأنه السيوطي يذكر ؤ/ 
ستمائتختانهم علئ غرم إ أولاده هءس خمخس ولما • والودأى والروم الصقالثة 

جاءتلما عهده وفي إليهمل"آا. وأحن الأيتام ص طائفة معهم وحس • دينار ألفا 
ومحنه!. . . عظيما موكبا اكتدر فعمل هدنة، عمد وطالثت١ بهدايا الروم ملك< رمل 

منرسألف وثلاثين ثمانية الخلافة دار حيهاان علن نصبت تورالش الكانت، 
ألفاءل؛ا.وعشرين اثنين والسهل الديباج. 

.( ٣٨٤)ص ، الخاقاء )٢(تاينح . ١( • ٥ ا/ )١ والهاية الدائن ( )١ 
(.٣٨١)ص ه، نفالمدر ( ٤ ) (. ٣٨•ص) نمه، المدر )٣( 





علنيتركون بل أحدأ، أحد يدفن لا كان حتن الاس ني الوباء وكثر وأكلهم. 
الناصواشجع بالخبر، والعقار الدور وبيعت الكلاب. منهم كثيرآ كل قيأ اللرقات 

٠٣\ابعدمدة إليها/ وصل من ومنهم بالطريق، مات من مهم نكان البمرة، إلن 
ئ.ردةا

أكلمن مات الاحفس الخن أيا إف •' قتل حتئ أيضا، بالحياء الحال صاق وتد 
^٢٩٥)ضة التوفي الزكي أبوإسحاق وكان . ، ١٢٧٣ )٥ مة فجأة اشء الأفت 
.الثتاءلُآ، طوال به فيأتدم بالخل ابزر بملخ 

عامعن كثير ابن فيقول . والأوبثة والمائب الأفات اننترت الحؤع شده ومع 
(٠  ٠٥٣ )- I الدتابحتن الكلاب وكالست، والأسقام، ببغداد الأمراض كثرت ءفيها

؛اس«ل،،.
وأصبهانوواسهل ببغداد الناس ®ثمل -( ٥٣ ٤٤)عام عن الحونى ابن ويقول 

؛حيث،. كثير حلق ذللث، بستإ ومات . ووباء وصفراء دم من مجركتإ داء والأهواز 
الخضرواتأكل عظيم جراد فيها وجاء نقص. ألف، من هرم، يوم كل في ممون كان 

والأثجاروالثمارلأْ،.

الخارجنوكثرة واقتتالهم الولاة تنانع ت، ثوبالولم، الوافر هثدا علن وزيادة 
علنولا هم أرواحعلن الناس باس ولم والنهب، اللب ونع الدولة، علن 

ونهج،بغداد، ®اصهلربت، كبر; ابن ينول -( ٥٣٣منة)٠ ففي • وأموالهم أعراضهم 
ونحووالبريدي. راش ابن بثن ونمتا فتنة سِا و'ءارأُلا'، ليلا بعضا بحفهم الناس 

اإتضالأس،فاكرق، وقئاع/ وكثرالكوص ،. ٧٧٣٢٢)ت وفر ذلك 
ّوالهّ_الخ، للأذئ ارون الموتعرض 

القرامهلةس الخوف، ؟.>_< ؛سنوات؛ عثر العراق درب جهة س الحج وتعطل 
فيشفع، حن (، ٥٣٢٧)إلئ ( ٥٣١٧ونللث،سءام)الأسفياكريق، وتقن
سممكنوهم أن في القرامهلة عند العلوي يحين بن محمد ابر_ الئريفح ذللثإ 

-ا(.اسرف)ا\/ا-)٣( )مآ(ااكدرف)اا/7ها(. )ا(اوواةوالهاة)اا/ماما(. 
(.٢٢٨/١١)٥(اJداةوالهاة)(٢٢٠/•١١سرف)

)ي(اكدرف)اا/ح'أا(.)آ(ااما.رف)اا/ا-آ(؟ 
١١/١)٨(اسرف) ،١٧T(وام:سرف.)١٧٨،١•٧/١١•٢.)



^^س؛ثثتتظ

٢دنانيرأ سبعة المحمل وعلئ دنانير، حمسة حمل كل علن يأحذوا أن علن الحج، 
٠تقدم كما 

ايحرنةالمثانة \بى لتعدد نفلرأ الفأن؛ كثرة أبمآ: الأس ئأ عوار وس 
؛/؛،ijJحقدهم؛إلن إصانة الباؤلنية، وسائر وعبيدية ورافقه ثرامهلة من وتناحرها؛ 

ولم• وتشريدهم وتحديهم بمتتيلهم ولاتهم إلن والتقأب والحمامة، السنة أهل علن 
وحولالحرام المجد داحل في الحرام اف بيت حجاج حتن أحد، ذلك من يسلم 

القرامطة.فتة في تندم كما الشتفة، اتكعبة 
نبيهلصحبة لهم الله احتيار بعد نحبهم محوا الدي ه افه رسول صحابة إن بل 
عاميأمر المعتمد فهنذا والتكفير. واللعن والشتم الثب من يسلمرا لم ه، 

معاويةعلن الترحم عن العامة ؤينهن المنابر، علمن معاوية يلعن الخهلثاء -( ٥٢٨٤)
علنوالوح بغداد؛الاتم أهل اف-ءام)مأهسم أذنه - الدولأن ثعو ألزم كما . ؛ ^٠١٢

طباخ.يهلبح لا وأن المسوح عليها وتحالق الأسواق، تحلق وأمرأن ث؛إمح، الحين 
ثمؤيتحن. يلعلمن الوجوه مخمات الشعور، منتثران الرامحة اء نوحرجت، 

صلاةبالصحراء وصلوا ، ®حم* الغدير عيد بعمل وأمر ّنواتلُآ،. / ذللث، فعل ْْ ا/ 
.، الف1لألال؛ من فنعوذيافه ، الكووسايت، ودقت، الحيي! 

لعنةوكنسوا • العمل* حير علن دءحي ممر ش أدثوا -( ٥٠٣ همام)٩ وني 
•الماجدأْ، وأبواب بها ابواُع أبواب علكن، الشتختن 

فيالسوق نافق الرفضوالفاق كان الوقت، هندا *في الدهيت الحاففل يقول 
فاطمةغحبإ من وستم ؤبمئي، معاوية محتم اجد المأبوامب، علن وكتبرا بغداد، 
الدولةمعز فأمر بالليل. لمون المحه قمذر أبا نمن من وشتم حقها، الزهراء 

،..*١٦.عادته.ُإ 

)مأ(اكاورشه)اا/آح(.)ا(اواواةوالهاة)ئئ/هحا(. 
اءالخلفواريخ ٢(،  ٤٢ل/ والهاية)١ والهداية ٧(، والكامل)U/ ٢(، الإ—لأم)ا/حا دول )٣( 

سة)لا/ههآ(،ورخاسا.،ص)ل>إ(.
•٤(.ص)١ و-ارخالخلناء، (، ٢٦٧)٥(الدائنوالهاة)ال/ا-ا-آ.

(،وترخاسا،٢٦٧/١١(،والJاةسة)



وعقائدهمالمالثة السامين لساعر التحدي من الخد هندا عند الأمر يقف لم 
الإلنهيةالذات علئ التطارل إلئ الأمر وصل بل ه•( اض رسول صحابة ني والطعن 

والقرامطةوأتباعه، الحلاج فمل كما - لام والالصلاة عليهم - الأنبياء وعلن 
عايل١،نهية بإلالقائلن الثيعة من والإسحامة ويعانهم، والعييديون وحكامهم، 

أقومألا فخفت النبوة علي عرصت لألقي ت الخبيث الزج صاحب كلام معنا وتميم 
^٢١أبها،(فلم بأعبائها 

٠٦ا/ عل روح أن يزعم اب ثفيهم التناسخّة، من نلهرقوم -( ٤٠٣ )١ عام في و/ 
أنهيدعي وآخر إليها، انتقلت تيإف؛ا فاحلمة روح أن تزهمم وامرأته إليه، انتقلت - محقي 

ُاطلائهم؛الدولة معز نأمر البيت، أهل إلئ بالأنتماء فتعززوا اللام. عليه جبريل- 
نه1دامنأسالهالألعونة«رم.قاواليوطي: لبهإلنأهلالمن. 

كانتما التي الشيطانية والأحوال والثعوذات الخرافات من غيرذلك إلئ . .  .
عقولهم،االقثت وذلك: كثير؛ ابن يقول كما وأمثالهم، الرافضة عل إبُ تروج 

•والإطلارل؛ا الحق بتن نمتنهم وصعق 
دينهمعن اعا دفوثورتهم الئة، أمحل انتقام إلن أدت الأمور محنذْ كل 

تقدموقد - صدهم الولاة أن مع و، افه رسول صحابة أعراض وعن وعقيدتهم، 
لهنذْالرافضة وبان والخماعة المنة أهل واكادمات؛-؛j( الحوادث بعض معنا 

الأسباب.

أهلبتن التناحر يقتمر لم لها، صايهل لا الش والقس الفرضئ بب بولكن 
نةالأهل بتن التناحر إلئ - وللأمف - ذلك تحدئ بل فحب. الضمالة والفرق نة ال

التعمبلْا.يب سموالحفية الشافعية ُين ُأصبهان قس من حمل كما • هم أنف
الحكامأي في والحراقيتن المصريثن لاختلاف الشريف، الكي الحرم في حمل وكما 
ا/يْمن وكماحصل • الحرم داخل في قتال بينهم فحمل إر^/ المجر؟ عن له يدعن 

أحلمن العامة، من طائفة وبتن الحنبلير٧، المروذى بكر أبي أصحاب بتن خلاف 

(,٣٩٩ص)>م(تارخالخالفاء، ;<٣(. ١١)٢(الصدرشه)(. )١(الدايةوالنهاية)١\إ٢٨
)ه(سءماس)ا/ه-آ(.)ل(الاوايةوالهاة)اا/تماما(. 
.٢٢٥ترجمه.رح: )َ\(طتي (. ٢٢٧)آ(الداةوالهاية)اا/هآأ، 



حجروكما . ٢ ١ ^!^؛؛١ بيتهم ولغ ذلك' يب ناثنتلوا علمية، ألة مني حلاف 
ابنحمل؛؛ن وكما ، حماp؛؛^ أصحابه من وحبس اJنآهارى، محمد أبي علن 

منالأمثلة.ذلك إلنغير . . جر_راسريوالخاالةلم. 
النامحى،فيه وقع الذي الذميم التعصب ت دلك آمحباب أهم ٌن أف شك ولا 
أشكوعمرنااش ررإلئ ااترحيدىأ؛ا أبوحيان مول كما منهم. العلم محللبة حاصة 

ادنعليهم وامتولئ الحمية، داء نتهم دب ناد فإنه منا، العلم وطالتي اءنا، وعلم—
العصةالْ؛.

وعلنعامة، الماص طن بالغا أ'رأ الاجتماعي الوضع ثنا لثل أن يخفن ولا 
ممرمن ومنهم الواع، للأمر لم امتمن العلماء من لكن خاصة، محنهم العلماء 
الإمامت الصف هنذا ومن النكر. عن والهي بالمعروف والأمر والإصلاح، ذلدءوأ 

لهنداالإصلاحية دعوته - مولماته حلال ص برزت. الذي اممه، رحمه - الأحرى 
وحمالهوالعلماء العلم طلبة عند خاصة الخطير؛ والاجتماعي الفكري الانحراف 

اش.ماء إن مكانه في ذلك تقرير وسيأتي متهم. القرآن 
٠٠٠

ص)؛\ا-ا(.ر-ارخالخلخا،، (، ١٦٢/١١اةراJءاة)JL)١(ال
منةترفي الكبار• الحنابلة احدشيوخ ٠ حلف بن علي بن الهن ت رم )اا/أما(، والتهابه االدابة ٢ ؤ 

تطقاتالحايلة)أ/أأ([.،. ٠٣٢٩
(.١٣٢/١١اJدايةرالهاية)رام: بم)؛ا/ملأآ(، 

'أه(.سمانالأءتدال)م/0ْم([.ذ.سحواليضة)'
الكّلأني.إيرامم نحمق؛ أولن، راك-حائر،له)ا/ه*،(،ءل. الماتر )٥( 



١٠٨٨دحث١س 

4J_I اسية

الدولةونمزق والاحتلأفات القس وكثرة الماسة الاصعلرابات مانم رغم 
والأمراضابؤع وكثرة الاجتماعية الخالة سوء من ذلك عن لج وما العباسية، 
العصرهتذا ني العلمية الحياة أن إلا تقدم، كما والأسفرار الأمن وعدم والأوبة، 

.الذ٠مااءانمر د العلمية الناحية من العصر منيا محمي حنن الذروة، بلغت ند 
مدنفى الفترة ه!د0 فى أنشئت وثقافية علية مراكز عدة هناك كانت أنه نحد إذ 

يابةهي التي اجد، المفي والتعليم الدروس حلقات جانب إلئ مختلفة، 
مكتباتعلن الماجدتحتوى هنده وكانت العمرالحاصر. في الحرة الجامعات 

منهاتفيد ليعليها كتبهم العلماء من كير دققا كان ، حيالكميرة؛ بالكتب ناحرة 
وثراءالحالم طلبة علن للإنفاق الهلاتالة الأموال يقف، ص وهناك العلم. طلاب 

الكتب،.

حوتكثيرأالتي العلم ودور العامة المكتبات بعض الفترة، تاللئؤ في كماأنثشت، 
يحينبن عالي مكتبة ت المكتبات هندم أشهر وس المختالفة. والفنون العلوم أنريع من 

منيؤمونها الناس وكان ا، الحكمة ررحزانة وسماها ، الخلفاء ندمر ( ٥٢٧٥)ت الجم 
كل.كانرا،.

أدباءص وهو - .( ٠٣ ٢٣)ت الموصلي حمدان بن محمد بن لجعفر كان كما 
٠٩ا/ علمن وقفها وقد/ الفنون، جمح س بكتب، مجلاها صخمة مكتبة - وعلماته الحصر 

. ٢٢دحولهالحدأس أ ممتع لا وكان العلم، طلبة 
المثل،عدممة •كانت، بقوله: الماماني نصر بن نوح مكتبة حiكان ابن وبمف 

سواها،فى يوجد لا مما وغيرها، الناس يايدى المشهورة الكتب من فن كل من وفيها 
معرفتهءل'آا.عن فضلا باسمه سمع ولا 

.( ١٢ص)٤ صف، نرثي لادممور/ اكاتي، الماسي انمر وانظر: ، ١(  ١٥٧/ الأدباء)٥ سبمم )١( 
عتزلائم الهجري، الرابع الترن في الإسلأب الحضارة وانفلر: (. ١٢٤ص)الثاني، العاصي اسر )٢( 

)•ا(وذاتالأءيان>ا/آها<.



محوئلهم كن ولولم ، العلماء بيوت ني الخاصة الكنبات إلئ بالإصافة هنذا 
ماذلك: علن الامثالة ومن • صخمة مكبة متهم واحد كل لدئ لكانت مصنفاتهم، 

أئمةأحد "آه( ٠ ٦ محرج)ت بن عمر بن أحمد الإمام عن كثير ابن الحافغل ذكره 
.مص1فرا٢ أربعمائة ألف أنه I بالبازالأشهب واللمب الشافعية، 

حياتهأول المصنف، فيها عاش التي ®بغدادا العبامية الخلافة ء_اصمة وكانت 
العلهاءضلماحل تنحر كانت لأنها والعلمية؛ الشافية المراكز تاك مقدمة في نفع 

علماءاكان كثير; ابن الحاففل نال حيث والفنون، العلوم جمح في وكجأرالأئمة 
الدن؛االآ،.هم بغدادإذذاك 

منفهيرالزمن من الحقبة تلك في العلم ؤللبة من التحليم علمن الإمال لكن وند 
محمدبن حعفر أبوبكر الإمام فهنذا واحد. بمال ذلك علئ ولنفرب النظير، 

كثيرابن الخاففل يصف عنه. الرواية أكثر الدي - المش شخ "آه( ٠ ١ الفريابي)ت 
ألفا،ثلاثين من نحوأ/ ه مجاليحضر من عدة ءوكان ت فيقول العلمي ه مجل٦ '٨ 

عشرةآلأف(ال'آ؛.المحابرنحوأمن وأصحاب الثلاثماتة، فوق والتملمون 
تختصولم عظيما، ازدهارأ العصر هنذا في العلمية الخياة ازدهرت كله، لذلك 

استحلافإلئ حدا؛المعتمد مما رواج، ه لكن الهدامة الكتب حتئ بل فن. دون بفن 
. ٢٤١والخدلالفلأمفة كثب يبُوا ألا الوراقين 

القةالفكتب بيع منع ند ^٢ ٦٧٩عام)المعتقد ولاية من منة أول في وكان 
عاموفي الخاوّىلْا. من والمصاص المنجمين ومنع ذلك، علن وتهدد والمنطق، 

أعدال،( ٢٠٤ومقدارها)العامة، باب علئ الزنادقة كتب بإحراق أمر "آه(  ١١)
.نها:كتبسجلأ،.

لهمولكنت الفترة، تلك في عاشوا الدين العلماء لنر-؛ايجاز-إلئأبرز والأن 
الفترة.في الشأن الشدة ازدعار ني اطوآن اليد 

؛لي:U الفترة، غلك م الشدة هذه في أمحوا الذين الياء أبرز ومن /  ٦٨\ا

.١( ٣ ٩ / ١ المدرشه)١ )٢( والمهاة)ئا/ا<آا(. الداة )١( 
ص)>تما*ا(.ثور، لي)أ(تار؛خالخلفاء، اكدرمه)اا/اآئ(. )٣( 

(.٦٤وسوابة)اا/الإمحلأم)ا/حآئ(، ودول،(، ٢٨
رآ(الداةرالهاة)ئا/إآ(.



واردالثة في ارالأستقائ كتاب ل (; J،t)تّاه أصرم بن حشيش أبوعاصم - ١
ابنالإسلام ثيخ كنيرأ عنه وينقل . المقود حكم في وهو الآهواء«لا؛ أهل علئ 
نصه

(.١٤٢/٣)٢(تهدبصب)ص)٧٣(. >ا(الرّالأنالطرفة، 
الربي)ا/؟هأ(.التراث )■ا(تارخ 

ص)حآ(،ابنتيمية، لشخالإسلام الخمريةالكبرئ، )٥(الفتوئ )٤(، 
-ارخالتراث)ا/ا'1آ(.وانفلر: (. ١٧٠)آ-(تهاوبالتهلي_،)إ/ 
)لأ(الأءلأم)-ا/آمآا(.

■ارخالتراث)ل/ا/أ،آ(.واننلر: . ( ٢٨٦راسمات،)١; في ايي؛،ش اشارإلهاابن )٨( 

٦٩/١

كتابألف الصحيح. محاص، أه(: ه الخاري)^،٦ اسمامل بن مجمد الإمام - ٢
ولهوهومطبؤع. التعطيلءا، وأصحاب الخهمية عر وررارد العباد®، أفعال، راحلق 

تبويبهإن بالإمحافة المفار،اارم )رأخبار وكاب ااالعقيدة«أورراكوحيد«، كتاب: 
وكتابالخهمية، علن رد وهو / ، التوحيد ككتاب ررالصححءا كتابه محي وتراجمه 

٠إلح ٠ . ٠ والئة بالكتاب الاعتصام وكتاب ارجة، عش هورد ون 
اثل؛ا.فى كتاب له ^: ٢٧٣هانئ.)^،بن محمد بن أحمد - الأثرم بكر أم - ٣ 
»او1ة<الْا.ئاب له -(: ٥٢٧٣حبل)ت بن إمحاق بن حبل - ٤ 
رراردوكتاب ، اااثة« كتاب له -(; ٥٢ ٧٥)ت الأشعث بن سليمان داود أم . ٠ 

واردنه الراكأتاب بعنوان السن فى الذكور وأظنه ٠ واحد ولعلهما ، الخهميهء علن 
فيحجر ابن ذكره القدر®. أهل علن ررارد كتاب أيضا وله الحهمية®. علن 

ولحلهرراليحن،،ارص، بعنوان: ررمخطوطااا كتابا له أن الذركلي وذكر التهذيس،أأ"ا. 
ذكره.الأتي ابنه كتاب 

عالئوارد اللففل في ، راالأحتلأذكتاب له -(: ٥٢٧٦)^،الديورى فيبة ابن - ٦ 
.طثعاُن، عدة طح وقد والمنبههء. الحهمية 
الاعتمادص،.في رسالة له : ارازي)^،٧٧٣حام أم . ٧ 
وكتابالحهمية، علئ ارد في كتاب له (: ٨٥٢ ٠ )ت الدارس ممد بن محان - ٨ 

طثعايت،.عدة طبعا وقد اربي،. بثر علن رءارد 
ا/•٧وقد . عنهاء والنهى ررالثدعة كتاب له آه(: )تا'خ القرطم وضاح مصيبن - ٩ / 



——ثتئلمحظ

يهمان.أحمد محمد يتحقيق! بدمثق، الماتر دار ني ه ١ ٤ ٠ ٠ عام طع 
كتابله الشياني مخلد بن اكحاك عاصم أبي صروبن أبوبكر - ١ ٠ 

افتحمقاللأئالألاني.رحمه الإسلامي، الكب في مطبؤع ®اJتنا، 
طحوند راالسةاا، كتاب ل، ؟م(: ٩ ٠ حجل)ت بن أحمد الإهام بن اش مد - ١ ١ 

نسخعلن رممابمه وتحقيقه طبعه وأعاد المكرمة. يمكة السلفية بالمطبعة ه ٩١٣٤ عام 
يالدمام،القيم ابن دار ونثرته النحطاني، سعيد بن محمد الدكتور فضيلة أحرئ; 

،١٤٠٦٢١^

الثقافةبدار طح ررالسة<ا، كتاب له (: ٩J،Y )ت؛ ا،لروزي نصر بن محمد - ١ ٢ 
ه؛تحقيق ١٤٠٦عام طع وند ، الصلاة، ندر عظم ءاييان كتاب وله بالرياض. 

مهمةمباحث وفيه بالمدينة. الدار مكتبة ونشرته الفريواتى، الرحمن عبد ت الدكتور 

فىالإيمانر-غيرْ•
،الحهمية«را، ررالردعلن كتاب له ص:  ٩٥)ت الخزاعي معبد بن الخكم - ١  ١٠

وكتاب»ائة،لى.
®ذكركتاب له آم(:  ٩٧)^،فئة أبي بابن المروق محمد، بن عتمان بن محمد . ١٤

الشيخبتحقيق طع نه ورد ®العرشوما/ كتاب وله وتوبته،ر''آ،. وحطيثته أدم خلق  ٧١اِ 
بالكويت.العلا مكتبة ونشرته ، ه(  ١٤٠)٦ عام الحموي حمد بن محمل 
®دلائلكتاب له *اه(: ٠ ١ )ت المئف. شخ محمداكريابي. أبوبكر■بمفربن . ١ ٠ 
علمية.رسالة ٠ الإمام جامعة في يحمق ، ®القدر، وكتاب حديثا. طع وند ، التبوة، 
كتابله ّاه(ت ٠ ٤ )ت النؤزي بطة بن حمدان محمدبن أبوبكرمحمدبن . ١ ٦ 

التية،رأدلمفية ال®العميدة 
مطبؤعوهو ، السته، ®صريح كتاب له مم(ت ١ ٠ رن الطبري جرير ابن . ١٧

عامالإسلامي، للكتاب الخلماء دار نشرته - المعتوق يومض بن بدر ت بتحقيق 

.٢(  ٢٣/ ١ الأتاوئ•)٧ ني»مجموع يب ابن الإسلام شخ ذم، )١( 
.٢( ١ ٨ آ/ االثنرات«) ني انماد وابن ، ٤(  ٢٨/ في»انمرا)١ ا1اومي ذمْ )٢( 

(.٣٢• -ارخالتراث)ا/ اظر: . ( ٤.٥٧ الأوراق)٦  ١٩)٣(نياممارةمجموع 
)((ذر،نؤادّزىنبنالخاوتراث«)محمآ(.



الاوين«را،.أصول هى محاب»التصير وله ه،إاه. 
.، ®اث®١٢كتاب له *ام(: ١ ١ )ت الخلال هارون بن محمد بن احمد بكر أبو - ١ ٨ 
عزالرب صمات ؤإثبات ءالتوحيد كتاب له •(: ١٠٣ ١ حزممغ)ت ابن بكر أبو - ١ ٩ 
افه،رحمه - هرامحى حليل محمد I الشخ وتعليق ممراحعة هد ١ ٣  ٩٨عام ٌلح ، وجلُ 

الثهوان،العزيز عبد الدكتور بتحقيق طع ثم ■ الكرمة ممكة ال-از دار ونشرته 
..٠١٤٠٨عام بالرياض، الرشد دار ونشرته 

٧٢ا/ ني ة معلومله -(: ٠٣ ١٦.)^،المئف خجخ - داود أبي أبوبكربن - ٢ ٠ / 
كتابت أيفأ وله الشريعة، كتناب من الأصلية النسخة بديل نسخة ومنها العةيدةر*آ،، 

التراثمكتبة ني ه،  ١٤٠٦عام طع ، والتشورار؛، ®البعث وكتاب ، ®المدر* 
•لفي الالحوض • الشيح تمح( الإسلامي 

»وصفكتاب له م،و(: ١ الزبتري)ت؟ ملمان بن أحمد بن الزير الك أبوعد - ٢ ١ 
ومازلهءآْ،.ولأالإحسان وشراتعه*، وءالإسلأم ، وحقاتقه* الإممان( 
واختلافالإّلأمين ®مقالات كتاب له (: ٤٠٣٢ الأضري)ت الخسن ام - ٢ ٢ 

®رصالةوكتاب طبعان. عدة طبعا ، الديانة* أصول عن ®الإبانة وكتاب ، الصلن* 
طريقةعلن لكنها أحرئ، كب وله • الإسلامية ا-لحامعة ني حقق ، الثغر* أهل إلن 

التكلمتن.

،،»الردضالهية*١٦كاب له بيءاتم)تبأجم(: 
الدين*س.واعتقاد السنة »أصل وكتتاب 

)الختمر•المواعق ني المم وابن ، ٢( ٢ ٤ ص )الختمر •العلوا ني الذمي مه نمل ر١( 
العربيالأدب رنا;نح ، ٢( ز٦/V العارقن وسيت ، '٨( ا/ الأدباء)٨ معجم وانظر: • ٢( "٥ آ/ 

و-ار؛خاكراث)ا/ا-آه(.ان)-ا/ا<؛(، وروىل
(.٣٩•و.جمعاكاوئ)يم )آ(طقاتا-لا؛الة)آ/:آا(، 

معمؤع،صمن ( ٠١٣٥١عام القامرة ندتما»ي طعن أنها وذكر ، ٣( ٤ ٤ / العربي)١ التراث تاريخ )٣، 
الخيال.محمود بتحقيق; م، ١ ٤ • ٨ عام بالرياض ية دار فتها ثم 

.٢( • • المدرنمه)م )٥( العربي التراث ت١ريح ر٤( 
،٥( ٠ :آ/ الحنابلة) ينات في يعلن أبي ابن وذكر، الكثرئ، الحموية النترئ في ات مقتبت )٦( 

.٣( ٥ ٥ / ١ ) التراث ؛ وانظر 
.٣( ٠ ٤ ١/ ) العربي التراث ،١^ )٧( 



ااثش|وعةكتا|م \

أهلعالئ والرد ))التنميه كتاب له )تحمأ"ا،و(; الشانم الم الحز أم . ٢ ٤ 
الكوثري،زاهد محمد وتعليق يتقدم ه،  ١٣٨٨همام محليع والبيع*، الأهواء 
وت.سر العارف ودار ببغداد، المش دار ونشرته 

،الثة* #شرح كتاب له ^; ٣٢)ت؟ الجلي الواعظ الربهاري مجمد أم - ٢ ٥ /  ٧٣/١
الفحطاني.سعيد بن محمد الدكتور! بتحقيق حديثآ طح 

قيكتب عدة له ٣^؛ ٤ )^،٩ الماضي ال المأحمد ين محمد أحمد أم . ٢ ٦ 
وكتاب، ءالعفلمه* وكتاب ، ارالسنة* وكتاب كتاباالروية*، ت منها العقيدة، 

ااالعرفة«لا،.
)راث«لآ؛.كتاب له ^: ٠٣٦ )ت الطرالي القاسم أم - ٢ ٧ 

طحجزءمهلهكتاب،لالخلمةأ، ^: ٣٦٩)^،الأصهالي خمآ.أبراكءح 
ولهه. ١ ٤ ٠ ٨ عام والرياءس العاصمة دار ونشرته الياركفرري، افه رخاء بتحقيق; 

أيماكتاب»اوةألص.
ارالثة<ار؛،.كتاب له -(: ٠٣٦)^،٩ حان بن جعفر بن الله عبد بن محمد . ٢٩

الث-رحكتاب له )تهحم،و(: فامن بابن المعروف احمد بن عمر حفص أم . ٣ ٠ 
وءالتمك؛النة*أ، الدين* ثراغ وءمعرنة ، الستة* أهل مذاهيح 

وكتاب، ءالزول* كتاب له م(: ٣٨٥)تالدارقطي عمر بن عالي الجن أم ٠ ٣ ١ 
الفقيهيناصر بن محمد/ بن علمي •' الدكتور فضيلة بتحقيق طبعا وقد ، ررالممات* ،٧ ا/ 

الغتيمان.افه عبد الشيخ ابما-فضيلة - حققه *الصفات* وكتاب ه. ١ ٤ ٠ ٣ عام 
اماوردمنأيضاكتاب وللدارقلني ه،  ١٤٠٢عام الداربالمدينة مكتبة ونشرته 

.، ٦١١٠محبحانه الباري برؤية المتعلمة والأحاديث افه كتاب نى الواردة النمرص 
ارالإبانةكتاب له ;(: ٠٣٨٧العكتري)^،بملة بن محمد بن الله مد الله عبد أم .  ٣٢

(،٢٤٥•ص واصفيأاسم«ادَ، (، i_j(Y'r/A)ا(ذمئشحالإسلأمفىأصء_

(.٢٧٠واف.ا؛ةوسة)\ا/ ص)0،آ(، )آ(.خمرانو، 
(.ص)٩٣.م.ةنمقممابمراسة،، )٣(انخر: 

.ص)٧( ، السالن،•  Jijlip•لكتابأ الشار الديرر •تيمت انظر: )٤( 
(.٤٢٠)ا-(تارخاكراث>ا/)ه(شخاكراث،)ا/ا-أ؛(. 



اننعبن رصا I الدكتور بتحقيق طع وقد االص_انرئا، ني واختمره ، الكسرئء 
دارطبعتها ثم القرئ، أم جامعة في علمية رماتل مجك فقد ٠الكبرئ٠ أما معطي. 

•بالرياض الراية 
كتابله ^: ٣٩٥)^،المجدي محده بن يعص بن محمد الله عمد  ٠٣١٠^٣٣

ناصربن محمد بن علي الدكتور بتحقيق طح وتد ءرالإك-انء وكتاب ا، ٠التوحيداأ 
أيضاوطبم ، عئ *الرد كتاب أيفا وله الرسالة. مومسة ونشر الفقيهي، 

ى١ ٤ ٠ ٢ عام الفقهي بتحقيق 
*أصولكتاب له -(: ٠٣٩)^،٩ زمحيت أبي بن الله مد بن محمد الله أبوعد -  ٣٤

ضس.
٠٠

. Ujbuفا ٧( ر٤ ص النتتهي، ناصر محي يلي للدكتور؛ له، الإممان كتاب مقدمة ان»لر: )١( 
• ٠٨ص الإملامه• الجتوش •اجمماع المم؛ي وابن •  ٥٨ص •ا-لمرُن• م الإ-لأم شخ منه ممل )٢( 



صلار؛انى
الثءى^^%مح^امم 

الأولايحف، 
السينلع والْشاركون وسيتم وكنيتم اسمه 

منجمح ذكر هثكذا العدائي. الأحرى اش عبد الحسين ين محمد ممه; ا• 
ااض١٢مسد/ بن الحسين بن ®محمد ت نال نني الدم، ابن ياستثئاء لهل١،، ترجم  ٧٨/١

ذلكولعل الحسنااأمآ،. ين محمد ٠٠ت تال حيث كنير ابن والحاففل الجد، اسم بتصغير 
اله1اع.أو التساخ من نحرش 
اللهممخاك. علئ أنف ولم الصادر، ذلك علن اجمعت أبوبكر. به• ك٠ 

حيث؛ ارالثردعة* لكتابه الأصلية المخة من الأولئ اللوحة علئ هو*دوثا ما إلا 
.*.الاجرى.الحين بن محمد القاسم أبي الحدث تأليف الثريعة. راكتاب ت قال 
ذس.عالئ واسه من أجد ولم 

الأجر.درب، إلئ ية نامحمالة. الراء وتشديد الحم يض-را - والآجري • ب٠ 
سكنهاالغربي، بالحاب طابق، لهر محال من ببغداد كانت محلة  ٠٠ياقوت؛ قال 

تارخهفي العدائي والخطيب .  ٢٦٨ص ، ٠المهرست٠ ني الدكم إسحاق بن محمد ؛ له ترجم ( ١١
نيوالمعاني .  ٢٨٥ص ثيوحه، ص روا« ت نهرصة ني الإسلي حجر وابن ، ٢(  ٤٣)آ/ 

ؤيانرت(. ٤٧•اس:)آ/ ومنان الخوزىفىاكلم)يمهْ<، وابن \سم)\اس 
نيوابنواينالآيرفىاصُلفىانلخ)^مأ(. ا-لوىنىسماس)ا/اه(. 

•١(،٧/٢(،واس)١٣٣/١٦^^^يفىسرسممس)
والكيفىطّمات. ( ٣٧٣واكفاويفيالوافيباضفات)آ/وتذكرةالحفاظ)مآ-آا<(. 

البداةني كثير وابن . ( ٧٩/ الثاقب)١ لمتات ني والأّرى . ١( ٥ ٠ آ/ الكرئ) الثانب 
الثمنواكاسفىاس . ص٢٣٣ا-لابال،ن، والاباليفى.صرطقات (. ٢٧٠والهاي؛ن)آا/ 

،ءس٩٧٣الحثاظ طقات ني والمرثلي . ٦( ' الزاهرة)٤/ النجوم ني بردى وابن• ٣، رأ/ 
شدراتني المعاد وابن (. ٣٧٣/٢ا-بمانلاJاoي)ومرآة والالميفيصالآص)آ/؛ه(. 

معجمفي رصاكحالة وعمر . ( ٤ ٦ / )ا" الم١رفvن هدية باشاش ؤإصماعيل ٠ ٣( ٥ )م/ الذهب 
الأعلامني والزركلي . ٢( ٨• )آ/ المربي الأدب في ان وبروكلم. ٢(  ٤٣ا/ ٠ ١■^^ 

•وعترهم • • . ( ٣٨٩/ ١ ) المربي التراث تاؤخ في ّزىن ونوال (• ٩٧)ا*/
(.٢٧/•١٤)٣(الدايةواJهاية))آ(الغهرست،صخا-أ. 



حققه
الخانبن محمد أبويكر إليها ينب حراب، الأن وهي العلم، أهل من واحد غير 
الآملآ١١/عبداض ابن 

٧٩\اإليه، نسب/ ْعتئ لأي ولاأعالم الأجر، إلئ بة التررهنده خلكان؛ ابن وقال 
قريةإلئ ب الأحرى أبوبكر الإمام صورتها؛ ارالمLلةاا كتاب علن حاثية ورأيت 

•®؛٢، • . • آجر • لها يقال بغداد، قرئ من 
بغدادء.قرئ من قرية ررهي الخمائل؛،: وابن اكض،يرآ، وقال 

الهلوبI ممر أهل بلغة وهي ، الآ-صْ حتس ررامم الأصل ني ت والأجر 
القرميد*لْا.ت الثام أهل وبلغة الأحمر، 

ذكرْما إلا ، ذلك، حلاف، يرد ولم به. نعن تحينت، التي الصادر ذكرُت، ه!كلا 
ارالاجري؛ت نمه ما العسقلأتي حجر ابن الحافغل بخهل راوحديث، قال؛ حبثا الزبيدى 
في- تونس نزيل الثهيد، المهرى الحلاب بن اض أبوعبد وقال • الناس صبطه هنكدا 
وقرأته- القرشي حكمة بن عثمان أبا يعي - الرئيس أفادني • له النتخبة® ارالفوئد كتاب 
اللهعبد الرحمن عبد أيي القاصي كتاب في وحييت، نمه ما المريء داود أبي يخط 

وكنت،، -( ٠٣٨٦)منة القعدة ذي فى حليفة بن محمد عن المرائي، جحاف، ابن 
ليست لي فقال الأجري الحسن بن محمد أبوبكر حدثلثا عليه، يقرأ س معنا م

منقرية لأجر، إلئ منسوب . الراء وتخفيف، اللام بتثديد هواللاجري. إثما كدللث، 
•٨ا/ - الأحري غيره ورؤيتاعن ت الحلاب ابن رقال مائها، س أءليب بها/ ليس بغداد، قرئ 

٠، ءر . ٠ ٠ به أعلم فهو كتابه، عليه وصيعل لقيه، فد حليفة وابن - الراء بتثديد 
مماهنذا ر>ءاوتا; ت بقوله الخالقة هندم علن أجاب قد حجر ان الحافظ لكن 

الوحدة.شح وطاس ا، ٥ ١ / لدان)١ ١١معجم  ٢١١
.( ٣٧٣بالوناته)آ/ الوافي )٣( . ٢(  ٩٣الأمان)أ/ ومات )٢( 
.٣( ٥ / ذم،)١ احبارمن فى الدم، شدرات )٤( 
طبخوالأجروالأجر• والأجر، 'والأجورواليأجودوالأجرون • راللمان• في ونال، البلدان. معجم )٥( 

الآحرْ.ومي ، الراء مخنفج ا هوالأجر عمدو؛ أبو • رأجرة وأجرة أجرة • الهاء الواحدة الطص. 
العربالكساتى؛ قاله ٠ معرب فارمي ٠ يه يبتن ^، ٠٧١وهو، فاعرل، عالي، وأجور أجر • عيره ريال، 
•أجود وجمعها دأجددء أجر، وجسرها وأجرم آجر، وجمعها وأجره للجمع، وأجر أجره، مول: 
(.١١ءأجرا>أ/ مادة المّب،: اريان 

••اجر• مائة؛ جواهرالناموس)م٨(، من العروس تاج  ٢٦١



^^^^ٍ£ت1بإأضبمة

.، تاريخه®ل ني الموصي ابن صعقه وند المذكور، حليفة بابن الثقة يمط 
المة:في له لمشاركون ا٠ 

فيوأحببت ُالآجرىأا، بته نفي المصكيا يشاركون العالماء من مجموعة هناك 
•محنهم والخلط اللبس من يؤمن حتن ذلك، ومعنى مجا إليهم أسر أن العجالة هذْ 

٠اللبس دلك من سلم من ويل • فيها عاصوا التي الفترة تقارب •ع خصوصا 
المانماء:مولأء رمن 

جتانيالداود أبي الإمام تلمثد الاجري؛ عثمان بن علي بن مجمد مد أبو - ١ 
حجرابن الحافظ عليها اعتمد التي عنه الوالأت وصاحب ، ه( ٢ ٧ )٥ منة المتوفن 

الاجري.الحسن بن يحمد يكر لأبي  ٢٢؛روكل٠انروعدء ، فى 
الباحثينل'آا•بعض ذلك في وتبعه 

سكنكان الننولي: الآجري أبوبكر بسام، بن المرزبان بن خلف بن مجمد - ٢ / ا/اه 
.، ّآه(ر؛ ٠ سنة)٩ توفي • التأليف حن مصتما إخباريا وكان إليه، فنسي، الحول 
الإمامصاحب المإوذى بكر أبو عنه روئ الآ■مي• فب بن اض أبوعلي - ٣ 
الدكورينلْ،.النساك من وكان أحمد. 

بنالفضل ننأ-م أبي عن ندث الآ-صيرآا: يزيد بن خالد بن محمد بكر أم . ٤ 
®ولكن؛ المعاني قال , السماك ين عمرو وأبو الشافعي، بكر أبو عنه روئ لفتن، 

توفىث)م.مه(ملثقة«)ما(,
الذيغير -يعني آخرا ررشخ البغدادي! الخهليب نال الاجري• خالد بن مجمد - ٥ 

الخلدي١محمد بن جعفر - عنه روئ متمونآال؟،. عتدأصالحا ®وكان ت .قال قبله 
ءأبوت كنيته . ٢١١مأJورةل كرامات وله الزهاد، من يمد إبراهمم " ٦ 

العياءا*أحلاق ١ كتايه مقدمة في المس ترحمة وانظر . ٨( )"T/ القاموس حواهر س العروس تاج )١( 
.١ ٦ ص علي، اليد ايمراشي محمود • للدكتور 

العربي)م؟-اأ(.)أ(تارخالآدب 
،٢ ٥ ص ، الآحرة٠ مر تعالن اف بالتنلرإلن ااكمد؛ق لكتاب دوامته الجمبازني الأستاذ مهم )٣( 

٠١٠٥صى القرآنء، حالة ءأحلاق لكتاب دوامته في الزيرقاري عيد الدكتور وفضيلة 
•٢( ٤ ٠ / بغدادء)٥ ءتارخ في ترجمته ( )٦ (. ٥٢)a/ السابق الربع )٥( بغداد)ه/يّآآ(, تارح )٤( 

(.٢٤١/٥ص؛اترذات)٣/ه٣(.)٩(ت١لخ؛نداد))ي(الأفبلالمعاني)ا/أه(. 
بغداد)آ-/ااآ(،ُالأواب)ا/إبم(.)اا(تارخ )•\(الأنابلسني)ا/إا<(. 



إمحاق«لا،.

أجدكان الذكر. l/؟_ إبراهيم عنه يحكئ الكسر: الأجري إيرامم - ٧ / 
•والخيررأ، بالصلاح معروفا • بالفضل المثهوينن 

د»اينايروف القريء: الريع ين المج بن *ارون بن أحمد بن عمر أبوحمص - ٨ 
.. القاصي. يعقوب بن يوث بن محمد عمر أبا سمع بغداد. أهل من الآجرىُ 

قيمات أمينا، دينا صالحا ثقة وكان ئءنهالأز*رىواطآلواكوحيوهمرهم• 
رحبّة)آ\/سمر؛أ.

بنالفضل حلقة t؛l سمع المري: الآجري الله عد بن أجمد بن عمر أبوحمص - ٩ 
معامناسمع ونال: أالتار؛خاا، هي الخانظ أبوعبداش الحاكم ذكره الخباب. 
نبفمحاءنا العراق، إلئ يتصرف أن علن حرج ثم س؛ن، ابور نيسكن • الشيوخ 

فىالنىّة)؛؛ص«ر؛؛.
سزلكان ألخيالي: الآ-؛تري الروزبهان بن أجمد بن هحمد بن هجمد أبوالحسن - ١ ٠ 
بنأحمد بن عمروعثمان أبا سمع صدوقا، كان طابق. نهر ناحية الأحر درب 

بنعلي بن أحمد أبوبكر عنه روئ • • النجاد ليمان سبن أحمد بكر وأبا السماك، 
فيمجان . ذكر0 إذا عاليه يثتي اللألكابي القاسم أبو وكان . الحافظ الخطيب ثابت 

رحبسنةصا؛هر(رْل

الثبالي*لآ،.بكر أبي عن أحكن ت وذال الخطيب، ذكره الاجري؛ الماس - ١ ١ 
٠٠٠

٨٢/١

)ا(الوافيالوذات)'ا/هم(.
)'ا(تالخس)اا/1آآ(،واىب)ا/،؟(.

(.٩٤/١(،والأUب)٢٣١/٣)٠(تارخ^غاJاد)
)أ(الآتاب)ا/إا،(.

٦١ ١ / ١ ٢ ) بغداد تاينخ )٦( 



١دحث١ص\/٨٢
مولره

سةعلئ أج—مارت لكنها يئأ. ثولادته عن أيدينا بان التي المصائر تدكر لم 
هندهويعص مثهورآ، مغمورأويموت يولد العالم لأل طسعي؛ أمر وهندا وفاته. 

لكنهافيها. ويد التي السنة معرفة يمكننا ذلك ومن وفاته. حين ءمرْ ذكر الصادر 
•ممح ئى عمره، نحديد ني اختلفت 

نييمكة ارمات نال حيث ؛ الملام، أعلام رامير ني الدهبي ذكرْ ما الأول؛ 
أبناءااثماذتنُلا؛•من دلكن • وثلاثماتة متثن منة المحرم 

صاحبذب القول هندا ؤإلن • ه(  ٠٢٨ ) منة موكْ فيكون هندا، وعلئ 
•الولف؛ن*لى *معجم 

فىرثيد ابن ارقال ت نال حيث ؛ الثمين، ارالعمد صاحب إليه ذهب ما ال؛اني• 
ّالانمه: ما صالح بن اممه عبد أبي الصالح الخهليب شيخنا بخهل وقرأت ت رحلته 

يومالله. رحمه توفي. فقال: الآجرى؟ توفي مئ البزاز: أحمد بن محمد الفضل أبا 
العمرمن بلغ وكان بها. ودفن عكة' وثلاثمائة متين سنة الحرم من يوم أول الحمعة 

^٣١ه ا أوحوها، منة وسعين ستا 

ه(. ٢٦٤ستة)مولاه يكون هنذا، علن وبناء 

محققعلى. البد النمراشى محمود الأكتور رجحه هوالأى الأخير وهلدا / ،٨ ا/ 
يلي:يما عليه وامتدل، - للممحق، العالماءا ®اخلاق كتاب 

بنمحمد حدثني  ١٠بقوله؛ القرآن نفير في التان جامع في عنه روئ اتجري أن " ١ 
إلئه ٢٨٣منة مجن تلاميده علن يره نفأملن انجري آن المعلوم وس الخسذزا' 

ثلاثوهوابن حدثه الأجري يكون أن العقول من فليس . ^٢٩٠٤٢ستة 
أمتين 

بعدها.وما آه،  ٩٣ستة بلن فيما توفوا ئد نحيهم شيوخه، أغلب إلن منا إذا - ٢ 

(UT/\)U .) .)،-(.١٦٤/٢)٤(-ارخس))م)آ/"ا



روايةأ0 المعلوم ومن ٢ه.  ٩٥منة المتوقن الحراني شعيب أثي عن هويروى وها 
وعندتفريا. اكلاثين من يلؤغ في إلا اميين الث—عند تحوز لا تحملا الحديث 
العشرين.بعد الكوفن 

روايتهفي يطعن ولم رشيد. ابن رواه فيما اكم؛ن® ررالعند صاحب دليل قوة - ٣ 
'اهرأونحودلك«لاا.٦ ٤ منة ش كان مولدْ فلعل »وعليه، قال: أحد. 

ياوذلك المواب، جابها قد المرافئ، الدكور ماقها اض الأيد هذه أن والواقع 
ض؛

ّاهلآ،،١ ٠ ّة والمتوفن لإه، ٤ ٤ الولودسة حريرالطري ابن أن ١-دعوئ 
٨٠ا/ بينهما. الزمني للفارق/ عنه؛ يروى ويعدأن • لاتصح دعوئ الاجرى عن يروى 

اعنه؟ يروى لكيف ثيوحه. طقة من فهر 

بنمحمد راحدثنا ت جرير ابن فيها التفسيريقول في روايات عدة وردت قد نعم، 
طريقمن الطري رواها اش الندي مرويان حمح تكون وتكاد ادسيناالم. 

الثدي.عن أسباط، عن ا،لفضل، بن أحمد عن الهثن، بن محمد 
أحدالكوفي الصتى حين أبى بن موسن ابن هو هتذا، الحسين بن محمد لكن 

موسئ،بن افه هميد عن ®روئ ت وقال حام أبي ابن ذكره • المثثئل بن أحمد تلامذ 
منةفوائده بعمى كتبنا اسماعيل، بن الك مان غوأبي الفضل بن وأحمد 

صدوق(الْلوهر بعدهارأ، وعمر منه، ااسماع لنا يقدر ولم آه(،  ٥٦)
ابنالحاففل الممصلل٦،وكذلك بن أحمد عن فيمنروئ الزى الهافغل عده كما 
حجرس

الطريشيح - الحثن بن محمد عنه يروي الذي الم٠صل بن محمد فا0 وأيضا، 
أو، -( ٥٢٨نة)٠ ّالولود الأحري عنه يروي فكيف ^اه(أى،  ١٥منة)توُي، د ق- 

؟!UY1)؛

للمصش.، اليالما-ءء ءاخلاق لكتاب تحقيقه قي الثقراصي د. مقدمة ١( 
وتدكرةالخفاظ)آ/ئاتما(.(، ١٩٢ونياتالآءيان)أ/(، ١٦٦/٢تالخمداد)

^ي)ه/هآا(،)ب/خي(،م/؛ا(،م/آخ(،)ه/ه'\(،رنيئئ؛رطو
(.٢٣٠)ه(الخرحرسمل)يم وموتحريف. ارصرمده، أ(فيالآصل: 

.( الصدرنمه)ا/١٨)٨( (. ٨١التهذيب)١/ )٧.( الصورة. ٤( ٢ الكمال)١/ ٦(تهذيب 



الواقع•و ••الأجري هو الطبري، شيح الحتن بن محمد أن الدكتور فظن /  ٨٦\ا 
بط.كما ذلك نِلأف 

فيالآ-صي عن روئ الطبري وهوأن إليه، ذهب ا مصحة فرض علئ ثم 
فتكونهتذا وعلئ ه. ٢  ٨٣عام ير التفإملاء بدا - قوله علن - والطري التفير، 

قبلالتفسير وحمع ٌمع أنه شك لا والهلبري منة. عثرة تسع أنداك الآ-مي عمر 
منهوسمعها الكثيرة، الروايات بهتذه حدث ند الأجري يكون فكيف بزمن، إملائه 

-الثاني لدليله مناقضي - صحته افتراصى علئ - الكلام هنذا نم ا بها؟ فحدث الهلبري 
السن.هثدا مثل في والتحديث للتحمل أهلا ليس الأجري يكون حيث ِ التالي 

تحوزلا تحملا الخا-يث رواية أن المعلوم ءرومن •' وهوقوله ت الثاني دليله أئا - ٢ 
العشرين،بعد الكوفين وعند . تقريبا الثلأثين من بلؤخ في إلا الشامين عند 

استدلالتي والعبارة نقله. في دقيقأ يكن ولم تحوزا؛، ررلا I يقولوا لم أنهم فالصحيح 
جماعةررقال كالتالي وهي ، دعواه عليه ترد ، الزاوي" ٠لتدريب في عليها وأحال بها 
الشام.أهل وؤمليه سنة، ثلاثتن يعل الحديث ملمع بييتدئ أن يستحب I الحلماء من 

ارلأتحوز"ويثتييقول؛ فكيف الكوفةا١ل١،. أهل وعاليه محنة، عشرين( يحد I )وقيل 
احكأ؟ ذلك عش 

والش- متاشرة هنذه تالي الش فالعيارة للجمهور، مخالف النول هنن.ا يم 
منيه، التبكير الأزمان هنده في رروالمواب وهي• • ذلك الدكتور-تبين أعمالها 

ياختلافاويختالما له، يتأهل حان وتةيياوْ ويكتبه سماعه، يصح حن /  ٨١٢ا/ 
السماعفيه يمح زمن أول حددوا الصنعة أهل أن عياض القاصي ونقل الأشخاصى، 

٠ا ستينءر يحمس 
وقال. سنة عشرة حمس اوسماع في الحد ت قوم ررقال ت البغدادي الخطيب وقال 

،دلك دون سنه لن السماع يصح I العلماء جمهور وقال ٠ عثرة ثلاث I عيرهم 

الشارح:كلام من خارجهما هر وما الروي، كلام من القرّين بتن رما ، ٥( ثآ/ الراوي نديثب ( ١١
النور•

كلاممن القرلة والعجارة ، ٥( آ/ الراويء) ُرتادرب يي السيرض شرحه الذي للئروي القرب ، ٢١
وهواختصارالديرا، البشير من لعرنة والتيسير ارالتقريب اسمه هثذا الروي وكتاب ٠ الووي 

امقدمةواطلشهورب الصلاح، الحديثءلابن اعلوم اختصارلكتاب هريدوره ءالإرصادءالذي لكتايه 
الصلاحء.ابن 



شمحتث—ءء.^اعءعء.ع^^^^.عءعء^ءث؛ححء
ا.الصواب٠ل١ عندنا هو وهتدا 

٨٨ا/ عليه الذي الراجح لكن ، العلماء ( juحلافا المسالة قي أف نعرف هندا من 
•معينزرآ، سن تحديد التمتتردون اعتبار هر • الأدلة وتؤيده ابمهور 

أعلم.واش • الأشخاصلُآ، باخلاف يختلف وهندا 
كماكوفيا، ولا شاميا يكن لم فالأجري السابق، كلامه صحة افتراض علن ثم 
•بنانه سنأتي 

روئوفد "آه.  ٩٢سنة الموقن الكشي إبرامم هو: و،اة الأخوي اول'شاخ و/ 
سحأثه افتراصى عالئ فإنه هندا، وعلن • الشيؤخ في سيأني نمأ-كما عثر أحد عنه 
-(٥٢٨عام)٠ مواليد من بأنه القول علئ ءمرْ فتكون حياته، من ستة آحر ش منه 

متة(. ٢٨الثاني)القول وعلن • سنة عثرة اثض 
سنةالموقن الحمال، هارون بن مؤمن اكتوخ؛ من الوفاة في الكشي إبدامم ومحلي 

خالفمم ، ه( ٢ ٩ ر٥ منه الموقن شعيب، أبي بن الحن بن اش عبد لم (، ٠٢٩٤)
المصنف.شيوخ ني ذللث، توضيح سيأتي كما إلح . . . -( ٠٢ ٩٦)'!،العكبري 
البل اش. رحمه - ولادته بسنة ^ ٥١١يمكننا لا أنه إلن نخلص سق، محا كل من 

.بالصواب أعلم واش • الأخر علن المدكوينن القولن أحد به نرجح ما غلك 
٠٠٠

(.١٠٣)ص ، للخطيب الكفاية ( ١ )
الذهي:فال ش(. TT٦)'تJiJسالآلأيايربأالآباني، >أ(سالأمثلةضذس: 

([.١٠٩٢)م/ الحفاظ ]jJكرة ستيزا. مت وله وثلاثمائة نيف سنة الدنيا مشايخ له ٠راجاز 
والباعثص)ةا"ا(. ، والإيضاحء ءالتمييال وشرحها: ( ص)٠٦الصلاح، اين مقدمة )م(اظرت 

(.١٠ص)٨ الحثيث، 



كت1و،اسسر 
^^آًصًًًًءًء—صت

سالبحث ا/آع 
ساتمحو٠وطنه

فهوتقدم. كما اإليها.درب نب الش المحق في بغداد، في الآ-مى نثأ 
حتنوحدث بها مكث أو4 الصائر وتذكر الأول. ، uJUjفيها وتلش الشاة. بغدادي 
الحطيبيقول مات. حتئ ا به—وجاور وثلاثماتة، ثلاث؛ن سنة مكة إلن انتقل 

حتنفسكنها مكة إلئ انتقل نم وثلاثمائة، ثلاث؛ن سنة قل ببغداد ®حدث ت البغدادي 

يئنفيما وليس • ذلك غير تدكر ولم نشأنه، عن المصائر في وحدناه ما ازا هن
منمعاصريه كعادة الحديث ؤللمب فى رحلات له أن ودل؛ءدي ما المصادر من أيدينا 

.-( ٠٥٣٣ ) السنة هتذا قبل بغداد من حرج أنه تدكر لم أيها كما • الحدث؛ن 
شيخهمن سمع ند يأثه . أيدينا ي؛ن الدي - ®الشريمة* كتابه في يصرح نحده لكننا 

أنهيدكر كما . 'آه(لآا ٩ )٩ ستة الحرام المجد في البردعي حالي بن أحمد جعفر أبي 
ندوهلمدا الحرامر"اا. بالمسجد اإجندى محمد بن المفصل سعيد أبي ^< ٠٠ش من سمع 
إلئالمذكور انتقاله قبل وذلك - مشايخه في تقريره ميأتي كما - ّآه(  ٠٨)منة توفي 

.، الخرامر٤ بالجد القزويي إدينس تن جطر ثيخه / من بسماعه صؤح كما مكة. ٩ " ا/ 
منمع مبكرأ، منه سماعه يكون أن يحتمل ولذلك وفاته؛ سنة نحرف لم وهتذا 
مكة.إلئ انتقل أن بعل أومتاحرأ سبقه، 

محمدبنأبوسعيداحمدبن الاجري: سئم سمع الذين الكي الخرم مشايخ ومن 
أنفيحتمل ّأه(  ٤٠)ستة توفى حيث متأحرة، وفاته كانت وهنن.ا الأعرابي. زياد 

بنمجومئ عمران أبا مشايخه من أن كما . مكة الأحيرإلئ انتماله بحد منه ماعه س
وببغدادسنة بمكة يقيم كان • وفاة مشايخه أقلءم وهومن -( ٥٢ ٩٤)سنة التوفن هارون 

الباليانومعجم (، ٤٧الصفرة)Y/•وصغة ، ( ٩ ٤ / )١ اب الأنوانثلر . ١( ٤ ٣ آ/ ) بغداد تايخ )١( 
(.٢٧واوداةواك،اة)ا\إ•(، ٥١)ل/ 

اوحةر٧ه١ب،(.نالأصل.٧١٨•)'اآح; (. )٢(اظر:ح)٢٧
ه"اهايأماا(سالأض.لوحة)ؤ'أاآ(،ح:"آغ؛ا)إ(ح:



؛i؟5ocأم ببغداد منه سمع هل ندرى ولا ، ،^١١٢
منوهوني بغداد من حرج ند بأنه نجزم أن بمكنتا فإله مق، ما علن وباء 

الأربعة.هينرلأ-، مجن ممكة ممع وأنه ّأّأه( سنة)٠ الشهور خروجه نبل الطلب، 
المصادر،تذكرها لم قصيرة رحالة وتكون ، لالعمرْ أو للحج الخروج هندا يكون وقد 
عنهروئ نانزض • الكثن مشايخه عن رواها التي النموص نثة ذلك علن ؛دل، 

روئفقد المزؤيتي جعفر أما نصوصي(. ة )حموالجندى فمط. نصوصي )متة( 
نصا(.وثلأت؛ن )واحدأ عنه روئ الأعرابي وأبومعيد • موص عنه)عشرة( 

ا/ااقادتا وربما ع1ددةأآا،/ جميعا فهم ١^^، م  ٠٣٣ش١بماكمروى بمنة انا 
العلماءأنفلمار إليها اتحهت التي بغداد، محدثي عن نقاله مما اكتمئ بانه الفلن إلن هتذا 

أنأبانت قد الدراسة كانت ؤإذا الحديث. ؤللب في غيرها إلن الرحلة عن زمانه في 
سبعةبالغوا البحث. هدا مجال في الشريعة. كتاب في يكرهم ورد الدين مشانحه 
أوالأ-مئ؟ا هناوندذكرهم؛يكشه ذكر يردلهم لم من ظثك فما شيخا، وّبُين 

نتمننكنا وكم أحرئ؟ علوما عليهم تلش أولأنه الحاجة، لعدم التة ذكر لهم يجر لم 
معاصريهباهتمام حفلت قد حدانته، في العلم طلبه وأوان الأولن بداياته نكرن أن 

عالمشخصية  LJيجر مما كثير علئ باطلاعنا كفيلا ذلك لكان إذا بعدهم. ومن 
يركالآ-ئرمم■

عنبشيء أيضا تعفنا لم فاثها ذلك، عن أيدينا الش؛؛ن المحادر سكتت وكما 
ذلك.ونحو وأولاده أمرته 

0ءاص

.٥( ١ / ١ بغداد)٣ تار؛ح )١( 
سةداود ايي بن بكر ابي شيخه عع ّمع انه ؛ الأصل( >، ٠١١ ٨٣الكتاب)لوحت آحر ني، المش ذم ا ٢ ١ 

ا،يبندايكأنهارصانة والظام; اسة. في المشهورة سيدته جدالرصانة مني -( ٠٣')٩ 
بغداد.في المنة منذ، مر لكن سلناأته ومني، (. ٤٦اللمدان،)م/رمعجم 



———ث————

اابسس ٩٧١
وفاته

.٢ أ١ وثلاثمائة متن ستة نوني أته للأجرى، ترجمت التي الصادر أجمعت 
السنةلآاتلك من المحرم أول ني وفاته أن فذكرت نحديدأ، أكثر الصادر يعص وكانت 

-بها ودما يمكة وفاته وكانت . المحرم؛^ من يرم أول الجمعة بيوم بعضهم وحددها 
تعالئ.الله رحمه 

ستةفي كان فلما . . ٠ I نوله من الجوزى ابن مراد فيكون هندا، علن وبناء 
فماتفيتلكاوتةال؛ا؛ندونتابالوعد، أبابكر، يا ت مول هائ سمع ^، ١٧٠١١
ابنذلك ذكر كما ّأّآه( ستة)٠ وصالها لأته مكة؛ وصوله من الثلاثتن سنة أي: 

ه.نقالجوزي 

ابنومحاقها له، ترجم من بعض ذكرها التي الحكاية توضيحا؛ ذلك يزيد ومما 
®لماقال - تلامذته احد العكبري. عمر بن محمود صهل أبي إلئ يامحتاده الجوزى 

هنففي فتحن)كذا( واستطابها، / استحسنها، مكة إلئ الأحرى أبوبكر وصل ا/'ا؟ 
لمبكر، أبا يا ينول! هاتفا نمع ولوستة. البلدة هتذه في أحيتي اللهم •' قال أن 

هاتفاسمع . إياها قدومه من يعي - الثلاثتن ستة في كان فلما . ستة تلاثتن بل محتة؟ 
موافقاكلامه فيكون . ، الستةاال تلك ش فمات بالوعد، ومتا قد بكر، أبا يا • يقول 

•أعلم والاه • الجمهور لكلام 
٠٠٠

(،٤٧٠•T/ وصفةالمنوة والآناب)ا/إا<(، )\(اظرءنىسلسل; 
والعمالملأء)ا-ا/ه-ال(، أيلام وسر لأينالأث؛ر)'\/'ا،(، والكامل (، ٥١اسان)ل/ وسم 

ر٣٧٢•١(،والوافيبااوذات)٢/'٧/٢)
.( ٣٥)•Y/ الدم، وثذرات، (، ٥٥)Y/ الأحمد والههج (، ٢٩٣)؛/ الأمان ومات )٢( 
الترئ)أ/ا/•((.العقداكين)أ/1(،ئتحاذذالورئاخادام )٣( 
واننلر:بدوزإساد. ساقها حيث (؛ ٤٧اكنوة)أ/•صفة وانظر: )ْ(التظم)ب/هه(. ، )٤( 

(،١٥•وط.قاتاكاساعرئ)آ/ (، ٣٧٣والرافىُااومات)تأ/(، ٢٩٢وماتالأمان)؛/
اللم،>م/هم(.وشدرات والمقدس>أ/ه(، 



امحاب.من،ندا  ٦٢ص •_« نمل ؛ي )١( 
(مند؛الاالكاب.٤٧ص)الولفI الخالةالعلمة»يعصر وانءلر: واك،ايت )٢(

(.٥١الأحمد)؟/ وانهج (، ٣٧٤الوافىب1لوفات)آ/ رانفلر: (. ٢٩٢)م(وذاتالأءٍان)أ/ 

٩٧/١

ا/ْس النصل 

الطلْ^امح

الأنة؛الطالب ■ملئ ويحتوى  ٠٠
سلمط1بم الأول! محلف ا٠ 

ولم، مشايخها أيدي علئ درامته وبدأ ء بغداد قي - تقدم كما - لأجري ١ سأ 
حدثأته ذكر!1، ؤإثما - تقدم كما - العلم وطلبه حياته بداية عن بشيء المصائر تسعفنا 
ماتحتن مجاورا، بها وبقي المكرمة مكة إلئ انتقل ثم • وثلاثمائة ثلاثتن ئبل بغداد 

طلبقي رحل أنه إلئ تثر لم أيدينا بئن التي المصائر أن كما • الله رحمه فيها- 
القليلةالضوص لبعض سماعه سرئ العصور، تللئ، في المحدثإن عادة علن الحديث 

معتمرأ.أو حاجا كان ولعله .  ٢١تقدملإليها-كما انتقاله قبل الحرم مثاخ من 

قيالهاتل العلمي الحو ذللئ، ، الحدين، لهللب، رحلته عدم في له يشفع ند ولكن 
كلمن إليها يمدون أنفلارهJم، ومحهل العلماء وجهة بغداد كانتا حينا بغداد؛ 
كثير:ابن الحافثل لآئها_كماوقول مها؛ لا إليها يرحلون الناس وأصح • جانب 

والمناخ.العلماء س فيها ممن اكتفن فلعاله الدنياءرأ؛- هم ذالث، إذ بغداد عالماء راكان 
مصادر.من عليه اطلعت، ذكر-فيما لها يرد لم العلم طلب، في رحلات له كانتا ورمما 
علئوذ٠حإ الذين مشايخه أل الرحلة: بعدم الفلز حانبإ يعلبأ يجعلنا الذي لكن 

منسماعه لدكر اللدت؛ن، هاتين غير إلن ولووصل • وكيون بغائلة • تراجمهم 
أعلم.وافه • مشايخها 
الأجريأل جليا يبدو تعالحها؛ التي والمرصوعات - افه رحمه - كتبه استقراء ومن 

٩٨ا/فى ®صنم، : خأتثان ابن كمانال، والفقه. الحدين، إلئ وعنايته همته انصرفت، د ق/ 
كث؛رأ«أم.والفقه الحدين، 



ضمحتتث

ؤإصلاحوالوعظ والسلوك والأخلاق الاداب بجوانب اهتمامه يظهر كما 
اش.ثاء إن تقريرْ مياتي كما الاجتماعي، الإصلاح وسائل من وغيرها القوس، 

٠٠٠

امحءالباثثانيأسوس.٠

العرونةالأحرى كتب وأهم هوأكبر الذي ررالثريعة® لكتاب دراستنا لال خس 
هنذاقي عنه روئ من عدد حث متهم، سمع الذين ميوخه لماكثرة تبين الأن، 

بغداد،أهل من وبقيتهم ، ٣٢١مممكترأربعة من سمع شيخا، ( فقعد)٦٧الكتاب 
فيمتهم سمع بانه نجزم أن نستعليع لا فه—ولاء منهم، ترجمته علن نقف لم ُن إلا 

غيرهما.أوفي مكة أوفي مكة، إلئ انتقاله تبل بغداد 
حث؛ ( ٥٣• ١ الفريابي)ت محمد بن جعفر بكر أبي الحافظ عن روايته وأكثر 

تانىجالداود أبى بن اممه عبد أبوبكر الحافظ يليه نما. ( ٣٩٤عنه)روئ 
بنمحمد بن اممه عبد بكر أبو ثم نصا. ( ٢٤٤عنه)روئ حث ؛ آه( ١ )"-^٦ 

سياتي.كما الشيوخ بقية وهنكذا . . نصا. ( ١٩٢عنه)روئ الرامعلي؛ عبدالحميد 
صندر مجا إلا ننات، جميعا نحيهم الشيؤخ، هنولأء أحوال إلئ الغلر وعند 

الآ-ميأن عالئ دلالة يطنا وهتذا لأحوالهم. أوجهالة بعضهم، في يسير صعق 
حمهر - ءمرْ أكابر هم منهم سمع فالذين • الأجلاء الثقات السترخ من يسقي كان 
وسبعتنستة عن الكتاب هنذا في روئ وند أحد• كل من يسمع يكن ولم النه، 

شيخا.

٠٠٠

*ا،طأم،التاأثأتلأمجه.ا/ْأا 

إذالله؛ رحمه عمره. ولهلول والأتمة، الحماظ كار عن الأحرى مرويان لكثرة 
فيالمح العمر هنذا أغلب ولحلوسه - تقدم كما أوأكثر- انثن الثقارب 

إليهووصل تلاميذه كثر الأرض، أنهنار كل من السلمثن ماوئ مكة في ثم بغداد، 
•الثهورين الحذاظ من أصح من ومنهم الأرض، أيهنار ثنن من العلم '؛لية 

ص)أا-(سطْانمرائ.؛انند: 



مردآن الذمي.بعد رقال الحماظاال١ا. من جماعة محه *روئ خلكان: ابن قال 
.والغاربةاار٢، الحجاج من كير ®رحلق ت الثهورين تلاميذْ يعص أسماء 

اطلعتالش الصادر ش ذكرهم ورد الذين تلاميذه لحميع ياحماء نمت وند 
نمعأنه عالئ نجمته ني ومقت ولن ذكرها. وبق ٠ له وقدثرجمت ءاي-،-ا، 
ترجمةمع انجم حروف علن ورجتهم الآجرى ذكرتلامذ ش يرد للم ١^$( 
وهم؛منهم، عرف لن مختمرة 

الحصر،محدث الكير، الحافظ الأصجهاتي: تمم ام اجمد بن الك عد ين احمد - ١ 
صتوله وثلاثماتة، وأربع؛ن نيف عن الدنيا مشايخ له وأجاز ، -( ٠٣٣٦سنة)ولد 

أبيغير الحنّظ اسم عليه أح—دأأطلى أر الم ت الخهليب وقال الذمي. ناله • 'ٌخين 
•مآ؛هلأال"آا.صة الحرم من/ المثرين في مات المدوي. حازم وآبي محم، 

،٢ بمكة«ر؛ منه اسمع ونال: ، تاريخ_-ٌ في الخهلتب تلاميدالاجري: ءن ءده 
منهررممع ت وقال البلدان، معجم في الحموي وياقوت ، ، الأسابالفي والمعاني 

وتدكرةالميرص فى والذس الاعيازم'،، ونيات قي خثكان وابن ، ممكة«أا"؛ 
الثانعجةيئات فى والث1كو[ ، ٢١بالوفي١تل'الوافي ش والصمدي الحذ-اظأآأ، 

،.١٣دذراتالذبلفي العماد وابن ا، ١٢انمنلالخد في والقاسي ال؛كرئأاأ،، 
كابالآ-يري يكر أبي عن ءروئ الفامي: تال الرار؛ الم سد بن اجمد - ٢ 

وسمع(، ١٦(*)١ ملأسرْ بن عسن الفقيه بن خير أبوسعيد عنه وأخذ الثريعةل؛اآ، 
١ ٢٧\اأحمدالماضي ابن / أحمدأبوالغارات بن علي تلميذْ الشريعة -١^ ؛:^ت 

.،١^٧١
)ا(وذاتالأء؛ان)أ/آا<آ(.
•'دخمحساباجدسسم« تال: وفىالمر)آا/ه'آا(، )آ(تل-مةسمظ)مآ/ا•^(، 

الحفاظوتدكرة  diorfw)والسر (، ٩١)ا/ الأعناق ويمان (، ١ • • اكظم)A/ م: >م< 
آ(ومرط٠ والاوان)ا/١ (، ١١١والزان)ا/ ١(، ٠  ٩٢)م 

(UT/r)(i .) .)لأ()أ/آهآ(.)ه)\/\0.(. )ه()ا/إه(
ro/\-\)(A) .)\ .)؟nr/اا()آ/.0ا(.•١(. ٧٤/٢)•١())؟()-؟(
T\)(ii/r\).))آا()أ/'ا(. 

(.٢٦٨ص)مندمتالشرسة-الصالخنق، )أا(انفلرت 
املأمى!.(: ٢٦٨ص)الشريعة، ثو )ها(فيضمة.

١(.• ٠ ص) العن، طتات*تياء ( ١٧)(. ١٧٨)"ا/(الع٠د١٦)



»لكناإئيِي: تال اهرطص. الأتدلمي الداغ بن التامم ين خطف القاسم: ام . ٣
ولدونته. ني الأندلس وهومأمحدث ، له؛ وأكبهم الحديث، برحال الناس أعالم من 

وتوفىفىصالآحرط)^سملا،.سة)هماسم، 
. ٢٢١٠٠٤؟الأجري من اس»ع الدهي.' تال 

الصدوق،الحدث الفقيه الإمام الشيخ اشءاست ين عم ين الوجمن عد ائومحمد: 
وأولولدسة)"امآسم، ص\وذ\ذ. المري، اشمحي مدالديارالصرة، 

ماتوجاور. ، -( ٠٣٣سة)٩ وحج ، -( ٠٣٣)١ سنه في ستين ثمان وهوابن مماعه 

وفىتذكرةالحفاظرْا.الدهىفىالرر؛ا، ذكرْفىتلأمدالآ-ثريث 
الأموي،الكري، يشران/ بن الله مد ين معمد ين اس، مد ائوالفامم: - ٥ ١  TAآ/ 

الدم،الواعفل الصادق الحدث، الإمام ءالثخ الدهي: عنه ئال الخيالي. •ولامم، 
موالفي ولد ، صالحا* ثنا ثمة وكان، غنه، ت"ااكت«نا الخيج، وقال العراق*. ند م

وتوفيفيرحالآحرئ)«آأ،ل(لأد(، ٠٣٣٩ّة)
ممكه*رثماا،منه اسمع وقال! تخميخم، في الخهليب ت تلاميدالأحرى في ذكره 

الحفاظر"ا،،وفيتدكرة الأب،، في والمعاني 
،.١^٧١١١المد في والنامي 

ولمخيرفيفهرّتهرآاا. ابن ذكرْ سدالهم'• ين بوم٠ امج؛ ام -٦ 
ترحمة.له أحد 

الحدثالفقيه، العابئ، الندوة، الإمام ^؛^• ٠١٠بملة م، معهد ين الله عيد - ٧ 
أبوحامداحدئتي I الخعليب تال الكيرئ*. ارالإ؛اة كتاب محصتض العراق، سخ 

الخناظودكرة (، ١  ١٣/ ١٧البلاء)أملام وسر (، ٣٢٥اوالدان)أ/معجم رحمته؛ي: )١( 
)آ(او؛ر)'\ا/ماا(.(. ١٤٤وشاورات،الانم،)م ١(، • ٢٥)م 

وئذرات،اكراء)ا/أيآ(، ريغان (، ١٢١والبر)م اوسر)لأا/آام(، )م(رحسهفي: 
)ه()ما■^(.)ا{صا0ص. \ذذبماهي. 

(.٢٤٦/٣(،وثLJرات،اس)٤٥/•١V(،ع)٤٣٢/١س)•
()(. ٢٤٣/٢)٧(i\il\)is.

ا/هما(فيبالآمى،وفيربم)؟ا/اه؛(.)آ()أ-
(.٣/٢()١١))>ا()مأي(. 



كتاب|ممر،بمات
>1ت<

رق،الني ير لم سنة أربعن بيته لازم الرحلة، من بملة ابن ر-ح لما •' نال الدلوي 
.غزْ* منكرإلا حبر يثلخه لم بالمعروف، أمارا وكان عيد، في ممهلرأإب روي ولا 
١٢٩٨)يخّأه_(أا،. / منة الحرم في ووفاته ، -( ٥٣ ٠٤)سة مولدْ كان 

حممرة، روايات ^مىفى«الإبانةاسم 

عتهبملة ابن رواية  الاجريرواية  صهبملة ابن رواية  ح'رواية 
الكرىضالإياتة  همرالغريمة الكرى القرمةفي 

٥٥٣ح:  ه.هح! ٢٢٥ح:  ٢٠ X
ب ٥٩٧ ٥٠٦ ٢٢١ ٣٠

١٦٢٩ ٥٠٧ ٦٠ ٩٩

٧٠٤ ٥١٠ ٨٠ ١٠٨

٥٦١ ٥١١ ٥٦٢ ١١٧

٥٦٢ ٥١٢
٥٩٨ ١٣٣

٥١٦
١١٤١ ٢٤٤

٥٧٧

٥٧٨ ٥١٧
١٠٧٤ ٢٥٧

٢٦٩ ٣٩٤
١٠٧٥ ٢٥٨

٢٧٠ ٣٩٥
١٢٣٠ ٢٩٦

٦١٧ ٥٣٣
٣١٠ ٤٢٢

٣١٨ ٤٣٤
٧٢٢ ٥٣٩

٤٤٥٣٦٦

٧٣٤ ٥٥٢
٤٩٢ ٤٨٧

٦٥٨ ٥٥٩
٥٥١ ٤٩٥

٦٥٩ ٥٦١
٤٧٩ ٤٩٧

٦٧١ ٥٦٦ ٥٥٣ ٤٩٩

والسر(، ٣٥)م/والمر ، ١( ١ ٤ T/ ) الخابلة ويمان ، ( ١٣٧ / ١ )• بغداد تاؤخ ت ني ترحمته )١( 
)ا"ا/ا،أه(.

(.٥١■ )آآ(طقاتا-لابالث)\/



كتاباممر|واوةثآ~َه \ا
=ربيد===========ص

الجاورِالبغدادي الثقة الحدث الإمام التقطي: محمد بن الله عسي القامم، أبو - ٨ 
حيرابن يد تلام من ذكره ؛ه(لا،.  ٠٦)سنة وفاته سنة.كانت أربعتن جاور 

فىب"ء•
المحدثالإمام البغدادي، الخماض: المقرئ عمر بن أحمد بن علي أبوالخسن، - ٩ /  ١٣١ا/ 

القراءاتفى باس_انيد تمرد فاصلا دينآ صدوقا ®كان الخعليب: قال بغداد، مقرئ 
ه(ل'اا. ٤١٧سنة)ثعبان قى وتوفى . .( ٢٠٣ سنة)٨ مولده كان وتهء. وعلومهافى 

ءكةا<ل؛،،منه ®ممع ت ونال تاريخه، ش الخهليب ت الاجري تلاميذ في ذكره 
فىوالذهبي ، ، اب١٦الآنفى والتمعانى ، فهرّتهلْ، فى حير ذن ذكره كما 

والقاسيالكبرلأ،، الشافعية طنات فى والسكى الحفاظ^،، وتذكرة الترس، 
.٢١١الذهِ_ارثذرات فى العماد وابن ، ٢١الثمينل العقد فى 

أبيأحو البغدادي، اوأمي: بئران بن الله عبد بن محمد بن علي أبوا-د؛ن، - ١ ٠ 
المروءةتام ®كان الخهلي.تا: عنه قال ذكرْ. تقدم الذي محمد. بن الملك عبد القاسم، 

صدوقاثبتا®.الديانة، ظاهر 

كان/عدلأروايةI وصحة وصدق مداد علمن سيثاكثيرا، ®روى الذهبي! وقال  ١٣٢ا/
وقورأ-

.، ١ هو(لأ  ٤١٥سنة)ثعبان فى وتوفى ، -( ٢٠٣ سنة)٨ مولده كان 
وابن، ممكةءل'أا؛ منه ®سمع وقال! تاريخه، في الخْليب الآجري• تلامذ في ذكره 

وفي، ١^٦١٢في والذهبي ابلْاأ، الآنفي والمعاني حيرفيفهرّتهل؛ا؛، 
العندفى والقاسي ، ١^٨١٢الشافعية طبقات ش بم وال١^١^٧١،، تذكرة 

)آ(ص)0ا/آ(.سأءلأماولأء)'\ا/أ-مآآ(. )ا(رجتفى; 
واس(، YA/Aواسر)رالأتب)أ/يىآ(، (، ٣٢٩

ونيرانالن،و_،)م/خ«آد)لإ\/آ«أ(، 
)ي()آا/هما(.)أ'()ا/أا<آ(. )ه(ص)أخآ(. )أ()آ/م1آ(. 

(Ul/r)(A .) .)ا()آ/م(. )آ()آ/«ها•(()\\(ro/T.)
A )وايطم (، ٩٩. ٩٨/ ١ بغداد)٢ ترحمته؛ي: ( ١٢) /a  )وشاورايت،بر وال، ١

اللهب)م/م>آ(.
)0\()\إص.>ما(>آ/م(آ(. 

orتم\ا()م/ا-مه(. \(. )٦\ا)٦\إ((١A.)٢/•٥()



،.وابنااعuدفىاسرات١٢اكْينرا،، 
الهنذاني،حفص ين عم بن بن،ح»د ارحمن عد بن أحمد عش أبي بن محمد - ١ ١ 

ممكةوسمع منة، تن وحدث ءمهد I تمتم أبر قال المنيل• الأصبهاني، الذ'كواني' 
وقال. الذهبء ^٢٢ الحلق حن وكان وصنف، وجمع والري، والأهواز والمرة 

ووص وكانت ولدمة)'اّاسم، الرثالأناكقة». الحافظ ءالخالم النميث ءت،
بكرأبي من سمع ®أنه المسر في الذهبي ذكر • ه(لآا  ٤١٩)منة عبان ثغرة 

\يا.
الثقةالعالم الشيخ الأزرق؛  ٥٧٥٥١المضل بن اخي( بن محمد الحين، أم - ١ ٢ / 

ونالله. شخ وهوأكبر المثار، إسماعيل من منين حمس وهوابن سمع المسند، 
رمقانشهر في وتوفى ، ■( ٠٣٣)٥ منة مولده كان ا. ثقته علئ ارمجمع I الذهبي 

<تةأثمانين عن ه( ٤ ١ ٠ ز مة 
ممكةاالا'ا.منه ارممع I وقال تارJخه، في الخطيب تلامتدالاجري؛ في ذكره 

اا؛الري.خ،ومات بن محمد الله، أوعبد . ١ ٣ 

ذكرعند معنا تقدم من ولعله .  ٢٧فهرمتهلفي حير ابن الاجري؛ تلامسي في ذكرْ 
•حجرأى ابن والحاففل ، شخ* في القرصي ابن صحفه وند بته، نعن تكثم من 

وحدثبغداد مكن الأصل، قارصي النة؛ري: عمر بن محمود مهل، أبو - ١ ٤ 
أدامصالحا، عبدا اكان ت فقال ذكره الثادا علي بن أحمد )ممعن I الخد_ا قال بها، 

،-( ٥٣ ٢١منة)في ولد بذاك الحدين، هوفي وليي منة، ثلاثين الصيام 
ه_(له،.٤ ١ )٠١ منة من شعبان في بعكبرا ومات، 

.٢١ممكةأل منه ءسمع I وتال الأحرى، تلاميذ في ذكرْالأه1يصس، 

.(To/r)U) Ar/r)(.\)
والعبروالبر)'\ا/'ا*ا؛(، واس)ا-/ها(، (، ٣١• تار؛حأس4ان)آ/ )م(;رجمتهتي: 

(.l)(iTT/\U))م/آما(،والثالرات)م/ماآا(. 
بروال، ( ١ • )a/ والنتنلم )•ا/\"ما(، والأمأب ، ( ٢ ٤ ٩ T/ بغداد) نائح ت ني ترجمته ( ٥ ) 

.٢( ٣> رم/ والثيران (، ١٣٣ / ١٧)
اصبرم(انئلر:ص)'ه(سهلا(. U)_(<،YA)>1()آ/آأآ(. 
.UlT/r)'\()وننالزان)أ-/آ(. تارخسداد>آا/ه\'.أا<(، )ا'(ترحتفى: 



اس؛،اّ|هن1صو>ستم.٠  ١٣٤ا/

تكوينني الواصح الأثر بغداد ني الآجرى عاشه الذي للجوالعالمي كان لمد 
ا،لراكزاكبر من تقدم. كما الفترة. نالك ني بغداد كانت نقد اض. رحمه وعلمه. ثمافته 

فيالشرعية العلوم تفرعت وتد . عالخاء وأكثرها علما وأوسعها الإسلامية، العلية 
والعقيلةوالقراءات والحديث ير التغفهناك مختالفة، تخصمان إلئ الفترة تلك 

إ1ح.. . والذاهب. والأدب والتاؤيخ واللغة والفقه 
شتوحهفي مر كما - علومه الأجري منها اصتقئ الش الختلفة للشارب كان كما 

والحديثالعقيدة في فبرز الشرعية، ثقافته ؤإثراء العالي تكوينه في الواضح لأثر ا- 
والتار؛خرادوالملوك والأخلاق الأداب كماامحمبجانب والفقه، 

ةحبيالله. رحمه يتركها. لم الحفليمة، الثقافية الثروة هنده امتلك أن وبعد 
بلفحب، والتحديث التدريس مجال علئ نشرها في يقتصر ولم وبيته، محيره 
الكتبةأثرئ حتئ والتأليف؛ التصنيف في يراعة - تعالئ اممه رحمه - ذلك •ع أنمب 

اؤئلاصّوسعة علمه غزارة علئ الدالة النافعة، الممة الكتب من بالكثير الإسلامية 
١^١^انتحال مجن وأمته دينه عن الدفاع في وتفانيه إخلامحه وعلئ ناحية، من 

علنثالثة ناحية من تدل، كما أخرئ. ناحية من الحانيين ؤإغواء الحاهالن وتآؤيل 
العلاجوبدل ذلك عالئ/ وتحمره واللوكية، الحقدية مجتمعه لانحرافات تحمسه  ١٣٠ا/ 

علنير نحتن منها، اعوج ما تقوثم ومح-اولة الانحرافات، هنده لثل الشافي 
هندهسلف ذس علن وتبعه عليه ار وّالّكا.ؤ، اختطه الذي المتقيم المراحل 

بعدهم.مجن وانمة وأتباعهم، وتا؛ع؛ن، صحابة، من الأبرار؛ الأمة 
كماC الكتب هتذه أسماء مجن كثيرأ ، له ترحمت الش الم—ادر لنا حفظت، وند 

العفليمة.النفائس هنده بعض العامة، والكتثات ودورها الكتب حزاتن لنا حفنلت 
وينتظرالغثار، يعلوه الخازن تللث، حبيس يزال لا الأخر وبعضها بعضها فطبع 

.الولف أراد كما ايلمون منه تفيد ؤيحديد، مجن الثور ليرئ إماره عنه يفك من 
الكن-،:هذه وس تعالئ. اممه رحمه 

(.٦٥ص)القدم ، العلم• •هلله القمل: مدا عن الأول اسم-، ؛ي ذللت، ار الإشارة نقدت ( ١] 



اولأ,ا؛طيوعة, ٠٠

منه.جرء طح ونل • بصيده نحن الذي هتذا وهر الست• ؛ي ااكرابمةا٠ كاب - ١ 
الثاني.اياب قي الكتاب درامة عند - اض ثاء إن - عليه الكلام وسناني 

شفيأصناف فى ندأ محديثا أريمن الصنف فيه ذكر حدي؛ا|ت االأربمتي كاب - ٢ 
أشأأجله من والذي الني. عن الروي بالحديث ختمها ثم الموضوعات. من 

يومعزوجل اس بمئه ليها' أمر *0 أربم؛ث"ًديثأ أمم ض حفظ لأس وهو؛ الكتاب، 
اكقهاءرالخانماء(الا،,زمرة في المامة 
١٣٦\اوابن خيرالإشسيليلآ،، ابن للآ-مي: به وناذكتاب قدذكرهتذاو/ 

أ،واJكي١٧، ٢٦والصفديلالواديآشيرْأ، جابر وابن 
،،١٢١خلي٠ةوحاجي ؛، ١١والعلي٠يل، ٢١والسيواءليأ والفاس.يلا'؛، كثيرص،، وابن 

وغيرهم.ّزكينر'اا،، وقواد 
بتحقيق. ٠١٤٠٨عام بالكويت العالمي مهلبعة في الكتاب هنذا طح وند 
إخراجه-نحاذكر-علزستنش بدرايدر• ت الشيخ فضلت وتخريج 
برقمالإسلامية الحامجعة في صورة ومنها الغربية برلن في إحداهما ت حهل-تين 

منفي صورة ومنها • يدمنق الفلاهرية في والثابة • مكروفلم ( ١١٩٢)
١ٍ( ،)٤ ٤ • مجمؤع ميكروفيلم  ٨٢٤رنم)تحت الكويت بجامعة الخهلو٠لات 

\rvf\وفي ولاند؛رجلها،، ريعلاني، المالتحف في أمحرئ نح اب للتكتو/ 
الفانكانلا'ا<.

.( ١ ٢ ١ . ١ ١ ١ / ١ > اكاب الملل صاحب ذلك ب كا ضء >مح س شن لا را0 حدث وص ( ١ ) 
(.٢٩٢)إ/ الأعيان ونيات )٣( ■ ( ٢٨٦)ص شيوخه، عن راء ما فهرسة )٢( 

)ه(يرسمالوادىأشي،ص)هآأ(.)أ(تذكرةالخفاظ)م/آمابم(،رالير)أ>/إ-آا(. 
(.١٥٠م(ط؛تاتاكافباتق؛رئ)أ/(. ٣٧١)آ(الواثيبالونيات>أ/•

)بم(الضاكين)آ/أ(.سوالهاة>اا/-بأ(. )٨( 
ص)بملأم(،وانمراض>ا/1آ(.)•ا(طغاتالخناق 

)اا(ادهجالأحد)آ/أه(.
سةالارنين>آ/أإ(.وانخلر: >آا(ممفامونصمالكبواكون)ا/آه(. 

(.٢٨ص)التيمن، ممابالأرسن، )إا(اظر: (. ٣٩•)ما(تارخاكراثالربي>ا/ 
(.٣٩٠)آا(ترخماثص،سم>ا/بمن>مح'آ(-



كتا،طالش|اءات\بس/ 

ًسمآًًءًًءء=س
عدةسزكآن فواد ل4 وذكر . الإش؛يليأا، حير ابن ذكره القرآزرت حملة |أخلأق . ٣ 

نصأتسعان علن وهويحتوى • ®الآءلأمارُأ، في الزركألي ذكره كما حطارآ،، نسخ 
نطيعات ثلاث الكتاب طع وند • مسندأ 

عبات الدكتور فضيلة وتعليق بتحقيق ، ه(  ١٤٠)٨ عام التورة يالديت الدار ؤلة . ا 
وترجممحلية. سخ حمس علن تحقيقه في اعتمال وقد القارئ. الفتاح عبد بن العزيو 

عدةأبدى وقد الدراسة، هده فى منها امتفدت موجزة، ييمة ترحمة للممتف 
توهي للكتأب، التالية الطبعات علن قيمة ملاحظات 

السلفيالكتب باثراف ه(;  ١٤٠٦عام)بيروت في اسٍة الكتب دار طعة - ب 
وجعلوهاللهليفا، عبد عمروبن محمد ت الشخ أحاديثه وحتج حققه التراث لتحقيق 
الكتاب.عنوان في منهم تصرف وهنذا ، القرآن* أهل ءاحلاق I بعنوان 

علياليد القراشي/ محمود الدكتور: بتحقيق يالضيم: التههة مكتبة طبة - ج-  ١٢٨/١
.، ار لالممنفالعلماء* ءرأحلاق لكتاب وتقدعه دراسته في ه نفالمحقق إليها أسار 
٠الهلبحة ه!ا.ه علن أثق ولم 

حاجيوذكر. العلماء*لْ،، *آداب باسم الذهبي ذكره اساءا؛ ،أخلاق - ٤ 
وفزادذكره؛روكلمازص، كما »هويةالعارذن*س. وصاحب حاJفةل٦،، 
منها!طبعات، عدة الكتاب طيا فر والزوكرر سزكزل؟،، 

فضيلةعليه والتعليق وتصحيحه أصوله ممراححة قام ه(•  ١٣٩)٨ عام طعة - أ 
البهؤوثلإدارات العامة الرئاسة ونشرته الأنصاري، محمد بن إمحه-اعيل I الشيخ 
بالرياض.والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية 

التيولعلها عليها. طبعته قابل أنه إلئ الأنصاري الشيخ أثار قدممة; طمة - ب، 
م(#راال ١٩٣١عام) بالقاهرة #نشر بقوله! بروكلمان ٣^١ 

(.٢٨٥ص)، شيخ* عن روا0 ما فهرصة )١( 
ضماثسم)ا/اهآ(،ومتخض.

■(U/n)(T .)>\ .)ا/؛*اا(.الملأ،>ا-)0(,سراءلأم )إ(ص)ا•؛
•'٢( ٨  ١٢١س الأدب تار؛خ )٨( )'ا()آ/ا"أ(. 

(.١٩٧١٦(الأعلام))• (. ٣٩•)٩(تارخالتراثس)\ا 
ؤ( ٣٩تارخالتراث)١/•وانظر: ٢(. • (تارخالأدبالسي)م/٨ ١١)



اعتمدأنه الاثّر وذكر ;(، ٥١٤٠٧)عام باكا٠رة الإملأم اكراث( مكنة طبة . ج
لمماب.ءلناساس 

١٣١ا/ وعلق أحاديثه/ وخرج له ندم وند بالكويت؛ الإملاميغ المحابة مكنة طعة . د 
'البدر بدر ' الشخ عليها 

دراسة، A-(  ١٤٠٧)عام العودين الرئة بالمالكأت يالقميم، النههة مكنة طعة — ٠- 
فياعتمد أنه يكر وند علي. الند النقراشي محمود I الدكتور وتعليق وتحقيق 
-(،٠١٤٠١)عام والنانية ،;(، ١٣٤٩)عام الميممة اليوعة النمخة علمن تحقيقه 

حملةأحلاق I تشمل مجموعة صمن الصرية الكتسكا يدار حهلية خة نوعلن 
رنمتحت، ثعبان من النصف، ليلة ني ورد ما وكتاب، ، العلماء أحلاق وكتاب القرآن، 

للمس،.وكلها )ا"أآش(، 

مسندأ.نصا ( ٦٨)علئ يحتوى الكتاب وهتدا واللام؛ رالشْلرغ النرد نجر؟( " ْ 
لهأف وذكر مزكينل'آ،، ونواي وبروكلمازأى، العارفنل١،، هدية صاحب، ذكرْ 
وندطح®الأءلأمال؛ا. الرركرفي كماذكره • بدمشق بالغلاهرية حءلية نح ثلايثح 

*مرنن الكاي، 

١٤٠)عام I الأولى - أ  الحمروي.غرامة عمر ت بتحقيق ، ٠-( ٠ 
ونشرإدريس. عمر سعيد محمد وتحقيق! دراسة ، ه_( ١ ٤ ٠ )٢ عام ت الئانا ب. 

ا/.،ابالرياض. والإرثاد/ والدعوة والإضاء العلمية اوحوُث، لإدارات العامة ة الرئا-
بالمدينةالإسلامية الماحتير؛الحامحة درجة لتيل مقدمة علمية رمحسالة الكتاب وأصل 

المنورة.

هديةاحب، وص، ، ل حلينة حاحي ذكرء المزين؛ عجي بن عمر ار أخب- ٦ 
حتليةخا نله أن الأخيران وذكر ّزكينرى، وقواد وبروكلمازرى، ا، العارفين١٦

عثداضالدكتور: بتحقيق ،;( ١٣٩٩)وقاوطحَاوكتاب فىالفلاهريةبدمنق^ا. 

المبي)م/؟'؛آ(.)أآ(-اريحالآدب )ا()آ/ا■؛(. 
)ه(كثفالظون)ا/ا/؛آه)أ(را-/'ابم(. )متالخاكراثسم)ا/ا؟م(. 

•٢(  ٠٨الربي)م/ الأدب تارخ )٧( ٤(. ٦ )آ/ )٦( 
مركلي)ا-/'اآ(.الأعلام، وانظر: (. ٣٩•ص(تار؛حالراثالربي)ا/ 

ص)هه(.\ذ0ل\هموة,أ _ i)\j)ه(انذلر: 



aارصاله موسسه وسرته ٠ الآن ال^ارح^م همد 
.والدهى١٢٢الإثسررا،، خير ابن ذكرْ اص: م الغراء أمس كاب .٧ 

طعوند • مزكيزر؛، ونؤاد ، 1نل"آ، بروكالم_ذلك ذكر كما الظاهرية في نح وله 
®كتابت بعنوان بالكويت البدر بدر ت الثبح بتحقيق ، هد(  ١٤٠٣عام)الكتاب 

بالكويت.الإملاعي للكتاب الخلفاء دار I ونشرته الغرباءا. 
الإسلامشيخ ذكره الآخرةأ: م صالي الك بالطرإلى أاكمديق أو الووية -كتاب ٨ /  ١٤١ا/

العارفنر٨؛،هدية صاحب ذكره كما واليوٍليرما؛، ابنبيةرْا، 
الفلاهرية.ني حهلية نخ وله ،، والزركلي١١١، ٢١مزيزأ وقواد وبروكلمازأ؟،، 

،هر(  ١٤٠٦)عام والثانية ، هر(  ١٤٠٥عام)الأولئ الطبعة الكتاب طح وقد 
•بالرياض والتونع للنشر الكتب عالم دار • ونثر • ابماز غياث محمد •' بتحقيق 

جامعةمن الماجستير درجة لنيل الحقق بها تقدم عالمية رمالة الكتاب، وأصل 
الإسلامية.سعود ين محمد الإمام 

هوواضحكما الأن. أيدينا ب؛ن الذي ®الشريعة® كتاب أبواب من باب والكتاب 
طعةعالئ وقفت ثم ،. ١٢١القلمةش محققه ذلك ين وكما الكتاين. بين القابلة من 

ةمرمونشرته; الزهيري. أمثن بن سمير I وتخريج بتحقيق للكتاب جديدة 
هر(.١ ٤ ٠ عام)٨ ييروت الرسالة 

*الشريعة،كتاب ة درامعند الكتاب علئ وملاحظات يان زيادة وسيأتي / ١  itآ/ 
ونسخه.

ياتياءاينطوطه! ٠٠

.الندمر'آا، ابن ذكره اكاء1. رأحكام كتاب -٩ 

(.٢٨٥)ص شيوخه، ص مارواء نهرمة )١( 
أممابمباء•.موان: (، ١٣٤/١٦مس)

)؛(-ارخماثالضبير\/.؟آ(.رمشخالأدبالمبي)م/بمأ(■ 
/n(مجموعالفتاوئ)( ١٣٤; ١٦اعلأمالملأء))٦(سر (. ٤٨٦)٥.

ص<)آ/آإ(.ساسبمالآونى. )م\(الدراكرر)م/آ«م(، 
)•\(تارخاكراثالربي)ا/اهم(.>ه(-ارخالآدبالربي)م/بم.آ(. 

ص)أمآ(.)ما(النهرت، ص)'م.ام(. >آا(اكو.ة، )اا(الآءلأم)آ/'\ا،(. 



»ا.|محأضهموبيذمْاينضراد
نؤادالأستاذ ذكره كما التطرئةل٢أ، الرسالة صاحب ذكره ادمسا: أأدب - ١ ١ 

٤٢٨حديث برقم)مجمؤع بدمشق دالغ1اهرية -محيت نسخة منه وذكرأن مزين، 
،.»(٢٩.٢٣١٣»ق

فينسخة مه كتاب. من وهرباب الابمداع!: وثرك الجاعة أالأمربلزوم - ١ ٢ 
كتابقي الذكور اuب الظذأنه وغالب . .٩٦٩^ry ٤٨الذلا٠ريةمجموع)

ني»الأءتصاملأا■،.الشاطئ الإuم مه وتدمل انموانأْا. بهلدا ءالشرمهء 
\irl\ابنخيرص٠ ذكره الجأ: .أارصاف ١٣/
 i ادمين«ص،.ءروصة ني القيم ابن ذكرْ والزلاأ: اللواط أتحربم . ١
.١، والزركرأ• خيروآ، ابن ذكرْ الأزم: أممم)كدا( - ١ ٥ 

ُالندم،ُ؛"'■والناّي"'؛، •>اامدداارلل':ذهمًمحضراه،  ١٦
خرل؛اا.ابن ذكرْ أاكوبم: -كاب  ١٧

ا.والدهبي١٦١■محيرلْه، ابن ذكرْ »اكهآدا: -كاب ١ ٨ 
هديةوصاحب والفاّيصا،، الدهياَاا،، ذكرْ امحأ: أاف-اب -كت ١٩

الحديث،.فى اثمانون ت وسماه العارفينأ؟ا،، 
١ا/أ، له #إن ؛ ونال ، شيخا، عن حديثا ثمانون فيه ®جزءا الزركر ذكر و/ 

)'آ(ص)'آه(.(. TA»_)®سوا0، ص رواه ما لهرمة )١( 
مارسالنuهمة)َسثصr١(.وانم: رمتارغاكراثهمبي)ا/أهم(. 

.ص)٣( الظاعريت، مخطوطات انظر؛ )٤( 
مخطوطاتفهارس ني ا _كاه الألاني_ر-صعه الدين ناصر الملامة الشيخ مال ذلك ؤإلن رْ( 

امماءرة،ص)'ا(.
ص)هح:أ(.ثير-محه، عن مارواه مرمة )٧، (. ٨٤، ٨١)آ()ا/ 

)؟(ئهرستماروا،ءنثسمرمح،ص)هخآ(.(. ٣٧١٢)٨(صى)
)اا(نهرّة.اروا»ءنثيومح،ص)هحآ(.)•ا(الآءلأم)ا-/'\ا<(. 

)■؟ا(الآءلأم)ا•/^(.)أا(الماواك،ن)؛آ/إ<. 
ص)ْمأ(.شيوخه، عن ماروا0 (فهرصة  ١٠)ص)0ح\(. سٍوخبم، عن مارواْ فهرمة ( ١٤)
(.iU/r)؟^()صا(الثواكين)آ/؛(. )7ا(-ثرأيلامس)آ'ا/؛ماا(. (، ١٦)



هوكتابالخزء هندا يكون أن فيحتمل . )مأ'أأ'آك(الا، برقم الرباط ني حطية نسخة 
أعلم.واض الذكور. 

نسخةمه أل وذكر مزكتن. فزاد ذكره وغتره: الشافص حكايات ف جزء - ٢ ٠ 
. ٥٢٢١(.٠ )U)3؛  ٨٧مجمؤع برنم; بدمشق حطمة؛الظاهرية 
اآ-كاب

•خيرأْ، ابن ذكرْ المردان عن ماس اس ادمع - ٢ ٢ 
ذكرْاينخرص،»اكهاتا: -^ ٢٣
ارالأر١عينكتاب ولعله العارفين(رين. هدية في الأويمن)كالا حديث ّمح " ٢٤

أعالم.واش الهلوعة. الكتب في ذكرء التهدم 
ذيلفي مذكورة والقصيدة حيرر؟،، ابن ذكرء الجتاني; قميئة 'مخ - ٢٠

شرح.بدون الأصلية( رالنخة ءالشريعت، كتاب 
باب®الشريمة® وفي ، ٢١العارف؛زأ هدية في ذكره :٠ الم فجر ٌٌة " ٢٦/ ١٤٠آ/

ا.فبرعمر-تيرقأ؛ال وصفة بكر، قبرأبي وصفة قبرالنك،.ؤ، ررصفة • بعنوان 
،.١٢اiتطرفتلالت صاحبالرّ.>قحديثالإiالi،:ذكرْ ٢٧
ذكرءفى»الثرمةأل'اا،.ص -كاب  ٢٨

التالي.العلم* ررففل ولعله .  ٢١الحارغتزأ؛ هدية في ذكره الطم: فردوس - ٢ ٩ 
ألوسزكينرتماا،ت وذكرءيروكلمانل؟ا،، ♦م-أكلالخلمأ:ذكر0اينحيررْا،. 

٠١ ١ . )٧٨الأوراق; ( ١٠١؛رنم)العلم* طلب *فرض I بعنوان نسخة برلين في 

)ا(الآءلأم)أ-/'ا\'(.
ص)آ(.فهارسالظارة، وانظر: (. ٣٩٢/١)٢(تارخاكرlثاسمبي)

(.٢٨٥ص)سوى، ص عاروا• نهرصة )٠( )٤(، )٣(، 
؛U/T>(A)،(U.)))آ"(الأءلأم>ا"/يا،(. 

)•ا(>آ/بأ(.)ا'(نهرئ.اروا.ءنشٍرن0،ص)هحآ(. 
)آا(ص)آاا(.)اا(ص>تم\م"اآ(. 

>؛ا(رآ/لأإ(.ااكتاب. )مأا(فىص>ا-آآ(.ن،ثزا
)ا'ا(تارخالآدبالضبي>آ/م'آ(.ص)هحآ(. شيوخه، صن روا، )ْا(فزا.ا 

(.٣٩•الربي)ا/ اكراث )يا(ظر؛ح 



كطذكرْالزركليفىررالآم«لاأ.ا،ه؛ه(. نسخم: 
٠٤ مجمؤع بدمنق الظامرية في مزكن نوال ذكره اكغةأ: أاامرالد . ٣١

)قما،.«اا(لآ،.

1١٨١١م.كابأاصرا:ذكرْاثفى»امهلمد أ/ 
حيرل؛،.ابن ذكره فأنهاأ: ردء وزمزم، الأمرد الخم اسة كاب -  ٣٣
كتابولعله حيررْ،، ابن ذكره رمهانأ: قيام وفضل الأٍل أئيام كتاب -  ٣٤

»اكهجد«اكدم.
وّزكينل٦ا،بروكلمازر^، ذكره ذعان«: س الصف ل؛لت في ورد ا»ا كاب -  ٣٥

١(٤ ٢ . مجمؤع)١ صمن بالنامرة المصرية الكتب بدار حهلة نسخة منه أف وذكر 
في»الآعلأم«أص.الزركلمي ذكره كما ش. ٢ ٦ حديث 

I٢١العارفين١ هدية وصاحب ابنالنديمل٩،، ذكره ^٠٠: ١٠في مختمر  ٣٦.
،.١١اللصلذكره أمالةائا'ضا: يم.كأب 

؛٧، ١/ له ءإل وقال:/ C مزين فواد ذكره اكلوافأ: في بالقرآن ابهر ألة •مكاب -  ٣٨
.٢١٢١( ١٠٧ت ١ )Y/  ١٩٢٦رقم حديث بالقاهرة؟ الكتب بدار حْلية نسخة 

المذكورآنفا.الكتاب أقه ويفلهر 
كتابفي ذكرت ت فقال ررالثريعةاا في ذكره أاكحفأت كتاب . ٣٩

علميهاجتمعت الذي عنه. نمالئ الله رصي - عنان بن عثمان متحف ®المحق، 
وفولبالي، كل في الملمن وأئمة التا؛عان، من بعدهم ومن ، أ؛؛ث؛ا- والصحابة الأمة 

.ها*ل'اا٢ ترداده أجب ولم الكفاية، مافيه القرآن في الأئمة جعة ال

ص)"ا(.نهارسالظاهمة، وانظر: )أ(تارخاكراثاسمبي)ا/آ؟م. (. ٩٧/٦)١()
فىالدكورة الأحاديث يعص طرق نى يمول لكنه ، ٠االشريعi٠ ش الن-كور الكتاب ولعله؛ . ٣٩"ص )٣( 

بمآأ(واشأءلم!آخر)ح: .ثالاعلنذلك: انظر روندذكرط،فىء؛رثاالوص«. الباب: هدا
.)م/؟•Y( ايعريي الأدب )ا'(تاريخ (. YAo»_)شثوحه، ص رواه ما ؛هرّة ٢ ر٥ )٤(، 

)ى)أإص.)ي(تارخاكراثالعربي)ا/اآم(. 
نيالفرؤع•.'مختصر (يامم: ٤٧)"١()آ/(. ٢٦٨ص))٩(المهر'ت، 

وتدم. ١ ٤ ١" ٢ محام عمر، هممروض يتحمق: الكتاب طح وقد النبلاء)آا/أما(، اعلأم متر ( ١١)
)ما(ص)آيأ(.)آا(تارخاكراثس)ا/آهم(. دارالكتب/سر. نثرته 





الخمبالأاا،وصدرالواآ/
١رااسمية،واقوالاسماءفيد• ئطانم،امحمحامس■ا٠ 

-كلامهم علي، ووثننا - له وترجموا الآجري الإمام ذكروا الذين العلماء أجمع 
العاليةا،لكانة عبي، تدل كلها مختلفة، بأوصاف ووصفوْ ومدحه، عليه الثناء عض، 
مماوهنذا بباطل. أو بحن، فيه طعن، أحدأ منهم أجد ولم • العلماء عند بها حفر التي 

محثةعلامات من لأف تعاض؛ افه عند والنزلة الكانة من، له ما عبير - ال؛ة ثاء إن يدلي- 
أحبررإذا ت عاليه التفؤ، الحديث في كما الأرقى في القبول له يوضع أن I للعبد الله 
أهلفي فائي ■مريل، فصه فأمبه. فلأنا يحب صالي الله أن جمريل؛ نائي المد مالي الله 

فيالمسول له يوضع ثم السماء، أهل فٍحجه فأحجره. فلأنا يحب صالي الله إن السماء: 
الآدض«رم.

تفة،محدثا، فنيها، كان إئه ت قولهم بها، تعتوه التي، الأوصاف هنده ومجن 
ورعا،عابدا، أثريا، واباع، منة ص_احسب، صدوفا، الحا، صمتدينا حافظا، 

إلح.. . زاهدا

١٠' ويقول الع1_اداارإ،. المالحن، أحد الفقيه، . ..٠ I الندكر ابن، عنه قول ي/ 
هاى،نفالبارة وذكرالعاني ءاا<رْ؛. صدوقا ثقة »كان اندادي: الخطيب 
عالماثقة ®كان ت الصفوة( في)صفة وقال . ®النتذلماار'اآفي الخوزى ا؛را وكدلل؛، 

وصنفوالزهد العلم ®جمع عنه: قال أحمد الإمام مناقب وفي ّ ممتمارارى 
وكلامهصالحا، وورعا ناصحّا، إماما ®كان ت ا البتار ابن وقال ٢. كثيرهءر تصانيف 

(.٢٤ص)، الآحرة٠ في تعالن الته الممدي3ابالظرإلي، ٠ مقدمة )١( 
(.٢٥ص)للولف، )٢(مقدمتهلثحمقمحاباالآرصن،ا، 

باب:االآدب«، وني ٣(،  ٠٣)ا■/  ٣٢• ٩ ح: اللأتكه•، •ذم باب ، الخالث،• 'بدء ني الخاوي ررا»ِ >٣( 
٧٤٨٥ح؛ جبريل، مع الرس كلام • باب الترحبد، ون، 'أ'ا'ر'ا/اا"ل(، ح؛ • اه من المنة 

٢٦٣٧ح: ، صائم إلن حسه مدا اش إذاأحب باى؛ ، الممّ فير لم م)"ااا/اآإ(.ورواْ 
فيومالك ٣(،  ١٨.٣ ١٧)ه/ ٣ ١ ٦ ١ ح: مرم، سوية ير نففي المرمدى وروا، ٢(،  ٠٣؛/' ١

،٣٤١، ٢٦٧)آ/افد في وأحمد (، ٩٠٣)A اف في اكحا؛؛ن فير حاء ما باب; ُي الوْلا 
•يقه - مّيرة أبي، حديث منر جبهم (، ٥١٤•خل،آ*ْ، ، ٤١٣

اب)ا/؛آ(.)آ(الأنره(تارخ؛غالاد>أ/آ؛آ(ا (. ٢٦٨•ص )؛(الفهرس،، 
(00/UXU .)•/ره(ص)هاه(.(. ٤٧>٨()٢
=، الحديث، حنبليرمنررجال نقيه اابغد.ادى، علير أبو_ النا، بنر اض مل- بن بنراحي• الهنر عر: ١( ■ ١ 



^لبمءسًءسءءءس—صتاصساتكتاس َِ ا

.مهءرأ؛ رالكن ت الخمري يانوت عنه وقال . ، ر١ واصحأII نيرأ 
'رالفنيهت حاةك1ن ابن ونال ال1حاوسلص. حماظ من بأنه الأثير ابن ووصفه /  ١٠١٨

.٢ عاJدآا١ل صالحآ وكان به، مشهورة وهي الأربعتن كتاب صاحب الحدث الثانعي 
وصلاحهؤإتقانه ثقته عني، ، Jjjكلها متعددة، بأوصاف وصفه ففد الدهم، أما 

الحرمشخ القدوة، الحدث ءالإمام السير ش نيقول . عقيدته وملامة وعبادته 
ثم. واتباعاأا"ا ّنة صاحب عابدآ، حيرأ، صادنا، ،كان ت يمول ثم ،. الشريف|ر 

تأبي وهوحديث الني. إلن اندْ ممن حديثا الآ"مى إض بإستاده روئ 
ثمالحديث،ص،. »إذاءاتاتنآدماشلعسإلأسلأض..أ رّولافهذال: أف 

•اابخارى٠ر٨، لا مسلم شرط الإسنادعض صالح حديث 'رهندا ت قال 
وانساعال؟،.منة صاحب عاملا، عالآ اكان ت بأيه وصنه الحماظ تدكرة وفي 

.الهرم. ®شيخ العضI ني، ونال . ٢١منهءر صاحب ٠كانثقةديتا، ت قال العبر وش 
قالIثم الزاهد، يالحاففل/ العلو، كتاب ض ووصمه ،. ١١ثةة٠ر، التواله« صاحب، ا/آْا 

ءكانالمثمدى: ونال ا. ١ التمانيفءرآ حن أثريآ محدثآ فقيها الآحرى اركان 
منحمامة عنه وروئ كثيرآ، والفقه الحديث ز ، ®صنت ونال ٢• صالحأءا؛دأ*أ'أ 

صاحبالحدث، ®الفقيه ت تبكؤر الوقال ا. ١ ٤ وغيره* نمم أبو الحاففل متهم الحماظ 
ممثفاتوله صادقآدثآ، ثقة *كان : عه فقال كثير، ابن الحافظ أما الصنغات*أْآ،. 

رركانت نال ثم ،ا، ..القدوة. الحدث ارالإمام يوؤلي؛ الوقال مفيدةاارا"أا. كثيرة 

نالانه وذكرعنه • مجمؤع ئلأتماتة تزيدعلن نة حجرعا الملم فنون في الصنفان من مع ج— 
الذيوعر اف. رحمه - ٠-( ٤ ٧ سه)١ وتوفى ، ُآ،د( ٩ منة)٦ ولد ممننس،. ماتة خماصنفته 

والديل)ل/أل'ا(،طناتا-لابلأ)ما/'اأآآ(، ر: ترجمته اماتي. كااكرسان« امحمرمحاب 
 /A(١ ٩ والطم ،)الزان وزن ٣ /Tوادهجالأحمد)آآ/اا'اا(.، ١(  ٩٥ر

.٥( ١ / )١ معجم )٢( (. ١٢الشريعة)لوحة ساق علن المنة أصرل في الختار ١( 
)أ(رذاتالأءٍان)؛/آا<آ(.'ا(الكاملفياكالخ)ب/إأ(. 

)،■(المدرمه)ا-ا/إ-اا(.0ا)\-\/؟؟\(. 
امآ،)م/هْأا(سمرتواس.لأا،سالمفياترهح:

)•ا()آ/'\*ا(.)ا،()'ا/ا'اا'(. الملأ،)ا-ا/0مأا(. ذ(سراءلأم 
(.٢٤٧.٢٤ص)،"المقار، للعلي الملر مختمر ( ١٢)(. ١١٤ص)الحدتثن، طقات في المان ( ١١
.( Y-U(فه)٢; المدر ( ١٤). ( ٣٧٣بالونات)آ/ الوافي ( ١٣

.( ٢٧• ١; والهاية)١ البداية ١( )،■ (. ١٥•امرئ)أ/ المانمة لهنات ( ٥١ 



الحدثالفقيه . . . ٠ ت العلمي ونال مة|لاأ. دنا، محنت، صاحب عاملا، عالمآ 
الحديثنى كنيرة تمابق وله صدونا، حجة دينا فغيها ثقة كان . . الحافظ. 

التمانفصاحت الفايعل، اكقة المحدث . ..٠ ت العماد ' ٠٠١قال ٠ لمقه<لى. ا٠ 

"• ■ ُص. 
، ٠٣\إوالحدي.ن، منهورأ كان وأئه العالم، في الأحرى مكانة نعلم كله، هندا ن م/ 

واحدغير ذكر كما يهما، فعرف فيهما بيع حتن إليهما عنايته انمرفت، وفال والفقه، 
بالفقيهوصفره وكما ٠ كنيرآرار؛، والفقه الحديث فى صنف ارأنه ت مترحميه من 

الحديثفي عمرْ ررإمام ائه القيم؛ ابن العلامة عته تال قد بل - تقدم كما الحدث. 
افه.رحمه - تواليفه من أيدينا ُان ما ت أيضا ، iUJJؤيثمهد ،. والفقهار

المحدثونعنى وقد تديه، ومورواته الحديث حماظ من نهويعتبر لدلك، 
بنالحسين وأيي الحامي، الحس رأيي الأصهاني، أثيئنم لكلحافنل عته؛ بالرواية 
كثيروعيرهم ، الغاJادير الخطيب صيوخ من رهما القاسم، أبي وأحيه يسران، 

تلاميده.ذكر في تقدم كما 

كماالله، رحمه . وفته في ورواته الحديث حماظ من كثير عن وروئ سمع وقد 
.افه رحمة عاليه - شيوحه فى رأينا 

الاحلأنيةيالخواب أيضا اهتم فند والفقه، اف.ث في بروزْ إلئ وبالإضافة 
١كتبلَا، مجموعة ذلالث، في فأتق . ال.>المان ( juالتعامل وحن والأدبية والسلوكية 
ونياموالتهجد، والزهد، التوبة، في فائق الرتانق، بجانب أيضا اهتم وقد 
^ot^|الخ. ...^٨، والتفرد، /اللمل، 

بنعمر حفص أبي أحار نلك، في أف قد بل التاريخية، الخوانب يهمل ولم 
.تعالئ.؛؟، افه رحمه - العزيز عبد 

)•ا(شاوراتالاو،ب)مهم(.Sl^l(T .)_(oi/Y))ا(طقاتالخناظ،ص)و7م. 
•ومرعا  ٤٢٥ )آ/ الأحمد والنهج ، ٢٣٧٣)Y/ بالونات والواثي ، ٢٢٩٢الأمان)،/ وفات انظر: ( )٤ 

»س)آ"ه(.الأصلاب، الحوش اجتماع )٥( 
(.ص)٩٨الخارئ، العزيز بو لفوكرر: ، القرأن• حالت •احلاق كتابه مع المس ترجمة انظر )٦( 

ص)آاب(فابمف.في.>كامم، تقدم )٧(^! 
.Uj،_Li(UT._>)آ(كماغدمفى.زلخاته، )٨(، 



—^ء£ث؛صثث

بأداءقام ثم فنونها، مختلف في العلوم باصول ألم قد بأيه ت القول بمكنتأ لذلك، 
ندمماالخهرد هندم من الناس استفاد وند ونصحا، وتاليغأ، تعبأ، زكاتها، 
إلح.. ..واحصروابعضيارآ،ونقلوامنهارا،، وتناقلواكب، وحديثا، 

اءهأأم،اثساد،س>عقيدتي.٠ ١ْْ ا/ 

أهلس العمدة سلمى كان أنه في شك س هناك فليس العميدة؛ حسن، من أما 
لتمريريؤلمهإبُ لم إيه بل ب؛نأيدينا، الذي كتابه ت ذللث، علئ يدل، والخماعة. السنت 
لها،والاستدلال والخماعة. السته أهل الصالح اللف عميدة أعني - المقيدة هثذه 

لهارم،.الخالفن غلئ بالرد عنها والدفاع 
فهوهنذا. كتابه حلال س الوضوح كل واضحة تعالئ. الله رحمه وعقيدته. 

اللهكتاب الملريق هندا ملوك حيرأ، به - وجل عز - الله أراد من علامة رُ • فيه يقول 
أنمةعليه كان وما بإحسان، تعهم وس - ٥؟( - أصحابه ومن الله. رسول ومحن 

الثوري،وسميان الأوزاعي، ت مثل ، العلماء س كان ما إلئآحر بلد كل في السلمين 
مثلعلئ كان ومن سلام، بن والقاسم حنيل، بن وأحمد بنأنى، ومالك 

هنولأءالعلماءال؛،.يذمه مذم، كل ومجانية ءاريمتهم، 
المتهأهل منهج ~ به—ذا التمثلث، علئ ويءحن< يأمر الله. رحمه - وكان 
الأمرلكم يصتقم أئمتكم، من ملف من طريق فامحلكوا ® ت فيقول - والحماعة 

اممه.رحمه كان. بل . ، تعالئالادثه ماء إن الواصحة الحجة علئ وتكونوا الرشيد، 
®رحمت يقول انفلرْ الغثان. والعلوانف/ الأهواء وايع الدين في الأ؛تداع س يحذر ١  ٠٦ا/ 

وحللبالأثر، ولزم يبتلع، ولم وائع ، ١^٤ وجاب البرق هنذْ حذر عتدأ الله 
.الكريم®ل٦، ممولأ0 واستعان المستقيم، الهلريق 

منالخزء هنذا فى ذكرُتا ررفيما ت الأول الخزء نهاية الله-بعد حمه ر - وقال 
محمد.وأمة إليه - وحل عز - افه ندب ما علن والاستقامة الحق بسريعة التمسلث، 

عزاممه. بكتاب التمثلته لنمه قل أنه علم العاقل تديرْ إذا ما ه الرسول إليه وندبهم 
)ا(اطرسنقلسفي:ص)جلأ«ا(ئسئ.

)٧٩(.ص الكتاب، تأيف سق انظر )٣( . الدرامحة ض0 من ( ١٢)ص ؛ انظر )٢( 
٣^ ١٥)ص الشريعة، )٦( (. ٤٨٨)ص نمه، المدر )٥( ص)ا*"ا(ّ )؛(الشرسة، 



وجميع-  ١٤٥(؛- اكحاية وجمح الراشدين الخالماء ومنت اش. رصول وسنة - وجل 
والخصوماتوا-إواوال اداء وترك السلمان، وأئمة اض. رحمهم باحان. تبعهم من 
منمضئ من علم كفانا وتد الأيتدلع، وترك والأتباع اللع، أهل ومجاسة الدين ني 

والضلالات،اللح أهل مذاهب عن ذكرهم من توحش يلا الذين السلمان أتمة 
.تعالزال١، شاءاض إن عليه والممن رشاد، لكل تحالن واش 

اشئياناررا'ءلموا-وكافتقول• المنان، ،ي * jJuAf■- تعالئ اض رحمه - وبين 
ه،نفبه وصف مما - وجل عر - اش يصفون الحي أهل أف - والعمل القول من للرشاد 

ممنالعلماء مذهب وهنذا . ؛؛قء الصحابة. به وصنه ومما ، رصرله. يه وصفه ومما 
.٢٢١٠.. والإممازبه. له، الميم بل كيف؟ ولابماو: اتعولمساJآ 

-وجل عز - اف ءكلأم • بائه القرآن ني عقيدته تعالئ. اش رحمه مرر- وند 
I ٠٧ا/ل وعان ؤإنرارباللسبالئلب، انمييق ت بأثه الإممان وني ممخلوقاال"أا. لمن/ 

السنةأهل مذهب علئ العميدة مساتل محن ذللث، وغير . المدر. وفي • بابوارحُل؛، 
والحماعة.

نمبالخوارج مستدتآ المرق وأصول الذهلألة روومن علن هنذا، كتابه في رد كما 
منلكهم م، iiJLومن،الجهمثة ثم والصوفية، الحلولية ثم المدرية، ثم المزجتة، 

ال. ءصرْ في كثروا الذين والروافضن النواصي، ثم والأشاعرة، والماتريدية العتزلة 
كثر٠ماف.
واليد،والأصح، كالتزول، الذكلمون؛ يردها التي المحقات أدلة ذكر كما 
•وغيرها • • • والضحالثا والروية، والي٠ين، 

وافنهم،وس المعتزلة تنكرها التي والشراع العقدية الأمور أيدبعفن ثم 
ونزولوالدجال، ومساءلةاللك؛ن، وعذابالقبر، كالشفاعقوالرجموالحوصن، 

وعدمواكارالأن، الحنة وحلق والميزان، - لام والالصلاة نبينا وعلئ عليه - عيئ 
•إلخ • • • قناتهما 

الثةأهل المتكلمون فيها حالفح التي العقدية، المائل من ذللث، غير إلن • •  •
)نسسص)\ه'\(.(. ٤٢٤ْ،٤٢)١(اكربمة،ص)

)؛(ااكاررف،ص)ا-اا•(.



تعالئ.ش ا رحمه - عقيدته صحة ني للثاك مجال يبقئ فلا وبه—ذا • والحماعة 
الذميكالحافظ له، ترحموا الذين يعفى الاعتياد، بصحة له شهد وند 

الوصفوهنذا واتباعا<أاا، منة اصاحب بآو4 وصفاه حيث اليومحلي؛ والحافظ /  ١٠٨ا/
العتيدة.سلفي كان من علئ إبُ يطلى لا 

عقيدةتقرير ني والخماعة الستة علماء من بعده جاء مجن بعضي يه احتج كما 
علئالرد في المموص بعمى محه وذكروا عليهم. اش لفاكالح-رصوا0 ال

إنبيانه ٌ-تانى كما - وغيرهم القيم وابن والشاطى، الدمى، ومنهم• ادخ-الفين. 
.٢٢شاءاضل

ا،ْمم_،اءس1وع|متساصّ.٠ ا/اْا 

لهترجموا الذين العالخاء منه وتف فقد تحالئ اش رحمه الفقهي. مدجه عن أما 
مواقفثلاثة 

البغدادي،كالخهليب بمشيء؛ ك يتعرض ولم مدب، ذكر عن سكت من •تهم . ١ 
كسهم،في الحدثئن عادة من اوهنذا I القارئ الدكتور تال . كثير وابن والذمي، 

فإنهملأبمون؛ذكرسالآد
وابزالأسمر•والمعاني، ابنخر، الفقهي: مذيه لذكر لموكيلك 

علنءكان نال: حيث الندكر؛ ابن ت ذلك ذكر شانمأ. كان بائه هن؛ئال وهتهم - ٢ 
»الفقيهالثاخمي»لْأ،تال: حيث الحموي، ياقوت وكيلك ئزمبالثاضألأ،، 

،.الصنديأبتمها العبارة ونقل ااو>دثالا'،، الثافص ااالفقيه ت حامحان ابن ونال 
ذكرهيعل• - الأستوي ونال الكبرئال٨ا. الشافعية >اطثقات في الثمإ له وترجم 

• ٢٩حrلي٠لأل وادعئ شافعيا، كونه في بعضهم *نانع ت حةكا"ن ابن/ لكلام ١ ٦ ٠ آ/ 
منءد'ْ حيث الحوزي، ابن ه!ؤلأء: وس حنيا. كان يأه قال•• س ومحهم - ٣ 

وم١(. واسم)أ/ي• بممةالحاظ)؟/أمآ(، 
صوكلامالسوطينياطتاتالخماظ<، (. ٢٤٧ص)الخصر، اكانأتريآر، تال; •العلو، كتابه 

١(.٠ ص)٤ الكابالعالمة، عنمة الخديثه )٢(س (. ٢٤٧)
(.٢٦٨ص)0(\ضوتا ص)•؟(. )التعلق(، ؤ القرآن حملة )'ا(اخلأق 

)ا-(وذاُت،الآمان)؛/أا'أ(.)ه(سبمماسان)ا/اه(. 
(ؤ٧٩/١)٩(طتاّت،الثاiب)ص()م'ْا(. (. ٣٧٣)ب(الوافىبالومات،)أ/



حمحانابن كلام النامي ومل • ١، أحمدل الإمام أصحاب أعيان من الثانية الهلثقة 
الأحرىأف من حةكان ابن ذكر رروفيما بقوله! عليه رد ثم شافعيا، كونه في السابق 

الإمامأصحاب تراحم في العليمي وذكره . ، *١٢. حنبلي. لاقه نظر؛ شافعيا كان 
وقيل؛حنبليآ، ءركان ت العماد ابن وقال الأصحاب*ل'آ،. أكابر امن ت وقال أحمد، 
.الأهدلار٤، وابن الأمري جرم وبه شافعيا، 

فقدالعلثمي، موئ حنبليا أو شافعيا كونه في دعواه علن دليلا يذكرأحد ولم 
كماالعقه في محب عدة عالئ وهويحتوي - »الئصيحة« كتابه يأ0 حنبليته علئ امتدلآ 

حنة،اختيارات فروعه في ءرالفرؤع* صاحب الحنبلي. مملح. ابن عنها ®ينقل - تقدم 
فيالزعفراني وذكر . ، ل مكة من ات مكاتبالحنبلي. ■ بهثة ابن و؛ين بينه وكان 

احتياروهي الإحوة، يحجب كالأب الحد أل ت رواية أحمد عن الفقه* في ®الواصح 
هندافي ®وعادته ءالالحلبست الآحري*رأ"،• بكر وأبى العكتري، حفص أبى 

الأصءاب*م،.اثنارات يدمإب لا أنه الغاب، 
ا/ا،تخالف كانت ؤإن كتبهم. في الحنابلة ذكرهاالتي الفقهية اختياراته من ماأ0 ك/ 

الإنصاففي نال لا؟ أم للوصوء هوناقضي هل بشهوة المرأة مس مسألة الذهب. 
٠نال - بشهوة* أنثن بشره رنه يتمي أن I ®الحامي I الوصوء لتو1تفرأ تعداده فى 

الآحرياختاره مهللقا. ينقص لا وعنه الأصحاب. جماهير وعليه المذهب ®هنذا 
.، *١٨. . . الفاتق وصاحب فتاؤيه في الدين تني والشخ 

مسيعتبر فالحبلي والشافعي. الحبلي المذمب خالف ئد المسالة، هنذه فمي 
أوبشهوة سراء للوموه ناقضا يعتبره والشافعي . للوضوء ناقضا بشهوة المرأة 

٠أويدونها بشهوة للوضوء ناقضا يراه لا والأحري بدونها. 
نقصفي ®ليس ■' بقوله عليه استل.ل، حيث الإسلام؛ شخ هواحتيار وهنذا 

ومااءهم، نيمسون السلمون ك^ن ومحي مثه، ولا كتاب لا الناء مرس من الوضوء 
.( ٤ آ/ ) اكع؛ن العقد )٢( (. ٥١٥)ص احمد، الإمام مناب ( ١ ) 

الد،ب)مه*\(.)إ(شذرات ادهجالأحاو>آ/أه(. )٣( 
(.٥٤)آ/ الآح».او النهج )^١( )٦(، عنه. رووا الذين تلأمال.ته من بملة ابن ان تتل-م )٥( 

وتدأكثرصاحب(. ٢٥٢لاينتاسم)ا/نئسةالروضالمريع، واننلر: (. ٢١١/١)٨(الإماف)
الحتايلةوبين ، شل. الحثيالى الدهب فى الخلاف اب يذكر لا يآئه عالما ٠ احتياراته ذكر من ءالإم-افاا 

•هم انف



أنإلن وذهب • الماء* ص س أحدأالوضوء أم أثه الني،. عن واحد لم مم
ابنئاله كما الحماع. [ ٦ انائدة: ،  ٤٣؛ ]اكاء الماءه أولامستم ؤ ت تعالئ بقوله المراد 

وهوالصححمحقه، -  'صعن ُوهومروى ت مال • انمرب من -سومرْ ماما 
مسالآة<>ا<.

/١١٦T  / حنابلةإليه ماذهب إلئ ذءب أيضا-ق - حنبليته عش ال-الٌ القرائن وس
٠٧بأ؛ [ ٧٩]الأمراء;ب محمودا قاما ربك لتقك أن همي ؤ ت تعالئ قوله تمر ني ءصرْ 
حتنعفلمة، فآن التمر هندا سب حصل وتد • اكرشل٢ا علمكتء الني،. نمول 

السالةلم.هنذْ علئ وغيرهم الحنابلة ( juالقتال، وقع 
بالقامالراد ؤإثما الوجوءل؛،. من وجه يمح؛أتم( لا التمر هتذا أل راكحح; 

الأحاديث،ذلك، علمن دل، كما محمد.، سينا الخاصة العامة، الشماعت ت الحموي 
الصحيحة.

نيالمي،. علئ لم.مذ* لن الصلاة إعادة وجوب إلئ ذهب المص أل كما 
إلئمال، وقد الأصحابلا'ا. أكثر وعليه الحائلة، وهنالامجدم، الاحيرأْ،. التشهد 
أحس،لا  I١٠ هال، حيث القارئ؛ العزيز عبد الدكتور فضيلة ت الاجرتمي حنبالية ترجح 

أحلاق،- كتابه في وردت، التي القليلة الفقهية ائل المفي إنه فآهول،: الأمر أتعجل أل 
/UVu^كان ١^.أن حمالة 

إلئالفلر بعد إلا الفقهي مدهبه القي؛تعين ستهلح لا فائتا هلمدا، كل ومع / ا/"اا'ا 
إلممدهبه نجرم أن ممكننا وحينثذ بعد، منها ميء علي، نقفا لم الش الفقهية، مصنفاته 

وأقوال،المدام، مجن يختار كان أنه الممكن من قاف ؤإلأ معينا. مذهبا يلتزم كان 
بعينهمدهبا يلتزم ولم تعالئ، النه رحمهم السلم،. كعادة دليله عنده ترجح ما العلماء 

منها،يفهم قد التقدمة القرائن أف مع . . للرصوء. ونقضه الرأة مس الة حمفي كما 
أعلم.واف، • الحثلي الميم، ميلهإلئ 

)ا('جموعاكادنح،)اآ/ا'؛ك
.١ '١ ٦ علزح: اكيهم، واننر؛ ، بميم ما  ١١٠١ب(ح؛، ١٩٢لوحة)ش كا )٢( 

ص)1\ى.و-ارخالخالناء، اودايةواو،اية)اا/أا-ا(، )٣(م: 
>0(لوحة>إي.أ(.(. ٨٦٠)اوداةاسة)آ/ههآ(ح: )ا(ان>: 

زذلك،.الخلاف ذم حسث، (؛ ١٤٧ ; ٢٢الفتاوئ)مجموع : وام ١(.  ١٧-١ ١ ٦ الإنماف)آ/ )٦( 
(.٩٠)٧(اخلأق،حالةم^ن.اس.ص)



٠(Uat .اتثامى!دعوتدالإسلاحيات)_،١٤٨

اشرحمه - الأجري الإمام عمر ني الاجتماعية الحياة عن الحديث ني تميم كما 
وانتشاروالخماعة. المنة أهل بان وتناحر قرمة من العصر ذللنا في ما رأينا تعالئ، 

الأرا•،لتللث٠ الذميم والعصب الخلاف واحتدام الذاهب، اصحاب بين والخيال ازاء 
•إليها الإشارة صيآنت التي والمحن الرزايا من البلاد فيه كانت مجا •ع والذاهب، 
ذرعاصاق ند - تعالئ اممه رحمه الأحرى. الإمام نحد المؤلم، الوا؛غ هنذا أمام 

وحملةوالعلماء العلم ءلالثة بين خاصة المنحرف السالولث، وذلك؛ الأخلاق، يتاللث، 
الحنة.والسيرة الأحلاق في الناس ندوة هم الذين الئنرآن 

اللموكفي الاجتماعي الإصلاح داعيآإلئ اممهتعالئ.نامه، ذامتل.رحمه 
الغليورثان اثدين الدين في والجدال الراء عن والنهي المنافلمرة، وآداب والأخلاق 

والخلاف.المرنة نار ويوقدان والحمد، 

-أيدينا بين الذي كتابه في الوصوح كل وامحبمحة الإصلاحية، الدعوة وهنذْ 
الكتاب.ني المصنف منهج عن الحديث عند اياب هنذا إبراز محياني كما - الشريعة 

ارأحلأقلكتابي تأليمه ت أيضا الإصلاحي الجانب بهذا اهتمامه علئ يدل، كما 
ا/0اإصلاح / في - الله ءرحمه وهنذايعدإمهامامنه القرآزا. جملة وءأخلاق العلماءا، 

وتذكيرا، العصر ذللش! في القران وحملة العالماء بين انتشر الذي والنزلع الاختلاف 
إلئ؛الدعوة وذللث، يعمهم، س المحمود غير للأنحا0 وتغييرا لسلوكهم وتهذيبأ لهم 

النهجمنا وأصحابه، ه الّكا بأُتحلاق والاقتداء المالح لف العلماء منهج 
حدركما . محواه  ١٠دون الحق إلئ الوصول منها الغرض وكون للعتانلمرة، الصحح 

صصمات وبين ، والعلماء العلم طلبة فيها يقع قد الش الذميمة الممات عض بس 
عالمهمش_ العلماء الله بوال والتذكير بذلك، افه ينفعه لم وس بحلمه، اممه نفعه 
.،إلح.عملوا؛ه؟.وماذا 

مجدئعلن واصحة دلالة تعملينا الاجري، مؤلفات قاتمة في عابرة نغلرة أف كما 
والأقئ*،البر أهل رأجلاق فنءناوينكتيه.رحمهامميج: الجانب. بهنذا اهشامه 

وراٍفة، القوس® وءادب وا)النصيحة®، ، الحلق® واحمن ، بحة® الوءاوصاف 



وراذضلانملإ*را؛.٠، التوبة  ١١كتابي! إلئ بالإصافة الغرياءا، 
الإصلاحدعاة كبار من كان تعالئ. اض رحمه - الآجري بال تنخ يجعلنا وهندا 

عصره.في والاجتماعي الفكري 
ِاف الأحرى.رحمه حياة من الحاتب هندا إلئ المعاصرين الباحشن أحد تنبه وند 
يكرأبي عند والتعلم الم السارأحلاق تير للماحأطروحته عنوان فجعل 

-وأفاد فأجاد - تعالئ افه رحمه - عنده الخوانب هندم حلالها وأبرز ، ٢ الآجرىُر 
حترأ.الله جزاه 

٠٠٠

الصف.مؤلفات نائمة نى وشرما الكتب منيه انفر ( )١ 
يجامعهالتريية لكالية مقدمت رالرمالة ٠ الرحمنن عبد القادر عبد يرمق الرزرف مد ت وهوالأستاذ )٢( 

الرسالة،يوندنوقشت ااكيلأنى. عرمان ماحي الدكتور؛ الرسالة علن والشرف • اكرئ أم 
تقديرا؛تاز،.صاحبهاعلن وحصل 



ومخطوطاته|أااكتاب التعريف 

وقيام

بالكتاب.الخريف الأوو؛ النصل 

سخه.الخريف الثاءى؛ النصل 

ص





"'ا'

اسرشّاوهاب

١٧١ا/بمهيد| ت٠ 

رحمه. الصنف مماْ كما أيدينا ب؛ن الذي الكتاب اسم أف أعالم. فيما - خلاف لا 
فيالاسم هندا علن " اش رحمه - المؤلف من وئد • ُ ررالثريمة كتاب هو - نمالئ اض 

Iمنها الموأصع، من عدد 

الحزءيتلوه الشريعة كتاب مجن الفلاني الخزء ءم قول: حيث أجزائدا من جزء خركل آ■ 
.»وثكذا..الفلاني.

الذيالكاب هتذا في أذكر أن أحببت ارتد نمه: عشر*ا اخادي ايزء داية م أل ؛■ 
إلحال١ا.. . . نبينافقاتل من ءالشريعت* بكتاب وسمته 

كتابأعني - الكتاب هنذا في ذكرنا تقدم »ذد يقرمحأ: الكتاب متتمف م نال و■ 
*أى.. . بالنفاعت. كدب من باب في الشريعة. 

أولهمجن ّ الشريعة وهوكتاب الكتاب. هثذا في رصمت »تد الكاب: نهاية في قال و■ 
مذاهبلمال علمه إلئ يحتاج الإسلام شماله من حميع أن أعلم ما آخره إلئ 

همسالأس<>'<.
!٧٢اِ نح جميع ®الشريمهءهوالموحودعالئ الاسم هنداأل ذلك: إلى ضاف ي/ 

كتابله لهنسواترحمواالذين العلماء أف كما أحد. ولميخالف،فىذلك الكتاب، 
أواختصروار؛،.منه واستفادوا منه، نقلوا الذين وكذلك ، ٠الشريعة١ 

ولعلارالشريعةفيالمسنة*لْ،. فقال اممه ض زاد - افه وحم* - الذهبي أف إلا 

)ا(لوئ)>بب(.نالآهلص)0ه-اا(.
(.١٦٣١ص)( ١٩٤لوحة)ش ايضأ عيه ونص • الأصل من ب( ٩ لوحة)١ )٢( 

اا(سالأملص)مآهأ(،وصضاضآص)هأهأ(.
ص)وه(.بحثميقامتاب، I انظر ( ٤ ) 

ئسمساسر)ادصرصأ؛آ(.



عند® ارالثه لأل الكتاب؛ موصؤع لبيان - اض رحمه . ه نفالذهي من الزيادة هنذه 
مؤلفاتهمني هندا ويكثر البدعة، يقابل ما بها ويراد يطلى - اه رحمهم . لف ال

الحثة؛كتب نيسسمونها الشرعية يالأدقة االثتدعة علئ وترد الحق، لبين الش العقدية 
ابنحنبل بن إسحاق بن لخنبل والثنة ، -( ٥٢٧٣الأثرم)^،بكر لأي الثة ككتاب 

)ته'\'؛أه(،الجتاني داود لأيي والق )تّاما'؛له(، وتلمسدْ أحمد الإمام عم 
حنبلبن أحمد بن اش د بلعوالقه ، هء( ٢  uuvTj)عساصم أبي لابن والستق 

وغيرها.للطراني)ت'1سم والئة و'الثةسلأل)تأأسم، )ت،ا،آه(، 
الطريفةاللغوي،وهي؛ المعنن بها يعني أيه لي يظهر قاليي مغا؛ الشربمة أنا 

شربمةعد ؤئإجعتاك تعالئ: قوله ش كما إليه، والوصلة الحق علن الياقة المستقيمة 
ومنةطريقة *علن ت أي ؛ [  ١٨]الحانة: ه بملمون لا الذين أنواء ثع ولا الأمرفالمنهأ نن 

مننبينه أن ينبغي مما ررفاثه/ ت اض رحمه . المصنف، قال وكما ومتهاجاال١،.  ١٧٣ا/
منوحيرهم بها، بالتمثك وأمرهم وجل-إليها، اش.عز ندبهم التي الحق شريحة 

امئأفيد.بمم
بلاالعقاتد أمور فتها تدحل العام، مدلولها في ا ®الشريعة لفغلة أف العلوم ومن 

شك.

لأفالعمالية؛ بالأحكام المتعشه وهي العقيدة، يقابل ما يها يعني أن ؤيبعد 
أنيجب الش العقدية، الحواتب في يبحث آحره، إلئ أوله من الكتاب موضع 

الاعتقاد،في وشريحتهم والخماعة الئة أهل طريقة ؤيبين لم، مكل بها يؤمن 
والبرقالأهواء أهل من منهجهم عن وولغ طريقهم، عن ١^؛، من علن ؤيرد 

اك!اثةّ

تالأتية الثماني الهنالب علئ بالكتاب التعريف ويحتوي  ٠٠
٠٠٠

وهحاكلير)ه/ي(.\(، Y-\/U)السر وزاد )ا(شيرالطري)هآ/أأا(، 
(.١٣٨٤)ص يشر، الحائي الحزء بداة الأصل من ب( ٧ )١ لوحة )٢( 



١٧٤٨اهءب. «وضءع الأول! ا،ه11ب ٠

أهلمنهج عالئ الإسلامية العميدة تضايا غالب يتناول ياثه ت المحاب *وضؤع آما 
ومنةتعالئ اض بكتاب عليها والاستدلال لها، يالإيضاح وذلك ؛ والخماعة المئنة 

مأتاعهم،التابعين، ثم والمحابة، ، بعدم من الراشدين وسةالخاjماء نبيه.، 
٠الدين قي والنبق القفل ذوي من الملمين فأتمه 

والتي، العميدة لءثزْ المخالفة الفنانة والخنق الطوائف علن الرذ يناول، كما 
.النه رحمه - عصره في وأثروامع بارز تناط لاغلبها كان 

وبيانالمنئة، عن والنهي الخماعة، بلزوم بالأمر الكتاب س الأول الخزء قيأ 
.الخصوص وجه علن الأمة هده وافتراق دبهم، في الأم افتراق 

وفصل، لهم - يلقي - علي وقتال ميمهم وسوء الخوارج عن بالحديث ش ثم 
القتال.ذللث، 

يالتمنك،الأمر عن فيتحدئ، تلميها، وكيفية العقيدة معاير عن الحديث، ثم 
والخال.الوالنفلر البيع وترك الصحابة، ومنة . رسوله ومنة تعالئ. - ادثه بكتاب 

.والتنة الكتاب يخالف، فيما 
القران،في واإم_ناء الدين، في والخصومحات، الخيال بذم اكانمر الخزء بدأ ثم 

.ممتثابهه والمجادلة 

ا/ْمآاوالرد مخلوق، غير مترل أقه ؤإثبامت، القرأن ممالة عن الحديث، إلئ يعرج م ن/ 
نيعما حكاية إثه والقائلين: والوانمة، اللففلية وعلن القرآن بخلق القاتلين علن 

المحموخل.اللوح 
ائل؛ممن يهما يتعلق ومجا والإسلام الإيمان عن الثالث؛ايديث، ابزء يدا دم 

ونقمانهالإيمان ونيادة الصلاة، تارك وكنر الإيمان، مش في الحمل كدحول 
الخزءهندا يختم نم الخ. . .٠ عنه والزال الإيمان في الامتتاء ومالة وتفاصله؛ 
•ميمهم وسوء المرجئة عن بايديحا 

علنوالرد كثيرة، اتل ممن به يتملق وما المدر، عن بالحديث، الرابع ابزء ويدأ 
ابما.ذلك الخزءالخاص وبمالج الملرية، 



علنوغيرهم واكابعين الصحابة رد من إليه تأدئ ما ني نهو السائس ا-دزء أث 
.المدر أمر فى النظر عن والتنقير البحث لترك Jالالءوة ويختمه المدرية، 

ذلكؤإثبات الأجرة، في اش.نمالئ. إلئ النظر مسألة فهوفي السابع الجزء أما 
مجاعلن - تعالن - ف الضحك، بمنة الإيمان ثم القاطعة، الشرعية والبراهين بالأدلخ 

.بجلاله يليق 

تردهاالتي الأحرئ المحقات ؤإنبات الحالولثة. علن بالرد الشامن الخزء ويدأ 
عرسه،علن علواض ت مثل ٠ وأثعرية وماتريدية معتزلة من - وافقهم ومن الخهمية 
والسد،والي٠ين، والأصابع، والمحورة النزول، ومحنة وتعالن، سبحانه - وكلامه 

ينالوالإيمان؛ألاض.ءزوحل.لأ 
يجئ،مما بنراغ يكدبون أقوام مدامت، من التحدير في فهو التاسع الجزء أما /  ١٧٦ام 

٠بالحوصن يم بالثناعق، فيبدأ علتها؛ والاستدلال بها، التصديق المؤمنين علن 
عينونزول والدجال، الم1تئن، وموال القبر بعذاب الماقرالإيمان ابزء وم 

بنقهيرلا الحنة نعيم وال مخلونتان، والنار الحنة بال والتصديق والميزان، -هو، 
الحنة،ه الّكا لحول عن الحدين، نم أبدأ، عنهم ينقني لا الكمار عياب، وأل أبدأ، 

أبدأ.فيهما النار وأهل الحثة أهل بخلود الإيمان ثم 
عاليهأحلاقه عشرعن القالي اخزء يله س، المي عشربنماتل الخالي الخزء ويدأ 

فضساتلفعن عشر الرابع أنا نبوته، دلائل عن عشر اكالث، ثم لام، والالصلاة 
العشرةعن عشر والخامس . الصحابة جمح تم العموم علمن والأنمار المهاجرين 

ثمإلح. . الصديق. بكر بابي فبدأ • الراشدين الخلفاء حلافة ذكر ثم بالحنة، المبشرين 
عنعشر السابع والخزء وحلافنيهما، الشيخان فصائل عن عشر السادس الجزء يله 

أبيبن علي الومنتن أمير حلافة عن عشر وال؛اس قلقي، - عثمان الومتئن أمثر حلافة 
-والحين الهن وابنيها فاطمة فقاتل عن عشر والتامع وفضائله، محقي طالتا- 

أهلفقائل ثم ، - حديجة المؤمنين أم فضائل فعن العشرون ابزء أنا • خ؛؛؛، 
وابنهوالعباس، اكللمتا، عبد ين وحمزة طاليا، أبي بن جعفر ومنهم؛ البيتا، 

وابزءغيرهم• ض نرص ومحل ^يخبىبميهاشمومحلهم، عبداممه، 
أبيين عر مدمج ثم بالحنة. المبشرين العشرة بقية فقائل عن وانمشرون الخالي 



٠الثلاثة هي مدهثه ثم الشيخبمن، هي ؤتالب 
١١٧٧/ وفضل الني.، ع وعمر بكر للزم فعن والخشرون اكالي ابزء ف / 

قرْوصفة عليها، مض اض ب وعدد الني.، وفاة وعن الشريفة، الزوصة 
النيومحبة .وعلمها ^؛؛ jjعائثة.الومتين أم بفضائل الخزء ختم ثم صاحبيه. ونبري 

بنمعاوية فضائل عن بالحديث فخصثه • وهوالاحير - والخقرون اكالثا الحزء أنا 
ونمرينالخاصهصار ضاتل نم أي'شانبجثئ؛، 

حاءما ثم سبهم، من علن واشنة الصحابة، بين شجر عما بالكفا الحزء وختم 
وعقوبة، والأهواء البيع أهل مجر يذكر الكتاب وحتم مدهثهم، وسوء الرافضة في 

دالامدلهم•الإمام 
اليثنة، الفي الجتاني داود م ابن بكر م بقصيدة الكتاب المغف ذل ثم 

سعمسنة ثعبان، من لخص؛ين الحمعة يوم في الرصانة، مجد في منه سمعها 
وثلاثمائة.

٠٠٠

tVA؛/^سأسإستأساسشاساب. ٠

،والأهواء البيع فيه كنرت عصر في يعيش - اش رحمه - الأحرى كان لقد 
الدينوأتباعها دعاتها قرمة لكل وكان • والحمامة الثة لأهل المناوئة الفرق رظهرت 

وثف5وهمدينهم، أمر العامة من كثير علئ لبسوا حتن البيع، ه—ذْ للناس يزينون 
بالمتشابه،ؤيجادلونهم الثسه، عليهم يثيرون وأحيوا عقائدهم، أصول في 

وضعافالعانة من كثير برا؛هم في ونع حنن يبعض، يعضه افه كتاب ييفريون 
العقول.

النصيحةببدل يقوموا وأن دينهم، علن يناروا أن العلماء علن يراما كان لذلك 
عميدهللناس يبينوا وأن وعامتهم. السلمين ولأئمة ولكتابه، ولرسوله.، فه 

تحريفعنها ينفوا وأن نبيه.. ومنة اطه كتاب علن القائمة الصافية، الإسلام 
والأهواءالفرق هنده يحذروهم وأن • اُبماهل؛ن وتاويلأت المبمللتن؛ وانتحال ااغالين 
بصاحبه.الكلب يتجارئ كما بأصحابها تتجارئ الي والبيع 



كتاب

يملشمروا الذين العلماء هنولأء تعالئ.من اف -رحمه اy؟-؛y^، الإمام وكال 
وعمدته.دسه عن ومدافعا مئ1فحآ تعالن. النه رحمه نمام. الثولية. وعظم البتة، 

وهويابامماب. هندا في رسمت #ند الطم: الممر لهدا ثالتمه سب عن قول 
علمه؛إلئ محتاج الإسلام شمله من جميع أل اعلم ما أحره، إلئ أوله من الشريعة. 

ماادواترة، والبيع الضالة الأهواء مجن ظهر ناو ولما الماص، من كثير مذاهب اد لف
مجاحسب علئ والضلالة، البلع لأهل/ ومجقمعة هم، نفبه مموئ الحؤ( أهل أل أعلم  ١٧٩٨

إالحماوشضذس،لا/وجل. عز افه. عثمض 
علنإجابة أجزائه بعض جرر ند كال ؤإل بعامة، الكاب تألمف سب عن هنذا 

عنسائلاسأل فإل بعد: ءاتأ المدرية! علئ رده أول ني كمافال إليه، ورد سرال 
.. . ذلك. على يالخواب المدر؛ في مذبا 

0ءءأ

اجتاءائكتإب.السيراثتاثث! ٠ ١ ٨ ' / ١ 

إلئ- تحالن اممه رحمه - المؤلف قسمه فمل. : االثريحةاا كتاب أحزاء عطلي عن أما 
سردنافي الأجزاء هنذْ ذكر وتقدم بعينه. جزء كل علمن نص . جزءاوعشرين ثلاثة 

الأول.الطلب ني الكتاب لموصوعات 
وهوهنذا، كتابنا في رسمته ما وبجمح راوبهشدا ت الكتاب نهاية في نال ثم 

أهلمن إحواننا وتنصح وجل، عز - اممه ندين جزءا وعثرول ثلاثة ، الالشريعة٠ كتا؛_، 
التويننوجميع الفقه وأهل الحديث، وأهل المرآل أهل من والحماعة؛ المنة 
رغبوجل-وءن عز افه شاء الحر-إل ص أصاب سله لبل فمن ذس. في )كدا( 
-وجل عز - افه أنبياء من نبي نال كما وأمول • منه باذله نتعوذ منه شيء أوعن عنه، 

بصيرالله إن الله إلى أمرى وأقوم، لكم أمول ما مسثدمون ؤ فقال نصحهم، لما لقومه 
،أال"آا.الخاده]غاز:

فيالموضوعات متداحلمة كانت ؤإن الحجم. حيتا ص متقاربة الأجزاء وهندم 
الأحيان.بعض 

)آ(اظراولالخز،الراع،ص)لاما(.را(لوءة)أخاا(سالأصلص)ما-ْآ(. 
)•ا(لرحت)؛ماأ(.نالآصلص)0ا-ْآ(.



١٨١ا/ اهتاب. توليق الوابع! ا؛ْألب ٠

،مؤلمه إلئ بته نصحة من والتاكد المصممات من مصمم، أي توثيق إرادة عند 
ام؛ن:لأد'سإدات 

الأمم.بهيا العالم.صمما لدلك آن إث؛ات .١ 
الأمم.بذلك الوموم الكتاب هوذلك توثيقه الراد الصمم، هتذا أف إثبات . ٢ 

المش(.علئ الأمم )مطابقة ت يقال أوكما 
للإمامبالنسبة الأمرين ٠—الين إثثات عند نجدكبيرعناء لا الحمد- وفه - ونحن 

الكتابهلمدا أن ني الشالث، إلن تودي شبهة مجن هناك وليس • الشريعة وكتابه الأجري 
التالية:للأمور وذلك افه. رحمه الاجري. للإمام الشريعة هوكتاب أيدينا، الذي 

المولضنبذكر أواعتتئ كتبه وعد الاجري للإمام ترجم من غالب أل - ١ 
اينحيرالأس-يرلاا،ومنهم• • منكسه الشريعة ندعدكتاب والصنف—ات، 

دمنهم؛العلوسياسرأ؛أ، وني وفىتنمةالخماظآ'آأ، الترُآا، ني والذمي 
وإسامل؛اشاواكاّي؛"،/وايرطي'"؛، الآ.راينبب>ً<، شحالإّ

ورضاةعالت؛اه،ِّزىنر'ا<، ونواي ;روتملمأزر"، وتهم: 
ومدث1ي>'ا<،وض،حرلأء.

.راالشريحةاا اسمه كتابا للاجري أن يشت وه—يا 
إليككثيرة، وشواهد أدت فهناك للآ-مى، هذا ممابما نما يإيات وش با أنا 
أهمها!

جمحوعلئ الأصلية، النخة علن الصنف، واسم الكتاب امم ات إثب- ٢ 
فيباسمه بمرح حيمثج ثناياه. ني الكتاب واسم الصمم، بامم والتصرح النسخ، 

باسموبمرح ، ٠ . . الحن. بن محمد ®هال فيقول! كلامه، من طخ كل بداية 

)ى)\-\اأص.ص)هخآ(. شيوخه، )ا(بأروا.ءن 
)ا-(المالاكين)آ/أك)ه(سرعاكاوئ)أ/آه.مه(. )أ(الخْم،ص)ا-أآ(. 

(i_(U ،_ .)ح(سةص)ا"ا'أ(U/r)(_،_^)_i.)؛
0ا(تارخماثسرا/ابمم.

)أا(الآءلأم)أ/'\ا<(.)اا(.مبممانيمح)م/ا«أ(. 



عب!محتثث

.، ٠^١١ الكتاب.كما نهاة وفى جزِء كل نهاة فى الكتاب 
 _T الناسخساق حمث أولها ني اشت الأٍية المخة

إحازاتمن عليها ما ثبوتا ويريدها • تعالئلُا، اش رحمه - الصنف إلئ النصل إمحناده 
معروناكان الكتاب أل/ علئ يدلآ اوا وهيتوتعليمات. وتمحيحات وسماعات،  ١٨٢ا/

•له أخرئ نخ علئ ومقابلا ومداولأ، ومقروءا 
علئالكتاب نى الذكورة النصوص أف ت ثبوته محة القاطعة الادقت ومن - ٤ 

•الإسناد منتهئ إلئ . . ثيوحه. عن المش من بالإسناد مذكورة كلها كنرتها 
ذلكذكر كما سك. بلا الآجرى شيوخ هم الكتاب في الذكورون الشيوخ وه-ولأء 

فيثابت هو وكما همل٤،، تلاميذ وعدد لهم ترحم ومن شيوحه، وعدد له يرجم من 
•الأحرئ مصنفات 

عليه!ؤإحالتهم الكتاب من العلماء نقول - ٥ 

؛،٦٢١ابن والحافظ الخفارأْ؛، 'لحلي اقو في الاهبي الأن-^ هءلأء: وس 
والشاطئ، ٧^٧؛ ٤ ١ الأندلس)ت الالقي الأشعري بكر آيي بن يحنن بن ومحمد 

راوٍوشفىاكراضا".فىالأممام«'، 
إن ٢١^١ ٠١٠١١الكتاب قيمة علئ الحديث عند بيان زيادة المسالة له—ذْ وسيأتي 

أيدينا.؛؛ن التي/ النسخة في بنصها موجودة النقول ه!ذه وجمع اض. شاء  ١٨٤ا/ 
البناءبن أحمد ئ الحن احتمرْ حيث، للكتاب العلماء بعض اختصار - ٦ 

ريعةالكتاب صياق علن السئه فى ررالختار ّماه. صعير جرء فى ه(  ٤٧١)يت، 
الالغال٠تةل١ قيمته علن عندالكلام كماسياتي . للآ-مىاا

هنذابآل تجزم أصله مع صغيرأ. كان ؤإن - الختصر هنذا بين ارة القوعند 
الضلسامماب.)ا(فيتم_هو»امامماببى 

(.١0٦١ضرب)٨٨آ(سالأصل،ص)الثالث رأ(فيباواةالخز، 
ص)ا"ا"(.بصثط'سوخاكقدطا، انظر؛ )٤( )٩٨(. ص النخة، ند رجال تراجم انظر؛ )٣( 

ص)ا-ه(.ص)أأآ(. )ْ(الخمر، 
ساتيكما الكتاب أثناء رفي (، ١٧)ص ، ١^^١ مقدمة همثمان، الشهد مقتل في داليان التمهيد )٧( 

)ا/()ا/اش؛\ا(وغيرئمم؛ر.يانا،.إنداءاه. 
()٩(٢٢٣/٧(،)٤٢^٤(،)٣/•٢/١ .uومر).)ا(انظر؛ص)\ّ\اا.>ها•(

ص)اار_آه،(.ناالأبالادصالأتي.)اا(انذرث 



.البناء ابن اختصره الذي للاجري الشريعة هوكتاب أيدينا بين الذي الكتاب 
كتبهفي الأجري وأسلوب اب، الكتهتذا أسلوب بين التام التهلابق . ٧ 

.وهناك هنا الشيؤخ واتحاد الأخرئ، 
الكتابهنذا نسبة بصحة للمهلع تكفي الدلائل، هنذْ بعض إف الحقيقة وفي 

إذابالك فما ذلك، في مجالا تيع ولا اض، رحمه - الأجري بكر أ"بي للإمام 
.أعالم وافه ذلك. صحة عالن أدلة كلها لتكون مجتمعة، تضافرت 

٠٠٠

\إ0\/\ص1ياتاتئتاباسمميه. ٠

وترزوالجاعة. اث أهل لشدة المروة الهنة اسيت الكب من |الشريعة| كاب تند 
أصولائل مدهم، الكتاب، هنذا بمابها التي الموضوعات خلال محن العلمية قيمته 
وهومعلوم، أشرف إلئ تودي لأنها الإطلاق؛ علئ العلوم أشرف هي التي الدين 
.المعلوم( بشرف الحلم )وشرف وتوحيده به والإيمان تعالئ اطه معرفة 

النةأهل عد التعبير. هنذا صح إل - المئين الرموعات من يند الكتاب هدا أن كنا 
منها،الحقيده، ائل مأغلب علن اشتمل لأيه مها؛ المهمة الراجع دمن • والجاعة 

رسولهومنة تعالئ، اممه كتاب اكابتة أصولها من الشرعية أدلتها من كثيرأ وجمع 
يقاربما المصنف فيه ذكر حث وتابعيهم. والتابعين الصحابة أقوال ومن .. 

أئمةمن إمام عن أو نابهم، عن أو صحابي عن أثر أو حديث من مسندأ نما ( ٢٠٧٥)
والصلاح.بالإمامة لهم المشهود الملمين 

مذكورةفيه الواردة النصوص جمع أل ابمأ- - الكاب هدا نجمة من ويزيد 
مواءكانالنهى؛ هثذا بقاتل وانتهاء منه، سمعها الذي شيخه من ابتداء بأسانيدها 
غيرمن اسمملرادأ القليلة النصوص لبعضن ذكره من ورد ما إلا - دونه من أو الني. 

فيالباحثين تحين مفيدة، علمية ءلاهرة يعد الصنع هنذا مثل أن شك ولا - إسناد 
يجدما فكثيرا يثبت. لا مما منها يثبت ما ومعرفة وتمحيصها، الرؤية الأحمار تحئتؤ( 

١ ٨٦ا/ إسناد. بغير بعدهم من الأئمة أو/ أوالتابعين الصحابة إلئ وية أفوالأمنالباحث 
أمقاتلها إلئ بها وينبها أياخذ النصوص، هتذه أمام وحمرة حرج في الباحث مض 

سبيلولا قاتليها، إلن بتها نإلن يطمئن فلا • إسناد غير من رؤيت لأيها يتركها؛ 





ٍء؛ع7ه
واحتمرو0،وتدارموه، وتداولوه، وحديثآ، ندممأ منه العالماء اسماي العالية، 

٠عليه وأينوا منه، ونقلوا 

محماْصغير جزء في البناء بن أحمد بن الخن الإمام باختمار،ت  ٢١٠ومس 
بينما البناء ابن عاش وقد ا. للاجريءر١ الشريعة كتاب، سياق علن السة في "المختار 
إف"فانك مقدمه: في قال و3ال . ترجمتهر٢؛ في تقدم كما ه(، ١٤٧ - ٣٩٦متي)

١٨٨/١الأحرى. الح-ثن بن محمد/ بكر لأبي الشريعة كتاب من لك أحتمر أن ألتني س
إماماكان إذ ذلك؛ إلئ فأحبتالئ، فيها، كلامه وأحكي المنة، اممه-أصولأفي رحمه 
ثاءإن الملمين وجميع به ؤإياك اممه نفعنا واصحا، ئيرأ وكلامه صالحآ ورعا ناصحا 

اض،>م.

عالئالحث موضع خاصة الاجرى، تناولها التي ائل المبعض فيه ساق ثم 
الواقفة،مذهب عن والنهي القرآن ألة منم نبيه.ؤ، ومنة الله بكتاب التمسك 

هلمداإلئ ، وأصاف. ٠ "الشريعة كتاب في وكلها الحلوبة. مذاهب، من والتحذير 
حنبل،بن أحمد الإمام كلام من وأشياء - ال٠حثصر أى - عنده من أشياء الكتاب 
التكاثنونعليها اعترض التي المائل وبعض للمخاري، التوحد كتاب من وأحرئ 
منةمن الأجرة مستهرأجمادئ في الرسالة أئإهلمذه وقد عليها. قتيبة ابن وجواب 
.، ٤ آحرهال ش مدون هو كما وأربعماتة. ومتين حمى 

Iوعناوينها الموصوعايت، فى حتئ وجاراه كثترأ، الكتاب هثدا من امتناد وين 
الكتابين،بين القارنة وعند ، الكيرئ® ®الإبانة كتابه ني العكيري بعلة ابن تلميذه 

فيعته روئ وند المدر. كتاب في خاصة شيخه. كتاب من التلميذ استفادة تتضح 
الكتابروا1ث،كثثرةرْأ.هدا 

أقهرهم:وس فكيرون. عنه، قلوا الذين، أث 
١١٨٩/ في كلامه بعض/ نقل حيث ؛ الغفار* *العلوللمعلمي كتابه في الذ٠م• الإءام - ١ 

نيميكرونلم وت (، ٢٣١>آ'.برتم؛ا'اعنص)*مجعهمع صمن دمشق الظاريه م مخطوط )١( 
ورنة.٢( عدد)١  ٠٤٨ برنم تامة رنسخة ٥(، ٢ ااترئ؛وقم)٥ ام يجامعة العلمي الحث مركز 

رأ(لوئرمآأ(.)م<لوت)آأ(. )آ(ئمشص).ْا(. 
(.٦٩،  ٦٨ص)في لعضها ذكرنا تندم )٥( 



ئجوئعن يكون ما ؤ تعالئ: بقوله الاستدلال شبهتهم؛ي ودحض الحلوؤت علئ الرد 
إلأنورابمهزهلاءادلأت:يلأا،.ئلأئ 

مننقل حيث ؛ الأملامية* الخبوش اراجتميع كتابه يي المم• ابن العلامة - ٢ 
• ٢٢ااذ٠ك،أمل ما بمل شهتهم علن والجواب الحلوؤة علن الرد *ي كلامه 

عنجاء ما نمل; في عنه نقل حيث ٠الأءتصاماا؛ كتابه في الثاءلص• الإمام - ٣ 
فنقلكنتر. ومر وأهلها اليع ذم في - ُأق؟ا - والتابض الصحابة من الصالح اللف 

.، فىكتابه١٣تحالن.عنهم افه الآي؛ى-رحمه رواها التي النموص بعض 
حيثص؛ ٤ ١ الأندلم)ت االالم الأثري بكر أبي بن بممحى بن مجمد الإمام - ٤ 

أكثركان التي ا،لراجع عثمان* الشهيد مقتل في واليان ®التمهيد كتابه مقدمة في ذكر 
الحينبن محمد يكر لأبى ®الشريعة* كتاب ت منها فذ.كر عليها. اعتماده 

ونن.اكولأتسالآجزا.رمثفىماطنكم؛سمم>ً<. الآم'ي"ء. 
®أورد:/ الكJابر٦؛ محقق تال ولذلك افه. ^ممملعفيفةاشقي.رسه  ١٩ا/.

بعنوانالمهلؤخ الجزء ني تنشر لم للاجري الشريعة كتاب من روايات كذلك المؤلف 
ه*.١  ٩٣٦ المحمدية السنة معلمبعة النقي. حامد مجأحماو ت تحقيق الشريعة 

الكتابفىموامحلنأكثرالقلمحهوالإحالةعلنهشدا وفد المومحلي. الإمام - ٥ 
التفسير؛الا/ر*س.في *الدإالمنثور الفيس كتابه من كشرة 

وأثارواالكتاب هندا مجن نقلوا الذين الكبار، العلماء من ذللت، غير إلن . .  •
عليه.وأثنوا إليه 

لهذاالكيرة العالمية والقيمة العالية المكانة نعرف أن نملح ئدا، منكل ُ.ء
أيدينا,بين الن>ى الفيس الكتاب 

ءل0ءر

(.٩٦)٢(ص)(. ٢٤٧.٢٤٦)١(اسر،ص)
الولف،)إ(.ثر.ة (. ٨٤، ٨١الأءممام)ا/ )٣(؛>: 

،٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢١٦، ١٨٧، ١٦•، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣)ه(اننلرص)-آ، 
زايد٠محييومحف الدكتور/ ومر )ا( (. ٢٣٩

(.٢٢٣/T/'_ (U)ص(امءنىسلاكالا: 



٠ ٩١ا/ ،؛،. هي؛^SiLالطلباتسادس!منهج٠

فيالحشن لك مهنذا كتابه في تعالئ. اممه رحمه - الآ-مى الإمام ملك لقد 
المرقأصحاب من المخالفن علئ والرد والخماعة، السنة أهل عقيدة تقرير 

الصالة.والعلوانم، 
العلهرة،والثنة الكرم الكتاب من الشرعية النموص إيراد هو لك الموذلك 

علنياقة عناوين نحت المتصلة بأمانيها والأنمة وأتباعهم، والتا؛عين الصحابة وآثار 
المحوص.تلك إيراد من الراد المعنن 

ثمعنوانا، عنها الهدث يريد اش للمالة يجعل ما غالبا - اغ فنجده-رحمه 
النبي.إلن المرقومة يريقها؛الأحايين، ثم عليها، الياقة الايات بعض يدكر 

بإمنالهذللث، كل المسالة؛ في الأئمة وأقوال وأنثاعهم، والتابعن الصحابة وباقوال 
أوالني إلي، مرفوعة كانت، مواء ارواياتا، هنده مصادر إلئ ثيوحه عن المحل 

سبيلعلن ورد ما إلا إسناد بغير أثرآ أو حديثا يذكر ما ونادرأ ■ دونه من علي، موقوفة 
غيرمن بإيجاز الأدلة إلئ يثير الكتاب، من الأخيرة الأبواب بعض وفي الأستهلراد، 

المختلفة.وهلرقها بأسانيئهارا٢ أحرئ مرة ذكرها يعيد ثم إسناد، 
فقعلالنبوية والأحاديث، الأيات بذكر المسالة في يكتفي الأحيان، بعض وفي 

ا ٩٢ا/ اقتصر / وربما الصحابة، وأقوال النبوية يكتفي؛الأحاديث، وقد . للاثار ذكر دون 
•المائل بعض، ني، يعدهم م، أقوال عض، 

بإيرادالاكتفاء عدم علئ - غالبا - درج أثه من نلاحفله ما انمرص: في منهجه وس 
طرقمن ساقها - قل بها امتثهل التي الأحاديث، عامة إن بل واحد، '؛لريق من الخدين، 

بعضفي ذللن، ائم بل فنعل، الأحاديث، علن هندا أسلوبه في يقتصر ولم متعددة، 
إذاسئما لا التموص يععلي ارواية في الأ'لور-تإ هندا أف ثلث، ولا الأثار. 

وقل،. القبول درجة إلن بها نونهم! قد الطرق تلك فإل بتر، ، ضعفبعضيا في كان 
.الحالمية٠ا الكتاب ررقيمة م3لاوثإ في الللئ، هنل-ا فوائد إلن الإشارة تقدمتإ 

لدلالةأبواب، عدة في الواجل- الأثر أو الحديث، يكرر ند أيه أيها؛ ه؛هجه وم، 
الحاجةبحديث، استشهاده في حنا ذللث، ؤيتضح . الأبواب هندم علن الخدث هندا 

باب)'اا(ص،)اائ(ص،والأوحات)آ«آب(،)م-لأ(،
لا(منالآصلوغرطساشاب.)٨• اب(، )٦• 



افكلام الكركر القرآن أل إثبات قي به احنج حيث - اللام علتهما - ومومئ آدم ُين 
بابتكليما مومئ كلم ار؛ة أف إثبات دفي ، )٨٣( باب القدر وفي (، ١٦)باب في 

تكرر( ٤ ٣ ، ٤ ٢ ) ح؛ ومثل ، ٩٥٩)باب بيده آدم حلق اض باق الإممان وفي (، ٥١)
ا^(،؛ها،)م؟(تكررفى)ا«ا،أ«ا،ثلح:فى)'ها(،)اها(.وم

)هإي(وءترط(، ٥٤٢))•ةم(تكررفىح: س: 
البابأول أحيانا-في عنها- يتحدث أن يريد التي للمسألة يقدم أقه *تهجه؛ وس 

وأحيانآأدكه، فيذكر . ..ت يلي ما نلنا فيما والحجة يقول؛ نم المخالف، يذكر ثم 
مرد0أثناء حنيفة تعليقات يعلق وأحيانا ، للنموص مرده بعد التعليق يوحر 

فيكما • النصرصى رئ بيكتفي/ ؤإئما بشيء الباب علمن يعلق لا وقد • للنموصى ١  ٩٣آ/ 
ه'آ(وءيرئؤ، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٢٣، ٢٢؛اب)اأ، 
الضالةالهلوائف، رووس إلن هلذا، كتابه فى - تعالئ الله رحمه تعرض. وند 
والحلوليةوالحهمية والقدنية والمرحثة، كالخوارج عليهم، بالرد عهده في والمنتثرة 

وغيرهم.^ثارإنىاضفيةلا،والواصبلآ، 
بنموصىعليهم الرد وهو ، ذللث، في ، لفالأمحلوب - الله رحمه - الترم وقل 
فيمعهم الدخول دون الأمة، هتذه سلف، عاليه كان ما وذكر والمنة، الكتاب 

ؤاثماومخالفاتهم، لباد.ءهم وتوصح شؤح ودون عقيمة، وكلامية عقلية مجادلات 
ثقييا رراعلم فهويقول إليه؛ يذهبون ما علن القارئ تدل إشارات ذإائإ إلئ يثير 

افكتاب وحجنا ٠ حجة به تثبت، لا أصل غير علن والكلام كلام، أصحاب نا لأئا 
.«ص..ونئةرسواهس.

الدليل،ذلك، من الراد العنئ سين فإنه شرعي، دليل من شهة لهم كان ئذا 
الشرعية،الأدلة عليهم ويلسنوا العامة، بهم يغتر لا حنتن له؛ الصحثح والفهم 

بقولهالقدرية تدلال اسبهللأن بين أقه ت ذللثف ومن • مواصعها غير في ؤيضعوها 
.، ٤ [١  ٧٩; الماء ل ه ئمك فمن بة من أصابك وما الله ثمن حغة من أصابك ما ؤ ; تعالئ 

الأنعام:] الأنمسارب وهويدرك/ الأبصار تدوكه لا ؤ ت تعالئ بقوله الروية نقاء واستدلال ١ ٩ i آ/ 
واناؤلزهوالظاهر والأخر الأول هو ؤ ت تعالن بقوله الحلولية تدلال واسكا[لْ،. 

)آ(لوحة)"اب(.نالأصلص)ه\'1ا(.)ا(او-ط)*اهب(سالأصلص)ه-ا<(. 
لوءة)ابسالآضص)-أي(.الخاص الخز، )*ا(أول 

١(غما؛عدها.• ٤٦(ص)١٥لوحة)• )ه(انغلر; (. ٩٧(ص)• ١٤لوحآره)؛(انفلر: 





\ا

ع،اممييءة

أوتوضيحتوثيق إلئ يثير قد النادر- القليل ني . اض رحمه أقه. يلاحظ ومما 
ثمالرحمن عبد بن معبد ذكر حيث (؛ ١٥٩)ت فيح كما • الإسناد رجال أحد اسم 
المروريمعيد بن حمزة ذكر حيث (؛ ١٦٣)ح؛ في وكما • له وترجم ثقة، ئال؛ 

بنعلي بن صالح الفضل ذكرأبا ( ١  ٩٣)ت وفيح • مأمونا ثقة وكان ت نال ثم 
الحلألةوأهل هاشم بي وجوم من وكان ال: فثم الهاشمي مجنمور بن يمقوب 
صدق*.رجل اروكان ت نال ثم عائثة، أبا ذكر ( ١٣٣١)وفيح؛• فتهم والثق 

اف.يحمع • استص همل ملي ىJودماماخت يقلن ١^؛^ ا،لحوثءات اثسابع■ ؛طلب ا٠ 

تعتريهأن من والفهم. العلم من صاحبه أوتي مهما - بشري جهد يخلوأي لا 
يكونأن إلا وتعالئ. بحانه - افيه وأبن • أوالنسيان أوالخطأ النشس صفات بعض 

حنقهمن ولا يديه بين من اتاطل بأنسه لا ؤ الذي العزيز ولكتابه وحده له الطلق الكمال 
فيهلوجدوا الله محر صد ثن ولوكاى ؤ : تعالئ قال ، [  ٤٢]نمك: ه حكي٠رجميد من فزمحل 

.[  ٨٢الماء: ] ب كئيزا احتلأئ 
حلقه.من أصمياوه هم الذين ورسله ألماءه يها الله حمى ند والعصمة 

علمهبغزارة اشتهروا من حامجة العلماء. من لأحد عمل نقد علن الإقدام أف كما 
المافدكان إذا ميما لا ممكان، المعوية من هي التي الأمور من - اطلاعه وسعة 

قدرعرف امرءا الله ورحم الفحول. أولئك إلئ بالنسبة شيئا يساوي لا علم طويلب 
نمه.

ا7

أيفي والأحهلاء اللحوظات بعض له ظهرت إذا —ان الإنس بمع لا هنذا ولكن 
العمل،هثذا علن العثلمن المسلمين لإحوانه نصيحة يبينها؛ أن الأعمال من عمل 

ا.يطاوتيوخير خطاء، آدم ابن الرلل؛روكل ذلك في ونع الذي ه نفللعالم ونصيحة 
•اكوامن*أا، 

شأنه،من نقلل ولا الحالم، ذلك مكانة من نحمل لا اللحوظات هنذْ مثل و/ 
يخشلا عالآ نحد أن ومل • الأحرئ الخوانب في علمه من الاستفادة من تمغ لا كما 

»مبلأإعرنهإلأسحدثءاليوتأل،: بما<إأ)-ا/بم0\•(، )ا(ررا><م.ذىفىسالأي1ئ،ح: 
المنيني وأحمد .(. ١٤٦)؟'ر' ٤٦٥١الزمد،ح؛ في ماجه ابن ورواء • نتادءا عن عدة مابن 
/f(١٩٨ ،) تهذيب]انغلر: مسممه. علن والأكثرون مه. مختلف وهو سمعية، بن علي وليه

 /U(١٣٨ التهذيب ]) • ثقات.رجاله وبمة



هنذاصاحب إلا ويرد ئويث من يوحد ®كل ت تعالئ اش ماس.رحمه الإمام نال كما 
-جءرا مالإل وأشار الشر*، 

ُ اض،عممه من واكوم أيضا، للخطأ عرضة خذ ثر التي الال1حوظات أل كما 
علنتعمه علئ كلامه بعد - تعالئ افه رحمه حجر- ابن الخاففل نال كما أنول ولدك 

الأني •ع محررأ، مسنا ذك جميع تعقت ®وند ؛ الكاشف، ®ذيل في زرعة أبي 
علنيقف من نليوصح • لي ءلهّ ما أوضحت بل والسهو؛ الخطأ من العصمة ادعي 

.؛ ا،;١١للثواب، الخراب يان إلا الضد غما له، ظهر U كلأس 
ماي1يأامممدءاأد>وذلات، من و٠ 

غيرمن والآثار للأحاديث الحمع ملك الك عتعالئ. افه رحمه الخنف. أف . ١ 
فيمالكان. غيره من الخعجح أوين إستاده صح ما علن اقتصر ولوأيه لها، تمحيص 

فيالعير له يكن قد ولكن اد>دوين؛ من وهو خاصة الخمع، هندا من أولن - أرئ 
التواضعبعملي ولعر. عمره. في انحشن عادة علن بأسانيدها سردها حيث ذك 
اض.رحمه أغفله. أمر أهم علن دقك قد اكون هذا- 

ا/'ا'آالأحاديث قدذكربعض العقدية ائل المبعص علن امنشهاده في أثه - ٢ / 
بعضذكر قد يل العقيدة؛ أمور في أدقه تكون أن تصلح لا الش اثمعيغة والاثار 

ماالإسرائيليات بعض وفي عليها، التبيه دون جدا الخعيفة والأيار الإّرابليات 
(.٦٩١ت )ح في كما عنه، تعالن تعالن افه يتنزْ الذي التشبيه يرهم 

وآثاررسوله. سنة من صح ومما تعالن، اض كتاب في مما الاستغناء والواجب 
عليهم.تعالن اينه رضوان الخالح الملف 

منورد لما بالمسة جدا قليلة الضعيفة، والأحادث الإمرائيليات وهنذه 
الخاجمفي اوا ه!جاز إن ولكن بأسانيدها؛ اقها سوقد الكتاب، هنذا في النصوص 
الله®إل ت كاحال.يث إسنادأ له يق لم وبعضها العميدة، كتب في يجوز فلا والمانيد 

•وموصرعل٢، بل جدا ضعيف وهو ا • • • عام بألف آدم بمحلمق أن بل ويس طه قرأ 
،٦٢٦^:(، ٥٧٣)ح: التالية: الأحاديث،والآىر طزذلك: الأمثلة ومن 

(.٨٢٠، ٨١٩، ٦٩٢؛آي،ذ\/آ، 

ص)ا<ا'\(.)آ(سأتيالكلأمض، ص)أ(. )ا(سلاس، 



ع|ممييعة

نىأصلابالني. الني.كقلب نماتل نى محه. اض ذكره.عفا ما ومنها: 
محمدبمحق الك أمإش اراللهم I نال آدم اراف وحديث ، ، ١ (١ ٩ ٦ * I الأنبياء)ح 

حالوساني.ضالمرش،وحدث: ، 7.٩٥٠«)ح: عيك. 
[ ٧١الإسراء:] ب محمودا مقاما/ رثك ينك أن نس ؤ تعالن: قوله من الراد أيه واعتبار ٢ ٠ ٤ ا/ 

ا-اا(ص.)ح:
مخذكر ند بل - نمالئ افه رحمه - الاجري بالإمام ا خاصمنيا يكن ولم 
الضعيفةالتموصن والحديث والتصوف الفقه علماء رواية تيمية ابن الإملأم 

مجمله:مما لهم واعتذر أيضا، والموصوعق 
فإنهمالدين، أهل علن "وهوالغالب إ قال • كدب أنه يعلمرا لم لألهم تارة - ١ 

كدبااأ؛ا.أنه يعلمرن مما يحتجون لا 
فيروى ما رواية قصدهم ءإذ ونال: كدب، انه ءام-وا ؤإن يدكرونه وتارة - ٢ 

كذبآكونها بيان •ع الكدوبة الأحاديث اورواية افه: رحمه - قال ثم ، الثابء ذللد 
كما، العلماء عند حرام فانه عمل؛ رواية ذلك عن الإمساك مع روايتها وأما جاتز، 

أئهيرى وعر حدشأ عني حدث »من نال: أنه ه الني عن الصحيح الحديث في ثبت 
ؤإثمايكذبوا لم أنهم متأولثن العلماء من كثير *عل ونل ، الكالميينُ أخد لهر كذب 
بهالعمل لأحل لا روي، أنه لتعريف رووه إذا يسهل؛ وهندا فرهم، رواه ما نقلوا 
*رْ،.. . عليه. الاعتماد ولا 

يبنونوأحيوا بها، وئرحوا الواهيه الأخبار هتالْ مثل المحرنون استغل وقد 
لم،معن فضلا - عاقل بها يقول ولا رالعقل، القل تخالف التي حرافاتهم عليها 

الصلاةعليه - القائل/ أثه «ع بسريته. حدود عن احرجوء حتن الني. *ي وغلوا ٢ • ْ ا/ 
كهاضر'وتي ءلأ : وتال الئلن،لآ،. مأمحإ ص نن■ انالك' والقلز؛ ؛؛' ill:واللأم 

)آ(لوحة)،ماا،ب(سالأًلص)-اأ\(.)ا(لوظ)أتمأب(سالأصلص)ها؛ا(. 
ر*ا(لوخن)آا'ا،ب(سالآءلص)أاأا(فاسئ.

.( ٦٨- ا/ المدرفه)• )٥( . ( ٦٧٩/ ا الإسلام)• شخ ذتارئ مجموع )٤( 
أبيوابن ماجه)ح: وابن (، ٢٦٩واوار)ه/عأآ، (، ٣٤٧، ٢١ر٦(روا٠أحمد)١/ه

(ومس٤٦٦/١واUكم))ص؟أآ(،  ١٠١١وابن (، ٩٨ءاءم)ح; 
ماصابن م، ، ٢ ١  ٢٧رْ/ الكوئ• م،'الحم، دالتهمب • الذمي، رداننه ، السخع، نرُد ض، 

صحيح.بإستاد 



عمرعن البخاري رواه ورسوله* اش ند ٠^٠^١ عد، أنا ؤإئنا ابنمكر، اشثارى أطرت 
.الخطاب.^١١٢ابن 

بهذهينهرون أحذوا حيث العصر؛ جهمية ا،وتدءرن العشن استغلها كما 
نموصيروون الذين الثجءه الحشوية هم هنولأء ت ليقولون ورواتها، النْوص 

وشرذمته.الكوثري فعاله كما الخ . التشبيه.
فيامحلفة طرفها س الألد بمري يكفي أحيانآ أقه اض. رحمه عاليه. يلاحظ ومما . ٣ 
تلكيوضح ما أوبيان لكبموص، أونوحيه أوتعاليق ثرح دون الواحدة، المالة 

النصوصلكثرة ذلك؛ فى العذر له نلتمس ولعالنا الغامضة. وجوانبها آلة ال
الكتاب.لتمحم المنهج، هنذا وائع ذللث، لوفعل إل الواردة؛ 

نييدكر حيث الأيد؛ مرد م نثأ هغهجا يكزم لم أيما-أنم عاليه. يلاحظ كما - ٤ 
المسالةنى نرآنية علما؛انًهثاكوأذ، علئالمالة، الياقة الأحاديث الأبواب بعض 
الميزان.علمن الاستدلال ني فعل كما يذكرها. فلا نمها 

المالةفي بال علما بها، ؤيكتفي آثارأموقوفة، المسائل بعض في يذكر وأحيانا 
،)ح!/٠٧في كما يدكرها، لا الني. إلئ مرفوعة صحيعة أحاديث ها نف

النبي.إلئ مرفوعا ورد الأثر با0 علما عمر، علمن بالوقوف اكتمئ حيث (؛ ٧١
علمنموثوقا الخبر ذكر حيث ؛ ( ١  I٨٢ )ح في وكما لم. مصحيح في حذيفة عن 
منالخروج الكفار تمص مسألة في وكما • ك الني إلن هومرنوع ما وفه هماس ابن 

المتابعاتبتن واحيا'أمريى (^^ ٩٠٣، ٨٦٧في)ح: وكما (، ٧٧٥انر)ح: 
والأولن( I٨٨٨ )ح بينهما جعل ، ( ٨٨٩،  ٨٨٧رح! في كما الواحد للمحييث، 

(٨٨٢)م بينها جعل ( ٨٨٣١٢، ( ١٨٨ ) كحديث، الشواهد فى ونحوذللث، التتابم، 
و-ضالتاحير.

!ذلك٠ ومثال الأبواب، لإن اكرمج، في أحيانا. ٠ بماعل ند أد علميه يلاحظ كما - ٥ 
وماالقرآن مسألة عن ؛الحديث، ذلك، أنع بالمتشابه والخيال المراء عن النهي ذكر لما أنه 

•الدين وثراتع والإسلام بالإيمان أتجها تم ائل، ممن بها يتعلق، 
الإممانالقرآن-بعد المسالة-مسالة الْ هتمكان أعلم-أف سيولي-وافه والذي 

ا/ا



kill! Iكنا م \  Iسات
———ءءءءء_صس

وقدمها؛بها بدأ ولعله تعالئ. ض الكلام صفة إثبات عن الحديث وعند والإسلام، 
بضطويل ونقاش كبر جدال حولها حصل وند عصره، ني الساعة موصؤع لأثها 
نبلالعميدة ممادر علن بالكلام أوللابتداء أعلم، واش ومناوبهم، الستة أهل 

نم(، ٢٦٥)ص الإممان، انضل باب; قدم أثه يلاحظ كما موصرعها. ني الحوض 
نولالإيمان باذ الفرل، ت باب علن ( ٢٦٨ص)ونقمانه، الإيمان زيادة علن يدل، ما 

مه.مع قبله ما لأل ؛ حثهوهندا . ( ٢٨٧ص)واعتقاد، وعمل 
٧/١ T• ررذكر(/  ٤٣)باب ت فمثلا الخوانات، مض في دقه عدم أيضا. ِ يلاحظ ومما - ٦

إعليهم" ؤإنكارهما القدرية علن ردهما من - j؟:؛؛! - وعمر يكر أبي عن إلينا تادئ ما 
ألحلؤإنما ، وعمر بكر أبي عن ورد ما علئ الجاب هندا في يقتم لم بانه علما 

وابنحصان، بن وعمران ءلالب، أبي بن كعلي الصحابة من غيرهما معهما 
عنروى لما تغليبا منه ذللت، ولعل • ثآهء - وغيرهم وملمان ، عمر وابن ، معود 
تفريقهعدم في عليه يلاحظ ما تقدم فقد ت اكويب، مسالة وفي • أعلم واش • النيخن 

(.١٠٧)صى فى والباب الكتاب ب،ن 

والحنة بان ءالت—صديق باب ذكر لما أيه • ذلك ومن • الأواب بض تكرارْ - ٧ 
ينقعلعلا الكفار عياب وأف أبدأ، أهلها عن ينقْني لا الحنة نعيم وأف مخلوقتان، المار 

وأهلالحنة أهل بخلود ا١الإةان I بعنوان يابآ فعند واحد باب بعد عاد أ؛دأاا، عنهم 
يبدو.كما السابق الباب في داحل بأيه علما ، أيدآ* فيهما المار 

باب;ومعجزاته، التي. فضاتل عن الحدين، يحد ذكر أد4 أما: - ذلل؛، ومن 
منوغيرها العشرة اتل وفضالأربعة خلافة ذكر تم ، ، ١ ^أ(ل الني اة )وف

فبقرالتي سجه وعدد الحما دفاة رذكر ■ بعنوان بابا عقد تم الموضوعات، 
•هنالث، يجعلها هنا الإضافية والمعلومات الكرار، عدم والأوأن ءاوها(لآ،. 

بننفيرأبي / كنقله علتها؛ التهلتق دون المرجوحة اكرية النميران لض .ذكره ٨ T ا/\،> 
بأنه• ؛1  ١٧• ت*J.f سوياه بشرا لها فثل روحنا إلنها فارسلنل ؤ ت تعالن نوله فير للروح كب 

روحءبتى-ءةأ(لآا.
(.٢٣٥٨أ(.نالآملص)١٦٢)٢(لرا))ا(لوحة)'آا،ب(سامح'صلص):أآآ؛(. 

)مأ(اظر:ح)ه*آ؛(.



4ذنجدُون إلأ والإنس الجن حشا وما ؤ نمالئ: لموله أملم بن زيد ير ونف
. ٢١®ل ومعادة ثقوة من عليه جبلوا ارما قال؛ [، ٠٦]الداران: 

أمراررريعلم قال؛ ، [ ٧ طه؛ ] ه وأحفى البر بجم يائه ؤ تعالئ! قوله ير ونم
وأ-حفئّرهفلأم1م*لآلالعباد، 
يومالهمداية ثراحة حلد ِ يلفه عنا. إل قوله: الخلميد: اسرهنانؤ وس . ٩ 

يومورجمها الخميس يوم جلدها أنه الوارد بان علما ثتا، البوم ورجمها الخمعة 
النه.رحمه - منه وهم ه—ذا وليل • ا موصعه فى مبين هو كما الخمعة 

شمسالمن( )يا السيرة: المحوية الأحطاء بمص نلحظ-احيال-وجود وقد - ١ ٠ 
)مقمورأء،I ومثل هنالث،. بثنا كما لمون( م)يا : والصواب مواصع، أربعة 

أوالنساخ، عمل من أثرأ هنذا كان ورمما (• ٢٢٥): فيح )منصور( : والصواب 
اض.رحمه - منه وهم 

٢٠١٨تمرق من تكون وقد الممق، من تكون قد أحرئ ملحوظة هناك أف كما - ١١/
ءليهل؛ا،بالصلاة ا قرنهدون لام باله-أحيانا. النبي إفراي■ وهي: اخ، الئ

وسلمواعنيه صئوا اثدين?م؛وا أيها يا ؤ ت تعالئ بقوله عملا بينهما؛ الخمع والصواب: 
ل ٠٦; ]الأحزاب ه ننما 

التزصوالأوأن: الصحابة، صائر دون وجهه( الله -د)مم كيفه - لعلي وفتنه 
موضعه.فى ذلل؛حرْ، علئ العليق مناني • الصحابة من كغيره عنه 

والأولن:الأحيان، يعص ئي ثيفو- - عائثة علن الترحم تعماله اسوكذللث، 
أجمعن.عليهم الله المحا؛ةرأ'ا-رضوان من كغيرها عنها الترصي 

ءء ء 

)أأ(اظر;ح)اا/أ(.)ا(اظر:ح)>ارأ(. 
)أ(اظرءنىسلاكال:

)\(اظر:ح)ا-ه(.ا(ص)يىآ(. )ه(اننلر:حا،؛ئش)ا-





ا/اا'ا

القازالنصل 
الكتابسسخ اكيريف 

ا/ماآالأول البحث 
الكتابسدسح 

تعالئ.حسالله وحمه - الأجري الحين بن محمد للإمام ٠ ررالشريعة لكتاب 
تعليه رممت حسبما العالم أنحاء في موزعة حهلية نخ 

مصر.ني وواحدة ءأث . تركيا في اثنتان نها مي 
الهند.ش ة والخامه الغرب. في وأحرئ ءه 

حامدمحمد الشيخ: نثرها الي مصر في الطبوعة النسخة إلن يالإصافة هندا 
المسخةائمادأعلئ ٢١٩٥٠هالوافقعام ١٣٦٩اكقي.رحمهاممهتعالتى.ءام

تعالئ.الله شاء إن بيانه سناني كما فمهل، المرية 
اكمديقاسم نحت مستقل بعنوان ندأنري الكتاب أبواب أحد وهناك 

بدمنق.الظاهرية الكتبة في محليتان نختان وله ، الآخرة« في ص اث ر إم 
للماحتيرإلئعلمية رسالة قدمه الحانالذي هماث هحمد الشيخ: بتحقيق محلح وند 

أمنبن سمير ; بتحقيق ثانية مرة محلبع ثم الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة 
اممه.شاء إن - المالية الباحث في بالممصيل عليها الكلام وسيأتي • الزهمري 

٠٠٠



صاسث، i١ا/،اآ 
اخمارهىوسب الأملجة _ bJUاكمريف 

وصفعن أما ، خطثة نخ حمى ا لشريعة  ١٠لكتاب أل إلئ الإثارة سبقت 
تيلي كما فبيانه التح تلك 

،التركية النخة هى ت أصلا اعتبرتها التي النسخة زهى الأورت لسخة ا٠ 
فيلوحة ( ١٨٥)في وتقع ( ١/١٣٦٠)رنم نحت بتركيا عاطف مكتبة في والموجودة 

وفيكلمطر)لإ\(كاوةفيكلمفحة)مآ'أ(سلرأ-طريبا، صفحتان، لوحة كل 
فييظهر كما أخرئ نح علن مقابلتها نت، وند ، كاملة تامة خة نوص إ تقريا 

وفىوبلاغات، مماعات هامشها وفى ، وتمريبات تصحيحات وعليها الهوامش 
.منقوط وغير به باس لا وخطها ، وتملكات إجازات آخرها 

المحدثالإمام الشيح تأليف الشريعة. لاكتاب مكتوب! الأولئ صفحتها وعلى 
بكرأبي رواية - عليه اش رحمة - الأحرى الحمن بن محمد ا )كدا(ر القاسم أيي 

تلرحمته الراجي الثه عبد بخهل عليه، النه رحمة عنه. ا الكىر اليرار محمد بن أحمل 
فيه ووفقسيئاته، عن الله نجاوز الحداد، أحمد بن علي بن إبرامم بن عمر 

لماتوالمالم؛ن الولخمح ولوالديه، له وغفر ه، مماتبعد ورحمه حياته، 
ولخمحوالمغفرة، / بالرحمة نمالئ الله إلئ دعا ولن والمؤمنات، والومنان ٢ ١ ْ ا/ 

.كثترأ؛اتسليما وسلم وآله التي محمد سيدنا رسوله علن الله وصر المسلمان، 
.العاطف ممبمطفن ت الحاج ووقفا تمللثا، الصفحة نفى وعلن 

يومفي نملتنه س وفمغ . .لا.قال; حبنا نسخها؛ تاريخ ين أخرها: وفي 
شهورص المعفلم، رجب، شهر س خلتط ليلة عشر لإحدئ الفلهر صلاة نل الخميس 

الميىمحمد صاحبها علئ التوية، الباركة العلماهرة الهجرة س ومتماتة عشرين سنة 
وعفوه،لرحمته الراجي الله عبد بخط لام، والالتحية أقمل أله وعلئ الآٌما 

(.٥٤ص)، ني»كب« كماتقدم ءابوبكرا. الصواب: )١( 
.التلاميذ فى ترحمته تقدمت ( ٢ ) 



ثت؛!ت!!؛مح^؛ي—

يعلمأو علمه ولمن خاصة، السلمين من ولدهما ولن ولوالديه له يغفر أن له السائل 
اممهحمق الحداد، أحمد بن علمي بن إبرامم بن عمر عامة، الم؛ن المولخمح منه، 

جهله،ما وعلمه علمه، مما ونفعه وعافية، بخير له وحتم دعاه، واستجاب رحاه، 
نغلرمن لحهّح الله عفر عذابه، من منجيا رحمته، إلئ قائدآ لوجهه، خالصا وجعله 

والومنانوالمسلمات المساامان ولخميع بالرحمة، تعالئ الله إلئ له فدعا الكتاب في 
رسولهعلمن النه وصش الر—الان، رب يا آمئن، آمن ودود، رحيم إله والمؤمنات، 

ه.ا طيبا٠ كثيرأ تسليما وسلم الأمي السي محمد 
الآأٍة:للأساب الكتاب؛ لتحمق أصلا المخة هذه اتخذت وقد 

عامنخها كان ومحي أعلم. فيما - الأن حنئ للكتاب الموجودة النسح أفدم لاثها - ١ 

إلئنامخها من المتصل الإسناد حيث أيدينا؛ بن الموجودة الثح أوس لاثها - ٢ 
تحالئ.النه رحمه مؤلفها- 

٢١٦؛/- علمي حب - آخره إلئ أوله من اب للكتالكاملة الوحيدة خة النلاثها - ٣ / 
.ذلك بيان محياني وكما هوالaلاهر. كما منها منوحة الكاملة الثانية والنسخة 

ومقابلةوممححة مقروءة أنها هوامشها علئ يظهر حيث المخ؛ أصح لأنها - ٤ 
.إلخ . . . وبلاغات وّماعات تصومان وعليها أحرئ، نح علن 
حيث،تنقتهلها؛ وعدم الأول. صفحاتها في المسمر الهلس بعض إلا يميها ولا 

.إطلأفات لعدة محتملة التكاإمات يعص ذلك يجعل 

الهامشفي لوحاتها ترقيم ذكر عند )ع( بالحرف المخة لهنذه رمرت وند 
.•الأصل، ب محنها قط النح، بين والمقابلة النص تحقيق في أما • الحاني 

عقيدة( ٨١٢)رقم تحت الشريف الكي الحرم مكتبة في مصورة المخة وهنده 
بالرياض.سعود الللئه بجامعة المركزية الكتبة في ومصوره مصور. فح ١ ٠  ٩١٠



ث!محتثث

ادمغس ٢١٧^
الآخرىاسلين انمخ اكعريف 

فيوت،ع ١( / ا ١ بتركجابرقم)٦٩ نورعثماسة مكتبة خة نالثاه لنسخة ا٠ 
كلني (خمأب/ ٢١فىكلءفحة)صنمان، لوحة كل ني )؛؛؛(لوحة، 

تقريبا.كالمة ( ١٤لر)هم 

كتابةمن الفريغ ءوكان ت نال حيث نسخها؛ تاريخ الناسخ حدد نهايتها وفي 
سنةمحرم من حالمى وعشرين لضي الجمعة يوم الباركة النسخة هنده 
الناسخ.اسم يدكر يلم • ه"  ١١٥٧

بعضالأول الخمس الورنات في ان إلا جميل، وخطها كاملة، خة نوهي 
■والأّعلر الكلمايت، لبعضن الر العلمن 

لأئهعنها؛ منسوخة أنها لدى ترجح تبلها، والي النسخة هندم يثن القابلة وعند 
مجنارفميغ نال؛ حيث بدقة؛ الأولئ نح تاريخ فيها وذكر الأولئ، بإسناد ذكرها 
العظمرجب مهر من خلت عشر لأحدئ الظهر صلاة تبل الخميس يوم في تعليمه 

إلخُ.• • • النبوية ا،لباوكة الهجرة *ن ومتماتة، عشرين سنة مهور من 

نفسه.يم ولم الإسناد. في ذكر0 ما عدا . الأولن ناسخ اسم علن ينص لم لكنه 
يإل/ والرسم؛ التبويب في وكذا ه، نفالترتب في أيضا الأولن تماثل وهي 

بالرمزلها ورمزت ثانية، نسخة اعتبرتها ولدللث، الكلمات، يعص فى تخالفها كانت 

يسيرة.فروق العموم علن وهكب أصلها، و؛ين بينها الهمة الفروق وبينت )ن( 
.صعود اللك بجامعة الركزية الكتبة فى مصورة لها النخة وهندم 

وعددمآب(  ٤٢ ٢٨رقم)ونحمل اكرية. الكتب دار نخة اكالئة: كخة ا٠ 
فيمطرآتقريبا، ( ١٧منمة)كل صنمان، لوحة كل في لوحة ( ٢٨١٠أوراقها)

النسخ.وتارخ الناسخ مجهولة وهي جيد، وحهلها • تقريبا كلمة ( ١٤سهلر)كل 
وفىأولها فى ومقعل بياض وبها • الكتان نصف تقارب ناتمة، نسخة وهى 



أحادثبين وتداخل خطأ وفيها الكتاب. من ليت إصافات وفيها . وآخرهاأثناتها 
ثلاثةI والكتاب تقريبا. عنر الثاني الحزء منتصف عند وانتهت الأبواب. بعض 

تقدم.جزءا.كما وعشرون 

افرحمه - الفقي حاعد محمد I الشيخ عليها اعتمد التي الوحيدة النسخة وهي 
والماشرالمطبوعة النسخة وصف عند لها بيان مزيد وسيأتي للكتاب، نشره في - تعالئ 

*رم، يالرمز ليا رمرت دئد • ذلك عن والحديث لها 
١٢ ١ ا/ بالرباط الكتاني مكتبة في موجودة وهي / • اينربتة النسخة الرابمة؛ لتخة ا٠ 

حواليبها ضLتواحدف لوحة كل (، ١٣٩لوحاتها)تحترفم)ا".مالإ(وءدد 
جيد.وخطها ٢(كلمة، حوالي)٠ معلر كل سهلرأ، ( )٩٣

منالمصرية الكتب دار نسخة في المذكورة العيوب جمح فيها نانمة نسخة وهي 
الكتاب.في جدا كثير ونقص الأحاديث، في وتداخل ؤإصافة وءلس، محاض 

نهايتهاوفي المرية الكتب دار نسخة عن منسوخة بائها نجزم يجعلنا تما وهندا 
بنمحمد بن الرحيم عبد ذنبه وصمة من عفوربه الراجي ه لنمبقلمه كتبه  ٠١•' قال 

الاكيتيالكشي الميمي)كدا( الكي القادر عبد بن الستار عبد بن يمان بن صالح 
)كذا!(والثلاثون منضجمادئالأونىسئمسدى الثامن يوماكلأثاء 
عليهالله صل وصف، أكمل علئ افه خلقه من هجرة من الألف بعد والثلاثمانة 

سنةكتابتها تارخ نسخة من الدين، يوم كثيرأإلئ تسليما وسئم وصحبه آله وعلئ 
Iوالشيح أنا عليها صححنا٥ جدا عتيمة نسخة مجن الحمدى إبراهيم هكتبه  ١٣٢٨

ه.ا الحلاجل، الرحمن عبد 

فيكانت التي المصرية الكنب دار نسخة هي ذكرها التي العتمة النسخة وهنده 
تقريره.سيأي كما الفقي الشيح ذلك ذكر كما الخلاجل، الرحمن عد الخخ: ملك 

الصفحفارت بينهما، يدكر فرئا هناك أجل لم النسختين، بدن مقابلي وعند 
ألإل المرية؛ الكتب دار نسخة هر الذي أصلها علن بالمقابلة واكتفت عنها، 

إليه.المشار أصلها وجود مع سئما لا جديدأ، يضيفا لا النسخ صمن بها الاعتداد 
٢٢ا/.فوادمزكين الدكتور; ذكرهانسخة وص • الهندية النسخة الخام-ة: اكسخة ٠ / 



^^_£تابصي

رنمنحت آصفية، مكتبة في الهند ني إثها ت ونال ا، ١ ل  ٠٠العربي التراث تاريخ  ٠٠ني 
.٣٧٧)ا/خه1(حوث 

١٣ ٠٦عام)نسخت حديثة، نخة أئها وذكر 
عليها،أوالوقوف منها، صورة علئ الخمول ميل في ومعي في ما بذلت وند 

ولاالعاصمة، عن بعيدة ضطقة في لأيها بالمثل؛ باءت المحاولات جمح ولكن 
المكتة.من المخطوطة بخروج يمح ولا للتموير، أجهزة المكتبة في يوجد 

فييعزينا قد ولكن الأمم،. باغ مع - الأن إلئ عليها الوقوف أمتطم لم لدللئ، 
أعلم.واف • المغربية النسخة مثل تكون أن يبعد فلا حديثة. نسخة ألها ذللث، 
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i 'بٌر-؛.رنبر'ئ,4ا طئمحاص'محمشبمرس'

؛''" ' وثاث}تربايز'ةو، 
مثسر؛آرمحىم'محوتتامحأ اارءردتي.هة'لأنأ 

عمحو؛ء
يمممحثتحر'ئن:
صئلإض'دلإمحدم،مححم
^■محو'نم'سررارلأيمدا

ذزام
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■;.ضمح/ص؛وئابيمحرص 

^^م؛/سماكبم!َمح'يءلأنبمّآب

إمءا

الغرينالمخت من الأولى اللوحة صورة 



عئ!محتثث

سشواوثمحنامحانىاض

محأمحتل'تتحلأنيبم؟

بجضم'ه[:ي'ي

.تح؛؛بم؛؛r وذم؛؛انشلهئا'/ياا>؛وبنثاجممحمّئ ني 
ذدمئثماناممبت'د■ ٥;؛؛، 

أرٌد^امضن;ت(مكبا مئه|'ُّ' .

و؟ةبمصمحص
^مزلأأِيةىبِن

ةمح'ثظمحصهمحءم

الغرينالمخان من الأخيرة اللوحة صورة 



اماثعايحث 
وتقويمهأانمطيوعة اكعة 

.)ط( ارمز لها رمزت وقد اتتسخةائطيومات|  ٠٠

محلحقد تعالئ. اش رحمه الفقي. حامد محمد الثخ إل ت مق فيما ِ قلت كما 
واحدمجلد في ( ٢١٩٥٠)منة الوافق ه(  ١٣٦٩)سة الكتاب من حزءا ونشر 

الكتبدار نسخة علير - اممه رحمه . اعتمادْ وكال صفحات. ( ٥٠٤)علئ يحتوي 
الشيخحوزة ني الكتب دار إلئ تمل أن قل كانت والتي وصفها- ص التي - المصرية 

حامدمحمد الشخ ثم حمزة، الرزاق عبد محمد الشخ ثم ابلاجل، الرحمس همد 
•تعالئ اض الغقي-رحمهم 

أصلررونخة ت اكدمه في ينول جيث النسخة؛ هنده عن يحدثنا الأل ولندعه 
سجنمن السلفية ؤإياه جمعتتي الذي الم-ديم الصديق من اشتريته الشريعة كتاب 

الرزاقعبد محمد ايحمق وهوالأخ ومعارفه، ه تمجالالله نفعني وطالما طويلة، 
بهناحروم بها الأصل الونسخة I قال أل إلئ . . . الحرام* بالمجد الدرس حمزة، 

فيتقع وهي كتابتها، تاريخ سه ذهب آ•حرهال١، ش قص وبها مواصحها، في عليها 
أقهالفلن علئ يغلب بخهل مهلرأ. ( ١٧)صفحة كل في الربع قطع من صفحة ( ٥٦٤)

بابها؛في حيدة نسخة تعتبر الإجمال علن لكنها الهجرى، عشر الثاني القرن فى 
أفاصلمن الحلاحل؛ الرحمتن عبد الشيخ وصديمي/ أحي ملك في كانت لأنها 
كثير- الله رحمه - الثبغ هندا وكال القصيم، بلاد من بثريده النجدي\ن العلم طلبة 

بالنسخيشتغل كيلك وكان الخهلئة، الكب وبالأخص الحلم، بهللب الاشتغال 
أحرئنسخة علئ العثور علئ حرصت ولقد . .. ١١ت قال أن إلئ ،١ ٠ ؟ ؟ والتصحيح 

وحدتفما الشوام، ؤإحواننا ( jvjJLjcJالعلم؛طلثة ومالت مصر مكاتب في نثحشت 
الحالم،لهللبة . بها ما علن - الهلبحة ازه هنأقدم أنا وها ؟ أحري نمخة منهم أحد عند 

الحصولإلئ ثيلا مذكون أن وعن النقص، من فيها عما النلروف معتذرأبهنذه 
الهلثّعةفي ذلك ونتدارك التصحح، عليها ويدقق النقصى بها يتم أحرئ نسخة علئ 

ّه_رأا ا باينهء إلا قوة ولا حول ولا اممه، ماء -إن الثانية 

٢٢٠

،)ل( ص القيمة )٢( . تقدم الكثاب-كما نصف ترابة القص ٠—ذا ا





سبقجزءا-كما وعشرين ثلاثة في يقع أئه علن نص ند الكتاب مصنف ولأل 
إلئفيه وصل أيدينا بتن الدي الهلبؤع والكتاب . ؛ ١ ل أجزاته عدد في ذلك تمرير 

أشياءإليه ؤآصيفت أشياء منه سقط باثه علما تقريبا، عثر الثاني الحزء منتصف 
.سيأتي كما الكتاب من ت، لس

عدةإلئ الأحيان يعص في تمل وند منه، ليس ما الكتاب إلئ ند؛صيف إئه . ٢ 
•نو■من علن الإضافات وهندم صفحات، 

المطثؤعإلئ ونهالت، ء>الأصلية<ا المرية النسخة في مرحودة كانت، أ.إصافارت، 
المريةالنسخة إلئ يثدو- فيما - والورانرن الئساخ قدأدخل حيث لها؛ التنبيه دون 
ويامممنه، وليس يمالة، الكتاب موضع إلئ ممت، لا يابآ الناشر عاليها اعتمد الش 

-)م( النسخة وهوفي ، والإسلام* الإممان معرفة تفريع وهوأناب الكتاب أحل-أبواب 
صمن المهلبؤع وفي (، ١٥٧إلئ ٥ ٥ لوحة )من والتصق، اللوحة قرابة - الطبؤع أصل 

١٠ص)إلئ ( )^١٩ المناءعن نهى منها; جدا، غريبة أحبار العنوان هلذا وتحت (، ٠
المؤلفذكرها ند وهندم درهم. بن للجند ونتله المنري حالي وقمت الدين، في 

نمحنة، قبرها مجن امرأة وخروج نور، نْةباش ت ومنها موضعها. في ومتأتي 
للإمامممدح خيم ثم - منه تعالئ افه أعاذنا - لإبليس اشعارأمنسوبة الباب في ذكر 

تعالئ.الله رحمه - أنى بن ماللث، 
٢٢٢\اولاتمت ولالمحقه، ، ١االثريعة* كتاب مجن ليس العجسب، الخلعل هنداحمح و/ 

ل؛ الولف، أسانيد مجن ليمثؤ بأسانيد مذكورة وهي خصوصا بصلة، المْلؤع إلن 
الشيحوهلدا مممح>راا، أسمع وأنا عليه ءنراءة ت شيخه عن فوله الأول الإسناد في ذكر 

تميم،كما الإطلاق علئ ممر إلئ يدهبإ لم والمحقإ ؤ، الصنفشيوخ من ليس 
الشيخ.هندا ؤلريق من كلها سيقت التي والأخبار 

أوالكتاب عن ويتعده هندا، إلئ ينتبه أن - تعالن الله رحمه بالناشر- حري فكان 
هلذهبعل- الصحيحة الباب ترحمة تكررت وند خاصة ؤيعلق؛ عليه يب الأقل علك؛، 

يو.- جبريل بحديث بدءا لها الناسبة الموضوعات تحتها وذكر مباشرة الزيادة 
النهعفا الشيح. أ0 وذللث، الأصل: في وليست، ه، نفالناشر من إصافاُت، -ب 

الصقحايته،إلئ الأحيان بعص في تصل منه مالبى الكتاب إلئ ، ندأصاف- عنه 
تيلي ما الإضافات، ه؛ل.ْ ومن 



yrT/\

الناشر،عليهأ اعتمد التي النسخة فى بياض الكتاب من الاول، الحديث )١( 
بختبن اش عبد ارقال وهوت الصنف حديث غير آخر بحديث الننتس هتدا فاكمل 
نقالتيسمع نبدأ اللن ®محر I اض رسول نال I نال مالك بن أس عن ا،لكى، 

ثأ.أك م س إلى ك حامل ورب نجه، عم ك حامل قرب عم، نلخها ثم ، ٤١٥١٠^
تصفيدر لقدمها الورثة تآكل من بالأصل ®بياض •' الهامس ني الناشر قال ثم 
محمدالثسح/ فأكمل ، حدثنا( ت نال لامي )الت عبارة من يبتدئ وكان صفحة 

منله مملوكة الخهلية النسخة كانت والذي الحرام بالمسجد حمزة)الدرس عتدالرزاق 
إلخ*راا.. ماجه. ابن سن من ايويث، تتئلإلي( أن نل 

اجتهادعنهما. وعفا تعالئ الله رحمهما منهما- العمل هندا أل والمحيح؛ 
هوليس نده بكتابه أول في الأحرى رواه الذي الحديث هنذا إل حيث، حاؤلئ؛ 

ألالعدري الرحمن عبد بن إبرامم رواه الذي هوالحدين، ؤإيما ، الحديث، هنذا 
رائحال١^١١^،، تهنخريف تمرن عدوك، الخلممن"كلحمح، رريخملهذا الض.قال: 

الأ-؛مئ.ائنخ في مدون هو كما ، الخاهل؛ن...،؛٢؛ رتاويل الطل؛ن، 
بينررما ت هامش)١( في قال حيث، الْلبرع؛ من ١( ص)١ في ما ومثل آ )٢ 
.كثير. ابن تر تفومن أحمد، الإمام مد من كملناْ بالأصل، بياصآ كان الربع؛ن 

إلح«.
ءطلأنسالأثوع؛حيثإثالفيهامش)ا(:

الأصلمن سقط لأثه وذلك ؛ ( ■^٤ ١ )٢٨ ص أحمد الإمام ند ممن أتممنا0 الربع؛ن 
•يظهرٌ مما ورقة 

لماتكرار ا وفيهزانية، صفحة هنالث، ؤإثما قعل، مهنالئ، ليس أقه والواقع 
فهيالأخرئ، النسخ في كما مباشرة تليها التي الصفحة *ع يتقيم والكلام محبتها، 
٠مكررة محبه صفحة 

النخةفي تا لبؤ الكهفمحررة مجن آيت؛ن زاد اللجؤع من ( ٣٩٩)ص في ( ٤ ) /  ٢٢آ/،
.الأخرئ النسخ بقية ولا عليها اعتمد التي 

•اللجرع ص ٢ ز٢ ص انظر؛ ا ١ ١ 
)١(.الحهزح! الكتاب من مرصعه يي عف والكلام تخريجه انظر )٢( 



ابنسره من زيادة المربض »ما؛؛ن نال: هامش)١( )ه(فىص)ا؛؛(فى 
هشام،.

سترةس نيادة المربض  Cvررما.ت نال ثم أمطر أربعة أصاف ( ٤٤٢ص)في )٦( 

 ،^)v((٤٨٣ص ) ;يعنىهنا إلئ ٤( ص)٨٧ ابتداء من الوبعين ض *ما نال
نىمنه يتعلق ما نأتممت الأصل. من ساقطا كان متتالية صفحات حس 
يتعلىوما اللغة، كتاب من وغيرها الأثٍر، لابن )النهاية( من اض. رمول وصف 

.١١٧ص )■ثده الأمراء سورة ني كثير ابن الحافظ ير نفمن والمعراج ؛الإسراء 
المؤلفلأسلوب ونهمي اجتهادي قدر عالئ وذلك البخاري، وصحيح (، ١١٩

لالصوابا.الموفق واف - وإياْ تعالئ رحمنااش 

!اأ أحرئ كتب مجن متتالية صفحات حس الكتاب إلئ أصاف أنه ت يعني 
وتفريق؛\نوتتطح مختالفة، أبواب أحاديث وتداخل؛؛ن خلمهل حصول - ٣ 
الأبواب.قي وتأخير وتةديم ومتونها، الأحاديث هنذه أسانيد 

كانؤإن المطوعة. النسخة في يالتع حمل ثم المصرية، النسخة في هنذا وكان 
الأحاديثتلك ا-فع؛،ن في اجتهد الناثر ولعل أصله، عن حدأ يسمر اختلاف فيه 

متباعدة.مواطن في المتقهلعة 
٢٢٠ا/الأبواب بعض واشتراك هناوهناك، الأحاديث تشابه الخلط؛ ذلك م السب و/ 

المحاجة.كاحاديث واحدة، أحاديث فى المختلفة 

ينام،لا وجل عز اش بأف ارالإممان •' باب تقدم والتداحل، الخلهل هنذا علمن وبناء 
،تكليما٠ مجومئ كلم اف بان ®الإيمان ت باب بعد وأصح ( الرنم)٠٦يحمل الذي 

(.٠٢رiم)lUالدالماء صب:»الإةانأ0افيتزلإلي 
كازلي:فهي الأحاديث أنا
١()٩٧ لوحة في  ٤٦٨ ندح: ّذكر البهمع: أصل ( م ) الممرنة اكغة م ا- 
ح;إلئ التالية اللوحات في له التالية الأحاديث ذكر نم (، ١  ٩٢لوحة)في ومتنه 
(١٨٠لوحة)في المس وبقية ( ١٩٤لوحة)في متنه من وجزءا سنده فذكر  ٦٩٢

مند(إلئ ١٨٠ل)التالية اللوحات في له التالية الأحاديث، هناك بعدم وساق التقدمة 



ثم-اق"آهتمافىب)آها(وابفىب)؟؟ا(اس. وجزءسسح: 
نيومته ( ١٨٠لوحة)في  ١٧٦ ندح; نهاية إلئ له التانة الأحاديث محاك وعالْ 

لوحةفي المحح رصعها عالئ التالية والأحاديث  ٧٦٢ت ذكرح ثم ١( ٩ لوحة)٤ 
يعدها.فما ( ١٩٤)

فيص)آ«'آ(وسهفيص ٦٨٤سدح: ذكر ط(: الطرعة) اكخة ض - ب 
التاليةالأحاديث ثم  I٦٨٥ حديث ذكر ( ١٠٢ص)٥ الصفحة نفس في وبعده ( ٣٢٥)

ه؟اُفىصراُ*مذي ثم ؛ا،آفىصصأم( لهإلي،ح: 
•٣( ٠ ص)٢ في  ٧٥٤مازح؛ من وحزء صني إلئ له التالية الأحاديث ثم السامة. /  ٢٣٦ا/

في ٧٦٥فيآحرص)ه،مأ(بمدناح:  ٧٦٤إلزح: نربة له التالية والآuديث 
مرنة.ذلك بعد الأحاديث محاق ثم ص)بمآّا(، 

تنوعخن علن وهي الأحاديث، يعفى مقعل - ٤ / \ا'أ^ 
)١(.٠ثلحت وأصالها. ااaJوءة من محانطة أ.أحاديث 

Iح ت مثل الأصل في موجودة أنها •ع فقط الهلوعة من صافهلة أحاديث ب. 
ينهما.الذي والعنوان ( ٦٠٥)رح! (، ٦٠٤)وح! (، ٢١٠٤)

ندمحيث وأصله؛ المطبؤع في وهندا بعض. علئ الأحاديث بعض تقدح؛ .٥ 
ح؛ندم و (، ١٤)(،^ )"١١ءلئح1 (، ١٧)وح؛ (، ١٦)ت وح (، ١٥)ح! 

(.٧١٦)(^>،^ ٧١٧)وش: (، ٢٤٤)(>؛،ح: ٢٤٥)
نوعين>؛، وهي • الإستاد رجال، أسماء سقْل - ٦ 

توح (، ١١٤)ني،ح! ا نموموأصله، المعلبؤع من ص—انهل هر ا ما منه- أ 
(.٢٩٧)(،وح:١١٨)

فيرح:ما مثل الأصل، في وحوله مع فقط المهلؤع من هوساتحل ما منها وب 
(.٧٢٠٨)وح: (، ٣٠٠)

والحرص،.الصحم، ٧—كرة 
التمحيفمن الأوفؤ؛، نصيبها المطوعة، الالث>—ريحق( نسخة ندأحذمحت، 

الكثير،ء الشم، اللون هثدا من وفيها إلا ة واحل. صضحة نحد تكاد ولا والتحرش، 
التحريفاُت،وهنده ، ذلك، علمؤثر أمثلة ؤإلماأرب حمره، ب، يصعولدللث، 

تقمان إلن تنقم والتصحأمارت، 



٤١ا/ت نوص علن وهي الرواة؛ بأسماء منهامايتعش أولأ؛ /
*ثل:واصاله، الطيع م وصحف أ-تحريف 

لوحةوأصله ، ص'آ؛ الط-وع ش جاء كشة. ابي اين عن عاصم، -  ٧٦ح يفه 
)ممأأ(:ءاممبنأنيمم.

•الأمفرايتي ت ٥  ٢٨لوحة وأصله ، ١٥ص التلبؤع ش جاء الأفتاني، -  ٩٨ح ٠ 
;"آب( لوحة)٢ وأصله ، ٧٥ص الطبؤع ني جاء خارجة. بن أسماء . ١ ٢ ١ ح ه 

مغاير.بخط مضافة )عيل( الأصل: وني • خارجة ين إّماعل 
همايلوحة)٢ّآب(; وأصله (، ٥٧ص)الهلبؤع في جاء بشم. بن -ء؛اب، ١ ٢ ٢ ح ءب 

ابزبشتر.

عمرة.أم "؟أ(: لوحة)٢ وأصله (، ٥٨ص)الطهمع في جاء • أبوجمرة - ١ ٢ ٥ ح ء 
لمة: "١١( لوحة)٧ وأصله (، ص)٤٦الهلهمع في جاء ممد• بن فئة - ١ "١ ٦ ح ء 

معد.ابن 

ا-داتي.إب(: لوحة)١ وأصله (، ص)٢٧الطوع في جاء .ا-لاتي. ١ ٤ ٩ ح ٠ 
هل; ( ٢٦لوحة)٠ وأصله (، ١٠٥ص)الطؤع في جاء • لم مبن محس - ١  ٩٨ح ٠ 

٢٤٢آ/ (، ١ ٠ )٥ ص اليؤع في جاء ال؛كر0ن• المئف -سدءرخ -ابخاري ١  ٩٩ح ء / 
ملم.بن نمل (؛ ١٦٠لوحة)وأصله 

:٦^( لوحة)٠ واصله ، ١( ٠ ص)٦ الطؤئ جاءفي • ابنس ممربن - ٢ ٠ ١ ح ٠ 
ميدبزالحن.

!٨^( ١ ) لوحة وأصله (، ١٤١)ص اليؤع في جاء خليقا. بن نجل . ٢ ٩ ٠ ح ه 
خلقة.بن عجل 

؛( ١٩٨)لوحة وأصله (، ١٧٠)ص الهلبؤع في جاء أليمة. أبي بن ٢"١.زيد ٤ ح ه 
انيشءة.ذيلبن 

أ(:١٢لوحة)١'اسعص)هآ\(،وأصله في ببنسرج.جاء 
ّوث'0شمح•

وأصلهلوحة)ا"آاا(:جاءفيالدوعص)هآأ(، ءدالوعا'ب،ءنءجاعدب 
مجالي.عن همدالوعاب 



عع^^^_£تثتثتثي

جاءفىاسعص)؛آم(،وسبساب(:
ض■خام، 

٢iصاتجؤع ض جاء • جعغر بن إساعل ثنا نال • أيوب س يص -  ٧٨٨ح * /  ٢/١
•جم إمماعل؛ن أم يحص أب(: ٠ لوحة)١ وأصد (، ٣٤٠)

الدلي.وأصللوحة)ا،«أأ(: جاءفىالطوعص)مهم(، ؛قحهأح.الزتي. 
(:١٢٢٩لوحة)وأصد حاءفىاتجوعص)مهم(، بجحا-اه.افثي. 

١١^.،
محهم:الرواة، بمص لأمماء قلب وأصد، المماب في ورد كما 

؛ب( ٤ )٠ لوحة وأصد (، ٦٩)ص اإلطسوع ني حاء إبراهم. ين بمفوب - ١ ٤ ٨ ؛وح 
إتراممتني"مب•

:( ١٦لوحة)١ وأصل (، ١٠٧ص)ادل-وع في حاء محمد. ين .جمر ٢ ٠ ٥ 
•حمدسجذر.

ةلوحوأصله (، ٣٨٠ص)العلبؤع في اء حيومض،. بن *اررن -  ٨٨٩ح ه 
ُسفبز،عارون.ب(: ٢٢٣)

نمهم:فتهم، الخطأ تكرر الذين الأعلام أث 
٨٦م،ح كما ®الحوذيء بامم/ احيانا حاء ٠ الخوزي *رمى بن إبرامم المشا: خ شه 

)لوحةأمجل وني ٤( ص)٧ ٩ ١ وح صحيحة. أمجه وفي ايلؤع، من ٤( ص)٦ 
٢٦.)^

(،١ ٠ ص)٥ ٢ ٠ ٠ وح ، ( ١٩لوحة)١( ص)٨ ٢ ٩ فيح كا الخوزى أحيانا: وه 
صحيحة.الأصل وفي 

.١٤٨فو،حالخوزفيكما ءووأحيانا: 
ى()المريل العش؛ في فيها ذكر التي، المواُلمن فجمح ت المروذي أبوبكر منهم؛ وء 

فرق؛وبيتهما *المرور*. وأحيانا *الروذي* صحيحة الأحيان فأغالب أمجه أما 

كوني،رانمى: ( ٠٣• اشوي)زم شان ين الخن الخاظ نواثد من ان ممر: ابن الحائط ذكر )١( 
•)اا/هآا([ والنهاة ]اليداة . مصري، ت رالضي بصري، والعيثى؛ 



إنتخفف لكنها الرُوذي، المرد والم؛ةإلها مروالرود، إن ب ذالمرُوذى: 
إلئسبة ت وررالمروزي® . مرورااوادي علمن منية حسنة بلدة وهي ءرالمروذىاا، 

.مروالثاهجانل٢، 
*ثل:صحيحاد، أصله في ألها *ع فقط. الطوع في رتماءٍف تحريف - ب 

الله.عد بن زرعل ت ٣( ص)٥ الهلهمع ني جاء الله. همد عن -زر  ٥٧ح ه 
اللحمي.: ( ص)٥٣اضع في جاء ؛بم-حمه.الاحجي. 

ا/ْ،'اعقا٠ ; ٣( ص)٦ المهلبهمع جاءفي عممة. - ٥ ٩ ح ه / 
الغساني،جاءفىالدوعص)ملا(: السالي. هحا/ا،آ،ا،ا،آوغيرهما: 

•فتها ورد ام المواصع جميع وكذلك 
•قتس ين عثمان ؛ ١( ص)٣٧ المْلؤع قمح، جاء • ض بن غمحم -  ٢٣٣ ح ءأ 
فيوأصلها هماض بن كيل : ٢( ٢ ص)٥ المهلؤع في جاء • ماض م، -أض ٥ ٠ ٢ ح ه 

الأصل.هامش 

أيضا:مسين إلث تشم وس الموص: في وتحريف سف ثانا: 
تمثل وأصله، المطبؤع في وتحريف تصحيف أ- 

وأصله( ٢٥)ص الهلبؤع في جاء فوفه*. علئ - ®يرتل - ٤ ٠ ح في، الوارد النص م' 
رايزيدءالئمةته«.أ(هذكدا: ١٢لوحة)

وأصله( ٤٢ص)الطؤع في جاء • مع® لم بع، ®لم " ٧ ٥ ح في الوارد لنص اه 
لمتدعُ».االمتدعُ، : لوحة)آلإأ(ضلا

Tt\/%ص المطوع في جاء ص)آُ؟ه(-»وآثار-دلُعالئمامما«. في الوارد الص /؛و 
٠قاوا« ما علئ أزيدك راوأنا هذكذا: لوحة)٨٧ب( وأصله ( ١٣٦)

نىجاء . صألوارتاااخص بال، ما ، لضلال( أولينا ®إن - ٢  ٩٨ح في، الوارد ١ذنص ءي 
نال،;من الضلال أولية ؛؛إن هنكذاI ( ١٨٣لوحة)وأصله ( ١٤٣ص)الطبؤع 

)'ا(اكدرف)0/هآآآ(.فةاّ*أاه. 'اآ(، اب)ه/آاا-)ا(الآن



٠٠٠■ ٠ صلوامحتا حمى 

التارا.في ( j_«iJlذلك أهل دينتن، أهل لأعرف *إني - ٢  ٩٨ح في الوارد النهس ٠
أهللأعرف ءإتي .' عنكداب( )٢٨ لوحة واصله ( ١٤٣)ص الطسرع في جاء 
.المارأ في الدسر ذلك أهل دسر 

جاءفي. ا الكفر؟ و؛ان الإسلام j؛j( الفرق ءأيش (. ٥٥٠)ص الوارد*ي لنص ا٠ 
وبتنالإسلام بتن الفرق *الس ٠ هنكذا ( ١٨٤)لوحة واصله ( ١٤٦)ص الطبؤع 

ءانملء؟!في)ط(: الكفراوزاد 
واصله( ٢١٠صن)الطبؤع في جاء بنوه". يه ٠ارسمتم-ح  ٤٣٦ح في الوارد لنمى اه 

صاأو0-د: لوخن)مآاأ(هأكذا
'■مثل صحح، أصله في انه »ع شل، الهلبؤع في ونحريناونيادة ، محيف٠ ب 

رافترفت*.(: ١٥ص)المهلؤع في جاءت ءاخلمت*. : ةولهفيح٢٢/* 
.ارالعثراءار (! ٢٠)ص الطؤع في جاءت . ررالعثرين٠ ! ٣ ٥ نرح وله نه 
(؛٢٢)ص المعلبؤع في جاءت امهءا. صي. ءصلاته. I ٥ ٩ ص في وله ق٠ 

ّ؛امهما.. . ءصلاتهم. 

من*كرتون (؛ ٢٢)ص الهلوع في جاءت الديزا• من *كرتون ؛ ٦٠*قوله 
•الرمية* من الهم *روق الدين 

®أءلانوا(! ٢٢)ص العلبؤع في جاءت . نلكا١ علئ ®اءلاiرا ! ٦ ٠ ص في وله ن٠ 
ذلكأ.

من*كرتون ؛ ، ٢٣)ص اتجهمع في جاءت • مروق* منه •كرتون ؛ ٣٦فيح وله ت* 
.*..مروق.الدين 

العلؤعفي جاءت . قالا* الخيري سعيد وأيي مالك بن انس ءعن ! ٤ ٠ فيح وله ف* 
.*.. قال. مالك بن أنى *عن (! ٣٥)ص 

.اأجد0* تكدا! ه ٣( ٤ ) ص الطبؤع في جاءت . ارأحبرْ* ! ٥ ٥ فيح وله ن٠ 
اعدولهتكدا! ٣( ٤ ) ص اليؤع في جاءت ١ رصي* ارسل ! ٥٦فيح وله ق* 

رصياشمحهم*ب



TtA؛/®احتقزاثم ه!كذات ( ٢١٤)صى الطبؤع ني جاءت ®احتفزا. ؛ ٤٥٤فىح قوله ٠ /
٠الاحممان معتئ غر 

إليءيرذلكسالآضصق. .  .

حامدمحمد الشخ بالحمق؛ تختص مالحوظات سق. ما إلئ بالإصانة - وهناك 
Iأهمها من - تعالئ اض رحمه - النقي 

دونالسان وزيادة للترصح الكتاب. ثنايا ؛ي - الرواة أسماء ني يزيد كونه - ٩ 
هندهمن كثير في يخطئ وند الكتاب. محن لت الزيادة هنده أن إلئ الإثارة 

مثل:الزيادات، 

القاصيءالبهلول I يعده ثم كلمات ثلاث تدر - طمس الأصل في . ١٣يح ٠٠ 
الخ،.. . أبومعيد. حدثتا قال، 

داود،أبى ابن أبوبكر أحدثتا (.' ١٢)ص فمال ءنل.0 من الطمس هندا فأكمل 
هوشخالقاصي فالبهالول حعلآ، ا وهني. . إلخء . . • القاصي الهلول حدثنا ت نال 

الهلولبن إمحاق بن أحمد أبوجعفر وهو؛ اسمه، أول والمطموس الصنف، 

أا؛ن١(: ١ ص)٣ في عليه فزاد فشل، ارفراسا الأصل في - /،^٣٣٢ •' 
*ابنحم،الهمدانيءتربههناك.والصواب: وهوحطآ. حمدانء، 

أحميد: ( ٣٢ص)٦ ني عليه فزاد الأعرج® ®حمد الأصل قي -  ٦٨٨،ح /٠ 
بيانه.سناني كما الأعرج نيس بن هوحميد فليس حطآ. وهنلءا الأعرج*، تيس ابن 
هناك.محوصعه في 

٢٤١٨فيص)«؛م(: عليه زاد /•م،حس-فىالأًل»سروينأ؛يَو« 
ترجمتهالعللب. مولن عمرو، أبي بن ميسرة فهوعمروبن وهنداحءلآ. ررالعدنيء، 

فيحم\آ.ترجمته بنأبيعمرو، محمد واسنيت هيحم>هم، 
ذللث،:مثال حطأ، الهامش في الأعلام لبعض يترجم كونه - ٩ 
انظر:وهوحطأ، يو1. فيص)هأ؟(؛أنه الدمشقي كالح حمته ر٠ 

حا"اه.

الأصل،هامش من نقلها التي ٢( ٤ ر١ ص مح، التمراني لوسن جمته ر٠ 



——ثت؛؛ت؛؛؛ثتد

.٥ ٥ ٢ ح I انظر وهوخطآ. 
•٦ ١ ٢ ح في عليه التعليق انظر • أحر بثخص ( ٢٦٥)ص نلية لابي رجمته ت٠ 
أبراليمامي الحس بن جر واعشاره ٣( ٥ ر١ ص جعفر أبي لحر رجمته ت٠ 

أبووالقصاب; لحس. ا هرأيا وليس • المماب جر أنه ت والصواب عثمان. 
.٨١٨ح I ني عليه التعليق انظر • أبوعثمان ت واليمامي جعفر. 

دونالأصل هامش علئ ا1لوجود0 والتراجم العالمية ات «ءالينلالت.نقاله ١ ٠ 
علئوالأمثاة الحقق. عمل من أئها القارئ توهم وهندم مصدرها. إلئ الإثارة 

لصّآأمهاالمماليقاتعالنالمنحاتالتاليأنمنالمخةالطبرعة: ذلككثيرة، 
٢٠٠هامش)٢(،ص١/•٢ْ ،٢٦،٣٠٢،٢٣٩،٢٠٦،٢٠٤٢،/١٧٩،١٦٢،٩٢'

٣٤٩، ٣٤٣، ٣٣٩، ٣٣٧ ،•uهاُش٣٨٣، ٣٧٧، ص٥٧٣مش)٢(، ٣٦
[.٣٨٩، ص٨٨٣صآممئمش)آ(، )١(، 

فيالتعليقات علن أثار كما الأصل هامش مجن أيها إلئ يشير ما ونادرأ 
[.٤٩٧،٣٥١، ٢٤١لصخ، الصفحاتانوأن:

ونل-الحديث. خؤج من يعص إلئ يسيرة إثارة الله. رحمه ٠ أحسانآ يثير  ٠١١
،٢ ٤ ،  ٢٣، ١ ١ ، ]٩ امموع: من التالية الصفحات في ،رصما ٣( في)٤ جاءت 
٢٤٣، ١٩٧، ١٩٠، ١٣٥، ٨٦، ٨٤، ٨٣، ٧٥•٧، ، ٤٦، ٢٩، ٢٦، ٢٥،

٣٦٣، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٤٤، ٣٠٧، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٨٣، ٢٧٩، ٢٧٥،

وبدوزذكر؛هآ[وذلاكبغيراستقصاء، ، ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧٠

يجانبهض. ولكنه ، الغالب، في والكتاب الباب مز, أوحتن والصفحة، للجزء 
•ُثل التخرج، هنذا يعص في الصواب 

 ٠ U ْررالثدرء،فيكتاب مسلم إلن الحديث، ءزِا حيث، ؛  ٤٣زح: ( ٢٦ص)ذكر
الكتابهندا في حديث هوأول، بل اال٠الما، كتاب في رواه مسالما أن والواغ 

يروْفي»القدر«.ولم 
أيممزونلم ومالخاري في ت فال حيث ؛ ٢٠٦)م'ا(فيحت ص في ذكر0 ما ِ ه 

٠البخاري دون لم مفي أثه I والصواب ، العالم^ 
حبثإعزاْإنىأييداودفيررالثنة«؛  ٦٩٨رح: ٣( ٠ ص)٧ في ذكرْ وما ه / ا/اْآ 

فيه.أجد0 ولم 



القليلة،الأحاديث بعض علئ وحكمه التخريجات  oJlIaأكثر ا0 يلاحظ كما 
أشاروقد ، ٠ والترهيب ااالترغسسا في المندري كلام علئ - اش رحمه - منه اعتمادأ كان 
،٣٧٩، ٣٧٠، ٣٦٣، ٣٦٠، ٢٩٣، ١٩٠، ٣٥ذمم،،كمافىصهآ، !لن 

٣٩٤.

الأحبار،كعب علن ؤلمنه •' تعليقاته نى افه. رحمه عليه. يؤخذ ومما . ١٢
.٤٤٩، ٢٧٥، ٢٥٤ص في تعليقاته في كما ٠ تعالن افه رحمهما - منبه بن ووهب 

فالكعب، وي؛ن - يلقي - سلام بن افه عيد ب؛ن ®شتان ت الأحبار كعب عن نال ففد 
١لعررب،جزيرة مجن اليهود بإحراج أمجر ح؛ن ّ عمر-يلقي حلافة في إلا أملم ما كعبا 
فيدس فكم بمرُإّلأمه، وافهأعلم الني.، حياة في أمارهم من كان وند 

وغالبا عداوة نار من وأشعل قس من دبر وكم الإسراتيليايت،! محموم س اللمض 
.، ١ ^ ا * عنه تعالن اطه رصي ّ الخطاب بن عمر بقتل - صالة أي - صلة له أل الظن 

أنملم العلن يجب خطير، وائهام كير، نجامل بُ الكلام هندا أف ■' والحقيقة 
قالوفد ١ والتخم^ن الظن بمجرد يرآء منه هم مما الناس يرعي لا وأن مثله، س يتثب 
ماض نمجحوا تمسوايومأبجهالة أن بمئأءتجي؛وا جاءكم،اسق الذينآمراإن ياأي، ؤ ت تحالن 

.[ ]اخجرات: وادءينؤ< سثز 
٢٠٢>/محه ذكر0 فيما . ييفه أبوالدرداء. عنه تال /فكم،الأحارسيناءاكامناشار. 

رصيمعاؤية. وتال . ، لعلماكثترأا١٢كعبا. يعنى - الحميرية عندابن ُإل سعد• ابن 
كالمحار،لعلم ءندْ كان إن ١ ٠ ؛ الحلماء أحن. الأحبار كعب إف ®ألا I عنه تحالن افه 

لهمبن«رى.فيه ^^؛١ 
سعأثه ت الرحمنن عبد بن حميد عن باستاده صحيحه في البخاري روئ وتد 
منكان *إل فقال: الأحبار كعب وذكر بالمدينة، فريش من رهطا يحدُث، معاوية 
لبلولأ،ذللث، •ع كا ؤإن الكتاب، أهل عن يحدتون الدين الحدم، هنولأء أصدق 

،«لْ،لأءلهالكذُ

كثرء)أ(اى: اكهنب)ا//ا'مأإ(. واظر: )"ا(ذحابرمح،)ما/ه'اآ(، )٢(، 
تح ، شيءُ عن الكتاب امحل الوا نالأ هو٠ الض نول باب ٠ والمة الكتاب الاعتصام كتاب ( ٥ ) 

)اكحمأا/همّآ(. ٧٣٦١



أيهمعاوية ءأراد ت ^،، lLiJ!؛كتاب فى ح1ان ابن  JLiiحجر: ابن الحافظ قال 
ررتبلوت نوله في غيرْ وقال • كدابا® كان أيه يرد ولم به، يخبر فيما أحيانا يخش 

وقالو-مذوْ. بدلوه لكونهم الكدب كتابهم في يقع ؤإثما لكعب، لا للكتاب ا عليه 
كعبعلئ عوده ويصح الكتاب، علن عليه. في الضير أي عوده. ®يصح عياض; 

٠الكدب® ئل مفي يشترؤل لا إل ؛ ولخعمدْ الكذب يقصد لم ؤإن حديثه، وعلئ 
يكونالكتاب أهل عن كعب به بممر الدي بعض إل رالعنزت الحوزي؛ ابن ونال 
•ختارالأحبار*لا، من كعب ؤإلأفقدكان يتعمدالكذب. لاأنه كذبا، 

علماءكثار ومن العلم، أوعية من *كان ت قال ثم لكعب، الذمي ترجم وقد / T  ٠٢ا/ 
الربنأمير دولة في المن من لندم ص - بكر أبي زمن فكب أملم الكتاب، أهل 

عنوالسنة الكتاب من هر وأخذ وغيرهم، الصحابة عنه فاخذ - يبمفم . عمر 
الصحابةا١٢/

،.ووسقهال علمه كثرة ٠امفراءلئ • الروي ونال 
منالثانيةاار؛ا.اامة، ت حجر ابن الحافنل وقال 

فيالمولدين فارس أبناء س ®كان له: الله غفر المحقق. عنه فقال ب، بن رعب أما 
وكعبمب بن وهب عن والمعروف يضعغه، عمرو)اإملأس(لْ، كان اليمن، 

ويكثرانسنشرئ؛ينأنهما)كانا(لأ؛سلانكبسامماب، الأحبار 
سس«س.

داود،أبر له وأحرج • ^٨، ٠١٢إحراج علن وملم الخاري اتفق قد بانه علما 
تقة®كان وقال: الميزان في الذجي وذكره الأتمة، من وغيرهم اثي واكوالرمذى، 

وقال. ٢١قضاءصنحاءار علئ كان تابعي، ®ثقة العجل'• وقال صادقأار٩ا. 
الاصية«لاا،.الكتب/ ممحرفة الشهورين من جليل *تابعي النووي"•  ٢٠٤ل/

)أ(تالمةالختاظ)ا/مآه(.)ا(اكح)مأا/0*امآ(. 
.( ٦٩. ٦٨والأنات)T/ الأّطء تهذيب )٣( 

أالخلأس«بالخن.)ه(فيالآصل: اكهنيب)أ/ْ*ال(. )أ(ممريب 
)ي(كتابأاكربمةأ،ألكنأ. )أ(فىالآءل: 

واحد،.حدث سوئ الصحيض (:٠مالهفي ٥٥٦السرا)إ/٠ ني الذهي قال )٨( 
()!}(Toy/i :) :ا٤<.ا(اكتات، )• أرقاوفضالنلأصوضا. قالv(ص

.١( إ ٩ واللغات)Y/ الأسماء تهدب ( ١١)



ءممة،.ناكاكة»لا،.وتالالحاظابنحجر: 
مهمانطعن أن حقنا من فليس لهما، العالماء وتوثيق التقول، هنيء علئ وبناء 

ماأما قبوله. نعلينا اش. رسول عن الصحابة عن روياْ وما إسلامهما، أوقى 
تعالئاض كتاب علن نمرصه حنن نرده ولا ناحذْ لا نإئتا الكتاب، أهل عن رؤياه 
ولميوافقهما لم وما رفقناء. حالفهما وما ، نبلناْ وافقهما فما رسوله.، وسه 

*لاقال.: كما الكتاب أهل أحبار قي هوالمثرؤع كما عنه، سكتنا يخالمهما 
إلكم(الأ،.انزل وما إلنا انزل رما بالته أمتا وقولوات ئكدبومم، ولا الكتاب أنل صد،وا 

كستإساقأ ٠٠

الشخ.عمل علئ الالحوءلات لهندء ذكرتا بعد الإنصاف باب وس هندا، 
نثيرنحسآأن تعالئ، ربه عند رحاله حهلآ وقد خاصة واسعة. رحمه تعالئ افه رحمه 

السلفيالتراث كتب من غيره الكتاب،وش هنذا فى مشكورة جهرد من بذله ما إلن 

العريق•
لمولكن بعينه، الكتاب هنذا جهدأمثكورأفي - تعالئ اض رحمه بدل. فند 

r ٥٠ا/ لم التي الصورة/ بهنده الكتاب نثرهلداعلن ومجاإقدامه كماسق، التح سمعنه 
ِاللف كب نشر علن الشديد لحرصه إلا - القيمة في كماأوصح هو- عنها يرض 
منثل فترة في الضخم التراث هندا من كنيرآجدا نشر وقد - عليهم تعالن اض رحمة 
فيفال حيث هوبدلك صرح وقد • بها الاعتناء ؤإلن الكتب، هندم مثل إلئ يلتفت 

لأراللف؛ آثار نشر في رغبة إب ثراته علن وأحرص آخذء لم ررؤإر المقدمة: 
لمالتأحرين لأ0 جميعا، لنشرها ريي ووفقني عمري افه لوأطال وأود كلف بدلك 

يتخذونوذهبوا الحنة، القدوة ئحرمرا سلفهم، باتار لحهلهم إلا ايلريق بهم تعج 
حابوا• لهم ندوة دننالهم وزنادنتهم وملحديهم ينهودهم، الفرنجة مارئ من 

وخروا«لم.

الماوب)اا/ا-ا"ا(.وانم: (، ٣٣٩/٢)١(اJشب)
ضل،الماه؛باب؛ الامحمام، محاب ؛ي - محك - هريرة ايي >دث من صحيحه في اليخاري ردا• )٢( 

.( ١٣٣٣/ ٣ )القتح  ٧٣٦٢ح: ، حمء• ص الكاب ا،ل ما/ا الأ 
ل(.ناص.ة.)ص: )٣(انظر: 



-تعالن اض شاء إن - ربه عند جزاءْ مسجد الؤيع، هنذا من عظيمآ تراثآ نثر وند 
.مضاعفة أصعاخآ 

نيالكتاب ثضايا يعمى علن ة نفيتعليقات له - تعالئ اض رحمه - أئه كما 
٦٣٦٦، ٣٤١، ٣٤٠، YAO، ٢٢١، ٢٠٩، ٢٠ص الخدمة، الصفحاتالخالين: 

A،{iA'<\A'\T

UJJLJ حوءلات أذكرهندم لم فإر ،؛Jوالخدمةالخصيحة باب من -إب اف علم - الأ
وهنداعليه، والدلالة الحي إلئ الوصول، في وبنية ومصنفه، الخفيس الكتاب الا له!

.للصواب الوفق واض • الحمح هدف 
٠٠٠



ا/ا"ْأالخاص البحت 
اوةسيقالتعريف،كتاب 

وتقويرتضنهالآخرة غي تعالى ايك الطرإلى 

اضإلئ بالطر التصديق كتاب أف الآجرى، الإمام مؤلفات أسماء ذكر ني سق 
كتابأبواب من باب إلا هو ما الرؤة'٠ رركتاب د يس ما أو الآحرة، في تعالئ 

نما( ٦٤)علئ ويحتوي ( ٦٢٨)بحديث وينتهي (، ٥٧٢)بحدث يبدأ الشريعة، 
•منيا 

إلئعالمية رسالة وندمه الكتاب، هندا الحمباز غساث محمد الشخ حمق وقد 
طبعهثم الاحستير، درجة علئ به وحمل الإسلامية، معود بن محمد الإمام جامعة 

تحقيقهفى اعتمد وقد ااالشريعة،ا. كتاب من جزء أل مفرمته فى وين مرة. من أكثر 
رنموتحمل كاملة إحداهما بدمشق؛ الفلاءرية الكتب دار من ( jwii-؛?نسختين علن 

الشريحة.من الهلبؤع علن وقابلهما (، ١١٦)رقم وتحمل ناقصة والأخرئ ، ( ٢٨)
،٠رالشريعة٠ لكتاب الأصلية النخة علن الطبؤع الكتاب ممقابلة قمت وقد 
.يتهما الفروقات ودونت ، )ت( بالرمز لها ورمزت 

كتاببين اليسيرة والفروق الملحوظان بعض لى بين القابلة هندْ ومن 
إليهايتفهلن لم المهلبؤع الحمق الكتاب وبين الأصلية، النسخة هوفي كما ٠رااشريعةاا 

٢٠٧ا/ يلي:  ١٠والمروق، اسوظامت، سه أعم ومن / يشرإليها. ولم الحقق، 
كالتالي;الزيادات وهده ااكر؛عتأ. كتاب م موجودة غم زيادات ب - ١

توهى ، )ت( فى ويتمها . *الشريعت* كتاب في مختمرة ترد أحاديث، - أ 
.٣( رقم)• تحت، ش)ت( وأتمه |اكربمةا. م امحمره .-مث، ٥  ٩٨ح ص 
ا.بطوله الخديثراوذكر أحره في قال ثم |اكربمة| في منه -ذكرجزءا ٥ ٩ ٩ ح ٠ 

.( ١٢٠ ) رنم تحت )ت( في أئه قد تحده بينما 
جزن!ِذكر أاوشريارانأ من الهلوعان المسخت من والماقط . أال؛وربمةأ كاب .في ٦ ٠ ٥ ح ه 

كاملاذكره قد )ت( في تحده بينما • • • الخدين، وذكر • قال ثم وهوالشاهد- - منه 
)٧٣(.رقم تحت 



حآتبمًًءءءً^ءءًً-£ثمحيث
فيأتمه وفد يطوله. الحديث وذكر ت نال ثم الشربمت، م ت جزءأ ذم - ٦ ١ ٠ ح ه 

ونصف.صفحت؛ن حوالي بزيادة ( ٤٢)رنم تحت )ت( 
الشريعة،كتاب فى مذكورة غير جديدة، أحرئ طرئآ لها يدكر أحاديث - ب 
وص:

تحتأخرئ طريق من زيادة له وذكر ، ٢( رقم)٨ تحت رن( في الوجود - ٥  ٩٧ح ه 
•أ ®الشريعة في موجودة غير ( ٢٩رقم)

موقوفةأحرئ/ طريق زيادة له ذكر (، ٤٢رنم)تحت في)ت( الموجود - ٦ ١ ٠ ح ٠ ٢  ٠٨آ/ 
.®الشريحة® في موجودة غير ( ٤٣رنم)تحت 

آ"آا"ب(I )ح ®الشريعة؛١ في ليمت من)ت( ٥ ٩ ج--هناكزيادةجملةفيحت 
من-خط\ ولعلها هناك؛ بينتها بعدها، لما مكررة ثعلعا، وحطأ مدرجة الزيادة وهندم 
الطابع.

فيوجعلت يضحك - وجل عز - افه بأن الإممان كتاب من أحاديث ثلاثة أديج " د 
وهيالآمحاب. ازا هتأحاديث من ليت وهي تعالئ؛ الله إلئ بالفلر التصديق كتاب 

الشريعة.محن ٦ ٤ ١ ، ٦ ٤ ٠ ،  ٦٣٨وأحاديث ، مجن)ت(  ٦٢، ٦ ١ ، ٦ ٠ ح: 
سىسقيم لا ( ٠٦٢ )ح: الشربمة م جملة )ت( في ( ٥٣مزح)مشل . ٢ 

)ت(في مكالها أمحعلر حمسة حوالي وسقط المحقق. إليها يتنبه ولم بها• إلا الخدبثا 
®الشرمهء.في موجودة وهي (، ١١٢، ١١١)صفحتي ما؛؛ن 

التحقيق.في مكانها في أثبتها فقد والملحوظات، الفروقات بقية أما 
٠٠ WS بماسضاسمظاتضاس،سأ

كتابوبين الشريعة من المعلبومة النسخة بين المنابلمة في دقيقا يكن لم أيه - ١ 
الحمالةفي سبق كما الخهلوطةا ®النخة الآحرة في تعالئ افه إلئ بالنظر التصديق 
الدرجة.والاحرئ الأقلمة 

موضعفي/ تعالن فه الضحاك صفة إثبات أطديث يحول إلئ التنبه عدم - ٢  ٢٠٩آ/
أوالتعليقذلك، إلئ الئئه فالاوثن علاقة. بينهما ليس أقه مع تقدم، كما الروية 

عليهما.







»تمتراص)؛/ب؛ما(.

الكتاب،هندا إخراج مشكورأني جهدأ الحقق الأخ بذل فقد العموم، وعلئ 
.ذلك علن يثيبه أن تعالن اممه أل ن

الكتاب.لأحاديث تخريجه في الإحالات بعض من استفدت نل أر ولأأخفي 
لهنداجديدة طبعة علن أحيرأ يدي وقت لالط_اعة، البحث هندا إعداد وعد 

وحنج0حاقق< ت غلافه وعلن الآحر٥ا، في تعالئ الله بالظرإلن •التصديق الكتاب 
همومر يالأولئ، والعلبعة ، الزهري• أمثن بن ممر ٠ نمه وصهل أحاديه 
لبنان.بيروت، الرسالة، 

فيفينا،حديد بشيء يأتي لعله الحقق عليه اعتمد الذي الأصل في النظر وعند 
\االشيخ عليها/ اعتمد التي وهي فقعل. الظاهرية النخة علن نداعتمان وجدته 

(.٢٠٠. ١٨٥)مجمؤع  ٢٨الرقم ذات دهي الخمباز، 

حدعلن - وجدها لكنه النانمة، الثانية الظاهرية خة نعلن الخ اثه وذكر 
عندتماما ءالشريعة* كتاب أهمل أنه ذكر وكذك عليها، يقال فلم سقيمة، زعمه. 

أغزلم ا هلل من أكثر ل تراه، كما أوموطنثن موطن ش إب ®اللهم نال؛ • اكحتتئ، 
. ٢١١الرصالةاااه.!اوْ تخريجي عند حويثا إليه 

أحاديثإدراج من الحمثاز؛ الثّيخ فيه و؛، فيما وير ند أيه عليه• يلاحهث وثما 
الترجمةيلتزم لم أيه كما عليها. التنيه دون الكتاب في تعالن ممه الضحك صفة كتاب 

منوسكلكثيرآ النص يضعل اعتنئ أئه عليه يشكر ومما الأمانيد. في الرواة لخمح 
كلماته.

٠٠٠

القال٠ة،ص)٦اا



وندفلمت. لأبي الخاطئة ترجمته ني الشريعة س الطبوعت للمح ازشر .نح ٣
موصعه.ني ذلك علئ نبهتا 

عنالئصس لآ0 ومحوحطا؛ • النبي واعبرْ التعمان بن اض لعبد ترجم - ٤ 
يرويا فكيف. العاثرة الهلتة من هلذا النعمان بن اش عبد وشيخ المادمة، الطتقة 
العاشرة؟!من رحل عن المادسة من رحل 

®لمت الممر صر أبي بن محمد علن تعليقا (٠ا٠س)٥(، ٥٦٦-نالفىص)
رحالمن المشهور العدني علمأو\ئ التراحما، كتبا من لدى فيما ترحمة له أحد 

ا١الإمماداااكتائبه صاحّتا وهو ٠ وعيرهما واكهديمتاا١ لتقريبه  ١٠في ترحمته الم، م
المهلبوع.

عوقأبي بن أحمل الممغه شخ عن محامش)أ(، ( ص)٩٧في ال ون
فيله مترحم علمابأثه ا، كتّتاالتراحم من فيمالدي ترحمة أحدله ®لم •' البروري 

والبُبا)ا/،د؛ا(.(، ٢١٣/٢والآنساباالم٠اني)تارخ؛غداد)إ/ه؛أ(، 

أحد®لم ت الصف شخ الدناق محارون عن ، هامش)٤( ( ١٠٢ص)في ونال 
بغا..ادتاؤيخ في له مترحم بآئه علما ا، التراحم كتبح مجن لدي فيما ترحمة له 

(.٢٨٨/١يعلن)أبي لأبن الخابلة وطبقات 
بنمحمد بن ؛ن الحائمج شخ عن هامش)٥(، ( ١٠٣ص)في نال 

فيله مترحم ءلمأبأثه مجنكتبذالتراحما، فيمالدي ترحمة أحدله ®لم عغيرت 
/-اريخ؛غداد)ا//ها،(. ٢٦٠/١

الخهمية*طن ®الرد كتاُب، عش أحال (Uمش)٣(، ٦٤٦-فيص)
فيأثه ت والصعح الإ>اكندرية. طبعة الملفا، عماتي مجن ( ١٠٤صى)أحمد، 

•الحهمية* علن *الرد كتاب ني يلمن أحمد، للإمام داود أبي مساتل 
بنإمحاق بن علي الهقج لشخ ترجمته عند محامش)٣(، ( ص)٧٤٨-في 

والصوايتهالحفاظ*. تذكرة في كما المخزومي ®الصحيح I نال المأم.ي زاطيا 
فيكما يبنداد محلة ؛ ®المحرم* ألن ثة نالشيوخ؛ ني تميم كما ، ®المحرمي* 



ه







امم>أبماتكتاب 

ءءينخينِ"له.صلض>،<ينمح،ئل:
-الأجري بز الخبن محمد عن الكي، الجرار محمد بن أحمد بكر أبو ، حدثناأ 
.٠، - عليه افه رحمة 

الحمدت الكلام به ايتدأتأ٦، ما أحق الله: رحمه الاجري. الخسير، بن معمد قال /  ١٢٦٩/ 
تبه فأناأحميم ه، الكريمأ'اانفالحمدماحمدبه وأحل مولأناالكرم، ض؛ 

^٨٢، [ ٤ - ٢ المانحة: ] ي الدين يوم نالك * الرمم الرحمن * العالم؛ن رب لله لصمد اؤ 
الممالمحم ا و٠رر٩ الآ"؛ر؛ ش العد وله الأرض ش و، السموات ي نا لن الذي لله الخمد ؤ
ونوالرممفيها آ '١ وناالنماء من ينزو ونا منها نحرج وما ١^ ش يلح ما قم ي* 

والودئمالظل-ات وجنو ثالأدض النموات -ظى الذى ممه الءمد' ؤ [، ٢ - ١ زسا: النموره 
ئهكن ونم ونم'ا نتخذ نز الذي ش العند وش ؤ ، [ ١ : تالأنمام ه نندنون رنهم 'كمرو١ الذين 

[.١١١;]الإمراء ه ^؛٠^١ وك؛زه •^ ٧١من ور ك نكن ونز الملك في شريك 
القدعة،وأياديه/ شلأا،بمصنامننممهالأاومة،  ٨٢٧

حال.كن؛ عش الحمد  Aliملأهاكريمح_،الئند، 
ثعتهالمذكور . يو آدم. ولد سيد المنير، المراج الندير، البشير علمئ افه وصش 

وآلهعليه اض صش ، ، ١ مجحمدرا ذلك ، الأنبياء ا-لحاوأئلخميع والإنحيل، التوراة في 
أمهاتأزواجه وعلئ ، ، ١ المثخب؛نل٧ ا ١ أصحا؛هلا' وعلئ الءئمينأْا،، 

ريحينا(ك1لأصل.وساك: ءسدا، )آ(في)ن(: اجرا. )\(ح: 
ر.لأس«كالآصل.رماك: أ.لأش«. )٣(ني)ن(: 

أا-محرن1«.)ه(فى)ن(ر.ر; »حر«. الثاني: )أ(،واكنيالإذاد 
علنوالصلاة البسملة بعد الكاب ودا . واصلها)م( )ط( البومة عن ساهط. العلامت؛ن; بين عا .٠( )٠ 

الآج-رىمداغ بن ا-لحسين محيبن أبوبكر الخافنل العلامة الإمام نال يقوله: الهي. 
فذكر،.. اJناJادى. 

••الكرم• بدل •مولانا، )ط(: )٧(في)م(، •ابتدئ•. وفي)ط( ء؛رواضحة، )٦(ني)م(; 
من)ن(.معلمرسة •وهر•: )٩( من)م(. الواوياقلة )٨( 

٠قلة ما رفي)محل(; مقومة، في)م(: ( ١١)٠ مجعلمومة ؛ في)ن( ( ١٠)
•الذي•.)"اا(في)ءل(: ابمضل•. )آا(في)م(،)ط(: 

٠محل■( صيدنا )هو ٠ وني)ط( ، محمد• •صيدنا رم؛* وش كلمة، يقدر طس • ني)ن( ( ١٤)
••وملم• منها؛ بدلا وفي)ط( من)م(،)ط(. صاقلة ( ١٥)

•اكجّين•.)لإا(في)م(؛ يقدركلمة. طس ا رينهمكرية وني)م( •الصحابة•. ؛ في)ن( ١( )٦ 



وُماكازرىه، رموله ويطاعة طامته، الثنثك ؤإثاكم اش ورزثا المومتئزراد 
علماءمن الأئمة عليه ومماكان ان، باحلهم والتامرن صاحايتهر'آا عليه 

رقريب ّمع إل المض1ت. الأهواء من ^؛١^٠! وعصتا الالمانر؛أ، 
سعيد،/ بن ئيه حدسا ت تال امJايى، نمد بن ضر بوكر أ ١

٢٧٢ا/ رمايه ابن ت٠عانءل٨، حدثنا/ قال؛ الثنارالحممص عبد سماJ[ل٧ابن حدئتا ت نقال 
•في)ن( ععلموسة )٢( )م(. في)ن(، مطمومت )١( 

•في)ن( يرمحة إ( ) عليهم. تعالن اف رمحران ، ٠٠•أصحا،)م(،)ط(؛ أ'م(فى 
ااحّرناا.)ا"()ن(;امج؛بر )ه(فى)ط(:

والصواب;حدساصعد. ويي)ن(; لكنهاءٍرواصحة. ماسه، ش وممححة الأصل، من ساسلة )٧( 
ااكأتا.

كباش رك)محل(، كاش امعانايالنون اكث والصواب ٠ رمعاذ، ت )محل( )ن(، الأصل، )خ(فى 
.٢٣٤ص اكنىفيبلاسا»الرجال، وامملر: الرجال. 

علتان.فيه صعيف، ٌغادءت إ- 
(،١٩١يلتابعي،كنماثيالإصاوة)ا/ صحابيآ، ليس العل-رتم، عبدارّحم-ن ين ابرامم لأن مرملا؛ ا■كونه 

الخال.مجهول ذلك مع عو ثم 
•الدبي ابن درثته ، وغير• مسن ابن معنه النامي، ال—لأس رقاعي ين معان ضعف - ب، 

(،٦٦٥الشعغاء)آ/ في ]الغني ،را. ١ ٥ ٠ يعد مات ال، 'لييىادد.يثكتيرالإر>حجّرت اين الحافنل وفال 
راكفىبلأ/خْآ(،رامزس،0ا/ا«آ([.

تايعهوتل- يكذيه. جرير كان ضب-،، عثمانالنبيدؤ،ت وهوابن الجارالجنمي• عبد بن ٌمد وكذلك٥^٠؛ 
ءنإبراءيممرسلأ.ايضاّلمحهءن»لريقننانينرسمِ، كمازالخديثالخالي ثتيينالنلٍد 

طمات ، العاشر؛ من ١ تت ثته، البغلأني: ايورجاء الفني. بن»لر؛ن، جبتل ابن *ر مجد؛ بن رب 
([.٣٥٨)a/وتهذيب (، ١٢٣\واوووب)آ/الخماعة. له روئ ؤ ط تعقن عن ه ٣ ٤ ٠ 

صالحديث اصحاب شرف في والخطب ، ١ ص محها والهي الخدع في وصاح ابن احرجه الحديث، دميجه؛ 
افيوا؛نئكركوابرنمم، ذهم.ا؛نمرفيالإبان؛ن، وكيلك وابنءدىفيالكاُل)ا/مْا(. ، ٢٩

وذكروماح)صأ(واينكالءمءنايراءيمينمدالرضمّلأ. •الخامعالكرلاليو.اي«)ا/ْهه(: 
•% الشي ين انثاخنا من الثتة حدنتي ت نال إبرامم ان رواية، ر ءا-مح، 
اٍة؛ننلد،را'-عود، مءُيُءوابن رابي صر ابن عن مرفوعأ، من'لريااخرئ وردعنداالحا-يت، لكن 

،( ٨٦/ الأمتارإ)١ اكشف في رواياتهم مواهلن انغلر وء-ليبنا؛ي»لالج،■ ُا؛يأما،ة، جل، بن ومعاذ 
.٢٩،٢٨(،وشرفاسابالحديثص١٠٣،١٥٢/١ُالكا٠ل)

.٠ . ٠ صحح م الأ، ت  ijliموصرع؟ا، اكاته ت الخدث هتذا م حيل لأحمدبن يحجز ين مهنا نال وتق 
.٢ ٩ ص الحديث، اصحاب شرف ت انظر 

^ذليث.ننثنهامحد
علنوُاونه اتنلر . الكمس* *ابنية ئي طرته يعص صحح العلالي ان وذكر ، ^٠١^ ٧١وكذلك عدى، ابن 

(.٨٣ iAX\/ء.شكاتاسبحا 



—؛مصي

رىت قال أل العذوي، التحم1ن مد بن إبراهيم حدثنا قال; الثلأمى، 
السغللتيواشحالن الماين، ئأءمٍيم، عتن ينمو)، نوال'، حلف من'كل الملم نذا *رنغمل 

رنأويللا،الئاضؤ
ةالر٢،:الصونى،/ المار عبد بن الصن بن اشأحمد اخبرءأبوعبد - ٢  ٢٧٣ا/

عنند، بن حدثناحثاد ت نال ١^١^، أبوالربح حدثنا 
اضرسول نال I قال العذري، الرحمنن همد بن عنإبرامم وئاعة، بن ، لمعان[أ 

البئينواننال الذال؛ن، ئحربمن عتم يتمون حلف ثمل من المتم هذا رريخمل ت . 
ال؛ثاهلتي«.زتأويل 

معقل،بن ، اامسمدر عبد عن ستمان، بن عزأ٤، بكير' بن أ'مراامحمد " ٣ 

هنداأكمل صاحب)ٍل( لكن ، نر)م( مهلمومر الأنمياءا أولثك ءيالثة نوله إلئر هنا مر )ص( 
اشرمول تال نال مالك بن أنى عن الكؤر بخت بن، اش مد ءقال ت رم أعر، بحديث البيامر 

^٠الخديث.>وخإ'ظعدأسمع،تاكي؛رعاعا... ه: 
بعدمن يتدئ وكان صفحت، نصف ندر كدمها ؛ تآكل من الأصل ذيأ 'محاضر مطقات ال فم 

منالخديث . حمزة. الرزاق بد بؤر محمد الشيخ الأخ ناكمل حيننا'. قال؛ •اللامي،'. بارة 
الخ.. نده. بماجه ا؛ز، سر 
علناعتمادا ، أءلأْ ابناه ما م المحح إل حيث اممه؛ ا رحمه- منهما حاطئ اجتهاد وهندا هت؛ 

هنذ0ولب . مله لم وهو ، مصنفه و الكتاب إلي، شيرء إصانة عدم والواجب • الأصلية النسخة 
(.١٢." ١١٩)ٍل الدراسة، ؛ انغر • نقط للكتاب الوحيدة الإصانة هي، 

.)ن( منر معلموصة ( ٢ ) . )ن( من، ماقهلة نلها وما الكلمة هنذه ( ر١ 
ا؛وا.الالحديث ني، عليه التمحلينر تقدم كما بالنون، الثبت والصواب؛ . •معاذ' ؛ )ن( ١لآمحلا، في، )٣( 

،،' J_Uالصمد؛ن، تمد عير الراوي الميمير مليمان بنر 'جعفر ولعله؛ )ن(. ، الأهل، ن، مْلموسة ( ر٤ 
)ه(ُطموّةمن)ن(.التهد؛ب)ا-/ا/آم(. كماتر،

كيرصدرن، ، الكلام، كب بؤر صائد ابن، وهو الوليد؛ بن بقية أيما-عتعئة وثيه. كابته. معيق، إّغادْ؛ - ٢ 
،( ١ ٠ ٥ / ر١ ]تقريب . ه ١  0٩٧ مات سازر، الارلمن الرابعة الرنة منر الحانهل ءدْ الضعماء، عن، التدليم، 

[.١٢١اكةدِس، أهل وتعريف وتبمديب)ا/ميإ(، 
يعي.وتلأت؛ن أرع صحة مات بحجة، أحل فيه يتكلم لم ثقة الخيمير، يائي بنر ان لبفهوّالررايي؛ الريح أبر أٌا 

([.١٩•وتهديب)أ/ ]ميب)ا/اأم(، ّ الأت؛ز،
]تقريب٠ واتة ومثعثنر تع منة مات فتته، ثبت ثقة الثمرتمر، أبوإ٠٠ماتمزا الجهمبعر، م زيد٠ بن حماد 

)ا/؟آا(،تهد,ب)مه([.
كابته.تخريجه: 

التونئ، اJغالادى، واصل وهوابن بكير؛ محمد؛ن، لأف ؛ يبدو غيما - ٌزرأوله صشل فيه الإمناد هنن.ا إمحغادء: ٠ .٣ 
أو=رجل المصنف وبينر ينه فتكون عته. روقا ند إئه ض؛ • ايخاري نجرخ طغة ُزر دم ، ٥٢٢•متة 



—-ماأسرساتكتاب 

٢٧٧١اكمكس]اثآلا،أوس الزاهد/ الخفيف ءالفب: : JUءنبمينب، 
م؛زمان،.ش الأنبياء  ٤۶١

أ/د\دئأ.أ بهم تخنا منن ، ^^١٢، ١٥١■جندا ادنسن:/ ين مجمد قال 
بمشالأهواء أهل  ٢٤تموس[ بهم وثشع أنلادص، يثرب بهم وموئ البيع، بهم 

ةاْد
٠٠٠

.٠. ^،)م(تال: Ujمحئبمةِسم)م(الأىصفلجفيأولخ 
نمالناش جعلنا افن، ا.؛. تال:ثم كلمات، أرع يندد طس ثم ، ٠ • • • أت؛قمالآلإأ 

الأصل.من )ا(ءءلوّة 
)آ(ءءروسش)ن(.

دم،مرداصحةفىالآمل،)ن(.لم*دوّةتيلما' 
)؛(طر-ةفيالآمل،)ن(.

)ه(ّاممس)م(،)ط(.

واتنلر:. ١(  ٤٨>ام,ب«)r/ حجرم اين الخانظ ذلك ذم ى يخش• •صددق ذلك دءوع • ًًرجلأن 

سل،بن انمد عد عن الرائي المم رم فان؛ ين ■بمغر اءلم-ك لي-واش ئظهر '"زاه؛ أس 
رتهلب):ا/ْودهمب)ا/ا*اا(، •اتمةنمانرمسنبمدس. بمح، كان لمحه ذس؛ مدرق 

ماتّنهتلاثرثمانضمد؛؛>,؟•؛/،^، ما؛نبالثام، ب-افاينسل: 
■مرب)ا/ب«ه(،

بملةابن وصاله والأثر . الات٠ بمد عثر؛ يضع ط هات ممة، اه، مد ام ادام كا'ل ام ص ب؛ س وب 
وصب)\\/س(.م.ب)أا\<جم كاماكيرج. 

.٢( ٠ • / )ا  ٣٨النا-مةاح: اامق شربمة بطأ؛ي'الإيانآمن ابن أءرجه دمبم*ت 



ا-،اب ٢٧٥آ/

اتجماعةبلزوم ذكرالآْر 
ا<لاش،لأكالأيواع

قي]أحبرنا[لأآا ومحنلث، بمنه وجل، عز اش إن الله: رحنه الءسين. بن نحتي قال 
انتريوالماأ'آ، هلكوا إثما/ اثه■، والنصارئ اليهود الكتاب؛ن أهل من تقدم عمن كتابه 
الخماعة،عن النزثة عان حطهم الذي أف الكرم وآطنتا[أ؛أمولأنا دينهم، ]في 

قيلا؛مدأن و[لْ،الخد، هوالني، إنما ننوازئ، الذي وادلإنىاطٍلل، 
قرتا،صارواآل٨ا أن إلئ ]والخد البغي شدة نحملهم ونلملَااغيرهم، لم ما علموا 

]توكوا[ل*ا،.ننهلك،كما/ أزنكوزئلهم، الكرم ، ٠١نهلأكوا، 
الميإحدرنا وكذلك، المزية، عن ونهانا الخماعة، وحل-بلزوم اض-عز أمرنا بل 

علماءمن ملف ممن أشمتنا حذرتا وكذلل؛، الخماعة، بلزوم وأمرنا لمرية، اه 
•المزمحة عن ؤينهون الخماعة، بلزوم يامرون كلهم المسلمين/ ا/ن 

الرقاد.مثيل إلن لما \ذثولك واش تقوله، U سن ذللت، يا ظذكر قالل: تال فإن 
عز- اش علمني اقن.ي علمي مثاغ ذكره، حفرتي ما ذللث، من سأذكر له: فيل 
ر-عير،ممسمالفقه، وأهل وأهلادديث٠، سالمآن، من لإخواني نميحة وجل؛ 

اض.ماء ،عليه،إن ١١والعين[رنصدت ]لما الوقق واف المسلمان، ساتر 

مثرينالبين الله مبعث واحدْ أمه اكاس كان ؤ البقرة؛ سورة قى تعالئ اض نال 
أثفى)م(،)ط(نهي:ولميقءافىالأملإيا>فالأض. طمرّة. )ا(فيالآمل،)ن(: 

•لك،طرس بالهاص؛ تمحيح إلن إشادة رم، و؛ي به•• 'والنهي 
.Ilci)ط(: )٣(في)،؛(، )أ(فىالآمل،)ن(:شوا. 

طمومة.الأصل،)ن(: ؛ي )٠( الأصل. عن الخروف بعض ومهلرس طموصة، )'آ(في)ن(ت 
ة.مطومالأصل،)ن(: ؛ى )٨( اسالمهأ. )ب(فى)ط(;من)ط(. امحاق؛لة )تع.(:)٦( 

ظنمما محيآكمالها )ط( ؛ي -اما صفحة يدرنمق - ستقيم صراط ءإلئ ت قوله إلن ععلموسة )م( ؛ي ( )٩ 
القرة،]مررة ؛ي تعالئ اد تال ٠ ذلك عن كتابه ش الكرم مولانا ءفحذرنا ت فقال ، 1^؛^ يلأتم أنه 

صاق']ب'؛هإنىآمالآةأ.[: ٢١١■الأية: 
تدركلمة.معلموص يعدمحا ، العالك٠ ت رن( وش ٠ مطموسة ت الأصل في ( ١٠)
•)ن( فى مطموسة ( ١١)



اواإِينإلأ فيع اخلم و، ، ١ احتلموا؛-؛١ بما الناس بين بحكم بالحي الكتاب •عهم وأرو و*برين 
يإذنعالحي من فيه احنلمرا لنا ائذيزآمحوا اللع ى فهد بنيا؛جهم اتؤنات جاءنهم نا بمد من أوتره 

اللم_ r_j^وةالتعالي،: [، ٢١٢]١^٠: تيرب صراط ^،إئ 
١^*كئم ئن منهم بمض ض بمضهم نضتا الرمل تنك * المر'ث؛ن لبن ؤإئك بالحي عنك لخلو٠ا 
٢٧٧آ/ اقتو !^١ ١^ شاء ور' اقدس / بروح وأيو'ئا0 اتة١ت مريم ١؛^، عمى ^١^١ درجات بمضهم ورفع 

٠^١؛ور ئنممر ومنهم من'آمن فمنهم ا-قلموا ولكن اتنات' جاءئهإ ما بند من بندعم من 
آلمورة مح، تعالن لقال آْآ-"آْآ[، ظوارياسءم١يردبتاJقرة: 

اننمما'جاءنم بند إلأمن الكتاب أورا الدين احنلمآ وما الإمنلأم اللم صد الدين إن ؤ ت عمران 
فىتعالئ وقال ، [  ١٩]آية:ب الح-ساب سريع الك إانً الك ، ؟يات نفر' وس نقهم' بميا 

إلأنرنم ذيءإن ذ منهمً لنت شينا وكائوا دبمهم قرئوا الذين  ٢٣إنً ؤ الأنعام؛ سورة 
»ل Irبوأنا وقد ؤ يونس: سورة في تعالئ وتال ، [  ١٠١]آية؛ ب بماكانوايسترن بميهم / نم اش 
بثهمبمضي ربك إن النم جاءهم حش احتلموا نما الطننات بن صد'مورذقاهم موأ إمرابل بمي 

زوماعق: حم مورة في تعالن وتال [، ٩٣محذي٠اك١نواjيهحلنونهلTا;
قضيمئسش زد بض من نمت كدنه ورلأ محنهم* ^١ ١^ جاءع»؛ مآ بند 1لأ فو'ي 
٢٧٨ا/تعالن ومحال [،/ ١٤]الشورى: زب ش شك كي بمدعم الكتاباأذ,ينأودرادإنً تهم 

أوراالذين نمرق ونا ؤ ث تعالي(لْ، نوله الكتاب أهل من كفروا الذين يكن لم مورة مح، 
ويقيمواحنناء الدين له مأنم؛و الله ليغدوا إلأ أمروا رما * اتيا جاءنهم ما بند ٠>، إلأ الكتاب 

^بمرذ'لك'ستييمتابم،.ْ[.اكلأْوئو'توا 
أنهمأوثواءألu،م، صلأ0 ^لخثن.تجُالله:ئسا ة١ل 

أنإلئ ذلك أخرجهم حتن بعضا، بعضهم لحني بعفزص،، علن ضهم مبص 
تمعوا،مل!كوا.

نكوننهانا مهاص امحرآزاكي من الواضع فأين مإن*ةال'س 
نمتال:إنىملخ:ؤبدبجه.

و*والصوربضالعلامتثن)*.*(.)*(تهايتاليوصمن)م(الذكورأما، 
من)م(.مطمومة •إوا: )٣( • )٢(عندءالكلمةدّايتتبماشويش)م( 

الأود.ومر محنو؛ةمن)ط(، )ه(اضلهتعادا: مءدومةمن)م(• • ر؛،'إض* 
)ط(.)٨(ماثعلةمن)م(، معلموّغئ)ن(. •ب<ضا؛ )٧( ُْلومةفي)نا• )ا"(امحعدا؛ 



الخماعة؟نلزم بل المزين، من حدرثا ما يحير حتئ مثلهم، 
ولاقاص حق الك اهوا الذينآصوا أيها يا ؤ ; عمران آل محورة تعالئ/ اه تال ك؛ نل آ/م 

إذغلكم اش نمت واذكروا نمرقوا ولا جمينا الله ؛جل واعتصموا٠ ملمون إلأوأنتم نموتن 
واحتلموانفرهوا كالذين نكوتوا ولا ؤ تعالن؛ توله إلن ه • • • را، هوبكم محن فألف أنداء كنم 

.[ عهران;زآل نفبمه عذاب لهم واولعك بمدماجاء٠مر٢االيناتأ'آ، من 
(IWM  / تتجنواولا فابنوء ننتقينا ٢ صرارل؛ هذا وأن ؤ الأنعام: محورة يي نمالئ وتال

نينمالئ وقال ، [  ١٠٣زآية: قمونرْ،ب لنلكم يه وص١كم ذبكإ »-جءله غن بكم فرق المثل 
ومتار٠ا ار*"باإلك والذي y■، وصزبه  ١٠،•!>؛ ١١نن لكم ؤ؛ ، ^١٦حم سورة 

اللنإن مم'ءونم*  ١٠اسرك؛ن غنى كثر فته ^^١ ولا ين الد أةءنو١ أن ربى وهوسي إبرامم ب* 
سورةفى نمالئ وقال ، [  ١٣الشورى؛ ت ه بمتب سلبن إلنه ويهدي يشاء س إنه يجشم 

نزفواالذين من ٠ النئزمن من فكوئوا ولا الملام وانيموا واقوه رلمه منيب؛نل؟أ ؤ ت الروم/ أري 
.[ ٣٢. ٣١]آية: فرحوزب لديهم  ١٠حزب؛كر  ١٠٢،رك١Jر١ دينهم 

١،عندر" ه!اوا من أشفئ اليان من يكون فهل الله؛ وحنن - الصسن ين نحني/ لال ٢':؛ 
^^^بم،:زَلأ،ا<ضساكزئن؟

فيئدأساوإاتملا"ا، تعالئ اض وإئاكم.أل اف انأونوااْا،.نجمنثا/نمً  ١٢٨•٨ 
منؤيهدى يشاء، من ليضل حلقه؛ ي؛ن الاحتلأف يكون أن من يد لا أيه •' كتابه 

المزئه،ييعذرون المؤمنون؛ بها رتالكر موعظة وجل عز ذلك/ ■ج-عللَاا، يشاء، أ/ن 
ولاؤيتبعون الدين نى والخص—ومات المزاء ؤيدعون الجسماعة، ،  ١٨ويلزمونل

 َ»َُ

يبتدعون'

وصحطا.>حا»تهم<، )؟(ر)م(؛ )ا(في)ط(:اكلالآة. 
)أ(،)ه(عطوّةفي)ن(.•علومحت؛ي)ن(. ت •الستات• )٣( 
التالة.وإنماذمئساوابماروم عانهامحا؛ يذرماماحب)ط( لم الأة ض )٦( 
ني)ن(.طمومحة ؛ يتيب' •من )٨( • الأصل م معلمومحا ؛ *شئ، )٧( 

سمذم>ةساولها:ؤفأمرمك/.هالآة.
•فيمرا.رط(: ، )م( في ١( )١ م)ن(. معلمومحة : •_« ( ١٠)
•حذرنا،٠.)'اا(؛ي)ءل(: الأدلث• وم محنرنةمن)م(،)ط(• (•؛*•: ١٢)
في)ن(.معلموّة ( ١٥)•مولانا،. )ط(؛ ، (»ي)ن(  ١٤)

•يلكوبوزا.ني)م(: ( ١٨)•-بملاه٠. )م\ا(في)م(،)ط(ت من)م(،)»؛■(. مائلة )ا'ا(هوإياكما: 



lUbJ،u؛أينضواسىاب قال'م: ؛إن 
ولاواحدأ أمة الناس لجعز زنك شاء ولو ؤ هود; سررة ني تعالن اش قال له: قل 

بمصنخ؛مستج
الحيهذه في وجاءك موائك به نشيت ما الرسل أناء من عنك وكلأئئص * اجممن راثس 

.[ .٢ -  ١٨]آيات: ب ممن jjbوذكرئ وموعفنه 
منتميم من أهواء يتح ولا إليه، ماأئزل يئح أن نبيه.ؤ أمر تعالئ اش إل ثم 

الهوئ،واتلع والإءجابل٢ا الأخلاق وحدرأمته سل. ب، احتلموا فيما الأم 
٢٨١ا/ والموة والخمحم الكتاب / إمرابل ولمد'آنتابمي ؤ الحاثية: حم محورة في تعالئ افه نال 

إلأًمن'شءاواتننالآزقااخائوا و٢تتانم * ١^١^، ض وفضثا،نم الجات جن ودزقانم 
عزجنتاك ئم ٠ يحتلمون فيناكاثوافٍه القيان يوم بجهم يسمي لثلث إن يهم بما النم جاءهم 

وإنسنئا الك من صك يغوا إئهزلن لايقنون« الذين أهواء ولامحع الأمرفابنها من شريعة 
للناسبمانر هذا ؤ ت تعالن الله فال لثمآأّا، ه المحن ور والله بمض أولئاء بعضهم الظالم؛ن 
.[ .•٢  ١٦]آيات: ه يوفرن لموم ولجمه وهدى 

٢٨٢ا/ بن آحند /  LjJL■^فال ااماطيي، ، سعيدأْ ين أ؛وبكرعمر ، ٤ حيكتال - ٤ 

بالر١ىاا.،رالإءجاب ؛ ؛ي)ط( )٢( القدر. كتاب ثي المف عند تم—رها سنأتي )١( 
راتانا،.)ل(في)ط(: ماممسالآصل،)ن(. )مءنم": 

اسدا.)ه(فىتار؛حنداد)اا/ممآ(: 

سنال ،و( ١  ٤٣سة)اكوثن انماس بمي سن.وم.رلن ا؛ي بن ض لأل الانقلاع؛ ءهرء حن. ساد،: ؛- 
.([ ٣٩]التقريب)آ/ نديخش•. درق ص السادسة، من ولميرْ، محاص ابن عن رأرسل حجر: ابن الحافظ 
رواهاعلىالتمر نى صمنة •ممر احمد: الإمام عنيا قال بممر، التفركانت ني صحنأ صاحب م* 

ابنوقال يرءلي>اآ/خهل([، للم]الإتقان كيرا•. كان ما قامدأ مصر إلن نيها دجل لويحل س ابي ابن 
أبيبن علي عن صالح، ين معاؤية عن رواها - الين، كاتب - صالح آبي عتل كانت النخة اوهثذْ حجر؛ 
عنبغك ا نيكيرا صب ني علها اعتد رند وءيءداوخاريءنا;يصاني. ءنا؛نء؛اص. ظحأ، 

ابننال ولهنذا . جير• بن اوممد ٌجاهد وهرإما •عررنأ؛ ينهما الواسلأ لكون اعتمدها وقل ماس. ابن 
ترحمةوانتلر . ( ٣٣)U/؟ التهييج، اننلر؛ . ذلك،• ني صير نلأ وهوثقة، الواصط عرمتؤ أن ابعد حجرت 

ونالك ١٤(،ُاسص)•٢٨١/٦والألخايرر(، ١٩١^/
لهاالخاري بمتريق وكنن ماس، ابن عن التمر هم، الطرق اصح ص ذ،نن• القول: •وجملة الدبي: 
•)ا/٨٧([ لالممسروالقرون صحتهاا شامحداعلن عليها واعتماد• 

نيهطعن حافظ، ثقة أيويكر، الرمادي، البغدادي مسار بن متصور بن احمد عر الرثلي؛ *صور ين سد ا٠ 
تمرب=وثمانون. ثلاث وله . يعدومتثن حمص سنة مات القرآن. في الوتف ش لدمه داود أبو 



معاويةحدسي قال صالح بن اش عبد أبوصالح / ، حدثناأ١ قال! الرمادي، متصور م ٣! 
فرهواالذين إن ؤ تعالئ; اض قول قي ماص ابن عن طلحه، أبي بن علي عن صالح بن 

شرفواكالذين نكوئرا ولا ؤ وقوله؛ [، ١٠١الأنعام:] ؤ<لى . شجنا. وكائوا دبمهم 
شسابهما فس؟عون زيغ قلوبهم ش س وقوله! [، ١٠٠عمران: ،زال ؤار ٠ ٠ واحئلفوا٠ 

[،٠٣الومغون؛] ، ؤ<ل . .. / بينهم أمرمم منمطعرا ؤ ونوله! ، [ ٧ : عمران زآل ، ٤ منه ٢٨١"/ ١ 
شعيرافلا يها وبمهرأ يها يكمر الله سمعتمآيات إذا أن الكتاب في علمكم نزل وفد ؤ وقوله؛ 

ؤارصبي... عن بكم م-ذرءا المجل ثبعوا ولا ؤ وقوله■ [، ١٤٠اء:الم] ^ ٦١ه • • • معهم 
'آا[الآية.الدينولأظرءوابمؤ<تاكوركا:اوقوله؛ "اْا[، ]الآسام:

والفرقة،الاختلاف عن ونهاهم يالحماعة، االوم0ن افه ارأمر عبسامن؛ ابن نال 
تعالئ®.اطه دين في والحصومات بالراء قبلهم كان من هللث، إثما أنه وأخبرهم 

همحمد أمه يه تعالئ اطه أمر مما ذكره حضرنى ما هثذا الءسءنت بن محمد قال 
الفرقة.ويحذروا الحماعة، يلزموا أن 

.ذللشرأمته حدر اممه.أثه رسول سن من  ٢٨خاذكرلقابل؛ قالء ؛إن 
الحماعة،وتلزم المرثة، ويحذر تسمعه، أن عليك واجب، نعم. : ^١٩٢نل 
ذللث،./علن العظيم يافه وستعان  ا/د

٢٨٤ا/

^.I_J)*ا(فى)ط(: )٢(، »آخرناأ. )ا(فى)ن(: 
!/؛؟j؛،.وفي)ءل(: ابمناءالث،، . . ٠ )ط(زيادة: )٤(ني)م(، 

الأية.)٦(في)ط(نيادة: الأية. رني)تل(: أزبرأ'، )ه(في)م(،)ط(زيادة: 
اقلةعن)م(.)٩(اله،: اااذكر«. )٨(في)ثل(: )ط(. )٧(هتي،الأيةاقلةمن)م(، 

ا/أ،(،واأوزان)ا/حها([.) =
كثيرصدوق اللث، كاتب المري، صالح ائو الجهى، لم مين معمد عوابن صالح: بن الله د مه٠ 

تهذيبتمرِب)ا/"آآأ(، ماتطن1آآ،ورل4)ْح(طن. ركا؛تبءنلأ، اس، 
الزان)أ/•،،([.)ْ/ا'ْآ(،

رغدومهاوعام. له صدرق الأندلس، قاصي ا-فمي، الخغرس، حدير، *وابن صالح: بن اية س٠ 
رلهعدي: ابن نال وغيرمم. زرعه راير والت—ار رالمجلي مع؛ن وابن بن'-هدي الرحمنن - دب أحمد 

طننوني • إفرادات' حيينه ني ينع ائه إلا صدوق، محيي ومر بامحآ، بحديثه ارئ وما صالح حل-ث 
الكاثف)'آ/خ'آا([.ا/ا'>آ(، تهذيب)• Y(،_^<-[T0 ،)/؟بمدالمسن. وتل: (، ٠١٠٨)

وذكر،ح:ه'ا)ا/ْيآ(. االإ؛انة• في ط؛ن وابن (، ٨٨)a/ نمير، ني جريرالطري ابن رواه دهمبمه: 
([.٣٦•ئٍرفياكمربم)'آ/ ابن الخافنل 



كتأباممروبمات

,٨.,

القرفةإياهم وةاءنير٥ الجماعت أمتم،لزوم 

يحينبن معيد حدثنا I نال الئالي، العباس بن ، ^١١ ٥١عبد حع،ذتا - ٥ 
عنعأنينامحلابعززر، عزعاصم، ثاش، بن بكر أبر حدثنا ت ذال الأموي، 

الشٍهلانفإن الخمائ، الجنة؛ولزم ، بمصوحذرأراد »_ اض..* رسول نال نال: بمفي. ث. 
امد«.الألين من رم ، الواحد •ع 

اض،.محي •ايومحاد ؛ )ط( ، رم( ني )١( 
همريبفي زالتهاية والمنام،. نزل الوئومثط تملجن إدا بمح ت ينال ؛ ءومحطها، ت الدار، ،بحبوحة )٢( 

)بحح([.،(مائة: • U/T>j_واظر: لأينالآير)ا/ما<(، 

أحمدويته اومام، له صدوق i الأمدي التجرد، أبي وهوابن نهدلة، وموابن ■ عاصم نته حن؛ امثاد،ت - ٠ 
مات، الترا،: في حنة ومو شيء. حمغله ني الدارممي: ونال وأبوزرية. سمان بن وسرب والمجلي 

،([.٤ >أ/ الكاشف (، TA/oتهو,ب)(، ٢٨٣]همد_،)ا/ ام. ٢٨ّة 
أيهاوالأصح: متهوربكيته. الخناءلا، الترئ، الكوني، الأيي، •الم ابن اُبكراينءءاسا أيما.■ ونته 
ذلكتل ونيل: ا الماتة بعد وتمن أرح نة •مات • صحح وكتابه حنغله، ساء كر لما أقه إلا عابد ثقة ٠ اٍه 

النياتص)ا<م،(.الكواكب وتهددِ،)أا/أم(، ]مس،)أ/ا<ا^(، وندن١ربال١ه٠ ةأو،ت؛ن، مب
أوأواضن احدئ ّة مات مخضرم، جلل ثنة ،  ٠٢٢ايو•الكوني، الاعدي حاشة ين حنش *وابن دت ب٠ 

ا؛ن)بأا(ط.]همم،>ل/هْأ(،و'هدس،>م/اأم([ء
(،٣٠٨/١]تقريب)٠ فئ(  ٢٤٩منة)مات رمماأ-حألا. ثةّة البغدادي، ان عنأبر الأهوي: يم، بن بد ٠ّ 

را-يدبثا• لغتر• حن نإمناد• - التخريج ني كما صر. عن أ-حرئ من'ترها رئي وند . ( ٩٧/ وتهذيب)٤ 

يحٍنبن ّعيت. ٍلريق من ( ٤٣٦/٢)٨٩٨وح ، ٤( ٢ / )١  ٨٧ح؛ رال—ته• ني عاصم أبي ابن رواء لير،،*؛ 
٢١٦٥•ح:رمته ني والترمذي ، ١( ٨ / الند)١ ني ال أحمالإمام ورواء را• مختمبه، الأموكا 

٨٨: االنة•ح عاصرني أبي وابن • ن.االوجه• عتمن غرس، صحيح •حدين، ونال: (، ٤٦٦)•؛/
حميعهموسحهوواقهالأمي: ^سك،ه)ا/إاا(. 

•نذكرء • • خيناصر• نادت ، ٠٢٠٠*>،'لربناامح،
اصحيحه•)مواردح:في حبان وابن ، ( ٥٧)٦/ ٠تاريخه٠ م واليغاJادي ، ٢( ٦ / ني•)١ أحمدي،الموروا. 
ني،الإبمازاح:مد. وابن (، ١  ١٧ص)،  ٩٢الد_رئهح: ني،الإبانة بطه وابن (، ٥٦٨ص  ٢٢٨٢

•رفوعالاكرء ّ . عمر. حيا نال: ، ممر، بن جار طريق ُن جمتعهم (: ٩٨٣،  ٩٨٢)آ/  ١٠٨٧، ١ • ٨٦
ز،حديث'لويل•

أيهعن معد، عامبن (٠ن>س ٤٣٥/٢)٨٩٦(،ح: ٤٢/١)٠٨٦التة•ح: ني محاصر أبي ابن وروا. 
■هماصالء،ءزا'لرينادم،بنجاش، 'ه؟خ)أ/ا"د؛د،ح؛ ءنء*ر• 

رقرللثافعي وللرّاله )ا/إ'أ(،  ١١٤تخريجه!السد،ح: احمدشاكرفي منحه وا-لحل.يّث، 
صني،سآلالجةه)ا/أ؛،آ؛(،ُنيءاّلةاسحةهرفا)اآ؛(.



£تيصي-ء--إ

حدثناسعيدبننال صاعد، محمدين بن أبومحمديحين ، حدثتاأ١ — ٦ /  ٢٨٠ام 
نال؛زو، عن عزعاصم، ح_دونالآأأ؛و؛كرا؛نماش، قال! يحجزالأموي، 

 /U قياميمثل اش رمرل/ فينا قام فقال؛ بالشام / يقه . الخطاب بن عمر حطب د
وهومنالواحد، »ع اكيaلان فإن الخماعأ. فو،لزم الخثت ، ^٧١٣^٠٢أراد »_ : فقال فيكم،  ٨٢٨٦

الايعزأبمدك.

 V - قال الفريابى، محمد بن جعفر يكر أبو حل،ذتال؛ا I ،ْبنهيبة حاووتال
أفحدثه، زيدا أف كثير أبى بن ي*حين حدثتا قال؛ يزيد، بن أبان حدثنا قال؛ حالي، 

أمرنعالي الله "إن قال؛ س اض رسول أف حدثه الأشعري الخ-ارث، أف حدثه سلام أبا 
الحدثوذكر . يننلون؛هن« إسرالتل بمي وام بهي، كلمات!عمل بخص ركريا م، بمش 

الخماعة،يهن: تمالى الله أمرني بممحمس امركم *وأنا الله.؛ رسول وقال ؛طولهل٦، 
خلعكد برأ ازماعان فارق فمن الله، سل في والخهاد والهجرة، رااهلاعة،/ والمع ن ٣ 

.ترامعأ/ أن إلا رأّه، من الإملأمر٨، ، ٧١٩ح/د 
اسا.)ط(: )*ا(فىرم(، »اخرنا«. )آل(فى)ن(: )١(، 
ءاخرتا•.)ءل(ت في)م(، )٥( . ااأ-؛مرنااات ني)ن( )٤( 
الهاص.في ذكرء في)ط( وكذلك منداحمد. من يطوله الحديث ذكر هامش)م( في )٦( 
•• ■ تمكيا دما أو الهجمة ع يجنل، ع في همذوة الأصل؛ في دالربمة 'دبت،*• رم(: في )٧( 

•رن، من طموئ ت ءالإسلأمء كلمة )٨( . الإسلام عرئ عن نمه اللم به يشد ما ت رالراد 

.)٥( ح: م تخريجه هع تعدم حن، إمتادءت - ٦ 
صحيح.إمتاد،ت ٠ ٧ 

يضعستة مات يتله، الناش تنرد ء-ابد، ثقة البصري، آيوحالي القسي، الأسري ابن بن"حانمت دية ع٠ 
•٢([ ٤ / ١ وتهذيب)١ ، ٣( ١ ٥ ]تتريب)آ/ . بعد وثلاثئن 

،٣( ١ ١/ ) ]ji__ , الثة بعد السن حدرد قي مات أفراد، له ثقة أبويزيد، البصري اأنiار زيدت بن تان ا٠ 
*ا(.وتهدب)ا/ا

صإحرند ٠ ؤيرصل يدلس لكته تبت؛ تفة التماس، نصرا أثر ا مولاهم ١^١^١؛ كفير ابي بن ٌص مب٠ 
وتهذيب، ٣( ٥ ٦ t/ ) ]تتريب غبرذلك. ت لنيل اكة، يعد وثلاثتن اتنتثن ّنة مات هنا- بالتحدث 

^^بانيصرفنياكدلسسائللأيننيحاتمصء؟آ^صفساكدص (،والراسل ٢٦٨/١١)
-f٧٦اينحجرص

وتهذيب)ا/هماآ(، ]تقريب السادسة. من ا ثقة نمعلورالحبشي، سلام، أيي بن سلام هوابن يلت ن٠ 
)ّآ/ها؛([.

بنوعمرو شر بن وانمان أعامة رابي ثوبان عن ارمل يرسل، ثقة هوننطورالأسودابي، تلام؛ بر ا٠ 
صوالراصيل وتهذيب)•ا/أوأ(، ، ( ٢٧٣]تتريب)X/ هتا. بالتحدث صرح وقد - الثالثة من • عجة 
٢١٥.]



/ A مى، عمر بن عيدافه حدت ت قال ؤحزمحاالفريايي، سJ٢٨٧ا/حدث ت قال ااموا
عنزيادينرياحل١اعنع-يلأنينزير، أيوب، حدثنا ال: نويد، بن حماد 

٢٨٨آ/ وفارق الطاعة، _/ امج ءرس ه; اش رسول نال نال هريرة، أبي عن الميمي، 
ل٩! ٠ جاملهء/ لهته ومات ابماعات، 

محنيحدثنا I نال الس—جستاز، داود أبى بن اف عبد و؛طأقال؟اأبوبكر ٠ ١ 

١احبرنا٠.)آ(فى)ن(أ الترجمة. واتظرت يا1وحدة. )ط(ت )ا(نى)م(، 

رعبي(، ٢٠٢)؛/•"آآ، رمحتمرأ معلولا المد قي وأحمد ، ١١٦١سندءح!في العنالي واء ر —
؛1هأ)0/مأا(،، ٢٨٦٣آم(،واكرطىفىالآدبح; 

رنمصحيحا قي خزممة وابن (، ٢^١٣ص صحيحه)الوارد ني حتان وابن • ا غريب صحح احن وتال؛ 
.٣٤٢٧^فدركا/اآإ.أآ؛(،واسرانىفىاير)

صححز الأل-اني صححه والحديث ا. ٠ ٠ ٠ سلام بن ريي عن ءلر3، من ■بمبهم ت ٣( ٤ ٣ ١ ، ٣٤٢٩
تخريم.زيادة رفيه ، ٣٥٢ص السويد النهم ش الغهيد وجاسم *أماارآ/ُ*ا(، ٢؛ الحامم 

ح-إم؛ادء:صحيح,
االعاشرة من ، ست، ثقة، بعداي، نزيل المزي، سمد أبو القواريري، مسرء ابن هو صر" س الله ند م٠ 

تمريبرا/ماهآ(،منة. وثم.انون خمس وله الصحح، علن بمدالمانتتن وثلاثثن حمس ّنة مات 
[.والخلأءاص٢٥٢

.٢ ةيح! ترجمته تميت ٠ مت ثمة نيدت بن اد مج٠ 
منالعتأد، العنها-، تمار محن حجة، نت ثمة البصري، أبوبكر او-ختياني، كيسان تميمة، أبي ابن هو ،وب٠ ا٠ 

،٣(  ٩٧/ ر١ وتهدس لتت-ريب)ا/هخ(، ومتون. حمس وله ومنة، وثلاثثن إحدئ ٍنة مجان الخامة، 
والكاشفرا/آا،(.

وتهذيب، ( ١ ٠ ٦ / آ ) ]مريب ة. الخاممن ثقة، البمري، الأردي، المعولي مهرت بن ئلأن ئ٠ 
.[(٢٥٣/A)

حكنرند يالوحدة. رياح. أبر ؤيتال؛ الثالثة، من ثقة آوالدتيه، المري أبوتيس ث النم فاح بن ننال ٠
والممييدرالاماح(، ٣٦٦/٣وت٠دبر(، ٢٦٧/١]تترب>والأممرضالأول. ^ينتهالرصن. 

.( ٨٦رآ/ التحفة ني حجركما ابن وشيخه الخاوي الحافنل رجحه وهوما ، ٣٩٤ص
تخريجه.تانفلر هناك. يليه الذي الخديث، من حزء عر ىءر،جهت 

صحح.إمئادءت - ٩ 
اسنستة مات العاشرة، من ثقة، بدار، يكر، أبر البصري، المندي، عثمان ابن بمحارت بن حمد ٠ُ 

•٧([ ٠ وتهذيب)؛/ ١(،  ٤٧]تقريب)آ/٠ مثة وثمانون بمنع وله ايرم بمد وخسّنحا 
العاشرة.من ، بت، ثمة بالرمجن، المروق المري، مؤمن أبر العتزي، عبيد اين النش' بن حمد م٠ 

[.٣٥٧ص وحلاصة (، ٤٢٥ره/ وتهذيب ٢(، ٠ ٤ رآ/ ]تتريب 
التامّعة،من غنالة، ثيه أن إب الكتاب صحح ثتة اعندرا، د العروق البصري، الدتي، جمعرث بن حس م• 

.([ ٩٧/ وتهذيب)ه رأ/اها(، ]تقريب • بمدالتة وتمن أوأرع نلاث منة ماهمت، 
محتقن،حافظ، ثمة البصري، تم الراصعلي، أبوبمطام مجولاهم، الخم بن الحجاج ابن هو مأت ث٠ 

=([. ١٠التكاشف)آ/ ، ( ٣٣٨وتهاويب)؛/(، ٣٥١/]ممريب،)ا , الاتة بعد متثن منة مات السابعة، من 



ثتث؛ثل؛يتتثعء.^^ءءع^^^^^ءإ

بنهملأن عن شعبة عن حدثهم/ جعفر بن محمل أل المص، بن ومحمد بشار، ابن م ٨ 
نارقرلس' اض/ رسول نال ت قال هريرة أبي عن رياحل١،، زيادبن عن جرير،  ٢٨٩ا/

٢٢ولابمثشملنرهاو|اجننا، أمتي، اعترض وس جاعلة، بئ •امن، الطاعة، وخالن، الجاعة، 
بمبزاد نحت محو ومن أنم، من فلس همهدعارم، لذي بمي ولا خمم؛ها، من 

جاهلتت،مبمذ لنمأتتللأ؛_طت أرثاو: ِ  ٢٦هعركLتكلللضية، ربماتل ، ٢٥لسأLنل
•موّّئ أبى حديث لفظ 

ثال:حلداسد؛نثنئدر'اأ؛نثءد، صوشاص]لأأ ٠ ١ ٠ / ا/'آآ 
عنعنع؛لأنبنجرير، عنأيوب، حدثناحئادبننيد، ٠الات ، ^؛^١١٢سلمان 

اّائ'من حنج *_ اش.ت وو رم نال ثال: ءنأ؛يهريرْ، ، ٢١٢٧^بن زياد 
جاهاليأ(.مسئ مات ابماعة وقاري 

]اوهايترا/آا<-ا(آ.الأسماء. واث: أيتاضأ، رمأ(فيسب: 

النهاةاتفلر؛ العض. صم بها بعمهم وحكن . . الضلالة.اء; العمن فيف، >'ءنإةا؛ )٤( 
)مآ/إ-'ا(.والاوان)ها/ماا<(س;)ص(.

للمة'.ؤيتاتل 'يغضب)العمية )ه(فيمالمت 
اووالنلعمستا.)٧(ني)ن(: >اانم؛؛ةا. وفي)»ل(; انطةمن)م(،)»ل(. رأ(ا1ها: 

في)م(،)هل(.كما اكت، ت والصواب ، صاعد، ين ءمحد ؛ الأصل،*إن( ني )٩( 
•أصلها)م( ولتاني صاعدا. بن •يمن في)*ئ(; ١( )٠ 
رر؛احاباالوحية.ت )*ل( ، في)م( ١( )٢ )ط(. ، في)م( لت، ( ١١)

ورواء، ٠ يه. غيلان حدثتا فازت شعبة، *لريق من ١(  ٤٧٧)ّآ/  ١٨٤٨الإمارءح; قي ال، رواءمخييجه؛ ت =
الإشفي وسالم (، ٤٨٨.١•^٦/٢التد>واحمدفي ^ rT<{/\\)y-V'yءبدالرزاقفياكغ،ح: 

ثانية،)،//•آاآا(ط.  ٤١١٤ح: -براة تحت  JJUفن اكناليظ في وايام (، ١٤٧٧ر*ا/ ١٨٤٨ح: 
به■ جرثر■ بن حدثتاءٍلأن ن نال ايرب، ٠لريت، جميعم،ن ■' ُاكالي اكمدم ا-ددبث، مختمرأفي والصنف 

تحد••
صحح.-إمثاد،ت ١ ٠ 

-لوين لب المنمي، ثم الكوفي، العلاف أبوجممر، الامدي، مي-، موابن ار<نت ّفان خي،ن م٠ 
]تقرب—،الثة. جاوز وتد الثتين، يعد وأريمن أوت حس محن مامحت، العاشرة، من ثقة، يالتمغير.، 

>اآ/ا-آ-ا(،رتهدب_ح)ا/مبما([.
أننا.النءكور الخديث من جرء هر دميجه؛ 



تتال الواطئ، الحمد عبد بن محمد بن ، ٢١٠٥١عبد أبوبكر ا  ١١ؤحاوقتا ء ١ ١
عنعاصم، حدثتا قال؛ عياثى، أبوكربن حدثتا I قال الأثاص، ام أبوهث«حديتا 

ا/اآمسبنا صراطي ؤوأن>'ا<ف'ا نقرأ: كاجاوواسم./ عزعبداض، زِرُ، 
هندافقال ■>ءلا فخط  ٠١[ ١  ٠٣الأنعام: ] ب سبيك عن بكم فتنرق السل ثبموا ولا فابوْ 

قطانإلاوعليه سل فمامحها السل، ءرمحدْ ت فمال ، ٤١حططاحوله خط ثم الصراط*، 
يدعوانه(.

'١٩٢^محمد بن زمر حدتتا نال أيفأ، الحميد عبد ابن ، ر حدثتا - ١٢/

اااخرناأ.)ا(في)ن(:
٠الثت رالصحح ، ٠٠.الحميد. عيد بن محمد حيننا تال' عبداه، ابن '؛أبوبكر ٠ رط( )آ(ءي)م(، 

•جرير ابن وأجازام،اءت؛ن بغتحها)وان( جعة الوباني ، )ؤإل،( الهمزة؛ بكر واعناتي قرأحمزة )٣( 
)ط(.، عن)م( اكجتن،اسل مابين ٠( - )٠ . ( ٨٩الممبر)a/ انفلر 

إلح..٠ . الجل. عندْ قتال; محلوطا حوله رومحل ت وني)ط( •محيا•، ؛ في)م( )٤( 
•وأخرنا•.؛ في)ن( )٥( 

.حن إمحااد1ت  ٠١١
رلست حجر ابن تال صعغه(. ض مجمعين )رايتهم الخاوي: تال معيق، الرل١مت بام أم ؛ ؛• ،٠ 

راكهان.ب)آ/ا"آه(ا.الكاشف)"ا/ا-ا(، وانئلر: ]اكترس)آ/آاأ(. . j،Y،Ai_،بالنوى•، 
•اكخرج في كا رالخاكم الماش، رواية في - حانغل ممة دعو ت اصي يونى ين أجمد تابمه لكن، 

نيدحادبن تابعه لكن • ٥ ت رح تقدم • حغنله لماكبر،١٠ إلأأل ءا؛اد، ثمة ع،ست اين أبوبكر ابمات ب و٠ 
ى١فىالخاJثاكالي.

جابرحديث، عن شامل وله ْ • نندم؛يح • وتق وتد ارمام، ل ءا.وق بهدلة؛ بن عاعم اييأ؛ لة و٠ 
•الد شاء إن لشر•، الخن دبهندايرتتيإلندرجة • التالي 

•ْ رح؛ نندم مخضرم، جلل تتة محس؛ ابن عر د؛ ن٠ 
ْعحوقال: . ( ٩٢٣ المممرك)T/ ني واuكم (، ٣٣لوج الضر)،محلو.ل:ني ايالي روا. سربمبم: 

ابنحينناأبوبكر نال؛ ٠ النبي يرني بن كلامار'لريناأحد - اليعي ووانته يخرجا♦• الإمتادولم 
جريرفيدان (، ٣٣اضجر)لوحة في والتالي افد)ا/ْا،-ْا•،(، في احمد وروا. ؛٠. . .ماش.
نيعاصم أبي وابن وا؛نمرفيالنةص)ْ(، •٦(، A•٢)١/ رالدارم،فلإسح: (، AA/A)المر 

ص١ U.\'0• امردح: الإبانة يلأني وابن الخال، راك؛ففيسث  d\T)\/ ١٧اونأح: 
،ا)ا/'م(،والحاكمتيسرك،)آ/مام(،^^ستينيشرحالآمولح:

به.. .مداه.حمن ءنا؛يواتل، عاصم، عن نيد، حادبن ر•لرض كلهم الذمي. رءّعحعُواس 
دأبيحام، أبي وابن النيئ، وابن والزاد، حمثد، عبدبن إلث ( ٣٨٠ ١٣١الثور اليد م الجوُلي وعزا♦ 

تخريجهشاكرل احمل الخخ صححه والخاويث، (. ٣٦١كتير)T/ نفيرابن وانفلر ♦رّدوي♦. وابن الثجح، 
والأبنيتافيظلألابة)ا/ما(.•٩(، لقد)٦;٩٨ 

'ا.إ««؛اد»:حن.

ْ.رح: كماص وتق، وتل أهام، ك ءدوق، بهدلة؛ بن عاصم  '■ي٠ 



عاصمعن نيد، بن حدتناحماد قال حربارأ، بن مليمان أ-محبرثارا؛ ت قال المزوني 
.٢٠١حطأ، يوما اش. رمول )حْل- ت قال عزعبداض، وائل، أيي عن بهدلة، ابن 
مميزعن حءلرءلا حط تم اض، مسل هندم I قال . حطهرُآا- الأرض علئ بإصبعه قال 

\r%rl  دعرإوا<،نملأ:ؤوأنشطان محها/ مسل كل على مثل، ررهذْ وقال: ويساره، الخط
سكم'به وصاكم ذيكم  ٠١سبيك عن بكم قمرق السل ئبعوا ولا ءابوْ نتةيما صراطي/ هذا •ا/ن 

ويساره.ممينه عن التي الخهلوط [ ١٠٣]الأنعام:ه نممون 
أبوحدثنا قال الثاصى البهلول بن إمحاق بن أحمد أبوحعفر حدشا  ٠١٣

اجريرا.)آ(فى)ط(: ٠^^٠. را(في)م(،)ط(: 
ياضالربض ض )ما الحقق؛ نقال أنا)ط( • رم( ني ياض ١ ٥ أووح: هتاإلن من اكبمت؛ن ض ما )*، 

المننى الذكور وهويوافق قلت: كنير(. ابن نمير ومن احمد، ند ممن كملناْ • بالأصل 
يعدنتأحرا عثر والراح يثر، الثالث الحديث أما الحديث. لهذا يالنبة الألفاظ بعض في ويخالفه 

هول:ان يكفٍك اإئ»ا التيمم؛ حديث كمافي  ١٠٣٠ار٠الااهنابمض؛ ولعل • رن( الأصل، كذافي )٣( 
نكذا..«الخويث.

رط(.من محاسل ١ ٤ رح: محمعان( بن التواص رعن • نوله هناإلن ص ٠( - ر* 

،و. ١٢ ٠٨ط مات ترة، الحاديأ من ثقة يطرمحوص، رابط ثم يغداد، نزيل النررذي: محي رخوبن ٠  ً
(.٣٤٧/١(،وهJ,ب)^٢٦٤/١]تقرب 

محطمات التاسعة، ص حاننل، إمام ثقة بكة، القاصي المري، الواشحي، هرالأندى ■م'ج،ت ى لمان م٠ 
.١(  ٧٨/ ر٤ وتهيب ، ٣( ٢ ٢ / ر١ ]تترب سنة. ثمانون وله وم—؛ن، وهمنرين اربع 

صتة.متة ولم العزيز بر بن عمر حلافة ني مات مخضرم، ثقة، الأمحدي، محتلمة ين هوشقيق رالل؛ م أ٠ 
[.١٦٧ص حلاصة ، ( ٦IT ١ / )٤ وتهيب )ا/إُْا(، ]تترب 
.السائق الحديث ني مدم ت تخريجه 

.صمف إمحسادأت  ٠١٣

-.٠١٤٤سة مات عمر0. آخر ني نص وتد بالقوي، ليس الهمداتي. عتر ين معيد ابن وهر نجالد: ه ي• 
(.٥٤٢/٢اضفىاساء)(،٣٩/١٠،و-لجب)

لتة_رربمنة, ومبعرن بضع وله أونيلها، ومئة تس-عقن سنة مات اكامنة، من الأحمرت ين الد خ٠ 
[.١٥١(،خصةص١٧١/٤(،وتهدب)٣٢

منثقة، الكوني، الاثج، أيومعيد الكندي، حصن ين معيد ين اف عبد هر الأفج• ممد ين الله ب ٠ 
الكاشف)ه/أمأ(، وتهذيب )ا/هاأ(، ]تقريب ومئت^ن. وحمين مع ستة مات العاشرة، صغار 

.(AT/T)

منحو وله اكة بعد مات الثالثة، من فاصل، نقيه، مشهور ثقة ٠ عمرر أبو شراحيل، بن عامر هر الحلمي• ٠
٠([ ٦٥)ه/ وتهذيب تقريب)ا//امم(، ]. 
•به يتجير فهو ، القدم معري اين حديث من شاهد له والحديث 
=الئة مرقي وابن )ا/أ(،  ١١: القدمةح في ماجه وابن ، ٣(  ٩٧الند)T/ ني أحمد رواه تخريجهت 



عنمجايد، عن الأحمر أبوحالي حدثنا I مال الأشج عيد مين اض عبد معيد 
وخطمحته، عن خطن وخط النص.لخآحطا، عد *'تما تال: عنجابر، اشنمأ، 

الأية:عنْ تلا ثم ،،( LI)سل مذه غمال: الأومط الخط ني دْ وضع لم اره، يسعن خطن 
سكميه وصاكم ذيكم >>-؛؛؛؛ عن بكم همرى السل ولأقبم؛ ً؛رارمتبناإالممْ نا*ا أن وؤ 

[.١٠٣]الأمام;نممونب 
٢٩٤٨أحمد عود وأبومالأصخ، بن ميمون حدثنا قال حذأذناالفزيابي، —  ١٤/

بنمعاؤية حدثنا نال! - أبوصالح صالح. بن اض عبد حدثنا I نالا ، المرايت، ابن 
تتال سمعان، بن الرامي عن ٠، أبيه عن حدثه، جبير بن الرحمن عبد أل صالح، 

٢٩٠/١مرران اكناط جتثي وعلى / مشمأ، صراؤثا »ثلأ الله *ضرب ناللا،رمولاش.ت 
.٠.. ااءنرمرلااضج؛لإنال. ت مر)ط( )١( 

يه.. مجالي. مر الأحمر، حاك م ريثر مر كلهم )\/مآا(:  ١٦واّئاامرءاصمفياثح; ْ' صً 
النسرمر كشر اينر الخالنل وعزاء . ٠٠.مجالي.عنر حنمر، عنر'لريتر ٨( ١ / ر١ ٩ ٠ : االألكاراح ررراء 
ا-فلدن<وصسحح مجالي، احل مر الأيانيرإمنادء قف، والخا.يث، والجزار. مردويه اين إلئر ٣( ٦ ١ رّا/ 

؛للألالجة)ا/-آا(.انئلر: طرت4الأحرئّ 
،ا-إمءاد،تحسن.

وببرح1ل،وا4ما؛عضم،بمإنىت، ٤، سسيموس،:صمصمشضار،ح: ف٠ 
.ابريح في كما ثقات 

رحيبنت صنة مات عشرة، الحائية كبار من جعفر، أبو اش-تص، المرات ابن الأص?خ؛ س ءمون ٠ّ 
،( ٣٨٧/ ١ ٠ ) والتهذيب (، ١ ٧ ٠ / V) s]الكاشع. ممة ت الدهي ونال الثتات، م حبان ابن ذكر، و٠جن، 

سطظ[ا*أتم'فهيخثتاو، الرازي. ايرسود *و١^٠حانمالف؛ي،، 'تسارمات: ؛٠ 
.٦([ ٦ / والتهذيب،)١ ، ( ٢٣ا/ ]التتريِخ) • وعثتغ، وحسن ثمان بنة .امن، ءثمّ•' الخالية 

]تنرم،. ٠١١٨صة عانه منرالرابعة، ممة الحمممر، الحضرمر، ا؛زاثمر، منر؛ م ار'ص>، ب ٠ 
)ا/آْ(،ت؛ذيّ،)أ/،ها(؟

لتنري،_ابعال.ها. وتيرإ; نانثن، منت مات مخمرم، منرالثانية، جليل، ثتة ندم• ءرم، م٠ 
(.٦٤وتهذيب،)آ/

تدرل؛،الم والحاكم (، ١ .٠ ١ ٤ )١; ١ ٩ : ثيرالنةح امم امر وابن <،  ١٨٢احمد)؛/ ردا• دب؛ 
١صر)٦( رنرانئنة ورواءاينرنم• الذمير لواقف م—لم، ضرثّرط 'ص—حسيع • ال ون٠ ، ٧٣م ١ ١ 

١و4 . صالح. بنر ساؤية ٌزا'لرض كلهم (: الأنار)م/٠٣ثكل نر والفاوي 
ار،وال، ِر)٧( الئة ي نمر غرب.وا؛را ونال،: ، ١( ٤ ٤ والترمذي)ْ/ ، ١(  ٨٣)،/ احمد ُاحرحه 

عنرمعد، بنر بحير طرق •>، كلهم ؛ ١( ٤ / الستة)١ مر عاصم امحر وابنر ، ( ٦١الأشرا،-،)ا/ تحنة ر نى 
الحدين،نيكرن ، الأول، ليلرش متابع وعليا • ممعان بنر ال-وامر مر ض، جبير من، معدان، ينر ح-ااد 

١٠( ٠ . ١ ٤ / لأينرابيرعاصم)١ الثة علئركتاب، مرتعليناته الألاني، وندصححه صحيحالنيرء٠ 

.افنحة من إماتة )٠( 



عجم}

الناس؛أمحها يا بمول؛ داع المراط ياب وعلى مترر،رحاه، الأبواب وعلى نشمحل/ را^وابر١، *؛/ع 
إنانل'أاأراد فإذا المتراط، نوق يدعوس وداع ، ٢٢جوال ولاجميعا اكراط اذحلوا 

فاكنراط:ثببمه، هتحه إن فإئك نفحه، لا ويحك نال: الأبواب، تلك س شيء ثحر٤، 
رأسعلى الدام لذلك الله، صائم اسة: والأبواب الله، حدرد رادمرلْا: الإملأم، 
.٠، مالمأ "كل ، Jliم الله واعظ اكراط: نوق س والداعي الله، كاب المراط: 

بنمحمد بن يزيد حدثتا نال! داود، أبي ابن أبوبكررَاا ^٦، و؛حمحض " ١٥/ ٢٩٦آ/ 
عن، معد بن اللث حدثتا ت نال إياسلى، أبي بن حدثناآدم قال! الصمد، عبد 

نننانبن الراس عن أبيه، عن جثِ، بن الرحمن ب عن صالح، ين معاؤية 
وعلىمنضا'، صراهلآ مثلأل؟، الله ءضرب اممه.: رسول قال / تال: الأنصاري، ،/ن 

اكراطباب وعلى ستور،رحاة، الأبواب وعلى شحة، أبواب بنتهما موران، اثمتراط جسي 
اكتناطنوق يدعوس وداع محقرلوا، ولا جميعا اكراط ادخلوا اياس! أيها يا قول؛ داع 

ثلجه،تضتحه إن فإئك لاتمنحه، ويحك له: قال الأبواب، تلك س غي؛ قح إنان فإذاأراد / د / ا١ 
رأسعلى والداعي الله، محارم والأبواب: الله، حدود غور: والالإسلام، فالمراط؛ 

ءفيهماأبراب،.(; ١٨٢)ا(فى)ط(رمناواحمدرأ/
اكفسرفي كثير ابن س وكيلك اتتفرحوا،. (: ١٨٢أحمد)،/مند وفي . ٠^^١٠)آ(فىرط(: 

/T(٣٦٦ .).»أثصما
أانضح،.)ة(فى)ط(: وهياممسافاو. ءالإنانء، )ّا(فى)ط(: 

ش)م(.البياض نهاية )٠( ٠ ءالسورازا ; روايات بعض ش )٥( 
•عبداف،.وفي)ط(؛ )٧(ني)م(سملمرصة، أواخرنا*• )٦(فى)ن(ت 

)ءل(.من)م(، ساتطة )٩( اياسرء٠ رم(; ش )٨( 

ها-إسادء:حن.
الحديثتخريج ني نندم كما المحة إلئ به ترتقي متابعة له لكن ، ٤ •' فىح م كما ء"الحت بن م.ارية ه ل٠ 

السابق.
اممةالدهي: تال مولاهم. القرشي، أبوالقاصم الدمثقي، عبداطه هوابن عداثدت مجمدبن يدبن ي٠ 

منة.وصعرن سح وله ومئت؛ن سبع صتة مات • عشرة الحادية من ءص—يوق، ت حجر ابن ونال ا حاففل، 
رالخلأصةص)،-آأ([.الكاشف)"آ/ه؛1(، واكهاويبراا/7همأ(، (، ٣٧٠لاكتربرأ/ 

ماتالتاسعة، من عابد، ثقة، ببغداد، نشأ الحسن، أبا بحز العسةلأني، الرحمنن عيد كاس؛ أبي بن دم آ٠ 
•( ١ ٩ ٦ / ر١ وتهذيب ، ٣( ٠ / ر١ ا-تقريب • المن يعال• دحرتن ئ إحن• سنة 

منمشهور، إمام تقيه، ثبت، تتة، الصري، ١لأرث أبو المهمي، الرحمنن عيد ابن هر معدن بن للث ا٠ 
([.٤٥٩)a/وتهذيب لتقرسيا)آ/خما(، وعثة. وب٧ن خس سة شعبان في مات السابعت، 

السابق.الحديث ني نندم 



.*سالم(اكل هب في الله واعظ الصراط: فرق س والداعي صالي، الله كاب الصراط: 

٢ ٩٧آ/ حدثنا تال! شمبة، أبى بن عثمان حدثنا ت نال الغريايى. ، وحذ'ذاتاأ١ —  ١٦/
محضر،الصراط سا ران ت اض عبد نال ت نال أتي،٢^، عن ممور، عن جرير، 
ناعصمواالله، سل عن ليصدوا الصراط، عذا ظإ الله! عد يا يادون: الغء١طأن نمرء 

الله!.كاب الله،ر ثل ،إن الله، بحل 

\ا^^rحدتنار؛، تال: بنلالخنال'آاالما;ى عبداض حاوثتاأبوش،اببلآ،/ - ١٢/
؟ا/ط(ر "

رْ/م(»راخرنا•. )ا(في)ن(;
امابينت تال القائلة الصفحة وش ُياضبالأصلُ* ت عليه الناشر؛راغاوعش ترك اعلمة بعدهنذ0 )٢( 

٠يفلهرء ليما ورنة الأصل عن ستط لأنه وذلك (؛  ١٨٢)،/ أحمد الإمام مسند من أثمنناْ 
رمهازانية، الكلام هنذا تالي الي الصمحة ولكن سقط، ولا بياض هناك تكن لم أنه الرابع • ئت 

ناحرمباشرة، تلها التي الصفحة م ما •ع يستقيم والكلام • ياض وفيها تتريبا، سبق ئا تكرار 
نمشعيب، وهوأبر - الخراتي الحسن بن الد عبد ت الثالثة الصفحة وأول ٠ أبوشعيب حدثنا ت الصفحة 

,الأخرئ التح في كما بتمامه والحديث الإسناد ذكر 
.*إلخ.الحسن. بن الد عبد *تال )حد(؛ وفي اكت. والصواب ءالحسيناا، ت )ن( الأصل، في )٣( 

احدئنيء.)؛(في)م(،رءل(:

صحيح.إمتادءت - ١ ٦ 
منارعام، شه؛رول حانظ، ثتآ التي، عقان بن إيرامم بن محمد بن *و■ضان محآت اض س دان ء٠ 

وتهذيبt ١( ٣ / نتشرب)٢ محسة. ومانون تلاث وله امن، وموثلأتآن تع منة ات مالمانرة، 
)يماإا(،ءلأءةص)أا-أ([.

محنيهم أخرير• م كان نل: صاحبكاب، ثئة الكرش، ا-لمدينرطاح،، همد ماين م؛ م٠ 
(،١٧٠)T/وتهذب (، ١٢٧/١١)]صرب محة. وبرن إحدئ ول وُئت رتانض ثمان صنه ّات حغءل، 

والكاشف)ا/لأاأ\([.

محنمات يدلس. لا وكان ، نت< ثتة، I الكوم ءتاُب، ابر اللم، اش همد ين المعمر ابن ر * ٠
وتهذ.ب)اا/آا'آ([.(، ٢٧٧]تتريب،)!/ائمنرتلأث؛نوُئت. 

.١٢مرح:ترجمته تقدمت، مخضرم. تته ملة، بن شتخ، رمل: م ا٠ 
صوماح لأبن اليع من ونحو• ، آلرشاكر[ ؛ 1^؛^، ٢^١( م/ تر القم، جريراتجرمح، ابن ردا• ٌ'0"بم• 

،ومرمحعغ، مرم، ابي محمدبن محمدبن بن اف ب شيخه عن من»لريتااخرئ اليرانم، يريا• ، ( ١٢ر٢ 
رابنالمرص، دابن، حمد رعد؛>، ، للنريام، اليدًلمح، ديرا• (• ١٢ ٢٦ا"/الزوائد رمجمع الهيثم، نال 

.( ٢٨٤اكرر!/ ااثعّإ)الدر م والمهتي دابنمردؤيه، الماحق، م الأتادمح، 
با-لس:حن.

لكن-ابعدابر ١١٢•"تدمم،ح: عمر.. وتدتنيرم،آخر لتر،بال؛ّوى، صعيد: دمرابن نغالي: •ِيه 
التقريّحنر تما الرابعة، منر دلس، وريا مني، نت ثنة وعر ، الأمدؤ، عاصم مح، ء—ان وص - ح-مثم، 

=التخريج. نر كما ُاللألكا؛ي، اكلري محي حالي ابر كماتابعه • التدرك م الحاكم هد . ١( • ر!/ 



النطJدينعن/ حالي، أبي بن إءنناعل عن أعين، بن مومئ حدثنا تال: جدي،  ٨٢١• 
تحطبته فى تال عود مبن اطه عبد أل ، ، ثهتهل١ بن ثان عن الثثغبى، عن معيد، 

تكرهونوما به، أمر الذي الله حل تاثها والحماعة، عليكم؛الأثاءة ا الناس )أيهارآ؛ 
الءرقة(.ني تحئون ثتازى حير الخماعة، ني 

حدثنانال: الوامعلي الحميد عبد بن محني بن اممه عند أبوبكر حاودنار؛ا — ١ ٨ 
نعيعن/ مؤمن، بن ، ١^١ عجي حدثنا ت نال المروري محمد بن زهير ٣ • • ا/ 

بجماعأنعليه الجنه بحسحه أراد أمن بمال؛ كان نال! عزالثمؤأ، الحناط، 
•السلم؛نه 

•ا1يها•.)ط(: )أ(في)م(، •قال•. )ط(و1دة: )ا(في)م(، 
أاخره.ر؛(في)ن(:ءما•. )مفى)م(:

٠ياكصغير ^١ ٥١ءع-يد الراجم* كب وش النسخ، جمح ش كذا ر٥( 

*ولن•—لم، شعتب؛ ش دام الخراتي، الحس ابد شعيب، م بن اض عد بن احمد مد حمبات اض جد ٠  =
الخرحواكديل)أ/يْ(.أءدرقمآا. نالءنبما؛وحاتم؛ ■ • • امن بن صس عن ررئ العزيز• بن عمد 

معأد حس منة ات الثامأ، من ماد، ممة معيد، ابر نرض، مرلن *والحزري، امن؛ س س م٠ 
(.١٦•والكاثف)-آ/ ا/ْ'امأ(، رتهل.ب)• (، ٢٨١]__)Y/ بمداك. رممن 

بعدواربعتن ت نة ممات ارابعأ، من ، ثتأست، الجالي، مولاهم، الاحمسي، حاك: ابي بن ساهمل إ٠ 
اسمصرآا؛■س-مب)ا/مأ(،دم.برا/ااآ(،

.١ ٣ نرح: نندم مشهور، ثتة للم؛ ا٠ 
حنان؛لأبن اكغايت، رم •اكنني•، والمدبل: ابرح رثي •الد;يا، يلنا: بن ^٠ ٠١١

ثتات،اتنلر: وذكر،اين>_انفياكماذ،. العض، ورممه روئمحهااث؛ي، معود. ابن مع 
لحانر،/"اا<(ّابن وصات ابرحواكديل)آ/يهأ(، اكارخالك؛؛ررا/مآا(، ■٩، ال٠جاليص 

ابماشردرا• مجالي• طريت، ص شاكر[، أل، ]نحغت،; ٦^١( تر)لا/ التف م حريراليرؤ( ابن روا، ىمبمبمث 
خالدامح، عن -ريل سدبن >يق، كلأهماس : ١( • ٨ ا/ الاصرل،) شرح ن، واالألكا؛م، (، ٧٠)U/ الضم 

'صبحونال؛ ؛٠، • صام• من حصتن، أم طريت، من ٠( ٠ ٠ التدرك)،/ لي الحاكم وروا• الشمم. عن 
•الدهك، ورانته يخرجا•• ولم الثثخ؛ا؛، شرط ض، 

]تترما-. ٠١٥١صنة مامحت، •«تروكأا٠ حجر; ابن الحاينل نال عيمبرالخناهل. له لأل جدا؛ صمم، إمتاد،: . ١٨
 /T( • • ،)والنم وتهاوس،ص/،1أ(، ١ /T( •٥٠.)

.١٢مرانءحأد:ممة،ءدمفىح: ز٠ 
منيتشح، كان ثمة ابرمحي، ، الكومح، العبي، باذام، المحتار، أم هرابن مرمى؛ بن الله ٍ،• ب٠ 

وتهديب،٥(، ' وتهن.مح—٠)ما/ زممرمؤ)ا/؟آْ(، ٠بعدالمنرعلناكمح٠ محةنلامح؛،عم ءاُت، التامحعة، 
الكمال)آ/آخم(.

٠هناك وتخريجه . ٦ ، ٥ ر،ح: صحح بإمحناد مريوعا نندم والحديث، تخريجه؛ 



حدثنات تال محمل، بن زمر حدتنا ت تال أيضا، الحميد عبد ابن وحاو»ثاتا — ١ ١
أبونال ت نال الأحول، عاصم عن نيد، بن حماد حدثنا ت قال حرب، بن سليمان 
بالمراطوعليكم عنه، ترغبوا نلأ يعلمتموه فإذا الإسلام، 'اثعلموا I النابية 

نبيكمستة وعليكم ولأو1حرفوالاااكبمراطمميناولأسمالآ، الإسلام، فاقه المستقيم، 
م\اطسلوه الأي يسلواأن قبنؤ من/ القرآن قاماندقراناأصحابه، ، والدي.٠^١١٢./ 

٢' ٠ ام والبغضاء، العداوة الناس بين ثالقى التي الأعواء وهندم ؤإياكم سنة، عثرة حمس 
سيرينبتت حنمى وحييتابه ، وكح، اصدق ت فقال الحسن؛ به فحدئتج ت نالأ'ا، 
.إذأ* فحيته هالت، لا. ئالت، محمدأ؟ بهندا أحدثت، ايا؛نيل؛آا فقالت، 

افه،كتاب، العلريق؛ هندا حيرأسالولث، به افه أراد س علامه الخثن: بن •حني فال 
أتمةعليه كان وما باحان، تبعهم ومن - رإق؟ا - أصحابه وسن ه، الله رمول وسن 

٠٣ ١ ا/ وسفيان الأوزاعي، مثل؛ الحلماء؛ من ماكان آحر إلئ / بلد، كل في السالم،ن 
ومنسلام، بن والقاسم حل، بن وأحمد والشافعي، أض، بن ومالك الثوري، 

مجاوسنبن العلماء، هنولأء يدمهل٦، مجدهت، كل ومجانبة ءلريقتهملْا، مثل علير كان 
افه.شاء إن ،  ٢٧يرضونهل

)•ا(ممةأقالأ:ّاةظتس)م(،)ط()آ(في)ط(:»ءاوهأ. اءنانمراطأ. )ا(في)ط(;
اك:امحتادس ومحي )ط(. و،نىطثطه.ن)م(، •ياباني•، )؛(في)ن(: 

•داعلي• 'ض حمتها؛ والنهي الدع لصاح؛ي وحمتيابن ، ريا؛١٠^،• 
»>مهم•.)ه(في)م(،)ط(:

إلهت)ط( وفي اخلأنهء، كالمة الهامش ني المصحح رآلص ت )م( م )٦( 

.و4ا ءيديتون )ط(؛ ، )م( في )٧( 

٠صحح متادءت إ- 
.١٢فيح!نندم حامحل، إمام ثقة مرب" ين لمان م٠ 
بعدمات الرا؛عة، من ثتة، الصرى، الرحمن أيوهميد الأحول، سليمان ين محوعاصم الأمول• اصم ع٠ 

([-٤ ٢ )ه/ وتهدتب (، ٣٨٤)ا/]تتريب رمثة. ارسن منة 
]تتريبماتسةسلإن, الثانية، من كثيرالإرسال، ثقة، ٠ررئيعبنمهر١نالريام، العااات ير ا٠ 

رالراسلصصه<آ•، ٢٢٨٤وتهدبرّآ/ )ا/أهآ(، 
،)٨( ص اث في والنررزي ، ( ٣٦٧/ ١ ١ ) ٢ ٠  ٧٥٨ت مختمرأح ممننه ني الرزاق عبئ روا• ت مهجه 

)ا/أه(،واينئلأهانيفىرحالأصولح:
(.١٣٨ص) ١١٥الإبانةاعردح: 



سهضرق كم وعلى ديتهم، فى افتراق!(؛•م ذم 
أنهممحو- - مؤمن أمة عن الني. ، ١ أحسرل الله: زحنه - المحسن بن محمد فال 
عنوأ-محيرل'أ، واحدة، إلا النار نى كلها منة، وممع؛ن احدئ علن  ٢٢ءليهلاحتلموا 

]وبعول[؛إحدئ مثن، وسعين اوتت\ن علن عليه احتلموا أنهم هو- - عجن أْة 
تزيدأىاكرتءنل^جمي"ا؛ »رصإوأءتي وناله: الحنة، فى وواحدة النار، منهالْاش 

منسر.أ لما إنه ثم ■ الجن• في وواحدة النار، في محها وبون كان واحدة؛ فرته علهم 
»السوادقال: حدث وني رأمحاييء. علسهالى أنا »»ا حدث: ني نقال الماجية؟ 
ررواحدةنيالحة،رماسم«./نال: حديث وني الأعفلم*. 
تعالن؛؟،.اض ثاء إن واحدة، ومعانيها أنات هلت، 

تالواصح، ين المسي، حدثنا نال؛ داود، أبي بن أبوبكر حx،ذنا .- ٢٠/؛/مءم 

)ط(.مان3لةمن)م(، ؛ )آ(اءفاا. •احبرتا• )ط(؛ )"ا(فى)م(، )١(، 
انطة.ن)م(،)ط(.)ه(»مهاا: . رإ(فىالأصل: 

•يزيدا.ت ني)م( )٧( • النربمينُ 'ملن ت )ط( دفيلم،، 'ااغربم؛ن*، )ا"(في)ن(؛ 
أنار.•مااناءاوا< ؛ )ط( في)م(، )٨( 
يدمهكما العددية، الكثرة ث اطلراد وليس ، وأصحايي• عاليه آنا •ما I الأول الوصف إلئ راجعة وهي )٩( 

عان]الباعث وحدكء كتت ؤإن الحق علن كان من الحاعة •إل ت عول جمابن تال ، الأدعياء بعضن 
يه؛فالراد الحماعة؛ بالروم الأمر حاء •حيث ت أبوشامة ُيتول [. ٢٢ص والحوادث، إنكارالبيع 

عاليهكانت الذي لأدالحق كثيرا؛ والخالق وإلكاناف_ك؛الهقسم'، ازومالهقواتاءه، 
]الرجعبعده-ما ال-اءلل اعل كنرة إلن نفر ولا ■ - أ؛قأا - وامحابه ه الض من الأولن اعة الح

ند؛ له فقيل 'أبوبكروصرا، • قال الحمامة عن السارك بن اش عبد ولماصثل * آ والمنحة السابق 
ءايوالمارك: ابن نال وفلان؟ فلأن فدمات له: فقيل وفلأنء، اففلأن تال: أبويكروعمر. مات 

.٢ ٠ ٤ ت مرح ٌاتي حمزة أيي وترجمة ٠ ؟(آ ١ ٦ الئة)ا/ جماعهءألمرح الكري حمزة 

٠صعق إمئادءت  ٠٢٠
له;نيل فإل كثيرأ، يخش صدوق حام؛ ابر تال الجمي: اكلشي واءتح،اثي ين دسٍج ا٠ 

الحاففلقال ، تيه• يؤذوننا الناص ؤيقول' قيه، ارآي حن ائي الن•كان عدي؛ ابن وقال ١ يتبل لم 
اليزان)أ/ا-اا(،امملر: تروك•. وانمتيلي والدارقيي الناتئ •قال اللسان: حجرني ابن 

ا.لشفيالأنابس وراجع: ٠ ( ٢٣٨٣الضعناء)ا•/ ني والكامل واادان)ا/'أ(، 
.(U/r)

وقالء•_، مصن: بن يعتن قال ّ الكوفي اللهاتي وامحل هوابن اباط م، وُمف ٠



محهمتعالن اف رض عب. عنا وتدم الشيختن، امطليىضضسرصإثائ تا(الرواض: 
الخلفاءعل عن ثمل س لكل اّبم فالتيعة الشتعة؛ إطلاق من احص اكب وهنذء احععان. 

وفاعمم، الثيخض علن صلواعليا الذين الزبدية متندمة •' مثل بخلائهم؛ رصي يإن الراشدين، 
عليهميطلق نه—ولاء الفاصل* وجرئ •ع القفول ءإمامة ميدا علن بناء عنهما رالترضي بخلأفتهما 
-الحض بن ض نيئين س الرياض تجة مداإطلاق بل دلأيطلقمهمررواص•• ابة*، 

ناش٠ اكيخ^ن مجن مؤنقه عن آتياعه بعمى ماله ا حينللهجرة، الثاني القرن أوائل ش ٠ اش رحمه 
مجمع]١^^^ ٠ ٠راjفةاا يمرا ٠ . رفضتموتي. سال؛ عنه، وانصرفوا فرنفوء حيرأ، عليهما 

ومنالأتالإسلأسن)ل/؟ف(7الألوااننل)ا/0ه((، وانظر: الفتاوئ)'اا/ه'آ.\"ا(، 
ؤإماب،نيدية، أرح؛رق؛ إلن بمدذلك الرافضة اقترنت ثم مء٠  ٠٠٢٩صى الدين والتبصيرفي 

•٢[ ١ ص الفرق ب؛ن الغرق ]اتفلر؛ كثيرة. اخرئ فرق إلن الفرق هنيء وتفرقت، وغلأة، وكيانية، 
بهمالتعريف، يكون فبابا. منها نرئة لكل المش، خممى فقد والمربئتة؛ والذدرية الخوارج أما 

صالح،.بن سمد بن اش اعد )ط(: في)م(، )٢( عنالث،. 

ا/; والخوارج،الرواكر٠ل١،،  '•ارع التلع ُأصول ت يقول أساط بن يومف معن م/ 
وسبعوناثنتان فتلك، ٠لاتفة، عشرة ثماني فرقة كل تتثب نم والمر-؛طة، والئالرة، 

التاجا،.ءإلها ه: الني قال التي الخماعة والبعون واكالثة فرية، 
ْ/نبن عبده حدثنا نال البحاري، صالح/ ،بن ٢١٠١٥١عبئ حويابومحمد س  ٢١

الكامل.في عدي ابن ولكرم ، كمايتثاني* بحديثه لايجئ قمار كتبه قددفن أكان ء "البخارتم، 
والكامل)'\/؛أا'أأ([.تالتهدب_،)أا/'\'ل(، 

ا،تداالاكاني: قال مه، بأطول ٤(  ٦٣)Y/  ٩٥٣: افةح ني عاصم أبي ابن روا، دمحريجه: 
،٢٥٥الكّرئح؛ الإبانة في ابن؛علة ورواه - ه ا فيهماكلام* أمياط ابن وشيخه والي—، ٠ مقطؤع 
هس)امأ(.، ٢٥٧وروئنحو،ءنابنالاركح■■ اأآ(،ن»لريقالصنف،، 'س)أ'

اشرحمهما - التارلث، وابن أصباط بن يومف، عن مشهور أئه إب كلام، إستاد، في كان وإن هنذا 
اش؛رحمه تيمية. ابن الإسلام شخ نال، واصهلليادكزانها، الفرق، قدعاصراهند، ا وه• تعالئ 

بناش وعبد أسباط بن يوصف، تقليلهم؛ في تكلم مءبلغناأنه فأتدم الهالكة؛ المرق تعيثن ردأ 
٠فدكرهء . . ٠ أربعة البيع اأصول نالا؛ لم،ن. الأئمة أحلأء من جليلان إمامان وهما البارك، 

([.٣٥•اافتاوئ)م  ٤٣].
بانيةوهي ه، محمل. أمة اثتراق عن الحديثه لأن الفرق؛أءمانهاا هنل•، تعيض يم*■—، أئه والواخ 

هنداش داخلة وهي ، ا؛ذ( الفي معروفة تكن لم جديدة فرق تنلهر زمان كل وفي ال—اعة، قيام إلن 
اعلم.واش الحديث،. 

'أ.إّ،ادء:حن.
وقالأوهام*. له رمحدوق حجر؛ ابن الحافثل قال الدني. وهواللتثي صرو؛ ين معمد يه ل٠ 

مالت،الماد.—ة، من ،  ١٠رارجوألاباص؛عدي؛ ابن وقال 1لحديث،ا، مشهورحصن •شخ اليعي؛ 
،٣٥٤ص والخلاصة (، ٣٧٥)ه/__، (،  ١٩٦]مريّه)آ/المحيح. ■^، ٠١ ٤٥سنة 

وادديث،لهشوامدممرةستأتي(. ٢٢٢٩/٦والك١٠ل)(، ٦٧٣والزازرم(، ٧٥/٣والكاشفار
=تعالن. اه شاء إن اانير٠ مححح فهوحديث، التالية. الاحاديثه في 



بنمحني / حدثنا نال.' ننيل، بن النصر احبرنا ت نال المزوني، الرحيم عبد ٢ ٠ ٦ ا/ 
امحود®همقر١، ت س اش رسول نال ت نال هريرة، أبى عن سلمة، أبى عن عمرو، 

•رقة* وممن ثلامث، على أم ^؛3، زقة، وممن المن وري إحدى على راشارى 
أحبريات قال حثرم، بن علي حدثنا نال؛ داود، أبي ابن أبوبكر حدقتا —  ٢٢
غالهال: هريرة، أبي عن نلمة، عنأبي صرو، بن محمد عن موس، بن الفضل 
انمارىراختلمتارص رقة رممن أوالمن إحدى على المهود »ئمتلت، اض.: رسول 

•رقة* ولمن ثلاث على أم وتثرمحا رقة، رممن أوالخن إحدى على 
«امثت•.)•ا(في)ط(:'او«. )مأ(فى)م(،)ط(:»->ق«. )ا(في)م(:

صغارعن الماتي، ومه صدوق، لمنق، تزيل \دن'ووي، حان ابن مر الرمم؛ ب بن عدة ٠  =
والخلأصةصا'أ:أ;ا.والكادف)أ/أا<ا(، (، ٥٣•]ممر؛ب)م ،;. ٢٤٤ما زن العاشرة، 

سنةماث، التاسعة. تمار من ، ست، تتة، مرو، نزيل النحوى، أبوالخسن الازتي، ذن؛لث ين لمر ا٠ 
ا/يمأ([.وتهيب)• •٣(، لمب)آ/١ اربعو،ات؛ن،ول،اكانوثمانون-ة. 

اصماعل،ونل: اسمهمداه، ثل: عواينمدالرحمأنينءوفالزعرياس. يوطة: ا٠ 
ذبوته(، ٤٣)؟/•لتت_رب . ،; ١ • ٤ او؛ ، ،; ٩ ٤ صنة ات، ماكالنة. من امكت_را، ة تن

شواكرمدتم، ، ٣( ٤ • / ١ ٢ )مون سننه نى داود وابر (، ٣٣٢)آ/ند، مفى احد رواء ثخربجع؛ 
وابناا<\<آ)ماأآا(، ماحهح; رأبن صمح!، •حن وقال: >ه/ه\(، الإممان\ِا لث،: 

وثال:وروا،امفيادتدرك،)ا/معا(، ص؛ه((،  ١٨٣٤^راردح: 
، ٦٦النآح: في ماصم ابي ابن ورواء الدمى، ووافقه يخرجاءا ولم لم، مشرط علن •صحٍح 

ءز،ام،صري، محيبن طريت، من جبهم ؛ دالمهم،ر،الأئادم،ْاا(، ٣٤-٣٣>ا/ ٦٧
مه.ء . ملمة. 

، ٣٣/ ١ ) التئة علئ تعليقه انظر ٠ لطرته الحديث وصحح عاصم، أيي ابن إمتنادي الألباني وحن 
ئسالةابحةرءمم•!.

بنعبداه عن وآ-محرين يله، والدي رعو*ندا مرير؛ ابي من طريفن من الخ أخرجه والخديث 
سعدعن واحدة ومي:حهأ،اأ،يآ؛و انس؛ عن ٍلرق وتلا'ث، ، ٢ ٤ ، ٢ ٣ ح: وعما: صرو، 

وندررئنحوْمن. ٢٩وهوحديئ،: - محك - معاوية عن وآخر ، ٢٨وعوح؛ وناص، أبي اين 
والأكمفيال_تدرلث،فبوح: بند ماجه ابن محي بن،اللخ، موف حديث، 

تدبح:مآ)ا/زآ(• التنة في ءاًم آبي عندابن أمامة ابي حدين، ومن ومجححم. ٤( ٣ • )؛/ 
.١( ٢ ٩ / عندالحاكم)١ عوف، عمروبن حديث، ومن (، ١٥٢/)ا  ١٥١ح: واللألكائي صعيمج 

 ٢ Y - آنفا.تقدم كما لعلرثه صحح رألخديث حن. إمتاده؛
وماتت؛نأوبعدمحا،وحمسين سح ماتصة العاشرة، صغار من ثقة، المروري، خشرم• ش؛ن ع٠ 

وتهديب)ي/أأآ([.]تترب)^1م(، ^١^ وقد 
ماتالتاسعة، كبار مجن ا أغرب ورمما ثبت ثقة ا الروزى اقل عيد أبر الميناتي، مومى' بن لفضل ا٠ 

ااأ(،رلجبص/أخ\(،وادكاض)آ/،آم[.
٠المايق الحدث يي تقدم ىمريأبمهت 



٣٠٧٨تال: اكئوش، الجئاو همد بم الحس بن أحمد اش أبوعجي وأخبره س  ٢٣/
ابنالرحم—ن عبد عن عاش، بن إسماهمل حدثنا تال؛ حارحة، بن حدثنا 

ألالشي.قال:نرو: بن عبداه عن بزيد، بن عبداه عن زياد؛نيأنمملا،، 
ومضترىث، وممن محمن على بمو\منبخ ق' 'دإمرامحل، عربمي أش ث عرام *تأبن 

هنيءنن ينالوا: واحدق*. ملة اتاوالأ ر عيهم،'كلها تزيدرآ؛ رممن،/ ثلاث عر امني 
^٨٠»ناائدهاراضانيا./ لإاتراحدة؟تال:

f/UحاJثتاأبو؛كررآ، تالI المتندئ،/ محمد بن حدقتاأبواثصلجعفر —  ٢٤
•ُابويكرُ • رأط،حطاٌءرم ٢٣١أيزدأ. )آ(زي)م(:انمما. تا(في)م(;

منحغئله، انحمف؛ي حجر: ابن الحائل قال الإلريس. وص اثرجمن،ننياد؛ ب -فه؛ ١ ٠ 
القيوانغلر; . ١( ٧ ٤ أ/ )' وتهذب ، ٤( ٨ ٠ / ]تقرب)١ م(.  ١٠٦صة ات مالسائمة، 

قيهنال . ، jJjلحراعل عن روايته ش وتخلعله ءنس وند هماش؛ س إسامل ثديس ريه - ٢ ٠ 
اعلصن •إذاحدث ثالاأوخاري: قي مخلل ، بلد، اهل من رواته قي •صدوق الحائل: 
منالثالثة الرنة من الحافتل وعد، ، ومائة، نين l٠وثاواكن إحدئ سة مات ضحتح،. حمص 

اعلونمرق ،  ٩٨ص النرات والكواكب (، ٣٢١وتهذب)١; تمس،)ا/م<، الدلض. 
التالي.الحديث قي كما الثوري -نيان تابمه لكن • ^ ٨٢م ال*تُتص 

]تترب. ٠٢٢٧مات-،;تمار من بنداي'، نزيل الهننمسي:مراضزى، مس٠ 
)آ/آآم(،رتهدب)اا/مآ([.

]تترب^. _i،Lمات الثالثة، من ننة صابومدالرحم1نس. داس؛نود: م٠ 
)•ا/آأأ(،وتهوب)آ/اح([.

•محاانانياد؛ بعضهاالآ'؛ءربدون بعضهاومتازي وتقدم ، الكبر؛ لئواعد، ؛ لغير• حن رالخدبئ، 
من،لرقالحديث ورد وقد بعضهامضا. ينوى ولكن ضمنة. وطرقهاكلها واصحام، ءل-ها 

نندم,كما صحيجة 
•،نذاحا.ثشرغربلأنمرفونال: )ه/أآ(،  ١٨ردا•ااضمنيفيالإيانح: ^*: ٧٧

شراعيواقر: (. ١٢٩، ١٢٨/١افدرك)في الحاكم تواْ الرجه،. ءثلعنداهسئذا 
.الزيادة بدون واللاحقة السامة الخدث 

س.صكشواس،كافىحالث
بدونبعصها نندم أحرئ، صحيحة محلرق وله لعيرءا حس فالحديث . سيأتي وكما ١^٠^٠م آم، 

منممة، الخزال، نكر العدائيابو صمحمدبنمدسبنزنحوه، مة<كرا؛ن؛دضه: آ٠ 
([.٣١٥وتهيب)و/]تقرب)أ/أما(، ه٠ ٠٢٥٨اتّثتعشرة. الحادية 

•الغزنايي مدلاعم' ، المم، ء؛عان بن واقي ثن يرمق بن *ومحمد امهإبجا؛ ؛دّف ، م ٠
]تمرب.. ٠٢١٢منة مات ٠ التاسعة من سمان. حديث، من شيء قي آخءلآ ينال: فامحل، تتة 

ء)آ/اآأ(،وتهذب)ه/ْمه(،وحلأصةصهآم. 



؛؛محص——^ٍءل

يعش!- مميان حدتنا نال؛ الفريايى، يوسف بن محمد حدثنا ت نال زتجويه، ابن 

عداض؛>،_،عن يندرا،، بن/ اض عد عن الثورى-ءنءدارسنينزئاد،  ٣٠٩٨
طلأ!جل'إّرائتل' بمم عر أُى ط *ثورأ، أمم على ®يأص ت اف. رسول نال ت نال 

علىمفترى أني ؤإن ث،  C^X^Jاكتئن عر ظوي إمرامحل ض لأن لألم، حذوالغل 
أناارمحا قال: اف؟ يارمول هى محي ت نيل ، واحدة* التارإلأ لي بت،'كيا وبعث ثلامث، 
وأصحابي({.ايوم عله 

عاصم/ حدثنا ت تال الماتي، اانسل٣، بن اض عبد أبوثعيب حدقتا . ١  ٢٥ ٠٣١ ا/ 
.أبومعثرل٤، حدثنا I قال ع1و؛، ابن 

)آ(>ائطتعن)م(،)ط(.الثت. والصواب: رنيدر، )ط(؛ )ل(فى)م(، 
شخصان.فهما وموحْلآ، ، اكوفي، الحار ب •ابن )ط(زيادة؛ 

ابنمقدمة انثلر: الإمناد. ني تحويله المحدقن؛ اصعللاح في رتعي رمز)ح( )ط(: ، ني)م( )٤( 
.ص٩٩الملاح 

٠الرواية محنذْ في حهلثه احتمال نانتفئ ال-ابق؛ الحديث ز كا - عأصرة - متابعة له كن ل ً
عابدنمه حافظ ثقة الكوش، اش أبرعبد الثوري، مروق سعدبن بن منيان هر اكوري؛ مان س٠ 

ومتون.أرح وله - ٥١٦١منة مامحت، ربمادلس، وكان ال—ايعة، العليمة رءوس من حجة، إمام 
(.١١١تهذبي،)؛/ (، ٣١١تمبك،)ا/ 

ايابق.الخدينؤ يي محقاوم دمحريجه؛ 
صامحيم!.; ١^١٥٠. ٢٠

صعيفجحجر؛ ابن الخاننل قال، بكنيته، الشهور الدي الرحمن عيد بن ومحو•نجح محمحشر؛ أم ب ٠ 
لكنها/ا<ا؛([. وتهذب)• (، ٢٩٨تهم.ب)آ/^. ١٧•منة U^، اسواخالعل، ة، اد.منال

واللاحقة.السابقة لشواهده حن؛ والخديث، التخرج. في كما ند. القي ءتا؛عاُتج له 
رمماصدوق مولاهم، التميمي، ابوالحسن الوامعلي، صهيب بن عاصم ابن محو علي؛ م4 اٌم ء٠ 

وااكاشفوتهذب)ه/آ؛(، تتقريبؤ)ا/؛مام(، . - ٠٢٢١منة مات، الماسة. ُن وهم، 
)آ/آأ([.

المحاشرة،س ثقة، الرصاني، المغدادي أبوعيداش مولاهم الهاشمي، الريان ابن يخار- م، جمي حم٠ 
.٥^١([ )آ/ وتهاوب ، ١( ^١٤ )T/ ]تقرب ٍتة. همحون وتثلامحثج وله ، ٥٢٣٨ستة مات، 

]تقريب،ة. الخاممحن صدوق، اددني، أبويومفط التئمي، طلحة؛ ين زءا« بن شرب مب٠ 
([.٢٥٤/٣ااك١شن،)(،٣٨٥/١١(،وتهذب)٣٧٥/٢)
منمحرسل، وكان عالم ثقة الدتي، آوآبوأصامة افه عيد أبر عمر، مولئ العدوى، أملم؛ بن يد ٠3 

وتهلب)أ/هبمآ([.(، ٢v١٢/١]تقرب)طت،مةآآا،و. الثالثان، 
النميريوالصواب; اتحليرعت، نر ]كذا السري مر يسار بنر صدنة منر'لريق احمد رواء لخريجه؛ 

،حيرآ[ اممه الآش-ثالاحزاه منرايمر التموب . .افه.ب. بن ومحونياد ، ٩( ٤ آ/ الخطو*لة) همر كما 
بهباس لا مر لهنعه؛ ابن ونيه (، ١٤٥عنرانس)م/احرئ طربج، ومن ، ١( ٢ : ٣ تي انس)العن 

للحديث،.واللاحقة العلرقالمابقة وانفلر؛ والتابعات،. فيراكواهل. 



—^صءءءءء__^_ءحةم
•نال ، الصوفي الجبار عبد بن الخن ين أحمد اض عبد أبو وأخمتا " Iب ٢ ٥ 
،طفلة بم زيد بن بمنرب عن ، معنر أبو حدثنا I تال بهار،  ٢١١[بن محمل ت حدثتا 

اشرسول وحدثهم نه نال طويلا حديثا ذكر - ماس بن أسى عن ، أملم بن نيئ عن 
ممحها بون •لت؛ وبئ إحدى على - هو - أن »مقت فقال: الأم، .عن 

وبوزرآ،إحدى بل؛ رممن اثمت على - هو - مص أمة وهرك ابنة، في اكاروراميه 
جمعاالمدءتر'ا، على اوءأم اف.: رسول نال • ١^^٠ في ازررواحدة •غهام 

ياهز نتن نالوا: ا-ثأ. ملْ، وواحدة الغار، م محها ربيون كانل؛ا احدة؛ وث 
راالخمائ(ا,رمولاش؟قال:

١٣١١! بهتانا  ٢٦١حدث إذا - ثيقه - طاف أبي بن علي وكان ند• بن يعقوب ال ق/ 
بيميلون وبه بالخى يهدرن أمه *رمى ؤوسمم ت قرآنا فه تلا اض. رسول عن الحديث 

امحتابآمحواواقواأنل ولوأن ؤ يقرأ:/ عسئل'اا-هو. أمت ذكر ثم [، ١٠٩]الأعراف: 
اتهمأنزل وما رالإنجل التوراه ولوأئهزأقامرا * امحم ءذإزمءنابمزولأدحتانزجمان لكئرنا 

محيزّاء.اضلون،
ربعبالني يهدون خلمناأمه وبز« ؤ فقرأ• ذكرأمتنا/ تم قالر٨ات [• ٦٦-٦٠]الائدْ؛ 

[.١٨١يملئونهل؟،]الأءراذا: 

حدثتاقال: ، اكاصك، حرب بن الننئن بن ض، عبيد ابر محأخبرئ -  ٢٦
الريانبن بخار بن محمد رلعاله نال: ماض)ن( ش لكن • )ن( الأصل، س ما،ط اكرّين: يض ما ٢ ١ ١ 

ص.مو قالت: اكرحة. ٠إلح • • الهاشمي 
•الخان•.)أ(في)م(،)ط(: •النرشن،. )ط(: )٣(^,)■((، 'بين« أآ،نير؛آت 
•نحدث•.)ا"(فى)ط(: 'ُنهم•• )ط(زياد؛؛ )ه(فى)م(، 
)ط(.)ا/(ضس)م(، •م-ن«، رءل-(ت سفي>م<، 

صعق.ند بيعلن لأيي ومنا* ، ٢(  ٥٨الجمع)U/ في الهتثمي ذكر* ملي أر ٢  ٩١
ب;صعيف؛ إم؛اد،؛ . ٢٦

الحديث،ذامب حام: أبو صه ثال ملمان. ين ءلربم< ييتال: و٠وأبوعاتكة ،؛ ٠^^-س بن ٠ّ 
،١٤١/ ١٢]التهدب)ترجمته؛ي; • بمنة لتس الي: التسونال الحديث، متكر اليخارى؛ وذال 
ممات.رجاله ريتٍة ([. ١٤٢

العاشرة،ممة.ن الثافص، صاب العدائي، ائوملي ١^ م سد س -در، ا٠ 
وتهال.ب>آ/محا"ا([.(، ١٧٠]صرب>ا/ ٌاتبتبن-أوملهابنة.؛عد1^. 

=اوحمى، مامحت،مةايبع، • مناكامعة رمي،يالإرجاء، ثتةحانءل، الدام،، ّءايأسّوار؛ '٠ 



تناب

ابن/موار-يعني؛ - ذابة حدثنا ت غال الزعفرش، الصاح بن محمد بن الح«1نلا، ا/آا'ا 
ءياه: اف رسوو قال ت قال مالك، بم أتم عن طريف بن سليمان ت تال 
اس؛نأو وسعتن واحدة علئ ت تال ، إمرايل؟* بمو شوقت،ل'آا كم على ملام، ابن 

خرجتلوند تجرنا أفلا نالوا؛ بالصلألة، بعضل؛أ علئ يشهد كلهم فرنة وبس 
\ٌومذبمي إن *ض' اممه.؛ ني تال أمرهم؟ يصير ما علن أمتلث، تفرقلْا الدنيا من 

فرهومتزيد إمرالتل/ يمر عله اذترذت،ل'ا، محا على أمحي ومشرق نلت،  ١٠^٦، م،وا ن آم 
الحديث.وذكر . . امرايل*. بمي في تكزأ؟، لم راحدْلئ 
UY  — سويد/ حدثتا لإل  ٢١البرورى١ عوف أبي بن أحمد افه عبئ ابر ؤحدقتا

f/A  ءنأُس،ض امأ} ب• ء0 سحيمأ، ان ^ ١٣٠حددتا نال؛ سعيد، ابن'
علىمشرق أمحي ؤإن ره، رسمءن إحدى على بموإمرايل ءافرنتؤ تال; ه اش عن 

الأعظم،.١^١٥ إلا الثار م ما ره، وممن ثلاث 

مق«.)•ا(فى)م(،)ط(: •أخرنا،. )أ(تي)م(،)ط(: •الحض•، )ا(في)م(،)ط(: 
ابالضلاله،.إلن: *امش)م( ني صححت ثم الضلالة،. في يعص ملن امضهم لي)م(،)ط■(؛ )٤( 

عن)م(،)ط(.صاقلة )٦(•^؛،؛ •لممرك،. )ط(: )ه(ني)م(، 
.راو في)ن(: )٨( انملت،. )ط(; لي)م(، )٧( 

'الهردك،،•ت ر'أافي)ما،)ط، •يكن، را'افيلم،ت 

.٣([ • )أ/•)ا/إهّا(اوتهذيب ومامن. =أوت 
صألالنيجقب-افيننال: نال، كادة، عن المثف الرزاق»ي ب نحر• روئ تخريج: 

)•ا/أها(. ١٨٦٧٥ئلر.عخمرأ.ح: . . ملام. 
نيه:أ جدا ضعيف إّغاده:  ٠٢٧

•الشامة من • متررك • صهيب بن العتّيز مد ُو.لئا المرى، وعوأبوسمم سخم: ين ارك م٠ 
تجدمحكاثيصهها-وبآضا:

إلانمه، ني صدوق محي، أير الحدناتي، ثم الأصل، الهرركا مهل وعوابن ممد: ين ريد م٠ 
مات. العاثرة قدماء من . النول معين ابن نيه رآنحس حينه، من لس ما يتلقن نمار ا عمي آته 

صالتقديس آهل وتعرف (، vvy)؛/وتهذيب i ٣( ٤ ٠ / )١ ]تقريب منة. مجاتة وله آه، ٤ ٠ ستة 
١٢٧.]

]تقريساه. ١ ٣ ٠ منة مات الرابعة، من ثغة المري، ، هومهيب؛ بن المزين ي، م٠ 
وسثلشواهدضر^مدموالكاثف)ا/أبا([. (، ٣٤١وتهذيب)٦;(، ٥١٠;١٠)

الأتم.بعضها وستأتي بعضها، 
آلت تحمق ٧ ٤ انس)U/ عن تزيدالرئاسي طريق النميرمن م جريرالطبري رواءابن تخويج*ث 

كلهاأنس، عن طرق سع الألباني وذكر *  ٠٣٣٢ رح ترجمته ستأتي ضعيف، ؤيريد • صاكر( 
الوصيريفينال عناض، قتادة مههم)آ/آآما(عن سنةإلأواحدةمحدا؛نماجمح: 

لأءعندي نظر ص،حبحه ءيي ت بقوله الألباني رنعفجه ، ثقاتء رجاله صحيح، ءإصناده ت الزوائد 



حدثتات قال الواسطي، الحميد عبد بن محمد بن اض عبد أبويكر ءؤحذسا  ٢٨
أبوحدتنا ت قال يونس، بن اض عبد بن أحمد حدثنا ت قال المروري، محني بن زهير 

ا/إا'ا. ا- ١ معدل أبيها عن / ، معل ابنة عن ، عبيدة بن مومحئ عن ، عياثى ابن بكر 
لإا/دممبُآآ ورن ث،/ رسمت إحذى مش إسرايل يد أافرك اض رسول تال قال: 

صهمضيا.ارلأل:ءنلألس.رم'،رهبتياىر
.ا-إدماعغ« وم واحدة، إلا 

٢١٠ا/هارون جدثنامحنيبن/ نال! الجوزىل"آا، مؤمن بن أخبرئأإبرامم —  ٢١
'ا"لمذى'•ر'آافىرما،رطا'ايذب•. )آ(فى)م(•" )ا(كلمةامعدا؛ماتطةس)م(،)ط(. 

الطرقوانظر . [ ٢ ■ ٤ ت المّحيحأ<ح ،^ ]١٧الثراسا ثي به باس لا غإنه ، ١^ لذكر، ًصرورة 
للحاديث.واللاحقة السايتة 

أجل;من صعق؛ إرطد٠؛ - ٢ ٨ 
ولااصمف حجرت ابن نال أبوبدالعزيزالدتي. الريذي، ثشثط وهراين ه؛؛بمُ• بن )س *٠ 
زتنريب،را. ١  ٥٣سة مات ادمة، صغارايعابادامحن وكان دينار. عجيالدبن افي بع

([.٦٨٥/٢(،واكي)٣٥٦/١(،ومدب)•٢٨٦
ماتالعاثرة، كبار من حافظ ممة انهرعي، النمس عرالكوفي؛ يدض: بن مداس س ص ا٠ 

س)أ/ها(،ولجب)أ/'ه(،هبالكال)ا/حأ([.
]تقريبالرابعة. من ثقة ، الزعرية، وناص أبي بن معد بنت عاسة ص _-،•؛ ؛،* ٠١ 
واللاحقة.السابقة لشوامد، حن؛ والحديث )آأ/ا"ما([. وتهذيب ، ( ٦ ' ٦ / آ) 

عبدحينناأحمدبن فال; يحين، ين محمد من'ريق (، ١٧ص)المنة في الروزى روا، 
الدمد احدبن من حام أبي ءرّض تآأآص)ذا'اآ(،ءن طةح ابن وروا، • به ■ • يونس ين اف 

•به -بنيوسث،- .•بنمس•
تقيه حسن؛ إمتادْت  ٠٢٩

منتكثنوافّهلاثمب، ق، صد؛ حمصي، الح-نازى، جميع لهوابن الل*• ءآد ذر؛ن ا٠ 
ه(،ربمب>ا^-آ(،والكاش>ا/أه(،والخلأصةصهآ[.

الأديتمن صدوق، الثزازأبونشبل، العدائي، أبوجعفر ابنإبراعمالربعي، س*ادا.ن• ح*د ء٠ 
<[.٤٩٣وتهذيب>ا،/]تقريب>أ/ماآ(، عثرة،.اتسةا/هآآ،د. 

]الحرح>. ٢٦٥منة توفي صدوق، ثمة بغاياي، نزيل أبوإمحاق، ؛راممتنهائابامري؛ إ٠ 
صبغداد>أ/،;آ(،ومراءلأماكلأ،)ما/لأا([.

صةمات التاسعة، من ثقة، الحمصي، أبوالغيرة الخولأني، الحجاج بن مدالتيوس ٠^٠؛ م ا٠ 
وتهذت،)آ/بمأم([.لميب)ا/هاه(، ه• ٢١٢

أو،و ١ ٥ ٥ صنة مات ة، الخاممن ثقة، أبرعمرو، ا المكسكي رم همعروبن هوابن فوض•' ٠ٌ 
والراّءلصآبم[.وتهلس،>،/ذآإ(، ]تقرس)ا/ا/أم(، ب. 

٤(،٤ ٤ ]تقريب،)١/ • الثانية من م محضر ثقة، الحمصي، لص، بن اه هرتمد ءام م ا٠ 
وتهذبب)ه/ملأم([.

والدارص(، ٣٤• اانة)ءونآا/ وأبوداودiيلث،: ١<، افد)؛/آ• روا.أحمدفي تخربجع: 
ونالءتدرلث،>ا/ا/آا(، الفي الحاكم وروا. اآهآ-آ/حها(، هب>ح: السير: في سئه في 



حدثنات تال أبوالممنة، حدتئا ت نالا التسايوري، هانئ بن ؤإيراهيم أبوسيط.، 
عنالهورثى، عابر أيي عن المرا3ىلاآ، اش ■مد بن أرهر حدش ت نال صنوان، 
إفألا •' فقال ممكة، الظهر صش حين  ٢٢١٣٧أنه سمان، أبي بن مناؤيه 
امحنعلى افترلوا الكتاب أمل من للمحر كان من إن ءالأ فمال! فينا ثام اممه. رسول 
موواحدة ايار، في وسمون اكان ربين، ثلاث على مفرق الأمل مده ئإن ملة، وبمن 

الخماءةا.ا-دة؛وم 

البيع،وجانب الفرق هندم عيدآحدر اممه رحم •؛ الله رحنم • الحسن بن *حمد فال 
الكرم.ممولاه واسعان التمم، الطريق غهلالبر؛ا الأثر، ولزم يتبع، ولم رائع 

تقال ، بثاررْ، بن محمد حدتنا ت مال داود، أبي حع،دتاأبوبكربن — /٠٣ ٢١٦آ/
Iنال سرين. ابن ت يعنى محمد. عن ، ءرنل'ا، ابن حدثتا نال ، معاذرا"، حدثنا 
•الطريق* نهوعش، الأثر علكن( الرجل كاف إدا • يقولون ®كانوا 

مطر الغني انظر؛ • يوف نراذبن إلن ب دم معف• وص اا-سمانيا، رط(؛ ر0فيرم(، 
ايال،.)٢(في)م(،)ط(؛ . الرجالللهتديص٦٨أط، 

 :))،(،/)T"( •»تيالاس• :)وطلب•.وش)ط(: •لطلب«. )؛(فى)م•
ابزمعاذا.'بمي؛ )٦^٠ي)طازiاد٠؛ ■ 'بندادُ )ه(؛ي)ط(ت 

ضحيف.وعر ، موف• بن اه 'مد ؛ )»J( وش ' عوف* 'ابن • رم( يي )٧، 

تصححش الحجة بها تتام أمحاند •،يتذه له؛ الساشن مريرة ايي حديث ؤإمتادي الإسناد مثذا ن ع— 
،( ١ ٠ ٢ / )١ الاعتقاد أصل ثرح ش اللألكار رواه والحديث الدمي. وواننه ، ٠ • • الحديث هيذا 

صكلهم ْأ)ا/-ام(: ءامممات،ح: وابنأبي (، ١٥والمرتيمثص)أا، 
وماأعد،ا.بمانله اصسحٍح ت الننه مامش في الألاش منه ونال • به • عامر■ ابي أزمرعن ُلريق 

(.١٤٩٣اكسرئم)م'آ، وذكر.نياللألة 
صحج.-إمحتاده؛ ٣٠

.٩ ؛ ^٠^؛ تقدم ثقة، بشار؛ بن "ط *٠ 
كبارعن متقن، ثقة القاصي، المري أبوالمش، التتري، -صان ضربن بن معاذ موابن ماذ؛ م٠ 

([.١٩٤وتهذيب)'ا/تتقرب)أ/ماْ'ا(، م.  ١٩٦منة ،امن، التاسعة، 
مامت،السادسة، من فانحل، تبت، ثقة العدى، أبوعون ارطان، بن عون بن اف >رتمد عون؛ بن ا٠ 

([.٣٤٦وتهييج،)ه/(، ٤٣٩تتقريبإ)ا/ّ المحح علن ومائة ؛ن ح»-منة 
مناشمر، كببر عابد ، تبت، ثقة البصري، عمر؛ آبي بن بكر ابر الأنصاري، سرين؛ بن عد م٠ 

٢٠([ ١ ٤ وتهييج،)؟/ ، ١(  ٦٩]نازب)آ/ ،و. ١ ١ ٠ سنة مايت، الثالثة، 
اعلاعتقاد أصول ني'مرح اللألكاتي ورواه آا)ا/'ه(، ح/ سننه في الدارهي رواه هءورج؛ 

طريقمن جميعهم ب(: في'الإ؛ازا)ق،م\'١ الحلال ورواه ، ( ^١٨/ )١ ١ ٠ ٩ : والح٠اءة٠ح الستة 
اآآ>صآ'آ.؛.آأ(ءن>يق، ٢٢.بملةش'الإبانةاعّرئأح: ابن ورواه به. .عون.ابن 

المتنلأ.طريق ومن به . عون. ابن عن عدي، أبي محمدبن 



1٣١٧٨-س 

ذمحوفاض.ضكش
الأمممن فيلهم من سنن إياهم وتعذيره 

بناض عبد بن أحمد حدثا ننال.' الحلواني، بممحيئ بن أحمد حدك —  ٣١
تالقال! هريرة، أبي عن المبري، معيد عن ذب، أبي ابن حدثنا تال! يونس، 

٣١٨٨ Ul>j^مولإونصبرأ/ني، ^١٥٠.: 
ااوس; اض. رسول قال والروم؟ فارس معلن كما اش، رسول يا قيل! ، بذراع* 

نيالمغاري.واكتموانقلم1 •اخذ•، )ط(; )آ(في)م(، . )ا(في)ن(ت 

صحح.إمحنادءت " ٣١
. ٢٨ت فيح رجمته تندمت حامحل، ثتة هرض؛ ين الاه مد ؛ن جمد ا٠ 
نبممة سوي، الترشي، ذب ا؛ي ين الخارث بن الغر؛ بن الرحمنن ب محيبن م ذلب: ابي ،ن ا٠ 

]تترب٠ اءان ا-لحله روئ المائة. بمد ٥ ٩ ت ونيل حمسين، ر ثمان منة مات I اوعة الّسمن ماصل، 
رآ/،ا-ا(،رتياو.ب)ا،/'ا-"آ([.

ماتمتن. بآرع موته ئغيرقل ٠ الثالثة من تقة، ٠ المتيري ان كيصعيد• أبي محومعيدبن الت؟ري• مد ٠ّ 
والكواكبُتهاوب)لم/مم، لءرب)لم/يا'اآ(، بسا. ونيل: ملها، ونل: في-ُدود-أا،و، 

الأولانيات.الاوض 
(:٣٣٦.٣T/••٣(،واىJمس)١٣ْ/٢)٧٣١٩في١لأمحسامح:

;٣(  ٢٧المم.)T/ احمد؛ي والإمام ٠ التالي الخديث ثي الممتف وروا• به. ذئب. ابي ابن »ريق من كلاما 
الممنف:وعند ، المتري، معيد امن ؛ الممّ م ان إب ٠ به . ؤجرج ابن نال نال؛ طريق"ُجاج ٌن كلاما 

تهذيبكام معيدالابن عن نيئروئ محمدبن لأن نياصح؛ الممافي ولعل • معيدالفثري' ابي امن 
عنال.اروئ وصعيد،رثبها، نال من احد نلم الأب- مسعيدب ايي عن أناروايته (. ١١٩٩ليزي)"T/ الكمال 

ماحه؛يوابن (، ٥٢٧• ٤٥٠ثل)T/المفي - احمط روا• والخديث، ١ هنذاالحديث كماش ماصرة يريرة ابي 
بنم مع>ز من ^١(:ءل٠م ٦/١)٧٢وا؛نا؛يءاممفيالنهح: ص: 

"إمتاد•ت ماجه ابن س الذكور؛هاض - الزواتد ني ايومري ء.قال ءراام،ص؛ر؛• ءنام،ّدآ، صرو' 
المددامأم، احوروا• رئنالألمانيفىظلألالحتة)ا/أ'\(ا ممات،ؤ ورجاله سح، 

غيرماذكر•اترئ روايات له والحديث، ّ عريرة ابي عن ، جد• اصيدصن بن إبرامم خمأ0 من ٥(: ١ ١ ١؛ )٢ 
المئف،ءا;

٧٣٢٠و،يالأعتمامح: أه،'آ)ا-/ْه،(، الأبياءح: ني المءاري ني ممدالحيري ابي ردائه 
وايزايي(. ٩٤، ٨٩واحد؛يالمم)-\/؛ي، (، ٢٠ ٥٤)٤;  ٢٦٦٩المفىمح: و٠•٣(، /• ١٣)

ءدالحامافيالمدرك)؛/هه؛(،ماص ابن رواة  ١٣^(٠ ٣٧/١)٧٥، ٧٤يمفيال_اح: 
٧٣الثاح: ثي عاصم ايي ابن صد جدث، ين ابنه عن نعيي، صروبن وبتهارواية • اليمي دداننه صححه 

)\ا\ه.



اللسان، كنايجَ 

أركك؟ا«.اثسإلأ 
•قال الواسطي، الحمجد همد بن محني بن ، اش١١عبد بكر أبو —  ٣٢

حدش•/ قال داود، ستيدبن أحبرنا قال؛ المووزي، محمد حدثنا3هيرين/ ،/ا/ل 
بنتjيدال٤؛ بن محمد عن معدل'آ، بن زياد أ-تصرني جريج، ابن قال قال: حجاج،  ٢١٩٨

ارمحسقال: ه الني عن هريرة، عنأبي عنأنىلْ،-مدالمرى، المهاجر، 
ينرضب'لولحلوا حى ياع، وباعأ بذراع، وذراعا شترأبشنر، اقسمفم، مثذ 

ثذحقنوة(.

أحبرناقال: محمد، زمربن حدثنا قال: الحمدأيضا، عبد ابن —  ٣٣/  ٣٢ا/•

«.مد«.)م(فى)ط(:)آ(في)ط(:ث«. 'كررة■ را(في)م(:
ا-مئ.نخة ني امحا: ؛ ونونهاحرف)خ( الهاص في عصححت ومي ، ريزيد• الأصل: في )٤( 

السابق.الخدسث، تخريج انظر; أصح ولعاله ، المري• عيار أأءن )ه(زياالاو)آ/يآّآ(: 

ب:حسن؛  ٣٢
منشيخه، محمد ين حجاج يلقن كان لكونه ومعرفته إمامته •ع ضعيف النانأبميت داود ين يل حم٠ 

وُاو-امهالإمامواكي)ا/سمآ([. تهل_ب)،/ااآ(، (، ٣٣٥/١،Jلممرم،ر٢٢٦٠ماتس١^، 
رنه:لخرع إلاين ؟U/Y)xil_L ،)rاحد؛

ناحممرْ آ-م ني اختلط لمحه بتا ثمة المهمة، ثم يغداد تزل الأعور، الممتم، ممد مواين جاج: ح٠ 
منةمات التامعة، العلمة من الإصناد. قي ا،لدكور متئد اختلاطه: يعد رواته ومن موته، تل يغداد تدم 

.[ ٤٠٨.والكواكبالي_ات،.اللضالأول ٢(، • رالتهديب)آ/٥ (، ١٠٤لالتقردب)ا/آ،د. • ٦ 
نالؤترل• يدلُ، ُكان ناضل، فنه ثمة الكي، محولامم، المزيزالأموي، مد ن مداس، جريج: ين ا٠ 

امحرنيت ؤإذانال، حاءبمناكر• • • • واتحرت فلأن، وتال فلأن، تال؛ حريج اين إذانال احمدت الإمام 
،٤( ٠ ٢ التهذيب)٦/ (، ٠٢٠را/ لالتمرس_ا ٠ يعدما أو ه ١ ٥ ٠ مامت، ٠ المادّة مجن يه, نحسالثه وسمعت، 
.[ ٩٥ص التيليي اعل عراتم، التمديى اعل وتعرف 

لتنريب■ ادمة ايمن ثئألمت، الممن، ثم مكة نزل الحراناني، الرحم—ن مد اين معد؛ ؛ادين ذ٠ 
رتيدس،)م/آا"م([.

،١(  ٧٣وتها.يب)ا/ ، ١( ٦ ٢ آ/ ]تمريب،) ة. الخاممن ثمة، الدني، ، المي، اليام• بءت< نيُ■ جمدين م٠ 
وتهلس،اتكمال)مبمآاا(.

]تمرما. ٠١٠•صتة ماُت، الثانية، من ، بت، ثمة الدتى، الممري، ايومعيد ان كيالمري: ئومحمد ا0 
 /y( ،وتهدست /a(٤  ٥٣ ]) ابوا الالخدبث، في إليها الإشارة تمدمت، صحيحة مواعد ل والخديث، ٠•

المايق.الخديث، في تميم ثخؤيجه: 
مناصعيغح. حجر: اين الخافنل وتال ، اواه، الدمي: عنته تال الك. مع كمحرين احل من صعيغط؛ إّااد،ث -  ٣٣

والكاشف)مه([.(، ٤٢١وت،الس،ص/]التقريب)آ/آما(، .نءم.نن_هإلنالكدم،•. المائعة، 
ً• آيوه ايمأ وفيه 



——s—ءءءًءءء>ققبم
۴٨المزني، عوف علمُوبن بن اف عبد بن نجت حدسا نال:/ أريس، أبي بن إسماعيل 

بالدينة،٢ جدءر١ مني اض. رسول ثعودأحول كنا نال: جده، عن أبيه، عن 
-جريل ®جاءّكم نيه؛ نال - بالوحي.نذكرحديثاطويلا اللام عاليه ر* جبريل فجاءه 

وكاخذنبالخل، حدرالتنل للكم س تذالدين لمالكه بماندليكم،  ٢٠الملام. ءلٍه 
•ب* محب جحر لودخلوا حى اعأياع، ، ٢٣١٠٣برا؛إذ ،  ٢٢١٣٠^بمل 

١٢٢ حدثنا قال؛ البعوي، العزيز عبد بن محمد بن افه عبد أبوالماسم حشذنا _  ٣٤/
ابنيض: شهر- حدثنا قال؛ بهرام، بن النمد عد أحبرنا قال؛ المحني، عاإوأين 

شالدية•.امجد )ط(; )ا(في)م(، 
هتذات فيه تال، حديثا )فيكر ؛ بينمكانها جعل )ط( ومي • رم، من ساقط ااعلأمت؛ن  ijما؛؛٠( — )٠ 

٠ديتكمء يتعاهد جيريل فجاء ت الأصل في اكاتت ت بقوله عليه عالق ثم ، ، • • جبريل 
■قاع• . . . ^١٤. . . •فشر )مأ(في)ط(: ا.ثلاحاو،م•. )آ(في)م(،)ط(: 

([.٣٣٩(،J■لجب)ْ/٤٣٧/١،ساكايرلأمرس،)ب =
احطأفياحادساسدرق، ص المدني، عواس_اءيلينمحسداشينأرص، ؛ ٠٢٥٠٠١لّاءءرام<اضاد٠ 

وتهذيب، ٧( ١ / ]تمرمح)١ لم. ومالخادمح، له ردئ -. ٠٢٢٦سه مامحت، العاثر؛، من ح_؛م. 
محٍحأ.كماممدم.محنالخديث،لهشوا*او رهتذاالخزء . ([ ٣١')١/ 

^اتجرا؛ي.بأ.لرلئمحا.ك-افيصمراتد)ا/هآ(، اينا;يءاءمفياثح: احرجه دميجه: 
 /U(٢٦٠ ،) ي وتدحس صعيفج، ت اه عيد كيربن افيه ت الهيثمي تالJا.ممات رجاله حديثاوبقية له الترما

،ءعفطاأسلالخة)ا/ْآ(آ.^،: وقال١٧٧
إتيه.حن إمتادا؛ - ٣ ، 

سهمات الثالثه، من والاومام، الإرمال، محير اصدوق الخاظ: قال الشامي. الأ'؛مٍيت ءوئب مر هر ي٠ 
شمة،وصفه دي-ة. بن ويعقوب والAجالي، معتز، وابن والخارؤا، ا،جمد، الإمام وقدومه -(. ٠١١٢)

حزم.وابن واليهقي، رالخاكم، اجي، رايعدتما، وابن دالت—ا؛ي، *اردن، بن ومرسن عون، وابن 
العجاليوثنان (، ٢٨١والميزازرأ/■رالكاثف>أ/؛ا(، ُتهالبمب)إ/أ،آم(، ]قريب>ا/هه'آ(، 

القيمة.له تشهد ومدا. صات. رجاله وبقية (. ١١■إ٠ G/ والكامل ، ٢( 
وته—ل.يب، ٤( ^١٦ / ]تقرب)١ ائمة. السمجن ا-وق، ءالدالي، المراري بهرام؛ بن الممع جي ع٠ 
•١(ا٩/٦>

منةمجان التامية، ٍأوار محن بالتشح، رى ثّتا، صة اليندادي. عبيدالخرهري ابن الجعل؛ بن لمي ع٠ 
.([ ٢٨٩)U/ وتهذيب ■؟•T(، )آ/ 'آه]ميب آ٠ 
٨^١صة مات التابسن، تمارصات ني العجلمي ذكرء • صحبته ني مختلف الأشعري، محر؛ بن الرجمن ا ب٠ 

([.٢٥٠وتهدبب>أ/ (، ٤٩٤وظربب)ا/ ولابن-مان>ْ/س(، للعجليص)يهآ(، ]الثقات ٠. 
فيهم■'رجاله،ختلغ، وتال: اليراتي، إلن الهيثمي وعزا• ، ١( ٢ ْ / ايند)٤ ني احل. روا، دربمبم*ت 

([.٢٦١]مجمعهموامم)لأ/



تناب
—صث— 

عنأوٌرزحدثه بن شداد أف عئم، بن الرحم~ن عبد حدثتا ت غال .، ٢١حوثبل
r،Mس خلنا الذين منن على الأتأ هذه براد »لحملنل٣، :؛ ٢٧٧اض.، رسول 

حاوور؛االمذةاثنمة(/.؟ا/د 
عماربن بتام حدثتا ت قال الأنماطى، حنان بنأيي إسحاق حاو»ثاتا — ٢٥ا  ٢٢٢آ/ 

حدتنات ئال ،، العشرين١ أبي بن ■صيب، بن الحميد عبد حدثنا/ ت قال الدمثض، ب/ن 

•ُكءمبن' ؛ )ط( ، )م( ؛ي )٣( • )م( ثن ّثا؛م • 'تال؛ )٢( • حوتب• بن •شهر ؛ )ط( ، )ح( ،ي ( )١ 
•ندرصاحبتهايشنع منهماغلن واحدة كماتثيركل اى ت الخديث رمعتن . التهم' ؤيثة ت >l_؛ ( ٤ ) 

•العثراء'.ت )ط( في )٥( لالنهايت)ا/مأ([. ولاضاوتان. ستريان ملأللثثن يضرب 

ب:ح_ن؛ -إمتادء: ٣٠

كارمن اصح. الغد:م لحديثه نماريتلنن، كنن مئرمحأ، صدوق، الدمثغي، ثمر ابن صار؛ شام؛ن ب٠ 
■وب ([• ٥١/ا وتهذيب)١ (، ٣٢٠)آ/ تتتريءه والارمة. البخاري له روئ . ٠٢٤٥مة مامتؤ العاشرة، 

صدوق،، صر، يروعن ولم الأورام، كاتب، ابرسعد الدمثغي، انمضن: ايي بن ءأٍم، بن اشد د م٠ 
([•ونيهت١١٢وتهن-يب،)أ/(، ٤٦١]تتريب)١/ممنالثاصمة. رممااخعلآ، 

خطآ'همر١^^، دماتللأدم الزمري ص ردك م ثقة!لاان الاض. النجاد أبي ابن دسزن،ز؛ه: م٠ 
لهملكن ([. ٤٥•رتهديب)اأ/ ]تترم،)أ/\\ام(، نتطنا<ْاأوءلناسح. اس. كثار من 

فثتامحت،.الإسناد، رحاله شة أما أءصد)قآآأب(. الإمام عن الخلال، رواية كما؛ي متاع 
طمات ابمة، —ُنال جلل، ثنت اللب، أبوصر، ءمرُ، ء~دالر-سن؛نممرو؛نابي لأنذام؛ ا٠ 

الكاثف،)آ/دْا([.رتهانيب)أ/دآأ(، ]تترس،)ا/ما<؛(، . ٠١٠٧
يلنمتني الخاننل، النغه ابربكر، كيه شهاب. بن مداش بن اف مد بن لم مبن معد لرنري: ا٠ 

،٠١٢٥منه مات، الرابعة، ايلثعة رزوص من ين. الدلمن الثالته الرتبة الحالغل؛ي ءد« ؤإتتاته. جلالته 
صالتغدبى اعل ، وتمرين، ٤( ٤ ٥ / وتها.يب)و ، ٢( ٠ ٧ ]مريب،)آ/ أومتمحت. سنة ذس، نمل رمل: 

(١٠٩.])

]تتريب■ الللث، - ب حلألة م ما;ت، التاسن، كبار من ثمة ٠ المنادي متلة بن تمدالرحعنن تحتابمم; ا• 
)ا/اا<؛(،ُتهذيب)ا-/هأأ([.

التخريج.م كا ، العرداء رابي مالك بن ءوف حديث من مرلوصة شوامد له والحديث، 
العلمني اكردا» أبي صن والترمذي ، (  ٢٧)ا*/ مرنوعا مالك بن ءوف ين احمد الإمام ت نحر• روئ ىءربمت 

صوص تلرل؛،)ا/ا،ا<(، الني اللريشن الحاكم وأحرج أحنءرساأ. وتال: ( ٣٢)ه/  ٢٦٥٣ح: 
حديثامن صحيح 'إصناد• الثاني؛ عن ونال( ٠ رواته' بجميع الشيخان( وتداحتج ءصحح الأول(; 

مدمن'لريث، ب( ١ ٢ الإ؛ان)ق؟ لي الحلال احمدبرواية الإمام روا• والحابث، • الدبم، ودالته ، المريع(' 
عنحيينه العزضأحر مد حدتني قال: الغلطثتي، اه بد أبي عن ساعكرمة، تال: صرو، بن اللاث، 

iنل.كره ، .٠ اليمان( بن حديقة 



^صءءءًًءضققبم
عنءنالمثنا;حي، الزهري، عن حدثناأا،يوسينبم، ت ال نالآو3اعى، 

تخطونلا ياكنل، حذوانمل دلكم، كان أثررآآ،نن ءمحس نال: المان، بن ندمة 
٢٢٣٨هضها ارل ويكون ^٠، ترو6 الإملأم زى ولطمن / ولا ءلرمهمل'آ،، 

فمابالمعمد، امة من اكناق ذهب أنوامت يقول وحتى •محافعا، لاترى حتى الخ|ئرع 
الكذبونأولتلئ، ي؛همل٦ا، بصلاة يملون ما حى للغا كان من ضل ص الخص؟ اكالواتلْ؛ 

ياودجال«ص،.ياJءفهمر٧، أن اش على وحق الدجال، امتاب وعم بالقدر، 
عيزعاقل عالم محن الأمن هندم أم تصمح من الله رحمن - الحسن بن محمد فال 

نالكما الكتا؛ان، أهل سن علن أمورهم ، ١ ُجرىل - ّحءم العامل٩، - أكثرعم أل 
٢٢٤٨الحاهلية، أهلأ'أا، منن علن أ ورآ١ وئيصر كمرئ / سن علن ، ١ را .، ^، ١١

وأمروغيرهم، والأمراء الممال ا ١ واحكام١٤ وأحكامهم، السلطة مثل وذلك 
والولأنموالشرب، والأكل والحلية، واللباس، اكن موالوالأفراح، انب، المم

جهايت،س والكاست، والثراء، والح ة، والجالوالجالس ٢ ١ والخاومآْ والراكس، 
الكتابحلاف عالئ بينهم نحري ا، مرحهبملول ذكرت لما وأشباه كنيرة، 
المتعان،اش الني.، قال كما تلنا، من منن علن محنهم يجري ؤإثما ا، ١ رالئةل٦ 

أدبهئد عاقل إلا هندا مميز ا ^٧١ الناس، عم ند الذي اللأء ص يتخلص من أتل ما 
T/ن٠ / عليه. والممن، رشاد، لكل الوفق، واف اللم، 

»ام«.)آ(ر)م(،)ط(: >مح«. )ا(في)م(،)ط(: 
»تخدكمر)؛(؛ي)م(،)ط(: »>يمهم«. )TI(/،)م(،)ط(: 

>صالرات<.)ط(: )٥(نر)م(،  ٠'صهرأس0 ٠ /ءم\ 

ولعالهااصح.اسهم*، )آ(في)م(،)ط(: 
>ءحتءم<.و؛ي)ط(: )ب(؛ي)م(ء؛رواضحت، 

م؛ماسك ٨١ )ط(.، عن)م( سائطت ( ٨١
!والعامنهم«.)؟(فى)ط(: 

'بمممح،••أ'ا<فيسمت
'او•.)لا(تي)ط(:

)آا(في>ط(:!او•.
)*اا(ممةأامل«;سس)م(،)ط(.

.أإلج.،وأءكا،همفيانمال،.وفي)ط(: أوأحكامأ. )أا(في)م(ماذطكلة: 

:::؛محئأ؛;ة؛;:مح..



ه_ئب١!.٦٣ 
وسوءمذاهبهمانحوارج، ذم 

َ'ار

آوفتلوهقتلهم من وثواب فنالهم، ؤإباحة 

سوء،نوم الخوارج أل وحديثا ندعأ العالماء يختلف لم الحسن؛ ين محهد قايأ 
فليسانمادة، ش واجتهدوا وصاموا، صلوا ؤإن ولرموله.، ِ تعالن - ض عصاة 
سافعرذللت، وليس المئكر، عن ذذإيد\ش' الأمر ذظهررنل١، لهم، بنافع ذس 

وند/الLمين، علئ يموهون يهوول، ما علن القرآن ثأولول نوم لأنهم لهم؛ •ا/م 
بعده،الراشدون الخلناء وحدرتاهم المزه، وحدرأم حدرلأ،اش.تعالئ-متهم، 

باحان.تعهم ومن -، ه - الصحابة وحدرناهم 
بن/مذهجهم علئ، كاف دس اظ؛اةلأ،الآثثسالآلياس، هم واiخنارج  ٣٢٦ا/

الأئمةعلن ؤيخرجون وحديثا، فدمما الذم، هلذا يتوارثون الخوارج، سائر/ ل  ٨١

•اظهردا؛ 'ه تني)ط( )١( 
■الحال-ع، في *حذرتا* د*يلط،• *حذرنا•، والثامن؛ عطمومة، الأولن؛ فيرم( )٣( )٢(، 
•*تقولول عم آما دتناقمن اِ'سملارلذاب الشرإدا برئ • باب *م ولجرا' كبرا لأنهم بذبك؛ سعوا ر٤( 

؛[ V.؟ الغرة: ] ي اشِ مرضاتء ابمناء شة نشرك، نن الناس وثن ؤ وحل: م الذ لتول ^١٠ ١١نحن 
ري(أّرا اد؛ ٌلبرّري إح الٌُذُلا'ُلر■ • الج—اترة الأنمة فارتا حض بابنت ؛عناما اى؛ 

ؤبموف• يريا تخ-ريجه وّجاتي الرب•، من هم الالدينزمروثا من •يمرقون ا-دددث: 
المداءعيا ثاصب من كل ملن يطلى وعرامم ■ نامي ليبال' ح—سرنامحب. ؛ بالتواص~_، 
•الحكمين ولإنكارعم ، ض( إلا حكم زلا • مقولتهم من اخذا بالمأكثعة؛ ينمون تما وايغفه. 

.مالأتالإّلأمين>؛/ي-آ(.انظر: 
*تكمرهمعلياوعبانواصحابوممايجمعهم؛ ندانترنتاالخوارجإلنأكثرصينرينزفة، 

صالغرف، بتن لالن-زءا • مالتحكبم• اورصي آحدعما صرب او صوبهما ومن والحكمض الجل 
ضوأكثرمم ّنوا؛الخوارج. اب الإمامابمتر-ولهتذا الموجيلن وجرب وكللاك' • ([ )٤٧

الحدودمناصحاب لايكنرون حنث ؛ النجداُت، *ي؛لك ، حالفوقد الذنؤرب، بارتكاب الإكنار 
فأمامخصوص. مهاومد ليس التي بالذنوب إنايكون التكبير ال إلن المثرين وذمت، مواشهم. 

زانياميته نمثل؛ فيه، ورد الذي الاسم علئ صاحيه يزاد فلا القرآن، في أووعيد حد فيه الذي 
كذلكذبالإسإنىان>كبصةص)مما([. سابق، ال]ارجع ومارثأونحوذك. 

•مواضللأكهرستاني>ا/هآا(ا ]انفلر: تامممرنم٠ةلأكمدين. 



٠ ٢١اللم^نلنل ريت>ثرن والآمراء، 
رمولعلن طس وهورجل اض.، رموو عهد علن منهم طلع ترن يأوورآ، 

ا)اونلك فقال; تعدل. أراك فما محمد، يا اعدل ت فقال الغنانمر٣ا وهويمم اش. 
متله،من الني. قممه ■ءمن_ءإفه_طه، فأراد ض'بمدل'إذالإماغل'؟اأ. 

ععوصسامه ، ، ٤ ل صلاته صلاثه.ع يحبرأحدكم له وأصحابا هثذا وأخسرأل 
٢٢٧٨س لمل ومحن بمالهم، حديث ضررئ ني وآمر الديزأ^ بمرمفس/ صيامبْ،، 

قلهمأوئوْ.
الأمربالعروقوأظهروا واجتمعوا شتئ، باليان من ذلك بعد خرجوا إلهم ثم 
اجتهدوند —، —يقم عمان بن عثمان يثلوا ، المديتة ئدموا حش النكر، عن والنهي 

٢٨١أطاموا؛،^؛،فما عثمان، بمش لا أن بالدية؛ي كان ثمن اممه. رمول أصحاب، 
ذلاك،-أ|قء.

يرصواولم محقي، - طالب ايي بن عر الومتئن أمر علن ذلك بمد حرجوا ثم 
حق»كاإمة )لأحكمإبفه(سالض-هت ت وقالوا تولهم، وأظهروا 

أرادوا؛هاابطل«ل'اا.

بمقلاش. عن وأ-نمر بقتلهم، - تحالن - اض فأكرمه - محص - علي فئاتلهم 
ْ/ع- محقي - طال، أبي بن عر سيف نمار / الصحابة، معه ونار ، أومتلوْ قلمهم من 
J,/TT/ الماعي. تقوم أن إلن حق منف لخوارج ار 

اوون«.»ال)ا(فى)ن(:
«وأول«.)أ(سس)م(،وفي)ط(:

«يالخمانت،.)٣(لي)م(،)ط(فاد؛: 
صيامهم!.. اصلاتهم. )ْ(»ي)ط(: )٤(، 
.الرب! س ايهم ^j، ركعا قيادة؛ )ءد( ني )٦( 

(L-(U عن نطة.)ن(
ءلناطونة.٠٠؛ )ط( في  ٢٨)

رلخك.ه!.)ا<(ني)ن(:
.٥١ت ح تخريجه انظر ( ١٠)





هتذا، ١ نأدتل١ دعض الثه، رسول يا • — محلك — الخطاب بن عمر نقال . ء أءندل آآقن ئم 
يمرأونهذارأصحاته إزرآ، أصحابي، أقل أم الناس بمحدث أن راتاذاش نقال: النافق، 

•الربة*لن ص اض بمرق لايجاوزحثا-معم،.تن'ؤىظ*ماى\ القرآن 
اسمانمين••)'آ(ساقطتسم)م(-وفي)ط(:)آ(»إن«:اقطتس)ط(. «اتل«. )\(فى)ط(:

 ٤( C الخوارج.تكفير علن وأمثاله الخديث بهتذا العالماء يعقس استدل
*قولتن علن تكفيرُم في العلماء اخلف وثب 
الدينعن لما*ومعلوم مخالفة وأحكام معائد من مااحدثوْ نتئلوواإلئ كمروعم الذين أما أرلأت 

الدينمن محرونهم تنثرإلن الش الأحاديث من حقهم وردني L ونئلرواإلن - نكنرومم باكرودة، 
وأعثالها.٥ ٩ رقم تحت الخالي اكارا كلاب •الخوارج وحديث: ، ٧٥وح: ، الخدين، صذا 
والثض،ايريكر، والقاصي •المخاري، حجر.: ابن الحانثل غال كما . العالماء مجن كمرمم ومش 

نيالنووي. الروصأ- صاحس، وكيلك ياض. القاصي الثناء٠ صاحب عن أيضا ومله وال؟رطي، 
٣٠لنحاوارى)أاا/ محاب١^٠.  ٠.])

أمرالإملأم احدمن إ"؛ماج مي الاجتراء ذمواإلنأل نهيولأء زكمرعم: المائلون؛*؛■م واما ر١يأ؛ 
أوثعل؛الكغريقول مجته _i-، إلالش الخكم *نذا مثل ننددمن موص درئمن ئظرألما من مر 
يهاامّتادل الش وحمالوأالاحادينق إليه. ذهب بما تاؤيل له يكن لم إذا تكفيره من بند مجاغ فلا 

عنالعياء من كثير ولهنذاأحجم الوميدا. أحاديث امن أنهاكغيرما ملن الأول القول اصحاب 
تالكا الأصول، أعل وأكثر والاتلأنى الصيس العالي أبو منهم؛ الخوارج؛ علن الكفر إءالأق، 
•٣([.• ابري)أا/ ايزحجر. الحانفل 

علىعن مماروي وامتثهد بمثال وابن )الخطابي الحانفل: كمايدكرء - ابما - لأل.٣ لجن 
صحيحيسئ اليري ذكرء ما ويؤدْ • ثروا• الكفر رمن ت تال كفردا؟ عل النهر؛ اعل عن نل حع، 
نلأحاترأ إماما حالفوا ؤإن نقاتلوعم، محادلأ إماما حالفوا ارن لقال:. الخوارج وذكر - علي عن 

(إنى٣٢/•١١صاسممافال>.وعزا، 
أميريا عنولأء من غالوا: عرالأمورية قل نا قال: الهن من وردي الامتقامةأيضا• في حشتش 

إلاد١محلأذكروناههإلاقال: فانقون؟ قيل: روJ ءنالكفر قال: ؟ ١٠٠أكفارالو،ن؛ن، 
وصموا،.ليها لعمرا فتنة أصابته.م قوم قال: ؟ ١٠٠فما نل: كبرأ. اف يذكرون وع—ولاء • تلملأ 
•٣(.ا/> )١ ٣١٥٦٨مال٠الح: انظر: 
فيوالثاني ، ٦( ٢ . ٦ • الئة)ّا/ ]منهاج بما ابن الإسلام شيخ ابمأ؛ أكفم.م م، يرنغ دمع 

معاملةلهم لعاملتهما العرين مد بن وممر عي! *ع لهم ■؛7ًّئ بما وامتشهد ، i١٨٦)٦إالاعتصام 

آرازعافرقة لكل لأف فيهنذلر؛ أوعدمه، باككفير مواء جميعا، عليهم عام حكم إءللأق 
إلنالصلاة بقمر نالوا فالذين ذلك. إلن يهل لا ،١ ومنها التكفير، إلن يمل ما قمتها ومعتتا-اتها، 

علمالش الحارم بعض نكاح أجازوا والذين ' )المدعية( وعم والماء؛ المساح في واحدة ركعة 
اتئه،أنكروا والدين الئ-تأن، من يوسف صورة أن أنكروا والذين • بالمرور؛ الدين من تحربمها 

يقتضيوهنذا المحاية، تكفير،دأاأعلام وكذلك كفرهم. في شك لا والاحادي: منها المواتر 
وخروجهمكتحزبهم، أماماعداها؛ • أمور مماوردمن لكبر bنكار٠م للمي. تكذيهم 

واشلاتكئر، فهثذء الملمن، دماء يها امحتحاوا الني الفاسدة التأؤيلأت وبعض الأئمة، علن 
الفتاوئمجؤع م: اننلرء وعدمه، المتاوعة تكفير قضية في نميس كلام الإملأم ولشخ • اعلم 

فمايعدط)*ا/اه'ا( 



يعنيعمر- أبي ابن ■حدثتا ت قال يومف، بن هارون أبوأحمد ؤحاوفتا —  ٣٧/  ٣٣١ا/
حا؛رلآاأ0النيعن/ الزير أبى عن عينتل١، بن سمان حدثنا ^نئداسنى-ذال:  ٣٣٢ا/

لهنقال بلال، حجر والبرفي حنين ذتاثم باإونراتةل"آا، التائم م يقكان ./  ٢٨١
^٤٦٠لم إذا بميل' فن *وبمدا ت فقال ثعدل، لم نإيك اعدل اض؛ رمول يا رجل 

ممحذا فإن دعه، #لا. ] يقال عنقه، أصرب اممه رسول يا يعنى •' عمر فقال أعدل؟اا، 
منالسهم محنرق الدين'كنا من ينرمن بمبماورترادهم، فلا القرآن يمءون ؛ ^١٤أصحاب 
التهاأ.
حدثنات نال الوامطى، الحميد عيد بن محمد بن افه عبد أبوبكر ح^اذتا — ٣٨

أزالضءنجا؛رلْ،، عززالجر، حدثناتانبنزنان، تال: / ا؛نالمذرئ، •اأ/د 
ثعدل،لم فإك اعدل فغنال:/ رجل، فقامل٦، بالجنراثة الغنائم م يقكان .ؤ  ٣٣٣ا/

وش)ط(ازمحخ. ملم ولا الس م ولست مصححت، وص ، معد• بن يمن رعن إمحالة: ؛ي)م( )١( 
)ا/؛اه(،الكمال تهدب كما؛ي الزئير، أيي عن ندررئ وصييان هت؛ ٠ معقومن ي؛ن جعلها 

التالا٠)ط(: قي)م(، )٢( • الزيادة ثْ درن فالإبادعتصل 
وأهلراءه، ؤيثسددون عينه يكسرون الحديث أصحاب إل ثم إجماعا، يكسرأوله - ءالجنراهء )٣( 

عنونقل • جيدتان روابمان إئهما ' ياقوت قال ** الراء ؤيخغنون العتن ؤيكتون ي«خطرنهم الأدب 
ومذهبيحممرلهصا، العراق وآهل الحديتية، ؤثعالون يثنلرته الديتة آمل آل ١^^٠^ بن علي 

الLلدان]معجم أترب. مكة إلئ وهي والطاف، مكة من ماء وهي * ابعرانة تخفيف الشاقم 

اعدلء.٠ئالرجلت )ط(ت )ا"(ز)م(، إنء. قال؛ رعزجابر، ت )ط( )ه(في)م(، 

بم-بمدء:حس؛ذه;
أيضا؛وب الخدثالأJمرآما. ر ص، كما ر؛ ي ٠
لكنعينة، ابن ولازم التق صش صدوق، مكة، تزيل هرُسدبنتحينينرِ، اث-ليت جمد ي٠ 

وله(، ٥٤٢)Y/اكارخ انفلر؛ ممن. ابن منهم؛ واحد؛ غتر وف وتد ممن؛ ٠ غعلة نيه كانت آبوحام؛ تال 
ومقدمة(، ٥١٨)ه/وتهيب )آ/حاآ(، ]تترب - ٠٢٤٣متة مات الماشرة، من حديثا.  ٢٨٩سالم مم 

([.٣٥ص)؛ّآ، الإيمان، ممايه 
وكانيآحرة، حنتله نص حجت، إمام حايفل، ثقة، اهي، ثم الكرم أبومحمد عمران؛ ين هما بن لحان م• 

وتهيب٣(، ١ ٢ )١/ ١ه]تترب  ٩٨منة مات الثامنة، اليته رزوص من الثقات، عن ولكن لي،، ؤبنا 
بع.سمدم.والخدين، ص)،آآ(آ. الكر١كس٠النيات، (، ١١٧)؛/

السابق.الحديث، م نندم 
كسايقه.حن، إمئاد•؛ ■ ٣٨

-.٥٠٢ ٦ منة مات العاشرة، محن ثقة، ا الش أبويحنن، الترئ، يزيد بن اه مد بن محمد المترئ؛ بن ا٠ 
([.٢٨٤(، ١٨١لهمب)أ/ 

•٣ ٦ رنم؛ الحديث م نندم دمبمه؛ 



عنقأصرب دعنى I — ٍلمح عمر— نقال اءندلي؟اا، لم إذا نندل، فمن اررنحوئ،ا I نمال 
القرآنكَ-نمءون اصحاب .أو؛ي ٢١١^أصحايأ سا فإن»ع *ذعت، نقال: النافق، هندا 

الري.من اليم بمرق  ١٠٢الدين من محاريراض، لا 
بنمنصور حدثتا تال: المعلى، أيوب بن عمر حمص أبو حار»ثاتا —  ٣١

أمح(عن الرغ-رى، عز،عر(الآور'امي،، برمق، بن( يزيد حدثنا ت نال أبجٍ،مراحم، 
بيناقال! الخيري، معيد أبى عن الهمدانى، والصحاك الرحمن، عبد ين سل«ة 

يات التميمذرآ؛ ذوالخويصرة نال إي تمما؛ يوم ذات م يقه اض ول رم
نماماعدل،؟ااا، لم ندلأإدا قس ويخلث،ا • افر.ؤ رمول فقال اعدل، اض، ول رمح

خطآطعي:)٢(ثي)ط( ا»إرا*ندا•عاصحابله،. )ط(ت )؛(في)م(، 

بمم.إض:حناب;

ا،حديثي يكتب صعق •ع ارم ؛ مدى، اين ونال ايامعت. من صمغا، \ؤتجي،  jMjيرمحغا؛ ين نيئ ،٠ 
رند(. i^(\^/rwr_(، ٣٧٢٨راكتربمب)اكي)أ/ْهى، انم: اتركوءا. ونالالدمي: 

اينالخعد رصد ، ٦( ْ / سند)١ الم أحد عند ممما ين ومعمل ، ٦١ ٦٣ح؛ الخالي( *:د الرلد تابعه 
ينجمبدللئ،.• ومريم  ٩٢٤نراثح:اييالعترينرهدابنرايمرعاصم 

.آ،و ٣ ٥ سة مايت، العاشرة، مر ممة، ، الكاتب، الغدادى أبونمر افزمر، ببر *زام• ام ين رر س٠ 
/T(،_<.<-[٢٧٦ ،).]رمدبب)'ا/اام

السندنر راحمي (، ٥٥٢/١)"٦١ ٦٣: الأدبح نركتاُت، صحيحي ي الخارى روا• الخديث دمهجع؛ 
محم(: ٣v٧/١وامحامرنرمببسط،)(، ٤٠إأآ)أ/•:

نروأبرداود (، ٢٤٤)V/ افد نر وأحمد التالير، ا-ددسث، نير المتم، وروا• • بي • الاوزاِر. مر»لرتذ، 
مدوائم، مالك، مراضرينر دءامت، ين، الاوذامرمرتناد؛  Jijمر.جبلهم : ١( ١ ١ ا/ ٢ اث)عون 

رالندتي(، ٥٦)T/ السند م واحمد ت ااكغاح م الرزاق همد ودرا• • الثيري 
وابنائيعاصم(، ٢٩٠رآا/  ٦٩٣٣اتاةمممينحت يريز،(، ١٣٧،ي)صني١لإبمانح: 

٣١١•نيرادانب،ح:الخارؤ( وروا• يه. . مرالزنرك(.معمر، مرءلربج( جبهم ح؛ْأارأ/أ،ْ(؛ 
آأبم)آ/آ،،(:اثح: نر مامم ،أ.ا)أ/؛،لإ(،واضرأمر ص: 

ويعفهاهمنرأيبرمعيديعمهامعلولأ، وردمنرطرؤااخرئ والخ-ا-بث، ■ يه • ■ الرنري من'لرين، كلهم 
الترآن)آ/بما(،تماثل ون، (، ٣٣الضر)A/•ونيررُا.الخارؤ،ز،الآنسا،)ا/آلأآ(، مختمرأ. 

لمموروا. \ب)يإ0\أ.0ص ونير (، ٦٧اكانؤ،ص/ونير الرمميزر)أا/مخأ(، احاة ُز، 
اس،م،همءلآ)ا/؛-أ(،رمداودم،سه)من^

نراارناذ، ومد (، ٧٣ ٨٨ند)مه، النير د وأح i.(\\A/U)(، ٨٧/٥ار،)واكما/بم.ا(، 
(،٤٢٠، ٤٢٤، ٤٢٢وردنمر.ماام،تز؛م،افد)ل/اأ،، وك 

وءر،أبي،بكر.-ز،افد)ْ/آ،(ومرم.(، ١٢•والمائيرر^ 



ررلأإنJنأصحاأئال: لىأض1رب'ط4، اىJنل١،/ يارسولاض! فقال: ءمر_تي؛قي، ام،٣٣ 
بمرقر؛اكما الدين س بمر،ون ، ٢٣١صا!،،رصٍاءاه»ع ،  ٢٢١٥١٠٠٥صلاثه»ع يحقرأحدكم 

يوجدفلا / مظرإلىثم شيء، ٢٦١٥٠يوجد نمنمرْ،فلا يئظنإلى انبت، س السهم  ٣٣٠ا/
فيء،ب يوجد فلا سذْرو، إلى يئظت ثم فيء، ف يوجد فلا م4ر٨، إلى بملي لم يء، فف 

مثليديع إحدى  ٢١'١٣١رجل آثهم الناس، س رقم ح؛ث على يحرجون والدم، المزث تى 
منهندا ا ١ معت،رآ لأشهد ت أبومعيد مال ، ٠٢١١ئدرذرراتمن؛ مثل أر الرأة، ثدي 

قتلهم،حنن - قلقي - طاف أبي بن عش مع كنت وأشهدأمي ، اممه./ رسول  ٣٣٦ا/ 
/اممه.• رمحول، نعت ١^^، النعت علن يه فاش واكسرما،فىاكنى، ،آ/د 

حدثناI قال مزاحم، أبي ين منصور حدثنا نال! أيوب، ين عمر حعاثنا — ٤ ٠ 

صلاتهم•.. . •صلاتهم. )٣(ني)ط(: )٢(، •أتأذنني،. )١(في)م(،)ط(: 
«همق«.)أ(في)م(:

ل(ص عادة)ن اليان يبض. لها يكن لم ما الٍف حديده ومر والرعح، اسهم حديدة •النصل،; )٥( 
هتأ.)1{فى)م(،)ط(:)\\/\\\■(. 
 :،^^•)U( انئلر: اش!لفىاتم. نب'نوئضثحل ،)انواليالمهاة)آ/'\آآ

)ه/اآا(س)رصف(.ء
وهوندحا، كان إذا ينحت، آن تبل الهم هو وقتل; المهم، متل والقفي; • •نقيبه، ;  ٢٢١ش  ٢٨١

اث1لملالحديث،; ني والذي . )كداالقص، مد النمل ذِكت ا.ندبث، في حاء ند لأنه أزلن؛ 
انالنوانغر؛ ، ٢٧٣]النه-اية)ه/٠ والنمل الريش بض ما الهم من ص ينل؛ الثك،،• 

>ه/ا'ام(بة)نضى(.
]النهايه>أ/خآ([.•تدنا. راجيتها: )ا*(ءاكدد،: 

صرادثدة ونل; • وغيرها المن ش السواد والدعجة; والدعج ••خدج،. نيادة; )ثل( ، ني)م(  ٢١)"
العربا;عند وهي • فمط الخدنة سراد العامة; عند •الدعجة ; وقال، ساقها. صدة المن؛ي 

]غريبمظالم. أصول أي; ادعج؛ وليل • الخلد أمول إذاكان أدمج; دجل • ينال( • رادالعام ال
الهاية)مأ/بماا([.وانئلر: الحدسث،)ا/'\مام(، 

تتدردر،والأصل; وتالم،، تجيء ئرحرج، أي; ورثدودر،؛ • اللم من المهلعة ت •اليممئ، ( ١١)
(مادة٢٨٣/٤ان)(،والال١١٢/٢(،)١٣٣/١الهاية)املر;

•ِأ.)ما(ني)م(،)ط(: •سعت،. )ماا(؛ي)م(،)ط(; 

ثيه;حن؛ إمتادءت ٠ أ 
(،٢٢٤)م/أحد عند الغيرة أبر تايعه لكن ّ ال—ابق ا-لحدبث، مرني كا وهوصعن، س،وممر؛ نهد ،٠ 

نيدارد)ما/ااا(ومرما،ت؛نمبازس.
وعرالدلبن، الثالثأمن الرنة من الخانئل _• ، بت، ممة المري، أبوا-ظاد، الدوم؛  ٥١٠٥مراي؛ ي٠ 

وتهدم،=، ١(  ٢٣)X/]تنرمح اباهمأ. ل روئ الاتة، بمد يثم؛ بعض صنة مالت، الرابعة، الطنة رأس 



ورمالك بن أنس عن عندتادةيندعان، ء-نالآوواعى، يوش، بن يندرا؛ 
دمل؛اورقة، اختلاف أم في انكون تال: اض. رسوو ٢٣١٧٢اiحدريل٢،، معيد 

٣٣٧٨ى سبمورن ص، القرآن/ مءرن اكنو، ؤسرن البل بمسون رم 
والحيمة،شرالحلق مم لريلْ،، على مبمّ حش قوجنرن لا لم الرمئب، ثن المتهم ننرى 
;م١٢محا قلهمل٦ا شي'م،في ث ولترا اش -، ١٠١٢^، ندعون أوئوء، قلهم'/ لس ءاو؛ى 
أاكءب؛قأ.I تال ميماهم؟ ما اض، يارسول نالوا؛ م؛همأ، يالد أدر 

حدثناI قال الوامطى، الحميد عيد ين محمد ين اش عبد أيوتكر حدكتا —  ٤١

رابويزيديزيدوفي)م( ثخ؛' ميعاحرف وجعل رايو'' • إليهانوقهاكلمة أنحاف • الأصل قي  ٢١١
وفيحديثا• بخط •كانهاريوصنا• وحعل الأولن، كلمت'تزيد' شطباعلن ثم ، يرمقا• ابن 

يرمقا،.ين يزيد يرمنا ُأبر ت )ط( 
من)ط(.ومانطة النامخ، يخط عاص)م( في مفانة ؛ الخيري• 'دا؛م،"هيد  ٢٢١

اثطةس)م(،)ط(..0ا'نم•: إن•• •تال: دررط،؛ •٠، إن •نالا: ر٣افىرم،•• 
التهايةت. الوتر مرضع ت التهم ويرق • تصحيف وعر ، نرق• •حمريزيدثن رط،: ،  ٢٢١نر٢ ر٥ 

المتت،.إلئر مححته ثم )ن( الأصل، نر وعر •تاتلهم•، رط،؛ را'،ز،رم،، 

اصنم،مر)آ-ا{[..أيا(،وضفااعل ١٦٨مر)^^راسل 
اينر.المنرالخديث نندم ٌمبمبم: 

تمع حن؛ إمحقادء؛ - أ 

مالتعراويلها.صة مات مرتمارالتامة، دارعام. يرق، ص المرمح،، ايوملمة التزي: خم حادين ٠ّ 
 ،r؛r_[ ٢ ٩ • / وتهذي٢ا)٤ ، ٣( ٤ ٣ / )١ ]) • وتممامحي، وغير• مانرالث، مدارزاق، ناسه رند
•انظراكمج • ينراحمدنرالمنة مداه 

]تتريبماتطن\/با،د. مراس، لكcكانبمح، صدوقرزامد، الممر، س-،^،٥: •آم ب؛ ر٠ 
وتهل.س،>^ْبم(،رالكاشغ،)ا/اآا([.(، ١٣١)ا/ 

صةمات العاشرة، من تقة، الراد، ،، JU_Jمومئر؛ابر الغدادمحر، لهرابنر*وران الاه• مد *الوه؛ن نا ا٠ 
([.٨/١رتهديّح>ا(، ٣١٢]همي_،>اأ/ >. ٢٤٣

الرابعة،تمار •>، ثتة، بكيته، •نهود - -ارالكندي الآذبي بن"محب اللك *ومد شمتج<'' م ا٠ 
([.٣٨٩وتهذيب)!/لميب)ا/ماه(، ماتصثتخ1اه. 

]تتريبقدالازارنة. مراكالتة، تتة، المرة، -كن المر، ابوحالي ١^^: مررآاح ادك د ئ٠ 
)ا/أاإ(،وتهدبب>ْ/أ-أ([.

اييابن بعمه وروئ • به • ■بمغر• ار'ا/ْْا(مزرشق  ٣٨٦١^نرالْشطح؛ ارزاق، ب- روا• ٌمبمي؛ 
jaCxta)^/ ١٠٢٤بناحمدضر١^٠^  ٥١مد وروا، )ْا/أاآ(،  ١٩٧٥١^ي—ةرهاث،ح: 

إلنءعٍح ؤإصاد• . ؛٠ . الج-ننج،.ران حممرايمر ملمة بنر •ننال حدسا نال،: عاررن، يزيدبنر ءلريت، 
كص.



ََُُْ َءَُك ُِ َكُك

تقال سليمان، بن جعفر حدثنا قال؛ حاتم بن مسار حدثنا I قال اش، عبد بن هارون 
كنأِاالآحسارعن/ ءنءسداشينرباحالآصت.اري، الجرز، أبوعمران حدثتا  ٢٣٨ا/

يعةمولخهنم ، لهر٢، أنوار عشرة الحرارج يثنه ولمن ؛، ورازل• ئال 
زمانه./ني اض نبي داود عالئ حرجوا وكد ، للحروريةل٣، منها باب أبواب، ط ْأآِ 

الدينالحوارج، الثتراة وهم الحرورية، صفة هندم ١^٠١^،•' بن محمد هال 
]أله الثن إلأ ناريلع ملم وما نأوي؛؛ وابمناء ال؛ث؛ ابمناء مد نثابه ما ملمعون ؤ تعالن اض قال 

صفته.ه—رث ممن أمته النثي. حير وقد • ا ٤ الآيةل ء ٧ • عمران 
تئال عمر، أبي ابن حاJثنا نال! يوسف، بن هارون أحمد حديتاأبو ء ٤ ٢ 

أالوران«.)ا(في)م(:
يظهر.بما زائد؛ وص وتفى)م(،)ط(، بزيادة; )آ(ىواشالإهل،)ن( 

ويه. مدم كما الخوايج من المحرولة إليه نسيت الكولة، يظاهر مومع إلن منسوبرن • ءالحروريهُ )٣( 
.( ٢ ٤ ٠ / ٢ ) اللدان معجم ت انظر - غبممحه عليا- خالفوا حين واجتماعهم تحكيمهم أول كان 

.«الآة.. ،والراسمحرنفيالطم. )ط(: )؛(فى)م(، 

صحح.-إمتادءت ٤٢
. ٣٧ت فىح ترجمته تقدمت العدز، محمد هو عم؛ ام بن ا٠ 
ستين،ثلاث موته نيل ئغير ثمة البصري، أيومحمد الصلت، ين الجيد عبد ابن هر اكقس• الوهاب ب ٠ 

؛([٠ ٤٩ر٦/ وتهذيب (، ٠٢٨)ا/]تقريب • الحماعة له روئ -، ٠١٩٤سنت مات الثامنة، من 
أس،الشي أصحاب مجن ثلاتثن ادرك الدتي، التئمي، افه، عبد بن الد هميد بن افه همد هو مأي،-ةت أبي بن ا٠ 

([.٣٠٦)/وتهيب ]تقرب)ا/ام؛(، ^. ٠١١٧٠^مات سالثالة، ثقته، ثقة، 
تفيح والصف (، ١٩،١٨/١)٤٧ح؛القيمة في ماجه وابن ، ( ٤ ٨ )٦/ السند ز أحمد رواه دميجهت 

بنمعد روروا0 كثير; ابن الخاظ نال به. . عاتشة.عن متكأ ابي ابن عن ايرب طريق س كلهم : ١٤٩
عبدروا،، وكذا . يه . أيوب. عن التقفي الوهاب عبد عن نيه، مفي العدني( وصوابه )كذا العبدي يحين 

حديثُن صحّحبم ني ماز ابن رواء وند • ايرب عن واحد ض روا• وكدا ماسر، ارزاق، 
عنثروا،اكرطىءنبتيار، الخدا(وء؛رْ، وشالترمذي: يتابعايوبأبوءاماارازركلا• به• • أيوب- 

يحننبن حناد ين ت ش ممرد وعنكدايراءمعتدبن يدكرء• • • الخدان عام ابي عن الثالس يائي ا؛ي 
ننربن ونانع القاسم بن رزح حديث من ابن وروا، ، ■و\ئث< عن متكة ابي ين اف مد عن الابح، 

حيضمتكأ؛ ايي ابن عن روايته ش نانع ونال • يه • • حمالثة من تنئكن ابي ابن كلاماعن البمثص؛ 
لموم(، ٢٠٩)a/  ٤٥٤٧يرح:التنني البخاري رواه ُالحاويث، . ٦([ ع-تااشير)آ/ ا ذدكر،ا عاتثة. 

الئةيائي/، وابر رص'ا'آآ(،  ١٤٣٣وايوداودالثاويفىسح: ها-أآ)؛/'أه'آ(، فياسمح: 
١٤٧اكد.ةح: ُالدار.يفىّته: آ؟هآ)ْ/آآآ(، والترمذيثيالتنميرح: )ءرنآا/"ا؛"ا(، 

رابن عن التننري، إبرامم بن يزيد طريق س جبيهم )ا/حاا(:  ١٨٧واللألكاليح: (، ٥١)\ا 
سمعهءصثحيح. وكل • هتا عما وعاتثة متكة أبي اين بين القاسم بزيادة عاتثة، عن القاسم، عن مليكة، 



ن

٣٣٩

ن؟/ آف ٢ ١ عانتةل عن/ ثتكآ أبى ابن عن \إب، عن / الث_ض، الوهاب مد حدينا 
موأحر امحتاب ام ص ئأءكثت طإآو< الكتاب عنك انزل م ؤ :  ٢٢١٧اض. رسول 

يقمواريكر؛اونا الفثغر'اآ؛رابمعاء ١^١( ث ٠^١ زيغفنمنون _يئويهم J،liفامآ ،مشايهان 
نجنب،مم'ابي'شiقال: ميكإلأاس...ه]آلصران:لأ[، 

J»/Tnاس.صالى.ةاحذ'توممأ./ 
٢٤آ/• حدثنا ت نال حكيم، بن يحين حدثنا ت تال داود، أي أبوكرابن  ٤٣/

عاسهر٦،عن مالك؟، أبى ابن عن آتوب، •حدثنا تال! ال«جيد، عبد ين ١^^١^ عبد 
أمص ئحكنات امحغاب عيك أنزل الذي م ؤ ; ، ٧١١هنده تلا البي. أل 

Tisis»يا فمال: الآلابيم]ألصران:7[، ؤو>ادلإإلأأو''لوا/ قول،: الكتاب...لآ،إنى 
،.صار.سمنوهمأ.٥١ض ا1ذين'تحئاداون إذاناثم _، 

حدثتانال: أحمد، بن المثنئ حدثتا تال: داود، أي ان م —حدئتاأم  ٤٤

.٠٠٧١١رعثذْ)أ(في)م(،)ءل(زيادْت اتالت<. )ا(في)م(،)ط(زياد،ت 
'ارايم•■)ْ(فىرم(:)أ(فى)ط(اض.نالآةإنىح )صفي)م(صسالآةإبيها. 
•وأحرعتشابهات•.)٧(؛ي)م(،)ط(; )ا'(»ي)م(،)ط(زيادة;اتاوتا•. 

وكيرأماكبرأ، يالثة ص متكة ابي ابن ّذع رثي حجر؛ ابن الخاط كعاثال همالثة، •ن تنكت أبي ًا;ن 
الوجه؛ن.عف ئحدث؛ه يالثة مر التام من وسمعه ([. ٢١)a/• الماري لن؛ع رئتهاراطة• ينه يذبل 

فعندا •ش حجر ابن الخاظ وتعمه ، ٢(  ٢٣التامم)ه/ بزيادة إيراهمم ;ن مرديزيد الترمذي زهمم وند 
انظرح;إبرامم. ين يزبد طريق همر من التام نيادة فيها اريتا١حرئ اكف، وذكر (. a٢١/■ رالمتح 

التام:^ضأ>ث'همئدهاباول 
JUاينصاسرى)أ/آآريا(، هد رمروJة ، ٧٧١^ظرح: 

ابنرندذكر عنادا محمدا، بن التام عن متكة ا؛ي ابن لرواية ثرية صحيعه متابعه رومي ثّاكر؛ احمد 
واحدأ.إب تنكه ابي ابن وراية هترإمنادأكلهامن حريراحد 

صحح..إذ•:  ٤٣
]تقريبأ،وّ ٠ ٦ سنة مات العاشر؛، من مْش، ءا؛د ، حانغل. تقة المري، معيد ايو ءمم؛ ص،ن ي٠ 

)مه،م(،وتهديب)اا/ما'ا([ّ
ال—ابق.الخدين، تخرج ثي تقدم ٌمبم*• 

it -علل;ثلاث مه ؤ ضعف ؛ ٠٥٧٠٠١
احتراقبعد حلط السابعة، من اصاووق الخافظ؛ تيه تال الخمرمي. عنيت اين ميعة؛ اس،ن ب ^٠ " ١ 

من، الضعماء من الخامة الربة من الحافظ وعدء • تضعيمهء علن االعمل ت الذمي وتال ٠ كب* 
(،١٠٩/٢(،وامماش)٣٧٣/0(،وسبر٤٤/١^^٠)مات-ّةثبام. المائعة، 

=صلآآ؛ا([. وتحرفاعلالتقديس، 





٣٤٣١١قال: \ينالمزئ، >ندئ\قال: _حاشاأيرمحشبافل،/  ٤٥/
دكنلأينزاسنال: أيه، عن طاوس، ابن عن معز، عن سنان، زننا 

ويضلون)ايومنونبمحكمه، نال: \ذأ>و\وجومايصيسهمعندنراءةالقران؛ 
بههاسم ش وارامخون الئع نأويكإلأ نقإ ؤوئ وئرآرآأ: لمحد[لا؛ضاهه«، 

عمان:7[.زآل 

،٤٣آ/ حدثنا ت/ نال الممرئ، ابن حدثتا I نال الحميدأيضا، عبد ابن —  ٤٦
/دTVالخوارج/ وذتمرل عباس. ان محأسممت، مال: زد، أض ن  ٢٣اشلعبيد عن محنيان، 

وهموالنصارئ، اليهود اجتهادأمن بأسد هم ®ليس ،-قال: رصلأتهم١٤واجتهادهم 
ضلالة«.علن 

بنانصتنلْ، بن محلي حدثتا ت ئال البحاري، صالح بن اش عبد واخيرتا —  ٤٢
)ط(.من)م(، نطة  T)»-L)أصح. والشن ٠ءناإ )ن(; )ا(فىالأصل، 

•وصلاحهم،.)أ(فى)م(،)ط(: امداش،. وني)ط(: »_"، )٣(في)م(: 
)ْ(فى)م(،)ط(;اا-فنأ.

٠صحح إمتادءت - ٤٠
٠ ٣٨ت رح ترجمته تقدمت ثقة، تزيد، ين افه عبئ بن محمد ص المقرعات ؛ن ا٠ 
٠٣٧فيح؛ تقدم ٠راينءتتتة، تان• ث٠ 
عنرداثته م اف إي ناضل، بت ثتة المن ريل ااوصو؛اوصرى، يدابن ّتدت ٠

-.٠١٥٤مّة مات ا ّادعة كباراا.من ، ياليمر٠ حدث ما ركن.! ٠ ثسثآ عروة بن وهشام والاعس ثابت 
لم.ب)أ/أآآ(،وبمال.ب)>ا/آ،آ([

تتمريب. ٠١٣٢متة مات ادّة، المعن ء-اياو( فامحل ممة ا المائي كيسان بن هوهثداف ءلاو.سُ بن ا٠ 
([ؤ٢٦V(،رت٠نّب)٤٢٤/١/٥)
ماتمزالثالثت، فاضل،  KuuijSالعاصي، مولاهم، الرحمننالمتري، ابوءيلّابزكينان; لاوست ء٠ 

صاكتاJييى 1هل وتعريغ، ، ١( • ص)• واراعيل ، ٨( وتهل.واب،)ه/ ، ( ٣١٢١^/ ]تتريص،)١ . ٠١٠٦صنة 
.])٨٣(

ء( ٣١٣)0ا/  ١٩١^٤٨ح: ابنابيسأمالث، اخرجه ىءر،«بم: 

٠، ١٢٦صتة مات الرابعة، من ، ممرالحادي.ث، ثقة صية، بن ئارمحى آل< •ولن الم، يد• اض م، 'الله ب٠ 
([.٥٦وتهذم،)ما/ ٥(، ٤ ٠ ]تمرس)١/ الخماصة. ك روئ 

١٩٧٤٧وابناييث1نة؛يثح: )•ا/مها(،  ١٨٦٦٥روا.بداارزاذ،فيسعح: 
.(T\T/\o)
ب،.إسادأ:ب:

ءنه=الزير، ابن ررائ ت ونال، ، ٤( ٠ / الكبير)٤ التاريخ الغاري»ي ذكر، ت معل اض بن تنان م٠ 



كتابامم>يطت

-الخن عن أبيثشيط، بن سننان عن الرر أبوالنيح حدثنا ت غال زميل، أبي 
ولانصارئ، ولا بيهود، ،/ لليس سكارئ، أحيارئ I نقال ، - الخوارج ويكر  ٢٤٠ا/

•تعيرون* مجوسأآ، 
بنالصلت حدثنا نال: سامن، بن محني بن أحمد اش ند أبو وحاومتا _  ٤٨

نيلت نال زياد، بن المنر حدثتا ت قال سننان، بن جممر حدثنا ت نال عود، م
مكرأرأئ االمسما ت ننال ، ، بالحرسLن١٣حارجى حرج محعيدإ أبا يا I للننؤ 
مته،.أكر هرل؛ا فيما نوع ناكره، 
إتاآ،عن حنخ ند خارص، اجتهاد رأئ لنز سغي فلا الحسن: بن نحني ؛ال 

ننالوانتحل وأنزرفه، جناعأ، وجمع فخرج ءدلأكانالإمامأوجاترأ، 
ولاالصلاة، نى قنامه بطول ولا للمزآن، بةراءتبم يعتر أن ت ينبغي فلا المنالمن 

■الخوارج مذهب مذب كان إدا العلم، ن ألماظث بحم ولا بدواآصرمثلْ،، 

الموايهودا•.وش)ط(: ولعلهالصواب، ،لموايهود•، ور،)م(؛ •لسريهود•، )١(ني)ن(: 
!مجرعا•.ني)ط(: )٢( 
*رنعةب لنما يالمرة مرصع رهم، بامحا؛ جعلها رط( وفي، !محاة؛المر؛ل نوقها: رم( في )٣( 

م><جماسان)آ/مآم(.انفلر: الخلالشهور. 
!صياعه•.)ه(في)ءل(: من)م(. اقلة )٤(!عو•: 

٠ددءاءناينالذيرينال؛ (، ١٤٧والعديل)؛/ابرح م، حام ام، ابن لذكر• • محادا ين ءالمحاك 
.٣( ١ ٥ / ٤ ) الثتات في حبان ابن وذكر• تعديلا، ولا ^ ٠٢٢قيه يذكرا ولم • مرصلأ! 

]تنرسالتامعة. عن الذمي، ووممه يه، ياص لا ندال، نزيل ، ١^١^، لمحل؛ ام  Jiاخن م، ش ن٠ 
 /T(٢٣٤ ،) ،ِرالكاد ، ( ٧٢/ ١ )• رتهدي /T(١١٦.])

٠١٨١سة مات الثامنة، من ثتة، مرلامم، ، النزارمح، - ءعرُ ىر.اُ بن الخن مر الرلي؛ النبح م ا٠ 
وتهد,ب>ا/ا،-م([.لممرس،>ا/ا<أا(، 

الصف.محيغم له تخريج علن انف لم وخر،أيم: 
ب:حن؛ إرساد•: . ٤٨

،ءرمماومم• التتريب؛ في الحاننل ونال، ، !وم،! الذمي: قال الجحدري، طريف ابن سمدت مبن لصلت ا٠ 
والكاشفوتهنيب)،/ا-م؛(، (، ٣٧•]تتريب)ا/ سة. مالها او: ؛آم، • 0 ُا0 لعاشر؛، اس 

.])T؟/T(

.٤١: نندم؛يح • يتشح كان لكنه ناعي، دون، ص ثننان: ُبمعرم و٠ 
ضابن، نول احتلف نامي، الحديث، قلل ءاوُن،، اوصُؤ،، الحين ابر المدو٠ي، نياد: بن النش و• 

ا/يمآ([.وتهذيب)• لتتريب)أ/ها"آ(، مزالابمة. نه، 
المش.غم هد له تخريج عش انف لم رخر؛،أبم4: 



٣٤٦٨علماء مسرلأدّالا،ضس/ وندردىَعنرمول 
الساامان.ألمت جمع الثلمبنا ش ينتبئ لا لعن بل السلمين؛ 

٤٨حدث قال: انمنام؛ابى، ئ/ ب شننب حشالأ^ - ١  ٤٩
.معشر أبو حدث تال! على، بن عاصم 
الصوتي،النثار عبد بن الحسن بن أحمد اش ؤأخبرثاأبوعبد — ٢ مار٤ ٤ ٩ 

ءللء>ة،بن نياو بن يعقوب عن معشر، أبو حدثنا تال: بخار، بن محمد حدثنا قال: 
ذوبمائةرجل، ه اش *يكرلرسول ت نال عنأسبنماللث،، أسلم، بن نيئ عن 

rtUisاض، رمول فقالوا:/ هذا*، أغرف رما اش.: رمول تقال أ* للعدولْأواجماد، 
طلز١! كدللث، هم فيثارص ، أغرنه* ®ما اش.ت رسول فقال ٠، كدا تو[لأ"، كذا نمه 

ترنأول هندا هثدا، أعرف كنت؛ ما نقال: اش، رسول يا هندال٨، فمالوا: الرجل، 

نحوي.خطأ وم ءابا•، )آ(في)ط(؛ والواوزائدة• 'دلايدنعبما'، را(فى)م،؛
حطان)ابن(زائدة.رم ، ٠٥١مد•ابن لي)ط( )٣( 
سا.كامر الإمتاد نحويلت علن للدلالة حدبي اصعللاح وص اح؛ حرف ؛ )ط( ، في)م( )٤( 

الأصل.من )آ(حرفااواواةط افيالدوأ. >ه(فى)ط(:
اب_اا.)ي(في)م(،)ط(: من)م(،)ط(. )*-*(ما؛؛ناكبمتتنّاتط 

.٠.1 •م؛اواص. )٨(م)»!.(; 
لٍسثواد المن أوع ينيل• دالثئيءب، ال—واد • دالّلمع ننة دال•ٍغعةر• ت )ط( ش)م(،  ٢٩)

اى؛الثسطان؛ من صنعة و؛بم . ١ حمرة المرادالمثرب ونل؛ أحر، لون الرادمع نل؛ ئ. ؛الكم.• 
(.١٥٨مائة)صفع(ص/ا"ها.واليان الهاية>آ/أتما"ا(، انظر: صسالحترن. 

>ط(ّّاثطةمن>م(، >اا(»تال•: اثطةمن>ط(. )•ا(«سأ: 

مهتصعيف؛ إٌتادءت ٠٤٩
ويمأرحالالتخرج، متاع.متابعةناصر؛-كعام لكته تتل-مفيح؛ْأ، ومصعق' مءمسر؛ ا٠ 

٠٢٠• ُرتمّاجم+مز،ح الإصادتتات، 
التخرج.ان،ئلرعا؛ي بم؛. ايي حدث من دآض ّب اض، حدبث شاميمن له رالخديث 
سبمعالزُالدرا"/يآأ(؟•وبم،ف؛، تالالهثي: ا؛و.ثرنحح، ُب: ر.را«ابرملن، دب: 

مووروا• ([. ٢٢٦الزواتد)٦! ]مجمع ا-نمهرر محعغه ييزبد انس، من الرُالميا ٢ مت،'لريمح، أيما ُددا• 
لاكف، وذتمر ا/0ها(، )•  ١٨٦٧٤اكفذح: ا، 3ىاثااانالريالي، ى.زبد س الرناذ، 
الأمتاركثغ، ، مغاير؛ س»لُيق انس الزادين ودرا• لكنهامعغة، ف، الل•^، ني انس ءن احرمح، زه 

]الجمعا بعمهم ني صعمط ء.دتواعلن - امنادالهرار اؤ، - أرجاله • الهيثص عنه نال ، ١٨٥١(حت ٣٦٠/٢)
اض!يمول يا قال؛ ه، اش رمحرل إلن حاء يكر ايا ان معط. ابي حل.يث، من شاعل. له ُا-يى.يث، رأ/يأأ([. 

=مات>ا، اورحال الهثمي؛ نال ، ١( ٥ ند•)ُآ/ ماحدني روا• ا-دايث، . بوادكل.اوكل.ا. ررت مم 



كتاب
ممو\=======ً=سً

ضكَاضاض.: فقال : ٢٢ئللالخرزاللاز، وعليه ممَلا،، 
تقال منك؟ أيصل أحيل؛، الموك/ ض تيس أن ت عنينا طننت جنن مسك حدك هر /ن ا٠ 
•بكر لأبي اض. رسول فقال ت دالأا"آ يمم الجد/ فدخل ؛  ٠٢٥١التعم اللهم،  ٣٤٨>/ 
ته نففي أبوبكر/ فقال بمالي، نائما فوحده المجد، بكر أبو فدخل فاقتله، لم م / ا٤ 

فنالفجاءإليه ناللَا،! اض.، رسول ولواصتأمرت وحقا، للمثلأة إن 
٨١٠١١ ، I ؤإن،، ٩١١٠وحرحقا، للصلاة ورأيت قاتمايصر، رأيته لا، ت تال أقتلته؟

ادم_؛ياصرفاقتاوهقالرااا:وتبمامهثمقالر'ا،: قال: ثنتألأةتلهض، 
إفت شه قي قال ثم محلويلأ، فانتظره ات i١٢١الاحد، هو،فإذا الجد عمر فدخل 

ثني،هوخير من امتأمره فقل اش.، رسول اّتأمرت ولوأني للمجودلخما، 
ورأيتماحدأ، رأيته لا، قال: أقتلته؟ قال: ، ٠٥١رسول فجاءإلئ قال: قالر'آا،: 
قميمتاحسه، لسثا قال: قتلته. أقتله أن اطه رسول يا مشت، ؤإن حفا، للجود 

اشٌكرم عر فدخل آ: ١ قالرْ وحدتهر،ا،، إف ه احبصأنت فاقتله، عر يا 
فآخثرهفقالاا'ا،فرجعإلئرسولاممه./ ا: ١٨قالروحههراااما،دلميجدْ، ا/بم،م 

اثطةمن)م(،)ط(.م)أ(ائ1لات . |■ JLi>ني)م(،)ط(: )١( 
اتطةس)م(،)ط(.)إ(ااحألا; من)ط(, نطة ١٠ر"ا(رلها; 

من)م(،)ط(.محانطة )٧(اقال،: )٦(، )ط(. ّاثطةمن)م(، )ه{ات1ل،ت 
وحمار.حرمة الملأة ش انرأيت )؟(»يرم(،)ط(ت من)م(،)ط(. محانطة *ل،ا; )٨( 

•٠ • اش.لممر• 'رمحول، )ط(نيادةت )'١(؛ي)م(، 
ماةطةمن)م(،)ط(.)'اا(ا-ئل«: (، ١٢)(، ١١)
)ها(ّاتطةمن)م(،)ط(.روحين،. ض)م(: ( ١٤)

لآلفىسّءصض-ه-بمنداو*رالآولن؛ •?؛٥٠•، »ي)م(،)ط(ت )ن(• )ا"ا(كدافيالآءل، 
فيمنيا غالب روني ; كير ابن الحافظ فال نظر. حسُا.  ٠٠^:،-اه رمحران الصحابة. محاتر دون الثناء 
او;الصحابة، محائر دون محن هجو.( ) مال بان هف. ٠ مالؤأ يئيرد آن اكئاخ من كم مارة 
فإلذلك، في الصحابة اوئ؛؛ن يان تغي لكن صحيحا- معناه كان ؤإن - ومنيا وجهه( اش )كرم 
•اه- آجمه؛نُ محققء منه، يدلك اولئ عثمان متئن ١^٠ وآمتر فالشيخان واككريم، التنعقليم باب مجن مثن.ا 

مرات.عدة الكتاب في التاء وقدتكررمنيا ٤(،  ٦٨]التمر)["/
رفيالمجد،.)يا(في)طا(زيادْ: 

١رله، )ا'ا(في)م(،)ط.(زياد0: ّ ّاثءلةمن)م(،)•ل( (رتال،ت ١٨)

ثموادلمانيُ' اجمد •دواه • قال> يكرة' ايي عن ثّاهلأآحر له الهيثمي وذكر (• ٢٢٠الزوائد)آ/ =مجهع 
([.٢٢٥]ايحمح)أ/ الصحيح،. رحال •ورجاله • تال 



وذكر، اكجال...« نخنج حى أم س رجلان اخلف U ابرم »أونو رّرواشه 
؟أرطافىالحالثل،را،./ 

يننمل حدثنا ت قال النلتز، زكريا بن ئاسم أبوبكر حشا — ٥ ٠ 
٢٠٠٨قال: مدة، أخرنيلأ،مرمنين/ تال: حدداودينالخ؛1بِ، الآننخuل: 

ذوعبادةفناثاب كان تال: مالك، بن أنس عن الثمي، عطاء بن هودأم حرش 
إذكذلك؛ نحن ، ٤ ئبتال يعرنه، ثلم باسمه وسميناه لخي،. ْ نوصفنا وزهد، 
مننعة موجهه علئ لارئ إني • فمال هويا، أ اش رمول يا فقالنا؛ أنبل، 

ج؛اض رسول له ننال الئلأم، ثردوا الفرم علن نمثم فجاء الشيطازأْ،، 
ور؛ثم نعم، تال؛ ثك؟ برم، اكوُزاّند في ليس أن مسك في أجعكل٦، 

ياأنا أبوبكر: فقال ٠ الرجل؟ يمثل ُمن اش.• رسول فمال الجد مدحل 
وقديصر، وجدتم أبويكر: فقال يصر، فوجده الجاد، فيحل آ، اش١٨رسول 

ياأنا : — يس — عمر فقال الرجل؟ يمتل من • نمال ١،، المصلزل صربال؟، عن يهسا 
وفديصر رجلا أقتل فقال: اجدا، مفوجده الجد ليحل ، ١٢١^١١ رسول 

احدسار.في)م(،)ط(؛ )٢( مايظهر. زائدة وهي ني)م(،)ط(• لت اله،; )١( 
رنتا(.)٤(في)م(،)ط(ت ومرحطا. •صذ؛ا، )ط(: )٣(ني)م(، 

السابق.الخديث في السضة تعرف وتميم اشيطازا، ؛ )ط( في)م(، )٥( 
الامحضهام.منة يحذف اجعالت• رط(; في)م(، )٦( 
)ط(.من)م(، مانطة اف،; رمحول اي1 )٨( •حٍراا. ؛ )ط( في)م(، )٧( 
الأصل.ماض ز مصححة وعي رنتل•، في)م(،)ط(؛ )٩( 

فيجاءت لأنها إمافتها والأوأن بم•. أبا يا مه جو; الي فقال •فجاء، نيادة; )ط( ، في)م( ١( )٠ 
منياكان ت هامش)م( في فال حيث ؛ منه)م( التترلة من آيفأ ماقطة دهي ابما، لعمر الكلام 
)ط(.من)م(، ساقطة ت افه• ريارسول ١( )١ ّتهلا• 

تعانان ف جدا؛ صمم إمتاده؛  ٠٠٠
اليزانزيان ٠ قلتها، علن ارداية منكر يه، لابمفغ حبان' ابن •نال • انس عن الهام؛  ٠٧٠٠*ردين ؛ ٠٠،■ ٢ 

رلمدمبمارلأسلأ[.(، ١١١رذهم.اينرءاتمفيانيحوسل)ا/ (، ٢٠١)ا•/ 
٠٢٨قيرح؛رجمته تندمتا ، صمم، ع،"•؛ ين موص وهمه؛ ■ ب 
أع.٥ ه ّة مات ١ يثر الخالين س ، مدر3أ يراسان، اصدمن العدائي، الأعرج إرامم ابن م ،-ij(؛ م، ٣، ٠

٠ماما٢([ )a/ وتهذيب ١(، ١ ٠ ]ضب)أ/ 
]تتريبد. ٢ ٠ ٣ منة ماتة التاسعة، من الثوري، حديثه م يخش ، ًعو3، اثهم، آيوالحين، الماب؛ من، ني ثْ 

)ا/ماتم\آ(،رمديب)مأ•،([.
الرداى-مجمع ل دم•نردك'• عجيدأ، ؛زأ مرخ، 'رب نالالهثِا؛ • عناية يألمايل ايريش ردا• لميجه؛ 

١الحديث، تخرج م ميّت، شواهد لم الحديث، لكن ٠ ٢([  ٢٧)ا■/  ١١ ،^.



.م/د

وجدته؛إاللآ،1 ياعمرا مه ت اللمى. له نقال لجاء، ا،صصرمالمهبمالن، 
عر-فقال الرجل؟ نجل من تال؛ ثم • المصلن صرم عن ، ^؛^١١٣وقد/ ّاحدأ،  ١٣٠ ٨ 

لهفقال فجاء ل* عر فذهب وجدثه إن تقتله أنت ت فقال أنا، ،! ٤١وجهه افه كرم 
أولهملكان لوقلته إثك أما ت فمال حرج، ئد *اوجدته • تال أ علي يا مه .• الحم، 

./اثنان، ام، من احتلما وما وآحرمحم، 
٧١٠٠٧ ٢٠٢٨

ذ'ضقلضمماشوبْ،
شالهمتعالى اس مماأكرمم للغوارج 

بنالوين حدثنا I قال صالح، بن صنوان حدثنا/ قال! _حع،ذتاالغنيايى، اهأْا/م 

«نهط«.)•آ(فى)م(،)ط(:أتالءم•. )آ(في)ط(:)ا(ز،)ط(:ب«. 
اك_عاوقضسام: •رضاشس«،وصالأننى. رط(: لي)م(، )أ(كدافيالأصل،)ن(. 

السائق.الخديث ش التخصيص 
C*حرج ند مجدْ - - علي فذما ٠ وفى)ءل(الديارةالألأت . )م( من صاتط النجتن ما ٠( - )٠ 

.٠ ٠ ٠ ٠ تال: انك؟ الني.: له فعادممال 
وانظر:نيرم(،)ط(. •رميادى•كما والأرلن: رن(، فيالأصل، )ْ(كنا 
٠هناك )٥( وهامش ، ٤ ٩ ٠ ح 

اْ-إمااد،:حن؛ءيبم:
الحديثني كما الحارث بن عمرر تابعه لكن ، ٤ ٤ ت ُيح ترجمته تندمت ا الحفظ صمآ صدوق متنة• بن ا٠ 

•أيما رب * تريا ترجمته ّتأني ثقة، دهر التالي، 
تدليسيدلس وكان ثمة، الدمشقي، اللك أبوعبد مولاهم، الثنم^، منوان ابن صالح؛ بن عوان ص٠ 

الاتت\ن.بعد آوسع آوّح ثمان متة مجان العابرة، من الدمجشتي، زرعة أبر ماله التسرية، 
متدءمن يشل آن هو الترية وتدليس باكحديث. ها صرح ند لكنه . ( ٤٢٦وتهذيب،)،/(، ٣٦٨/١)

أماموهوشر ، للأ>دي-أ، نحجتآ الثاني الثقة عن أئه محتمل يلنفل ؤيأتي صغيرا، أو صعيغآ لكونه شيخه؛ غير 
٠٩٦صراوي)ا/؛آ،(،واكيدوالإبماح، انتلر: اكدوس. 

الثامنة.من والتسوية، التدليس كير لكنه تتة، الدمشتي، العباس ابر محولاهم، القرشي، سلم؛ بن الديد ٠
منالرابعة الربة محن الحافظ عدء الحماعة. له روئ اثاتة. بعال• وتسمن حمس سنة أوأول ارع ستة أحر مات 

،( ٦٣٣ )T/ ]تتريب الكدايين. ين يدلى لأن، يصد١ قلى والأرزام جريج اين من ءتس ^١ الدلن، 
وضفاعلاكقدصص)أآا([.رادزان)ن/ي؛ك(، رتبمديب)اا/اها(، 

.آيض؟ يالتحديث، صؤح ها 
،( ١ ٠ ٨ / ١ ر ]تقرسبه . يعدعا ت ونيل ه، ١ ٢ ٠ منة مات • الخامة من ، تئة الأهج؛ بن الله همد بن محر ب٠ 

وتهديب،)أ/اا،؛(.



٣٥٢

شلا،بمرينبثاشينالآسمصنال؛ لهيعة، ابن حدثتا نال؛ نسلم، 
٨ئ <ألمةلمآنءنقداشينم0لحمنىأم/ اينضد، بمزر 

آجل،• علي نقال ض*، إب حكم ولا قالوا طالب، أبي بن علي مع وهم حرجوا 
صفتهم،لأعرف إني وصماآناما، اض رسول إن يها'واطل، حق؛ؤيد كلمة 

،٤ إليهل اض خؤ أبعض حلقه-هم وأثارإن - *نهم يجاورهتذا لا الحس، يقولون 
محقي،- علي قتلهم فلما لدى، حتآ* أو شاة طأيلْا يديه إحدئ أسود نيهم تحالن؛ 

كدتولا كدبت ما فراض! ارجعوا، فقال; سيثا، يجدوا فلم فتثلروا اننلروا، قال؛ 
حتن- محقي - أبي'لمالب بن علي به فأتوا حربة، في  ٢٦وجدوْرثم أوثلاثا- رتتن م- 

أمرهم.مجن ذلك حضرت أنا ت راغ أبي بن الله هميد نال يديه، ؛؛ن وصعوء 
٢٠tآ/ حدسا ت قال مجنح، بن حدثناأحمد قال داود، ابن أبوبكر ؤحدثتا — ٥٢/

ابنا؛نالحار'-ث،-عنمحر-ضت اخ-رنينرلبميت قال؛ عنداطه؛>(>-_، 
ايمرا.)٢(؛ي)ط(: رحاو*ط«. )ا(فى)ط(:

)إ(ائطتس)م(،)ط(.س. )•ا(فىرم(،)ط(زيادة: 
الش،من اللن فيها التي المنع احلمات ت الل—ان نال؛ي والكر. يالفم - اللملنيث )ه(االأتيات 
.١( ١ ٥ النهاية)ّا/ رانفلرت • ي( ب عادة)ط ٤( / ١ الخانوادساع)٥ والفللف 

ءوجاوأ.)ا"(فى)م(،)ط(:

لروئ ماثة. سنة مات الثاية، من جلل، ثقة الحضرمي، ابن مولن العابد، الدتي، ممد؛ ربن مب٠ 
^س)ا/^(،سمال,ب)ا/بم،(،والراسلص)؟ا([.

لتت_ربالئالنة. من ثنة، رم يالل، كاب كان الني.، مولن الدتي، رائع؛ اض بن اللله جد م٠ 
)>/آآمه(،وتهو.بص/-ا([.

\/أ\')أ/أآْه(،وايناييء_امم؛ياثح: )T/\<؛U(،  ١٠٦٦الزك١ةح: ثي لم مرواء 
•ب* • • الخاوث بن _jJ عن دب ابن طريق س جبهم التالي؛ الحديث رالمنف»ي 

.صحح إصئاد•؛ - ٠ ٩ 
يبالأ1افي ب تكثم العاشرة، من تقةحاظ، ايزاليري، ايوجعمر، المرى، مالح؛ حدبن ا٠ 

الخاويله ررئ ُ. ٢ ٤ ٨ منة مات . عتر•.بأنه جان ابن لجزم تكدمحه، سن ابن عن ونمل • تلتلة العام 
.([ ٣٩/ رترد.م،)١ ١(، ٦ ]تقريب)١/ ومر•. 

ماتالتامعة، من ءاJد، حاننل ثقة المري، ايومحملي محولاهم، المرئي، مسالم اأن رب؛ ى ادك د ء٠ 
]همب)ل/>اإ(،رلجب)ه/لى.ّة'لأا'له.

ملنديمآ ات اسة، الممن حاننل، شه تتة اكري، مولاهم، الأنصاري، يعقوب اين ا-ياراث،: بن ور ص٠ 
الحانيثvني تراجمهم ٌمت< الإمناد، رجال لبقية . ١([ ٤ )a/ وتهذيب ، ( ٦٧)آ/ ]تقريب ه. ١ ٠ • متة 

المابق.
ابق.المالحديث، ني تقدم 



اض.رسول مولن رافع أبي بن اشر'أ، مد عن سعيد، بن بسرأى عن الآشجل١،. 
ال: نالواوجههلْ،. اض طالب.^؛،1 أبي بن عر مع وهز زك' لنا ^^، ٠١أ0 

إفباطل• يها أريد / حق كلمه ت - وج_ههأآ، اش كرم علي - ال ذق-ض، إب حكم  ٣٠٠٨
الحقيقولون / ، هنولأء في صفتهم لأعرف إئي ا، ثاموصف ه اض رمول د ام/ 

/؛ تعالي، إله اض حلق أبغض س هم - حلبه إلن وأشار - رايتهم يجاوز لا ؛المتهم،  ٥٨١
-يلقي - علي ثلئاتتلهم نالأ'اات ساة، أوحلمه ثاة طي يديه إحدئ أسود، منهم 
ولاماكدبت ا فراش ارجعرا فقال؛ يجدواشيئا، فلم تظتوا؛ . انثلروانال؛ 

محنوصعوْ حتن ١ا عيار ماتوبه ■َو؛وا في وجدوه ثم ؛  ٢٨قاللثلاثا.، أو -مرمحن 
فيهم.علي وئرل أمرهم من ذلك حاصر وأنا اش؛ عبيد فال يديه، 

ثاجية،بن/ محمد بن الله مد بن منمي بن اض عند أبومحني الحيرة —  ٥٣ ٢٠٦ا/
الصبي،نتمان بن جعفر ، ١١حدثنال نال! لوين، سليمان بن محمد حدثتا I نال 

•'بشر* • رط( ني )٢( • الأشج' بن اه مد ابن  '•'بمي ■ رط، في ٢ ١ ر 
ائل•.)أ(فى)م(،رءو(زيادةتربافا. )ُا(»ي)م(،)ط(:

 ،)٥((iJ^(T  الأصل، في .)التعيقفي كماتقدم وهوالأولن، ، عته، اف ارضي ني)م(،)ط(: )ن

(٠L :«ju»(U ،)طةمنرم .)م(،)ط(.سا»ألةس)ن(، )خ(ااتالا; )ط(
أاخرتاأ.)اا(تي)م(،)ط(:).ا(أءبأ;ّامم.ن)ن(. أفىاكشأ. )بم(في)م(،)ط(;

تتيه صحيم؛ إمتادات - ٠ ٣ 
كاالرزاق مد تاس وند . ٤١نرح؛ ترجمته مميت يتشح، لكن عه نامي، صدوق ين،ينان: ير ج٠ 

•فينجبر؛ن.لك التالي، يثا والخلالتخرج في كما ناصرت أخرئ متايعات وله التخرج، ني 
.١ ' ٠يح؛ ترجت تندمت، ثتة، مائعان؛ بن جمي حم0 
طمحات ال—ادصه، محن والتشح، يالتدر رم ثتة. المري، انمال.ي الايرايي حملة ايي عراين نى•' <م٠

•([ ١٦٦)a/وتهييج، لتتريب)مآ/بمخ(، الخاعة، له روئ وماتة، واربمتن أومح صت، 
دنيّيرين' ابن ني الناس أبت، محن ثنا المري، اظه أبرتمد الثردومي، الأزلي ان حابن عر شام؛ م٠ 

وأريضأوثمان مع ط عات ادّه، المن ههما. يرل ك1ن نيل; لائه أتال؛ وعطا، الحسن صن روايته 
وتهذيب]تت-ُيب)آآ/ما'ا(، الدلين. من اكالثة الربة من الخاننل احمتير• الحمامة. له وروئ وماتة، 

وصفاعلاسص)إاا([.(، ٢٩٥)اا/،-ا(،رابيان)؛/
•٣.؛نّم،ن:عرصصد.صمفيح: ا٠ 
_،iiمخضرم،'تابعيير أبرءمرُالكوني، ااننادِي. . عواينءمرو. اثالمر: ٍد، ء٠ 

■([ رتهديج،)(ا/٤٨لت؛ريج،)ا/ما؛ه(، ممن. منة 
احدوروا• ا/بم؛ا(، )"  ١٨٦٥٢■بم،ح؛ ■ عشاما• ٌممت، قال؛ ا،لمف ن، الرزاق مد روا، لمبمم؛ 

العلأءًوهممروبن حازم بن جرير ص وكح من»لريق اكالي: الحديث، م والمتف فيافد)ا/هآ(، 



٠نال - السلماتي ت مي - ميدة عن سرش، ابن عن وهشام، هموف حدنا ت نال 
أبىبن علي نال ١^١^، م ملما يتمععليينشطاف-ه-اش، 

فلمفطروا 3اللم: تونلاJاJل٢؛، أو اليد، إ0فهمبخّسخلا، طالب-كإقه: 
٢٠٧آ/رجلا ئاسخرحوا القض، وئلوا انفلروا، 3ألاI ثم/ تلاثأ، ذلك قال عاليه، يمدروا 

يديه،ورئع القبله استقبل رآه نلم-ا ا،لرأة، كأنهاثدي اليمتئ يده ثدنآلْأ، ٢  ٤١٢٥١
أنبلثم قتالهم، أكرمه والذي تتلهم، وبْ الذي اض وشكر عاليه، وأش اض نحمد 

منالض.ؤ لمان علن مبق بما لممحدنتكم نطروالا"ا أن لولا ت فناله بوجهه عليتا 
آا/مبالنلأ،/ أشيء ياأميرا،لومتين، ت فمك عسدة قال، ناتلئولأء١كوم، ش الكرامة 

.الكعبة ورب منه سمعتهل٧، بل •' قال منه؟ سمعته شيء أو .ؤ الّم، عن 
٢٠٨ا/حدسا فال;/ البخاري، صالح مجحمدبن بن الله واحبرتأأبومحمدعبد  ٠٥٤

([.٢٤٨دٍج()آ/ رخ مائة اللمان وانفر: لالنهاة)آ/'آا(، الخلق. ص أي: رل<اتخوغاوو€؛ 
الثيءودنت ثال؛ مغيرعا، ، الي. نانص ت اى الدا؛ وامودن ؛ )ط.( ، من)م( ساثلأ ؛ •اليد• )٢( 

مائة)ودن(،)"اآا/هإ؛(آ.واللماز (،  ١٦٩)ه/تالن٠اية ١ وصغرته إذانغمته واويته 
من)م(،)ط(.قلة -ا 

عؤ-*آدم سي وبه لونها، ومر الأرض أئمة من ص ونيل؛ • الشديدة السمرة ؛ الناس• في )الادم ( ٤ ) 
لالهاة)ا/آ"ا(آ.الملام.
المانص؛ وافدون• ورالثدن مجتمعها. الد صغير اى؛ ؛ اليد• ؤيروئ؛ اليد•، )٠('ندل 

علنالدال نعدم رأسه، وهي الثدي؛ ثنال.وة يشيه يريدأنه •نني• مقلوب المشين ت ونيل الخلق. 
.([ ١٧٨/ )٣ ن( د )ث مادة واللماز ٢(، • ٨ ١/ ) ]الّاية ١ وجيد جدب مثل النون، 
تاوّاة)ا/0'اا([.اس؛انءممانمةوطولاض. و'او>•: •نظروا•. )آ(إي)م(: 

'بلشيء•.)ي(في)م(،)ط(:

ُاينا;يثيةتي)•ا/ْ،ا(،  ١٨٦٥٢المقاح: م مدارزان، وروا• يه • ■ معين ا؛ن عن ~ائمى 
وابزش)ا/آه(،  ١٦٧دابزماجاح: ند)ا/مخ(، وأحدتياد)ْا/يمم(،  ١٩٨٢٧سح: 

•مح)ا/ْ^اأا(تممس>خ،امبءناينسمين•
يه.٠ كلأئس>ضاينءونءنسد.  ١٠٦٦وملمرح: احد)ا/\أا(، وروا. به. 

^ساوىح:آأا)ص،آ(،واىسلن)ا/-،ا،آ؛ا(،ُمداه
؛٠•• • يوين ابن عن أخرئ ُن'رف، ١( ٢ ٢ / المني)١ زوائد م احد ابن 

تتيه إ صحح إمتادء؛ • ' 
)م.ب)ا/ْ'آ،(،فا"آآمحلأب مات,العاثرة، من تشيع، نته صيوق، الكسءنرالكرش: د م٠ 

رله»لرقاخرئلالتدّ)ا/ْ؟([، به، . حدتناركيع.قال: الإماماح4.او، لكنتابعه وتهذيب)ْ/أ"ا'آ(، 
اننلراكيرم.صحيحة، 

سهءآوأول ّت ستة آخر ش مات كيارالتاسعة، من عابد، حافثل ثتة الكوثي، الجراح هوابن كح• و٠ 



همنروبنرأيي حازم بن جرير عن وكيع، حدثنا ت ذال ع؛-داش؛نمحامحفى، 
قالعنعالى.أإقي.ءال: الثلماز، عبيدة عن ميرين، ابن عن انملاءالنخوى، 

ايدا،أونحدج ايذ، أوشئون الد/ مولن رجل لهم قوم أبمج ت غ اض رمول ل آم 
نبيهلسان علئ بمتلوثهم الذين - تعالئ - الله وعد مارآ، لأتأيكم تبطروارا، أن ولولا 
نعم،قال اش رمحول من سمعته أنت كؤقه. - لعلي فقلت • ميدة تال .، 

امُبةل؛لورب إي سمعته الكعبة، ورب إي محمعته الكعبة، ورب ممعتهأ'آ، 
حدثناقال البخاري، صالح ين محمد بن النه عند محمد وا'خبرألأبو —  ٥٥/  ٣٠٩ا/

شريكبن النه عبد عن الزبير، بن اض عبد حدثنا ت نال سليمان، بن محمد لوين؛ 
إلئظنت الخوارج ؤق. عر. فللْ، يوم كان لما نال: جندب، عن العامري، 
بعيد،العاكرغير عن ثنئت قتالهم، ني ئشككت سماتلهم، ؤإلئ وجوههم 

٢٦١]تر-٠ي[وعقت نحتي، درعي وونحت رنحى، وركزت داض، عن فنزلت 
)ّا(فى)ط(زادةت»إى«.»مما«. )مآ(»ي)ط(:)ا(في)م(:»تظروا•. 

)ه(فى)ط(ت٠ ءسمعتهء ت نيادة )ط( )ة(فى)م(، 
ا(،١٣٦•ترس٠فىاصب)بلفظ:  ١٠٦٤ابرنس،. )ن(: )٦(^،الأصل، 
الثوبالديلأكمّل-.وءاورسا: (، ٣٢٨)ن(لوحة)

تهلس)اا/مآا([.<، ٣٣١]مب-،>أ/ =سحرتسعينوه. 
صعق،تائه عن حديثه لكن؛ي ثقة، وهب، والد المري، الضر ابر الأولى، نني ابن مازم؛ بن ير م٠ 

فلمأولاده، حجبه لكن احتانمل. يعدما -، ٠١٧٠سنة مات السادسة، من بفله، من حدث إذا أوهام وله 
والكواكب(، ٦٩/٢وتهديب)]مردب)ا/بأا(، • مهدي ابن ناله ■ شيثا احتلامله زمان عليه أحد يتح 

التخرج.ش كما متاع رم • ،ا ١ ١ ص)٨ الزان 
صت،وهواين ه. ١ ٠ ٤ صنة مات ة، الخاممن العريية، عالمام من تتة، ادنري؛ العلاء يوعمروين ا٠ 

وتهذيب)آا/حماا([.(، ٤٥٤]تقريب)T/ وثمانتنمنة٠ 
الذكورأنفآ.الحديث ني نندم 

هه-إم:صمفا،فه;
شجان ابن دذكرْ • زرعا دام الكوني، ايوثمم صنف الريري، احد ايي دالي ط■' بن الك د م٠ 

(،T-Y-A/T)والغي (، YAn/T_)-الزان)آ/آأل(، انظر: اممات. 

وتقرباكالتث. من نكديه، اومز-ناتي انرط تشيع، صدوق، الكوني، ضبمث بن الله مد ر٠ 
)ا/أمآ،(،وتهديب)ه/آهم([.

ا؛يطريق من الاوط ني اليراتي رواه . .ا. ذكرْالهش.يكا»لرلت-ءنئدسرنال: ٌمبمبمهت 
)أ/آأآآ(،الزوائد مجمع ٠ تقاتء رجاله وبقية السابغة أيا أعرف أولم • تال، ■ ٠ • ■ • جندب عن السائغة، 

٠أعلم واه أبوالسابغة، اُبرشن ذو ثمر ■ ولعله 





ريال،أبي بن يزيد عن رميا، بن إحنابل حدثنا ٠ تال أقار، بن محمد حدثنا I قال 
سألتتيت قال مسروق حدتي ت فقال أصحابااإن؛ار، حيترعن سمدبن سالت تال! 

ذايدكرون الذي قرثنذآ آنت أبصرت هر(ل'آ، س]هأ[لا،محهمأآاذناك؛ آا/ث 
ئدتناذا قالت: رآه، ند من عدى شهد قد ولكن أره، لم تلت: ناور؛،: الثدية؟ 

^توالاسأتاعرص: ^١٦٢تيدهادْاْ،مرندرأنثس، 
عدلهت_ؤلأء م فمالت: ذالر؟ا: رآه، ند ممن ■عشن، معر ؤ' من ثكثنت :  ٢٨ةالل

نالفاو4نداااأكتبَإئآلأصابهممصر. نلأنا، ذ\ؤ\شا نقالت: رصيل'ا؛، \اص 
if/Tt  :اضرسول صّمعت تمول: عائثة سمع من وحدسي يزيد: قال إمماعسل

وماكانسيوسهم،هئكانض>اتهم،.سجلتبيلآاد .يقول: 
 ،j؛j وأحمائها.المرأة

ورضطالب، أيى بن على عن اش رصي ت - الك رجمن - النمح، بن نحني قال 
.ءإإممإر_لْا،.اكحاة، جمح وحب ونفعنابمحفمال؛اا، الومتقن، أم عاتثة عن 

عن؛عدمحم؛علن والترحم المحاية، مر الترصي يلن جرت والمادة • اه• ررحعها إلاصل؛ ش ، ١ ١ 
كالتت.المخ وشة غترعم، من عالن واخماص عزية نيادة لهم لأل 

اثطن.ن)م(،)ط(.)٣(اعل،: ):ا(أمحءمأ:ّاتطتس)ن(. 
اشهاد؛'.)ه(ني)م(،)ءل(ت ماقطةمن)ط(. )أ(،تالات 
عن)م(،)ط(.اقطة •)آ"(اتالات 

و،نيمملكفى)ن(.»أفاع•، )ي(فىئشالأٍل: 
ص(،لأ(»ىل«:امم،ن)م(،)ط(.

)ط(.محانطةُن)م(، (اقدا؛ ١١)• ٠ءدولرضيا،د■منهم' ■' ١'١،قي)ط( 
عشرون،ءحدثتي ابرصعدت تال ثم ذكرء، حديثا- مدالخيري أبي أحدسندءعن الإمام روئ ، ١ )٢ 

آباممالفرأيت تال: قتلهم. ولي - عتم الد رضي عليا- آل ه الني امحاب محن وعشرون أوبضع 
.( ٣٣المد)V/اكرك•. عن عدتهم قتال من عندي قتالهمأحل يتول: ترتعش ؤيداء ماتمر، يعد 

ريمهمحميعآ*.(في)م(،)ط(؛ ١٤)(ش)ن( ١٣)
رآحعسن•.)ها(في)م(،)ط(؛ 

([.٢٩٧وت4ن.ي-ب،)ا/(، ٦٩/١]تقريب)• روئلءالخعاعة نلها• يفتل؛ -، ٠١٩٤=
مخضرم،، ءاو،و ثب، ثتة، الكونر، لثة  ١٠ابو الرادعي، الهمداني، *_، بن الاجيع اين *ر مروق؛ وْ 

.'١([ ٩ / ١ ب)• وتهو(، y،t/x)]تتريب رتن. ثلاث ؤينأل؛ انمن، محنة عات« الثاية، عن 
به.. ءنء_الش_ة. ررق، م عن المي، طرتق من ( ٤٤١٢ / الدلائل)آ في المهني رئاء تعريجه؛ 



A\T\rl—باب 
1وقظوهفقظهم الخوارج قاتل من تواب دض 

0  Y شيبة،ابي بن حدساأبوبكر ت نال أبوعمران. هارون. بن موسئ ح،ذظ س
نالقال؛ اض، عبد عن ، زرأ١ عن عاصم، عن عساش، ابن أبوبكر حدسا قال؛ 

مبمولود الأخلأم، ثهاء الأسان، أحداث الونان!وم آخر تجر رنحنج رمولاضسأ 
يلبملهم،محهم، الربة، ثن اد-هم بمرق كما الأحلام س ينرقون الناس، قول خم 
اس1.عد اجر تلهم فإن 

ا/،آماقال؛ الحرام، بالمجد الجثدي محمد بن المثقل أبومعيد أ'محرأا —  ٥٨/
امن•.)أ(في)ط(: وصحط1. »صذوء*ينمأ\شل )ا(في)ط(: 

-مناب;أاه»:به-إ>ّ
ممر؛مععة شواهد ل، والخديث زيحتْ. نندم وئق. وند الهام، له صدرق بهدله، اين ر،ر ؛ ٠٢١٠

ىاز،اكضح•
ضآمات العاشرة، من مايف، ماحب حانظ ممة، الكو؛ي، معد ين اه مد يا؛ اض يكرين م ا٠ 

رتهديب)ا"/أ([.]تتر.ب)ا/ْ،أ(، . ٠٢٣٠
راكرمدي(، ٤ • ٤ ا/ ) افد ثي راحمي ، ٣( • ٤ / ا )٥ ١  ٩٩٧٢ : الثح م ب ايي ابن ررا. سم*: 

كلهم)ا/بمه(؛  ١٦٨واين،احهفياكو.ةحت احزصححء، وتال؛ (، ٤٨١/٢)٢١٨٨فيالغسح؛ 
٦٩٣'الرتديزح؛استابة لي الخالي روا• والحديث • به • • ءاٍم عن ء-تاش، ابن بم ا؛ي •ريق من 

١(tA ،)uوافامرابرداودفيات)محونآا/ماا(، ؛
رايوسشرا/أآ(،راحمد)ا/آاا(، ر>ا/لأْا(،  ١٨٦٧٧الم1فح: ^٠٧ُءد١٧(، ١١٩/٧)

غغلهبن -ريل عن -تنمه عن الاصش، ريق ُن جببمم ٤(:  ٤٣)آ/ ٩ ١ أ ءاًم»ي ايي رابن 
٦٩٣١:اJخارىح محي الخيري معيد ايي ررايه منيا؛ جدا؛ ممر؛ رق ٌن للي والحديث به• •■علي عن 

روايةومتها: واءمد)مأْ(. ُالكفيامءلأ)ا/إ'أ(، (. yir/r)\iyرميرح: (، ٢٨٣/١٢)
راييداود)ءونما/إاا(،وبوالرزاقمثح:

(.١٧•راو_هثيفيامرئص/ ُابنا؛يءاٍمفياتصاه()أ/ْ،إ(، )•ا/ي،ا<،  ١٨٦٠•
واحمدح;١ْ٩)٢/•٧ْ(، وملم (، ٢٩/•١٢)٦٩٣٤; الاغاريح م حتف ين مهل رواية ومنها•' 

١٩٧٣٠واينا؛يش_ةفيسح؛ (، ٧٥•)A  ١٥٨نر ودواةابي 
رايزماجه(، ١٣٣والدارمي)؟/(، ١٧٦واحد)ه/ا؟.)ص•٦(،  ٤٤٨وااداليح: -؟ه )0\/\-

١٧٥ذاضينءاس،محدا؛نماجهمالأتدمهح: ئءم)آ/خ؛؛(ء ايي وابن (، ٦٠)ا/  ١٧•ح: 
اصتومهااوتد الميم: ابن قال ، اوجه، يثر؛ من الخوارج الخديثاقي اصح احد؛ الإمام قال ، ٦( ٢ / )١ 

.١([ • ٥ / ١٣داود)مرن ضمىايي نعلنه ]انئلر ٠ صححه• قي ملم 
قيه:آ حن إمئادءث - ٠ ٨ 

ا-دزُد،'ًمدير،ومحل؛ ا-مهحررر، نل: تزلاٍجها0، بمري، ومرصاحبا;يأما،ه، ُغالبث ا٠ 



ىتابامم>بمة

تنال طاوق، بن موسئ أبونرة حدثتا نال ، ٢١اللمجيرأزياب ين علي حدنا 
صاحبأباأمامة سبع أل أبوغالب حدثتي ت يقول صالح، بن الأزهر سمعت 

أوحب ش/ نألمرا سطوا، بالثاك حارجة خرحت  ٢٢ول يقول! اش. رسول  ٨٣٦٠
تقال ثم بش، ثم عليهم، وص حتن معه وأيا أبو؛مامة نأمل ٠الر٤،؛ بترل"؟،، 

كلأبالنارلْأ.ثلأى.ثرُ، النار كلابت انُلافلالمالأق، شثازاض، 
،الئناء ظو نحت، قلئ حٍر ال1ناء*، بق تحت، قش شأ  ٠١، لسماء ١ نلنأ تحت، قش 

)ط(.عحذونتعن)م(، )٢(الواو: •اللحمي،. )ل(فى)ط(: 
ّامم.ن)م(،)ط(.)؛(•ثال•: •ز،بمّ•• )مني)ط(: 

)ط(.)*_*(.اينالجتنذس)م(، »مملآبانر€اكالخ. )ه(فى)م(،)ط(3اد: 

الترمذي.ل مجح رند يه، لايحتخ ت حنان اين رنال، ار، النومعنا صدرنايخش ناتع، ت —ونل 
ارلكرالتروين ا. رالغعنراد_زانرا/ا-ي؛(، انم،)أا/^ا(، وت،لمرب)آ/-آإ(، 

٠رمه ■ التخرج كماني عنداحمدومر*، محتاح له لكن ([• ١١)ص؛ 
تهووتخريجه، للحديّثح التالية الهلروا قي كما متابعات آيفا وله ترجمة، له اجل لم ت صالح لازعرين ا٠ 

لغيرهحن 
الحدث.مشم رقال: (، ٤٧.الممات)A/ في حنان ابن ذكر. ءليسز؛اعاسص: د٠ 
(،٢٨٤)X/]التهريب الناصعة. من يعرمئ، تتة، العاصي( الزيدي، اليماني، ءلارد،ت م، رةهرّم بر أ٠ 

رالتهدي_،).ا/ه؛مآ([.
(،٣٥٢■ره/ الند ني واحمد (، ١  ٥٢ا/ )٠  ١٨٦٦٣رقم الث، م \رذ\ق عبد رواه الحديث، 

.ممعت،اباءاو،. قال: معمر، عن الرزاق، >سبو من يهم (: ٦٤٣)آ/ ١٥٤٣ُالئةلأثح: 
•٣• • يرح: واكر.دي؛يالتن(، ٦٤٣/٢ر 1ُ١٥٤٢ذ4»يالنةح: احدره/أْأ(، وروا. نذكر.. 

ملمة،حنادبن طريق من كتحم ؛ C ١  ٨٨اموئ)٨! مأ راليبمي ، ٠ • • حن حديث، • وتال:(( ٢٦٦)®/
ت•اج<ح اين، ردرا• • الدر وابن سراني  ٩٢٢ ١ الثور)آ/ الغر فم، جوُلي الوعزا• • يه • • غالب امح، عن 

عزابيبة، بن سنيان رآ/مآآ(ُن>يق  ١٥٤٤افةح: احمدني بن ومداه )ا/س  ١٧٦
؛*اح:. . عالهام، ص ءلرمح،أ-؛صيز، عن الأصول شرح اللألكارن، وروا، •خمرأ• نذكر• • غالب• 

ابيعن نقالة، بن البارك >ض من الي التالحديث، ني الض، وروا. (، ١ • .٣ ١ • ٢ )١; ١ ٠ ٢ ، ١ ٥ ١ 
وابن(، ٣٠٧)؛،ا/ ١٩٧٣٨واوناييئس-ةفى|كثفح؛ له، ادوي م الصنف روا• كمإ ٠ به ٠ غالب• 

ابهم،م، ارغالب من ظن، س»لريو، كئهم ت ب اض، امح، ءلريذ« من ٣( ٤ )ا/  ٦٨الثأح: ن، عاصم اض، 
ثمنلن، جهالة اجل من إساد. الألاتي وفتق-، • ابنه• عاصم'عن ام، وابن سة ابي عندابن ولم، آعامة 
،٠ الحديث، حن نهو غالي، مرابي جر يمعم، علئر - عاصم ابنرا؛م، مند يعتمر - ممات الرواة روصائر نال؛ 

عدغاب لأيي ءتاسات رويت كما السامة. الرزاق عد رواية م معمر هطتا تابع وتد ٣( ٤ / ١ ) الخنة ظلال 
وآحرجه. وألكر» . صيار, حدتنا ت تال يحير، ين اش عيد طريق من *مرجه جث ؛ ٢( ٥ ٠ )ْ/ السند ش آحمد 

مستتال: )آ/أ؛ا"آمن>يقاسينماض،  ١٥٤٦راضفيال1ةح: اضاشافد)ه/بمآأ(، 
عكرمةطريق من ه؛ها)آ/إأآ( اسةح احمدي ين همداش وأخرجه ٠ فذكريم* • • ■مليم بن صغوان 

آييأمامة.عن كلهم ت نحر• فذكر . اه. مد ين شداد حدثثا ت تال اينعم١ر، 



B—

ت٠٢١١ال*تثره، من ظنأاوثماء*ا، حسرقأئتحت ؛٠ ظأال1مأء، ئشتحت حير 
٣٦٦ه؟ اض رسول من >امارت4 شيء أم/ برأيك،  ٢٢١تقرلهأشيء ياأباأمامة، ت تالتث 
ي' ٢٠مر اش./ رسول من سمت بل ؛ - ثلاثا - إزإذألخرىءل''أ، إذألجريء، إر تال؛ 
تيقول ، اض. رمول بزرأ، ّمعت عشرأ- عد حتن - ثلاث ولا مرت؛ن ولا مرة، 

كماالإسلام مخ ؛رهون ترايهم، بمدر لا أو يجاوررابهم لا المران، بمرءون قوم اسأتي 
ااا/مبمن طوبى ثومه، عر اليم يمول حى الإسلام ر لابمردون/ الرب، من الهم ممرق 

قلوْرْ(اوم..

حدناثال: حدشانزر^، قال: /اه-وطشاأتوكراينضناود، 
تال;عزابيعالب، حدضالثاركينكالأ، تال: ثئم؛ئانمنملى، 

ليوكان اش.، رسول صاحب - -أبوأمامة عجلان ين صدي ربها بالشام كنت 
فجاءأبوأمجامجة،١،برءوسالخروطفألإت،بالأرج، فجيءأ نالل٩،: صديقا، 
ماأسمع حتن لابت فقالت: ئمدوجهنحرالأءوسئاللااا: ركعتين، نمش 
افسحان نال: ثم نكن، قالر'أاا: عليهم،/ وثق حنن فنمنه : ٢١٢١تاليقول، 

اةطةس)م(،)ط(.)ا(اةالا؛ رط(. ، من)م( اثط •النجتن مايض ٠( - )٠ 
أإنيإذالخري»أاكال؛ة.)مآ(فى)م(،)ط(زاد: »ضل•. )ط(: )آ(في)م(، 
ألندلهماركاز.•)ه(فى)م{،)ط(: ّاثطةس)م(،)ط(. )أ(«س•: 

أالخاوشا.ص(فى)م(،)ط(زادة:اءبأ. )7(في)م(،)ط(:اءمرأ. )\"(في)م(،)ط(:
ّاممس)ن(.)>ا(»ف؛نىءأ: طممس)م(،)ط(. )؟(•تال: 

)ط(.__)،؛(، )"اا(أةالأ: اتلأس)،((،)ط(. ):لا(اتال•: (، ١١)

تعلل أرح مه صعيف؛ إمتادءت ■ ٥ ُ 
٠ ٥٨ت فيح كمانندم وتدتلع * ترجمته تندمت غالب؛ ام همه " ١ 
نوشائمة، سالعن رغم•. ام التمحث ؤيوى. يدلى صدوق رموالمري، يتالأ: ى تارك ويٌت - ٢ 

رالمم؛اءافاتيص(، ٤٣•>م/ والسنان ا/مأ(، وتهذيب)• لتمريب)اأ/بأأ(، 
.UilUوتد(. ٥٤•الضعغا،)T/ م والغي (، )٩٩

ابنوذم• ، ومعا، يهم _J^، القبط اتلل ؛ ب ثال ' رمرالحياتي ادمم؛ بن ٠^٠٠ ت ريه -  ١٢
.لهتذاامل، 'لس •' ننال حديثه حديثاعن م 3 •لأاءرف<. ؛ احمد الإمام نال و الثغاُت،. م حنان 

(.٠٢•والممات)م/ (، ١٧•والالان)إ/ ومحان)م/حأ(، (، ٣٤•اسا،سلي)م/ 
احرئ•لرق له والخديث، . ( ١ ٤ ٩ / )٩ ال؛تاات< م حثان ابن ذر• ، الآصعث، مومحمدين بكر؛ ابر ونم - ، 

•وتخريجه  ٠٨؛ نانؤ تتيمن 
.السابق الحديث م نندم 



كلأبُكلأب؛صالنار، نمقال: iالل٢،: طمماضثوْالأفلا؛؟ 
ذال:نيصولوالْ،ءتظو

عنكأنزو \لوي م ؤ ; تلاهندم ثم 3اللا"،: قلوهم، ١^^، ثش وحير المئماء، 
ملمعون«ازيغ ئثويبم م الذين فأنا •نشاهات وأخر الكتاب مرأم منكمات مح4آيات الكتاب 

كليه يمرثون٢^١ الانم رالراس٠من؛ي ١^ إلأ ناريك يقم وما ناوي؛؛ رابمناء المثأ ايتع١ء منه تثابه 
.[ V صران: ]م ه الأتاب كرإلأأذلوا يذ وما ربما عند من 

قال!/ سمان، بن يعقوب حدثنا ت قال أيضا، داود أبي بن حديتاأبوبكر — ٦٠ ٢٦٩ا/
حدشI نال ]الحداتى[ل٨ا، اف عبد ين يض حدثتا ت تال ، حلم، بن بكر حدثنىلَاأ 

رامحاببض فجاءواممحجددمشق، في كنئ ت تال أبوعالب، ، حدثتار؟ قال؛ أبي، 
أبوأ*امةذظرإله(،فجاء المنجد، درج علن تنصت الخوارج، رءوس من 

عشحير ، '١ دت^وال ومن ، ال1ماء ظر يخت، قتااوا ئش ثر جهنم، كلاب، ذقال؛ 
كثير؟٢ ١ بهل١ >>و1ؤلأء ببلد إJااثإ ا ءاو-إ أبا يا ت فقال إئ فنظر وبكن، الماء يل* نحت، 

)ط(.ّاقطن.ن)م(، )آ(»ئال«; ١^. )ا(في)م(: 
)*آ(،)؛(»ا،ول«:اثطنس)ن(.

إاح«.. ظلالماء. شرم،نم، »ثلأثا.ثالوا، )ظ(: )ْ(فى)م(، 
•حدنا•.)ىتي)م(،)ط(; )ظ(. __).؛(، )آ(»تال«: 

(١٣٧والرحواكديل)ي/وفىمحلاوخارى)يما<ما(، »الحرر'يالرا». ص(فيجمحاكخ: 
وعوالمحءحفاِظهر.•الخداتي.يالدال«، ان)(/أي1(: والالوالممات)ه/ااآ(، 

)اا(»يهأ:ّاممءن)م(،)ط(.)•ا(ني)م(،)طيم(:»تالو.•. احدش«ا )ه(في)م(،)ط<;

«آ-إ،طد«:حن؛ذه:
رب:.  ٠٨رح: ترجمته تتيمن غالب: اير ؛٠ ،٠ 
ايرش ادخارّى ذكر• • مئة ام ين يكر ا؛ي ثجيخ من ١ أيدمرى م ادٌدانجات اس ب ين لن ل٠ 
ابنوذم. ولمذمابجرءارلأسؤ.لأ/ (، ١٣٧وابنا؛يءاتمفيالجحرالمديل)يم (، ١٨٩/٧)

رب:«رئسمأ)،/،ب،(. (، TTMحانييالتتات)
٠راجع عن ممالدي ترجمة اجدله لم الدرت و٠ 

•لغتر• حن مد •  ٠٨ت بع تميم كما محتر؛ •تايعات دلهنولأ• 
٠٠٠٢٤٤منة مات ، العاشر؛ من i صدوق آبويشر، حتن١لمثرئ، المري، حلم،• كرين ي٠ 

.([ ٤٨• )١/ رتهذبمب، ١(، • ٠ )١/ 
.٠٢٧٧سة مات صشرة، ِرالخالية ^، ١٢٠٥وي، الغابريرد، النارمحي، محيان؛ ين بمتوب ي٠ 

وتهلؤيِ،)اا/0حا([الترب)٧٣ْ/٢(، 
.٠٨نندم سريجه: 



ئاك:القران؟ تفرأص ثمتال: .نهم، ق\دص:تالت:نمم، ؛: iال١١
ا"ا/طوأحر ائكناب/ أم ص محكمات  cj\a *JAاب الكت^ JUL^أنزل هوالذي ؤ ال: تنعم، 

ياابانالت: قالل٤،: ه، بمرفنآمحابع اسم م والراسخون ؤ توله: إلئ ب متسابهات 
٣٧آ/.أنلؤ/ من كانوا إنهم لهم، رحمت قال: باك، لهم تغرغرت رأذكلْا إر أنامة، 

•اا/نشيء أم تة_ولهرى رأيك/ اأبانس2\م رجل: لأئ تقال : الإنلأم، 
ولا،  tjAب . اض رمول من سمعته إرإذألحريء، ت تال ه؟ الني من سمعته 
مع.ولا ت، ولا ولاحس، أريع، ولا ثلاث، ولا مرتئن، 

،حرب، بن زهير أبوحسمه حدثنا قال: حمحاحامد؛نشس-ااتلض،، 
المىعن أوى، أتى ابن الاغض،عن عن الأزرق، يوسف بن إسحاق حدثنا •' قال 

)االمائكلأبامأ..قال: 
ساممس)م(،)طiJU>(Y :.))ساتطةُن)م(،)ط(. )ا(»ئلا: 

ساقطأمن)م(،)ط(.)أ(اقالا: رابمروزُ• دفي١طات ٠امؤونا، )"؟(ش)م(؛ 
)ط(.عن)م(، ساقطة )ا"(اقالات 'رأيت"• رْ(في)ن(؛ 

(0»(U :» .)تتول،.ص(فى)ط(: طقطةُن)م(،)ط•

مر، ( T ٢ T / ٤ )التهذيب ارى ابي ابن من بمع لم نالاعس • انتطاعا ب ان إب مات. رجال إئاد*ت - ٦ ١ 
مرحديثثاهدآخر ول ، ٦٠رح: ، ٥٩: اكقدمح اأيأمانة عن غالب ابي حديث س للعديثاشامي 

تالحن. .■ تolUr١i-^)٦إ^: ؛ u.،ابي وابن واحدوالحاكم صدالطالي جهمان ّعدبن 
ا.دةرا/حم(.؛للأل ١^٠٠٠٠ 

لكنهومع، بالقراءة، عارنه حافنل، ئتة امفي، محمد ابر الاصدي، مهران ين هوميمان الأعمش؛ و٠ 
.([ ٢٢٢رتهذمح)!/(، ٣٣١لمرم،)ا/.. ٠١٤٨ار؛ م، ١ ما( منة مات الخامة، من يدلى، 

لروئ منة. رممن ثمان ابن وهر ، ٠١٩٥سه مات اكامة، من ممة، الأزرق؛ س؛ورسمر لّعاق ر٠ 
)١/ماه٤([.رتهازم، (، ٦٣]مرم،)ا/الخماعة. 

آآ،دوهو٤ ّنة مات الماثسرة، من بته، ثمة بغداد، نزيل المسامر، خيمة صدادابر ابن مبمر؛ ى مد ر٠ 
([.٣٤٢ُتهديب)م (، ٢٦٤]ميب)ا/ ٤م١. ابن 

OU وابزآمرشية)^ا0س  ١٠١٣وابمهء؛هز،الئةح: روا.الإيماحدز،افد0/ههآ(، ،!،*؛
١آتم\ ح: ضراالأناٌة مجاحه ابن ورواه ٠ يه • • إصحاق، طرّيق كلاهمامن )ها/ه•'؛(؛ ١ آماه ح؛ نراكنف 

.إساق.صن امحربة ابن شس من كلاهما (ر؟)محم((، ثح:
الآءمشلميسعسغيراو وجالاكيخ؛زر، تنات، وصاده ورجال صحيح، احديث، تالالآدا؛يت به. 

منحدبثؤروامأحلجزء وهو وذكراكواهدا1دكورهآعا. • لهوإلنذلأث،مدلي' ب■اف؛>،ا؛ي،آومتأ، 
كماذم.جزء'ا.نحدبث،([. ٢٣٢الزواتد)٦; ]بع هات« احد 'لرجال تالالهثم،ثداليراتي، 

وهوصعيم،«لاكدراواضالكلاعير؛ محمدبنريمر افيه لمه: قال ^تام،، رداهالاما؛يعن 
 A(•٢٣ .])م.ا؛نالخوزىفيابلأكاحو>ا/^ا(ا^^



بلاغمانيه الخوارج مداهب مزرا، التحذير من دكرت ند / الصسن؛ بن مجمد قال  ٢٧١ا/ 
علنثمر رأيهم، تيرءل'أ، ولم الحوارج، مداهبل٢، عن - تحالئ - اش عصمه لمن 

كثماتعالئ. - اض ومآل يسفه، عاليهم يخرج ولم الأمراء، وحيفا حورالأئمت، 
موجاهدمعهم معهم، وحج بالصلاح/ ودعاللولاة ، ا1لانل؛، وعن الفللزمحه  ٢٨٩

نامكنهبطاعة أمروه ؤإن والعيدين، حلمهملْ،الجماره وصر لالمسلين، عدو 
دارتؤإذا/ يطنهم، لم بمعصة أمروه ؤإل اعتدرإلهم، ممكنه لم ؤإل آ، أطاءهم١٦ ٢٧٢ا/ 

فمننتة، علئ يعن ولم فيه، هم يهوما ولم ؤيده، و1اثبم وكس بيته لزم بينهم القس 
إلشاءَاض./أالتقيم، عنالصراط١٧هداومنهكان كان صءل 

٠٠٠

.ص.,)ا(في)م(،)ط(: 
اث،با.)آ(في)م(،)ط(: 

•)'آ(فيالأمل:سم' 
جميعايلمزا.'لص • رط( )أ(في)م(، 

امعهم،.؛ )ن( الأصل، م الكلمة عنذْ ثوق عكتوب )٥( 
.ارأطاعهم• بزيادة؛ )م( مارة مس )ط( وش ، ٠ . • ؛ ٠۴٠محيايامكته متهم •؛»il المارة؛ )م( ؛ي ( )٦ 

.احرئ• نخة ••ي ت •■؛ياولعلهانعتي عليهاعلامة وجعل ، 'الطريق* أريمهابكلمة الأصل رص؛ي 
٠امضا.كلمة انصرض )ط(: ومر)م(، 



٣٧٣٨ا_ءاب 
أمراومسامينوش لمن والطاعة ادثْع فى 

ماأقامواالصلاةعليهم الخروج جالواوثرك وإن والمثيرعليهم 
حدثتاI تال ، ٢١الخناتى١ انخري بن محني بن يحين أخ؛رناأبوزكريا — ٦ ٢ 
يزيد.حدثتاءمرل٢ابن ت تال نيد، حدثتاحمادبن قال! حساب، عبيدبن بن محمد 

رهطوأتاه  ٢٤ةاللالمهلب بن يزيد أيام الحسل٣، محمت I تال - الطعام صاحب 
!٧٢ا/ الناس لوأ0 ا ءواض I قال ثم أبوابهم، وينكوالْاعليهم / بيوتهم، يلزمواأف فامرهم 

أنهموذللف عنيم، ذلك اض يرتع أن لثوا ما صروا، تل من ابتلوا إذا 
تتلا ثم ، ئل* سومحير جاءوا ما وواض؛ إليه، تفيوكلون[لا"، السيف إلن يفزعون 

وقومهترعون يصع كان نا ودمرنا مروا بنا بمي!مرايل عنى النش دبك كلنت، وننتا ءؤ 
,[  ١٢٧الأعراف: ] ه يردون كانوا ومارلأ؛ 

بنأحمد حدثتا ةال! ال>لوانى، يحين بن أحمد أبوجعفر ١خأارi١ل٨، —  ٦٣

•الجاني،.)ا(فى)ن(; 
•ءمروينيزياوالعاوي«.: ١( ٦ ٤ سد)U/ ابن طغات وش اممرو،( ني)م(،)ط(: )٢( 
٠رتنلقرا٠.ت )ن( ش )٥( ُيقول'ا• ر؛،نيرط(٠ُ رن، من ساتطة ■' الالخسنأا )٣( 

)ح(ني)م(،)ط(:سمتاأ.)ىأه:-كررةفيالأصل. ءورما•. )ا.(فىاص،)ن(:

;•،عرية علن تف عتو إمثاد•؛ . ٦٢
نيحبان وابن ٢(، )آ/٦• م الخاري ذكر• • الخن عن تردي دم.المدى، رس؛زيد؛ ص٠ 

ثقات.وحاله دبب ولاتعديلا، حرحأ يذدافيه ولم ، ٢١ ٨٧الثتات 
رت4انيب(،  ١٨٨]تترب)T/ُاتتخ*آآم. العاشرة، .ن ئ، المري، ين"ساب،: محل ين د س٠ 

([.TT)؟/،،

به.. حماد. حدتا قال: I الممل ين •نائم طريق ْآا(عن ، ١٦٤العلتان،)U/في اين-عد روا• ص^*■' 
]الدراكور)-آ/آ-اه([.وا؛يالشخ. حام، Jاينابي داينالألر، توضإلنمدينند، دما*الم

•صحيح إم"ا؛اد،ت ■ ٦٣
لدمه مهما، يرل كان نيل: لأنه عقال؛ وعطا• الخن عن روايته وفي ثتة، ان، حعراين دام؛ •٠ 

,٠٣ت ح في ترحمته تقدعت، الإرسال. فاتتنئ منايالتحديثه، صرِع 
دابويائي*—لم د ردكا الثاكة، س 'ثمة، اندمي؛ ينال ، ص-دوق، بمري، التزي، بمتن• س ب ٠ 

(.٣١رالكاشف)آ/ ([، ٤٤٢وتهديب)؛/ (، ٣٧٢]تترب)ا/ والترعدي•. 
)عرن=الخوارج بامظ في النة في وايوداود  i{\iA\/T)\Aoiالإُاروح: في لم عروا، ىدربم-*ت 



ساواتش كناس \سر 

^^ًًءًًًًء=س
بنصبة عن/ الخن، حدثتا تال هثام، عن معيد، ين يحين حدش ت قال حنبل  ١٣٧٠' 

*تمنل١اءدكمر٢،/أمراء،ت نال س، الني عن ءنأم'1لمة، محصن، ح/ع 
يانالوا: ، رتابع، رضي س ولكن ثم، نمد وس'تمره تركا، لقد الكر ذس ومكرون، 

»لأ،،اءاوراأ.قال:ألأمام؟ رّرلاضأ
حالي،بن هديه حدثنا ت نال الحلوا؛ي، يحين بن أحمد أيضا ٠حاJتتا ٠  ٦٤

أمعن محصن، ين صبة عن الحن، عن تتادة، حدينا قال! همام، حدقتا I نال 
عرففنن ومكروزل؛،، م؛ون ، ١^٠١۶علكم ®يكون قال: ه اض رمرل أف ّنالمةلى، 

ما»لأ، قال: نقاتلهم؟ أقلا نالوا: وئايءا. رم من ولكن ثز رمن'كره نرئلْ،، 
صالوا،.

قال;انثوي، العزيز عبد ين محمد ين اض عند حاJساأبوالقاسم -  ٦٥/  ٢٧٦ا/

مغاير.بخط الأمل إن مخانة وص رط(• ساإطة'من)م(، )آ(اءاوكم•؛ 
إن«.نالت: ، ١٣٠٥١•^)٣(ني)م(: 
رفقدبركاُ•رط،ت )ْ(فىرم(، 'يممندأتموذاُ• رط(ت )؛(ني)م(، 

•٣(:مس٥،٢٩(،راسفىس)٠٢٩/٤ْ/٦)٢٢٦0صح:
رءاصم ا؛ي وزثن (، ١٤٨)"ا/• ١٨٠٤ح;وملم اكالي. نرالخدين، المم، وروا• منام رض 
•به • • حذتامنام ت نال رعو*و- مداب لم. مدلى مدية، رض س جبيم •ارآ/'اْ(ت  ٨٣الئة 
وأبوداود(، ٣٠٢ابمأ)آ/ احد وروا، • ب • • مئام حدتا ت نال طرش'منان، من ( ٣٢١احد)آ/وروا، 
به.. كلأضس>ضئد؛.١(: • ٧/١٣)ءون

ممات.رحال ويتية صأءح، إمئادء.  ٠٦،
ماتالسامة، من رياوعم، ممة، ايريكرالمزى، ار اه ايوب ، دمار١^٥^٠ ين يعن اين م إ*تإ: ئ٠ 

بمداسم.]س،)آ/اأم(،ومد,ب)اا/بآ([.
•التندم الحدث منام؛ي وتدتابعه . ٤٠• نرح تميم يدلى، لكنه ، ست، صه دنامه، ابن ص اد؛ت د٠ 

الذكورأننا.الحدث ني صدم ٌءربمهت 
صحح.إمتاد•؛ ٠٦٠

٨■ رح نندم ، بت، ثتة الما0وي• عم س الك ل حم٠ 
.٩ ممدمثي: ذتن، جانقل ممة اينايجابي. عر •يمة:  ٠٠
.٠٠ ١٢٨ث مات ه، ست،«ناهامممة، مثهورينحينه، مري، l_^، حمد يزيدين ائاح: م ا٠ 

]ءرب)^مأآ(،وبمدس،)اا/«أسم.
رماجه دائن (، ١ ١ ٤ )م ند الم واحد (، ١ ٢ ١ /  ١٣) ٤١٧ ٢ : الآحك١مح م الخاوي ووا• لميس: 

وابر، ١( ٧ ١ احد)م الإعام وروا• • به • معتد• بن يعن >ا'لرض كلهم •آخأ)أ/ْْا(: الخهادح: 
فىًلم يرعتدعابي عن ليخر• • يه • ■ ثب •لرض اُن كلام: ٨( • )ص ٢ •  ٨٧ح: داودالليالي 



»و/ fAت ئال شعبة عن معيد، ين يحين حدثتا ت نال اكوايئرى، عمر بن اض عبيد حدثتا/ 
وأطينوا٠اممعوا س اض رسول قال I قال مالك، بن أنس عن ا، الأاحل١ أبو حدش 

•زيا* رأث كأن ٢؛،؛^ عوكم امل ؤإذ 
عنأنس بن مالك عن ، سعيد بن حدثتايتنبه ت نال و؛ءمحتدااكريايى، —  ٦٦

قال:أبيه، عن أبى، أتحرنى ت تال أ"تحرزاصادْيناترنم، تال؛ بمحينينسسد، 
واك5نه،والمثل والعأسر، الثا~ر ُي ال؛-نمواللائ علن م ١؛ ؤمرل رربابما 

ا/صز لانخاف نموللم.يالحقجثيماكا، وألنقوي.أو/ وا0لأننازغالآزمملأا، 
.اشلو.ة 

،ا/نا حدثتنال! / المش، حيننامحنيين I نال ح-دكتااكنJابى، —  ٦٧
عتادهأحبرني •' معيديقول بن بممن ممعن قال! - القنى يعنى - عبدالوهاب 

أحيرنىأ؛ىقالتقالت ، يادْلْ، الوليدين أل الصامت ين عبادة الوليدين ا؛نر؛أ 
٠والمتثل والمكت0 وانز، العمر نى والهلاءة الن»ع علن . اش رسول ®بايعتا 

ذدكر«ثااه.

ا,إنيضاأ.)أأ(فى)ط(نُادة; •اكاج«• )ا(تي)م(: 
عن)م(.مهلمومة )أ(اء-ادةابنات ثل. •تقول• )مأ(فى)ط(ت 

المامت(.ين عإد؛ الولدين اباء الولدان ين رماد؛ ت كالتالي المائة ل*ل، في  ٢٠١

ا-نمينالأنبسطمرعن١٢)آ/ْْ؟(. ٢٨٦؛راينُا-بمح:  U\nU/r) ١٨٣٧=الإعارةح: 
٢٨٦١ت ادح ابهم ماجه وابن ، ١( ْ ٤ السنة)U/ ام،ي واك، ٢١٤٦٨رم/ ١٨٣٨ابماح؛ 

)أ/ْها"(،را-ءدفياددره/«حم(.
صحح.إّمأدء• " ٦٦

١٠ فيح تقدم بت، ثقة ّحدت ين ا حم٠ 
وتهذب(، ٣٩٦/١ل-ضب)سالرامة. تنأ، اينماد؛ينسمتالأماري، ادةسااردد: ء٠ 

وتهذيب(، ٣٣٣لمبّ،)آ/الممن. يعد مات، _Uj_، ممة، ااربدسمادءساسمت،: م،: ا٠ 

رالمامرالخادى»يالأحكامح: (، ٤ ٤ ٥ الوه)أ/ م ُاللخ،  fU)llدمبمم؛روا. 
(١٤٧7•)٣; ارممالإ>؛ح:وررا.ُيه. . ■؛س1سرعن>ضطس،.؛ ١٢١٣٧٧١^٠ هم، 

(،١٤١/٣(،ر!سدفياكل)٩٥٧/٢)٢٨٦٦لجفياضادح:
يه.. معتد. ين يعن *لريق عن كلهم (: ٤٩٤النآحم ماصم ا؛ي وابن  .ا،٠،مح٠.  ٠٠٧

.٩ صمفيحت بت. i قة ث؛ 
الحديثانظر: دمدجع: 



|ادس|،واتءتا|\َ 
-تتش^^ل؟عء^هء^ءءء^ء^^ءع

حدثنامحمدبنقال; سامن، محمدبن بن احمد حاووأناأبوعنداش، —  ٦٨
الباش،بزعاص، لقمان عن صالا، بن همج حدسا ثال: بهار،  ٣٧٨ا/

دشمحاليحرما، حزكم م وأبنوا تيم اراسننوا ثال: أنه ه اض وو رم عن 
مأ،ولأهازمالااالأيأذك،

تتال / حنبل، بن أحمد حدثنا ت تال الحلواني، يحين بن أحمد ^١ ٢٠٠ء^" ٦١ن / ا٤ 
وائلبن علممه عن حرب بن سمالثا عن شعبه، حدثتا ت تال جعفر، بن محمد حدثنا 

®أرأيتافه.ت الجن٠ىل٢،رسول سالمة بن يزيد مآل تال; أبيه، عن الحصن٠ى، 
ثمعته، تأعرض تأمرنا؟ فما / حمتا، ومتعونا حمهم، قالونا ، عليتاأمراء قامت إن  ٣٧١ا/ 

وأبنوا®امنوا وتالل٥،: ،/ ٠يس١٤بن الأفينؤ تجبيه الثالثة، ١^٣، الثانية مآلا ط ; ٣٩
.•*^٠(* ها وعلكم حقوا، ها علهم ناسا 

•٠سازءرا٠ •' لعله الهاش د؛ي ٠ 'مانعُ • رم، افي ١ ١ 
الإصابةني كذلك وم يزدالجسيا، ين رصلمة (; ١٤٧٤منم)م/ولي المخ، جعح ني كدا )٢( 

'يزدبن>سالمةا.نيه; يقال انه وحكن ايزحجر; تال (، YTU)؛/
»الكممى«.رط(زيادة: )؛(فى)م(، أواكاكت•. )ط(: )م(فى)م(، 

سالثانة الرواة لكن ه، الني كلام لأمن شه الأينث كلام من النول اف ئدثومحم الرواة ض )٥( 
اشرسول ،غال مس، بن الأشعث 'فجذ؛ه تال; حيث الإيهام؛ هتذا رنت ( ١٤٧٥مالم)م/

الخديث.وذكر ٠ . . اسمعوا. .؛ 

ب:حسن،  ]تقرب. ٠٢٧٩ءاتّتث الثامنة، من صعغ،، الثامي، اكري، اثنان؛ س لناف بن نج ل• 
١منها وهدء الثاميثن، عن روايته احمد الإمام وحن (. ٢٦٠)a/ ب وتهن.I ١(  ٠٨)أ/

وتهذب(،  ١٣٨]تترب)أ/ ّ اكالثة من صدوق ءاٌرالحممي، ابر الرنايي: نابر م ننان ل٠ 

ومامله.نهومكررلساقه آماالس هتذاايلرينآ؛ من احدروا• علن انم، لم يميجه؛ 
حن.إمثادءت - ٦ ٩ 

رالنوالترمذي ، ٤( ١ )U/ الكسر في المخاري يذللث، صرح كما ابنه، من ندسع رايل ين ءهمة ر٠ 
دبرهرآدرسبابماد؛نرايل' ٠ امحه •ن مع حجر بن وائل بن ة •ء-لهحستاقال: )ْ/آْ(؛ 

ماخلاف رهنل.ا (، ١٩٤اكاش)آ/مس ني؛ له اسه ذنحدب التمرح ورد وتال ٠ أيه من سع لم اب—ار 
ُب■ اسه• من ع بلم ائه إو امدوق نان،: صث، (؛ التترب)أ/١٣حجرني اين ا-يافغل إله ذم، 
•، ٢ ٤ إ ص) التحمل جامع ني وهوكدللت، معتز، ابن إلن ،  ٠٢٨ ابهذب)U/ ني البول ه-ذا 

لأتم؛،وندتنم صز.ة.خامسزته، عن ورواته صدوق، ابنازما؛والغم؛، '-نالئما"مب؛ و٠ 
والكريوتهذب)إ/أمأ(، ]تقرب)ا/آمأ(،  ٠٠١٢٣مط مات بنالرا؛عا، اذس، تئفكان 

([ؤ٢٣٧اتيات،ص)
=. ٩ : فيح نندم غفلة. يه إيال الك؛اي، صحح ١ ثمة جسر؛ ن ُحمل و٠ 



* Y — جدى،حدثني ت نال \ذحز\تي، الننن بن اش عبد أبوشعيب حاوئتا
٣٨ا/.عننن'يدينعفلت،/ ءنأنيينبِالآش، حدثنانو-نىينأمن، تال: 
كانؤإن الإمام، 3أني بعدى، تخلف أن ا'اعلاائ، الخطاب: بن عمر نال!ي نال: 

متممةأمر إلئ دعاك ؤإن وإنحرماائ،لا؛ناصر، ناصر، محرباك ؤإن ء؛دأحثما، 
دسي*.دون دمى وطاعة، ممعارى نقل: فىدن؛اكلى، 

بنمحني حدثنا قال: أ،، الحنا؛ىل محمد بن يحٍئ وأح؛مااأبوزكريا  ٠٧١
عبدبن إبرامم عن لسثآ، حدثنا قال: نيد، بن حماد حدثنا قال: حساب، بن عبيد 

®لأأدريلعلكضق: - الخطاب بن عمر لي قال قال: عم1ة، بم مؤيد عن الاغش، 
٣٨١ا/ءإل^ا يدضتحدعلْا، وإللأس/ iأنيالإنام، بعدى، 

البت.والصواب *دسك.'، )اأ(في)م(،)ط(; •صروك،اما. )ا(في)م(،)ط(ت 
)أ(في)م(،)ط(:اسعوطاءةأ. )آ(فيرم(،)ط(: 
اؤإزا.)ط(; )ا"(في)م(، عدأحشامجاوعار. امرءاوكأ رؤإن ت )ه(؛ي)م(،)ط( 

)أ/؛؟أا(س>ضسدينموسدينثالأنالا: ١٨٤١ررا.مامفيالإُاروح؛ : ب- 
رحنرثال؛ يه. . شب. طريق ن ( ٤٨٨)،/ ١٢ ١٩٨رررا«اكرمذيح: ؛٠. .جعنر. ين حدثناُب 

•ال—ائل الرجل اسم يذكر لم محتح'إبال 
صحح.إمتادءت - ٧ ٠ 

. ١٧تندمانرح: ممان، اضرئمب: ين الك ٧■ ين اجمع. وبثي*: آمن، م4 ّس م٠ 
اوتهذيب( ١٣٨ا/]تغريب) ائمة. سالمن ثمة الكوني، مولاهم، ماهممم،تمدالأعش"امحنني، إ٠ 

)\اس([.

يومالدية تدم ثقة، والخجر٠ ممنر ان تال التايمز، كبار من مخضرم ٠ الجنني ايوأمية ت قلة مر تعب س٠ 
وتهدمه، ٣( ٤ ١ / ]تنرمؤ)١ . - ٠٨• صتة م1رت، الكرنة، تزل نم حياتي، ملما؛ي وكان البم،. دم 
/،(٢٧٨.])

،رثوعاإلننحو• هك. ■>ذووة. حديث، من ( ١٤٧٠)"آ/ ١٨٤٧الإمارءح؛ممامه م لم ماحرحه دءربم*ت 

اب.لّ؛اد»:سن؛ب:
.ا>ت،سةم؛ا،د.سائمة، المن ، مك، صزحدثي ا-؛ضأولم اخكل. محيوقر، ثتر*وابراا;يصتم، ي" 

رجاليويتية التندم. الخديث، نر كما مومئرنحرأنير لكنرتايعه ([. ١٦٠)م/وتهدمه ]تترمح 
تتاُت،,

.٦٦٢مرح: نندم تتة، جماب؛ ين محي ين د ئ" 
ال—اق؛الخدم، م تقدما دسري.؛ الأءلير ب مر ؛رامم ل٠ 

التندم.الحديث، نر كا معحة، طرييراحرمحر س ورد والأثر 
ايرإ٠الالحديث، ثير تقدم ٌهمريجهث 



،، دتاك١٢في أمرينمصك إلئ دعاك ؤإن وإنحرماكلا،ذامر، i و\سمو ظألمك 
دوندمى ّأنعاوطاضلآا، قو: 

محقيعمر- نول عندك يحتمل الذي أيشل؛ا قالل: ئال ؛إذ اينسن: بن نحني ؛ال 
ناله؟-شما 

أسودأوغيره، عريي من عليك أمر مجن نقول؛ أن - اعلم واض - يحتمل ت ك ؛تل 
١^٦،حقالك، حرمكلْ، ؤإن معصية، نيه ض فيماليس فاطنن أوعجمي، أوابيض 

فلأسالكسضمالك، أوانتهاك ضكظال٠الك، 
ولا، ٢١ننارجىيقاتله١ أ-لأتخرجمع/ بيغكأ؟أحتنتقاتله، عليه تخرج أن  ٣٨٢٨

•عله اصتر ولكن عله، الخروج علن مرك حرض 
أنيحتمل الخهة، هندم غير محن دينالئ، في متممة يدعوكإلئ ١اأن يحتمل١١ وند 

أوبضرب/ ، ذللث، تحق يلا عضومجن أو,تمي القتل، يتم، لا من بقتل يأمرك 
•It  منأوبظلم/ تآحدل'ااأماله، أن لأيتحق من أوبأحذعال صربه، ٢ ١ لايحل؛؟ من د

المفرط١٤كنلفإذناولك: فلأ؛ت،َأذفه. لأ؛حلذولأالث،ظلمه، 
ءلاعه!لا الك،.: لقول ديض؛ دون دمي، • فتل أوربتك، ئتلتك ؤإب به، آمرك 

. ٢٠١!اطاعذفيءإئنا ولقوله.: عزرجل*، الحالق ننمحة لنحلوقزم 

•سعوس•.)مفى)م(،)ط(: »فيدطك«. )آ(في)م(،)ط(: »محربك«. )ط(: )١(في)م(، 
عناّتعملهاالأئمة وناد الفصيح، العامي من ومي شيء، اى • التمرد دلّل ُاينُ' • رءل، *ي ، ٤ ١ 

•,ان€.)ا-(فى)م(،)ط(: •سكأ. )ه(ش)م(،)ط(: 
المرصنانتهاك وليس ناية، يكلمان وشتم 'ب التمردت ولعل ، اراش٠ك٠ ت رمل( رم،، ؛ي ، ٧١

ميمك*.ء1< •يخؤج ؛ )»ل، *ي)م،، )٩، • اوأحذ• ؛ ؛ي)ط، )٨، 
ايه،.١ام)ط،نيادة; )١ • احيتتاتله• )»J،؛ )'١،؛ي)م،، 
ا.>خال«.>طا: )'ااا»ي)ما، »تءل«. )أا،فيرما: 

أإنلم•.>أا،في)م،،)طا:

١٨٤•ار؛ح: لمنيالإمومْ،ام>ما/آأا،، اجز'سص.ثدُا'اب-ادىفيالأعامح: 
ض: ٤٧/٢)٦٢١rوروا.الإUماجماJفىافاJح;،، ٢٨٩

.فيها. اليتمل ثم نار يإيماد أمرمم الذي الرين  ١٣٠ما-نمة وفيه - محلى — علي حدبث، من شاكرا احمد 



١rsTls^١٢ فجد/ 
الوليدحدثنا I تال نهل\إولملي، بن هملي حدثنا ت تال طسعوسُينل،ومامحن، 

سمعتطنىس.مونىنيمارة.تال: قال: ،، عنابنأييجاير١٤ابنمض، 
الأثجعي،مالك بن عرف عس ممعن داللْ،: الاشجعي، ئرظه يى محلم 
رممLونربممونكم، نم؛وئهم اق؛ن ألنكم *•مار مول: اض. رسول سمعت يقول؛ 
ا/*٨٢رينضونكم،ردرلإم يننرهم \تج' وبرادابنمتمم/ عليئم، ييمرن عبهم 

احييا،.)ط(; )١(في)م(، 
أبونعدرواه وند - يردمة بلد؛ إلن دمرترب • المهملة بالدال - االبردعي، ت )ط( رم(، )آافي)ل(، 

الحفاظوتذكره معجماسان)ا/؟لأم(، انظرت ادرسجان. انمئ ني يلد وص - المهملة بالدال 
.UiT !٦)

ولعلهاخ،، وميعاحرف اصمن،، )ن(; عامش ولي ، اتمن، كلمة نوق *كوب الأصل في ، ٣١
اض.وحم* - المنتف لناأن يخن التاليخ ولحدا ، ُبمنُ • )ط، ، رم، رش أحركا٠ سجة في يخي 

^^^ؤيماممرئ؛يثوآانلخ.
وهركدسادJثمورفيآحرااينجابر٠، ت )ط( رم،، رني وهوالمحح• رذا، الأصل، كذافي ر٤، 

والدارعي، ١( ٤  ٨٢)"T/ لم مأمافي جيم. إلن وب منولعله الشح، جعٍع في الها*ث 
ماسسم،دءو؛سمارخين.زدينما•

ايقول،.ره،فيرما،)ط(: 

 ٢ V - تتيه حن؛ إمثاد،ت
ملم.له روئ الثاكة، من ، اممهء ت الذمي وتال ، امقبولء ت الخافظ نال الأشجم' س؛وث حبم ٠ٌ 

نيتاريخسبمالسفاري وذكره (، ١٢٠والكاشف)مآ/(، ١٣٤/ا وتذمب)• (، ٢٤٦)T/]مرب 
 /U(؛١٢• ،).])واينح؛انفيمممح)ه/أ؟آ

الخاويوذكر، رنس، الزاي: في الدمنمي ذكر،ايووزنت ابوالمقدام، ر0ق:عوبيتانافثي، ر٠ 
(،٢٠•لمم،)ل/ ا،و. ٠• منة •اث، ايادمة، عن صدوق، ٠ الخانفل: قال رزيق.. الراء- واحدفي رضّ 

([.٢٧٣وتيد.ب)م/ 
الدرش،الثاص، أبوننا الأزلي، ب-الرذنين.زّدينحا؛ر ساضجابم.،اراتن ا٠ 

.٢([  ٩٧)أ/وتهذب ]تتربرا/أ*ه(، رماة. وجمبن ضع ث مات النايعة، ثن ثقة، 
بالتحديثصرًح عه ها، محس رتل. . ٥١زح؛ تندم والتويأ، كيرالتدلس ثتآ، نّبم• رن ص ا٠ 

•ا;يءاءم رابن لم عس 
زتئريب؟،ر. ٦ ١ منة مات عثرة، الحادية كبار س صدوق، الأصل، اهمب نرٌني" حهل ين  ٠٧۶

)آ/خم(،رتهذس،)يما'أم([.
وش)أ/آمآ(،  ٢٨•• ُاادارمفيحهح:(، ١٤٨٢)م/ ١٨٠٠^ح: يضج: 

ياصمأتي وض ملم ئد إلاأن' به، . لم.مين الولد س»اريق كلهم : ٥( • ٩ )آ/ ١ •  ٧٢ا؛يءاءمح: 
١٠٧١ح:عاصم أبي رش ٢(، ٤ ايتدرا"/ احمدفي يدرا، ■ الدادعي عتد دءتس يالميإ، الولتق- مرح 

لممعن بن؛زد، ييعة ص»لرخ، ابما)ا"/حأ( احد وروا، به. • لآ/آ'ْ،ُنضقاحرئءنجابر• 
رحالورجاله صحيح، ،إماد• الأول. - عاصم ايي ابن ومناد علن مميغه قي الألباني نال به. رقلة. نض 

ّنلس نرظت ين لم مهت'؛ ■ ٠ • • لم ُدجال، *>، فهر فرارة م، مولن خان د*واين دنينا غني المغالي 
٠اعالم واه السامة، ترجمته مراجع ني كما الخاري، رجال 



فكمأقانوا U »لأ، ثال: سايدهمعلئذلك؟ أفلا اش! رسول يا قلنا: . ونلتولكما<
0^C،Jl ، لله،ا سميت س قسا يأتي زآه مهم ويإعلكم نن ألا ، ١^٠١^١٢يكم أثاعوا نا لا

ئاكوجل®. عز الله طاعة من يدأ هولأى ولا الله، معمية من ، ٢١٥٧يأتي فلنكرما 
بنعوف عمي سمعت •' يقول قرظه ين مسلم معت لالمقدام! أبا يا ، ٤ آض؛ لزريق! 
فجئات جابر ابن نال عنه؟ به أحبرت ما يقول اممه.ؤ رمول سمعت I يقول مالك، 

ابنقال عاليه. يحلأ_ا أن سألته ما عالئ وحلف القبلة، واستقبل ركبتيه، علئ وريق 
/استثباتا. امتحلفته ولكتي له، اتهاما أستحلفه ولم ٠ جابر  ٣٨٤ا/

—لأب١٠ ٣٨٠ا/
فيهاالحوض عن الغسة المعودفى همل 

تعالىاس يكرهه  ٢٧١١٢حاتهوىر٦، أن قلوبهم على العملاء وتغوفر٥، 
تعاليلله والعيادة البيوت ولزوم 

بنمعيد حدثنا ت نال الحلواني، يحيئ بن أحمد أبوحعنر خآس -  ٧٣
/• نال هريرة، أبي عن سلمة، أبي عن أبيه، عن معد، بن إبرامم عن سلي٠-ان،  ٣٨٦ا/ 

.امءناا)م(في)م(،)ط(:من)م(،)ط(. :-انهلن ٠^٠ )٢( )ا(في)م(،)ءل(؛ءٍرمكررة. 
اتخوم،ا.)ط(؛ )٥(؛ي)م(، اتهلةمن)م(. ؛ ٠٥١•)٤( 

»اأدلاحالأ،.)٧(ز)ط(: ايهووا•. )٦(في)م(،)ط(: 

مب.إ،طد#;س.
سةمات العاشرة، كيار من حانفل، ثقة i ينداد نزيل الواصطي، عثمان ابر اكسي، ميمان• ين مد م٠ 

(،مد.ب)؛/مأ(،والزان)يماأا([.
منكقد؛بيلأئادح، حج، ثتآ، نزيليغداد، ضاممسسد؛اينإيربيينسارذنينصف، ا٠ 

.([ ١ ٢ ١ ا/ ) وت٠اJسيا ، ٣( ٥ / ١ ) . ٠J،Y ٥ ستة مات الثامنة، 
منعايدأ، ناصلأ، ممة وكان اللينة، نضاء ولي عرف، بن الرححن عجل بن إيرامم هوابن عدن م٠ 

•([ ٤  ٦٣م/ ) وتهذيب (، ٢٨٦/١)]تتريب بعدها. ت ونيل -، ٠١٢٥ستة مات الخامة، 
٢٠ ١ ت فيح نندم تكثر، ثتة الرحمس، عجي ابن *ر ّدة" م ا٠ 

كلاصا(: ٢٢١٢/٤ر ٢٨٨٦يمفياكنح: ر، 
عزائيءنالرهمي، مسر، طريق من  ٢٢٨٢التي)Y/ اجمدم وروا، به، • سعد■ بن ابرامم طريق من 

(١٦١ص  ١٨٦٦)مراردح؛ صحيحه ني حبان وابن اكالي، الحديث الصتحا؛ي ورواه نحوه، يه • • سلمة 
٠د؛اصح أيي بن سق عن اكرمدي نحرء وردظ به* • ٠ ١لرهمي عن اسحاق بن الرحطن عجي طرينا من 

أيضاالند ز المم بن حرمة وعن . ( ١  ٦٩/ )١ السند م أحمد ورواه احسنا، ت وتال ( ٤  ٤٨٦/ ر ٢ ١ ٩ ٤ 
(وغيرعم.١١٠-١٠٦/٤)



الساعي،لهاخٍرعن رالافي الاغي، القاعدلهاخٍرس قل، ءئون ! اض. رموو قال 
.ي4ا<  Ju^lتلجأأوع،ثاذأ؛رجي،؛٠^١ وعن د، نتفرق' !^١ ٢ نثسوف'ل١ نن 

ْا/نأحمرنا ت قال الوامطى، يمة/ بن حديثاوهب قال! حدنحاالقمياُى، -  ٧٤
الزهري،عن ينإثيى، الرحمش ب الواسهر.ص ان يد ابن حالد.؛عنى: 

'تمرمحاح٢٢٣*ثكون اض.: رموو تال ت نال هريرة، أيي عن عنأبيسد-ة، 
.اأسشرضاا لها اممسرف من ال١خي، عن خر رالفايم القاتم، عن خٍر بها القاعد المسف، 
ا/سقال: عبدالزيزابموي، تحثيبن بن اش ب حدقتاأبوالقاسم - ١  ٧٥/
هلال،بن حمد عن المغ؛رة، بن حدثناأ؛ار1المان ت ^ال ئرؤخ، سيبانأ"آاين حدثتا 

• ٢٦٢^ثم الخوارج مع رجللْ،-كان عن 
شممحإليه. وتفلرت رأمك إذاونعت الشيء، استشرت ت يقال ٠ طالعته يشحصه لها طبع من اأتم، ر١ 

الث)«ا/-اأ(.
ءأخرئء.)ط(: )أ(فى)م(، >سة«، )آ(في)-ل(: «كة•. )ط(: )آ(فى)م(، 

صقال: الإماد. ساق حيغ ؛ ١( ١ ٨ / ١ هلال)٠ ين والدنمد ائه ذي الرزاق مد مث اش ره 
فلمإلي، الأرض دجه ض فرم لأحب b^-•( أبماالخوارج لئد • فال ماأمحه، *لأل، حبلبن 

الحديث.ذكر ثم . احتلموا. حى فتهم أذل 
حرفرح•رعزتحويلالإصاد.را"(فى)ما،)ط(؛ 

تئيه إ صحح إمثاد•؛ - ٧ ، 
من>ُ،ىبالقدر، صدوق، نزيلالتمرن، المدني، •ءداستنإساقسمداستنالحارثتنمحامم; 

وتخريجه.^٠ ٧١الحديث، ني ي ل.تايعاُت، عن و:،1_ب)ا-إس. ]مب)ا/آ'\؛(، سسه. 
ثقات.الإسناد رحال ويقتة 

روئلها-اواءأت. ١٠١٨٢ما ،اتء ساكامه، رلاهم،'_^،، ادزز، الواّعلي: الله الي،زما ح٠ 
.١([ • ٠ رتهديب،)١/ ٢(،  ١٥لهمي-؛ا)١/ 

]تمربه"اآء_. سة مامت، العاشرة، من ثقة، ي، ابومحالواسءلي، ء-ثع-ان ابن هءا؛ م، *ب د٠ 
.،! lie•واه تقدم، كما صحيحأ طرق من روي والحديث )اا/آها([. رتيدب ، ( ٣٣٧/ آ) 

المذكورآنفا.الحديث، ني تقدم دميجع: 

كماحميد الرزاقنيث•دلأشان٠والد مد درء،ىب:مل. اللي الدجل  ٠،٠٠ 
حمد.ترحمة ثي الحاينل ذللث، ذكر كا مرة، •ويدبن ار ٠و٠لألينمم؛' ■ جمًد وداك فىال-*لخا• 

ولم( ٢٣٣/ والتعديل)؛ الخمح م( حام أبي، وابن (، ١٤٤/ الكم)؛ /، ايخارك، له رجم لسويد*—ذا 
اكاسنتقامح، حنان؛ي ابن وذي• مححة. له لس تابعي حام؛ آبي ابن وغال • تعديلا ولا جرحا ذه .^^١ 

الإصاة>؛/؛>م(،والأسّاببيامشه0/آ-م(.م:
لطان،اليمل لدخوله مرين ابن نيه توتم، مالم، ثقة المري، ابونمر ، *والعددتم، *لأل؛ ، م ٠

([.٠١تهدب)r/•٢(، ]تقرب)ا/٤ منالثالثه. 



جت،ءًًًًًصءذ؛صث
٨٣٨٨  /YO  إمحماملحدثنا ت ئالأ أبوحيثمة، جدي رحدثتي أبوالماسسم؛ قال ء ب

مع/عنرجلسبالختس-ىن ^ل، ن حميد عن عنأيوب، ابنلدرامم،  ٣٨٢
،يجررداءْ دعرأ حاب بن اش عبد نخرج نرية لحلوا ت نال - ناريهم نم الخوارج 

اضعبد أنت : قالواواشكدرعتموتير٢،، نهال: لمرغلمرعأاا-مرلإن، فمالوا: 
حديثاأبيك من سمعت فهل : نالوانعم./ قال: اض.؟ رسول صاحب حثاب ابن د / ،٢ 

ألاض. رسول عن ينول سمعته قال: تحدذا٠ل٣،؟ ه اش رسول عن به يحدث 
حيرفيها والماشي الماشي، من حير فيها والقائم القاتم، حيرمن فيها القاعد فتة، ذكر 

ولأأءل٠هإئ٠أدرنحهاذكنساشالقتول.قالأثوب: تال١أ،: منالساعي،/  ٣٨٩ا/
عنبه يحدثأْا أبيك من ه!اوا سممتا أنت، نالوا: القاتل، اض عبد تكن ولا ت نال 

كأنهدمه فال عنقه، فضربوا النهر، ضمة علئ فةا؛مره نحم. تال: افه.؟ رسول 
طنها.صافي ولده أم وبمروا الدم، احتلط-يالماء ما ثمراكماامدئرلا"ا.يحتي: 

افحدسا،■.)٣(نر)م(; اذءرتموتيا. )آ(فى)م(،)ءل(ت لمممع•؛الدال(. ^٤. ٣١١)ل(فى)ط(ت 
افحدثه(.)ط(; مر)،(، )٥( )ٍل(. من)م(( ماللت اقال(ات )٤( 
واتفلرت(، ٣١٢النهاية)أ/ت انفلر اأسماي. واذرضارية وادم ومدق، ٠ امدئه  ١٠٠ت )محل( ، مي)م( )٦( 

احمدقام.الشح مردص)يأه<ض: التكامل 

ومقرونا.نعلينا الخاوي له أخرج ٠ -ايعة الممن ثمة، المري، محولاهم، التيميي، المبرأ؛ م4 رمضان ٠  ~
(حلاف ا نيته(. ٢٠٤)ص الحتتة التخة واننلر؛ ، ( ٣٣" / ١ ) ]ميب ومائة. ومتين خس منة مات 

([.٢٢٠اكهاوس،>،/واظر:
اضعلرانسإايهحم: أبو تال يالتدر، لرم ملوثايهم، أبومحي، الت"فيالأبر، محخ• أ0 ثاه ج٠ 

]تتريبواكاي. وأبوداود الم مله روئ . ٠٠٢٣٥أو؛ ع ٢ ٣ ٦ منة ني مات التامعة، صغار محن آحيرا، 
/((roi ،) .وهوثابعكمانيالإسادالثاني.وتهذيب)؛/؛س

١ثقات رحاله وبقية ٠ الجهول الرجل ب كمائنه، الئاض؛ الإمساد - ب ١ ^٠ 
]تتريب؟ الخماية له روئ م. ١  ٩٣صنه مات ٠ الثامنة من حافظ، ثقة ، ^1؛* ابن *و ]رامم؛ بن وسامحل ؤ٠ 

)ا/ْا-(،وتهاوس،)ا/هيأ([.
.٦١نرح:تقدم نت، ثقة حرب، هوزمربن ابر■؛تنل؛ و٠ 
حافنل،وهوثقة لامحه، وهوجيء  ١٢٥٢ز(ح؛المحمم، عليه نص متيع-كما بن أحمد القامم؛ أبي جل ر٠ 

•ااآ ترجمتهفيح؛
صدمن واحد غير عن معر، ملريق من )'ا/حاا(  ١٨٥١ح:٨^المتم، في الرزاق( مد ربا• دمبم*ت 

عادونيزيدين طرين( من ٣( ١ * ا/ )٥ ١  ٢٩٧٤ المغ،ح؛ في نية أبي ابن وروا• • به ■ نتل• عن القيى 
ّبه . ارب. طريق من ١( ١ • افدره/ احمدفي وروا، تحو،. به، . نمد. عن ، الغم؛ ين مليمان عن 

مناليتم( الرجل اعرف ولم • • • واتجراني احمد 'روا• وتال؛ ٣( ' ٣ الزوائد)U/ مجمع م الهتثمي وذكرء 
ه.ا انم،أحيحا رجال رجاله وبقية القيس مد 



بنمحمد حدتنا I قال أيضا، محمد بن اض عبد حديتاأبوالقاسم —  ٧٦
٢٩• آ/ أحمرنا/ قال! زاد، بن الواحد عبد حدثنا قال الثوارب، أبى بن ءبدالمuئ، 

اضرسول قال السبر؛ علئ ينول موّكي أيا ممعت I محال ، ، كبثةر١ أبي عن عاصم، 
وينميكافرأ، ذوينم لها ظ' يمح النظبم اللل فا'محقع أيدآئم ص ءان .: 

لهامحروالافي فتهاختدمءال١في' والقاثم المايم، القاعدمحهاخم*>، كازأ، ءزمحاوبمجح 
بم/عمرنكم*. أحلأسلآ، ®'؛^٢٠١ تال: تأمرنا؟ نما/ نالوا: ، المنام* من 

تال!شعبب، بن المالك، عبد حدثنا I قال داود، أبى ؤحدمتاأبوكربن —  ٧٧
١٣٩١^حالي عن عر،حينينسيد،/ سند، بن الثث حيض تال^ ابزوهب، حدثني 

مريدأبي بن انس أن حدثه، عريالنج-رانىلم مبن الحكم أف عمران أبي ابن 
د! ifسياء)؛ا، صناء تكناء نثئ »سةكرن : دال . ١^ رمحمول أف حدثه، الآ؛صاري/ 

رمخءل1.اءاصمبنابيك؛ثةا، )ا(في)م(،)ط(ت 
تأي ؛ الخاويث، ومعتئ اكتب،. نحتأ العير ُلهر بئن الذي ، وعوالكساء جمعحلس، )؟(راحلأس•؛ 

الزم،ا.لالهاة)ا/"آآإ(و
ءم_اءصعاءا.ايكماء )إ(،ي)م(ت •الحراتي•. )ءل(ت )٣(^،)،(، 

تفيه حن؛ إمقادء؛ -  ٧٦
نمىؤإب عندعايتابع أي اعبروا- حجرت ابن ا-دان»ل عني تال اكالة، ُن جوي•' النذوّس م"وث ا• 

محيمخضرم. ثتة وعر شن-صل. ين مريل تابعه وند ، ٢([ ١ • / ١ وتهذب)٢ ]تترب)آ/ْآ؛(، الخدبث،. 
شسة.أبي اين محل الصري الخن ابمأ وتابعه التخرج، انظر • صححه ني حنان وابن عاجه ابن 

. ١٩تئدمفيح؛ ثتة، مرالأحول، ءاٍثمت ر٠ 
منمحتال، وحد، الأعمش عن حديثه ني ثقة، المري، مولاهم، المدي، هر نياد؛ بن الواحد مد ر٠ 

٤٠( ٣ ٤ / رتهدبأ)٦ (، ٠٠٦]تقرب)ا/الخاعة. له روئ إيعدها، وتل  ٦٠٠٠^١١ منة مامت، الثامنة، 
-.٤aT ٤ متة مامتح العاشرة، كيار ن ، مدوق، الجري، الأموي، ال٠ض١دب٠ أض ين ادلك ءأد س  ٠

التخرج.ني كما صحيحة ٠لرjااحرئ له رالهديث، • [ ١٢٣ ٦ وتهذب)؟/ ، ١(  ٨٦آ/ ) ]تترب 
تدركالني ُالحاكم ٤([ • ٨ السند)أ/ ني واحمد ٣(،  ٤٣/ ١ ١ >ءرن ابن ني ابرداود روا. 

٣٩٦١الغسح:في ماجه ابن وروا. • به • • عاصم من نياد ين الواحد عجي ءلريذأ من كلهم ت ٤( ٤ • )،/ 
 /T( ٠١٣١ ،) هآسم)صآآ،(، ►نانفيءسهع: وا؛ن /A(١٩١ُالههقينىالنالكرئ:)

ابنامح،ب؛يودوام ءناييمر-ننحوْ. هد؛ل-ابز(درزل، مممنطربج،سل-ُساينماجه؛ 
شاهدوله )لا/ْل(ءنءلرييىالهنءنايي،وس، ونيالمغ،ح: ٨٣الإيازح؛ 

ص٦ ٤ رنم الإثان هم، محة اببر ابن محي انم، حديث وآحرمن، • واحمد مسلم محي هريرة ا؛م، حديث من، 
،رنل-ابي، أنمربن، و.راحاJيث، الدهم،. ووانقه وصححه ، ( ٤٣٨إ/ الحاكم) عمره،- ابن، >دوث ومن، ، ٢ • 

الخالي.الحديث، كماني 
UV  حال:معرفة علئه  ٠٠٠متو؛ ٠٥١٠٠٠]٠

تي=والمعاني، (، ١٢١والتعديل)م/'الحمح هم، حام ا؛ي، ابن، ذكر• وند ائجدم؛ سرد م، لحم ا٠ 



ا|شممةكتاس اسهم 

الأ'؛ى،س حم فيها والقائم القائم، س محمٌ فها رالماعد القاعد، ين محن فها الضدبمإ 
ئتنذذعس|.اتى رش الماعي، م خن  ٢٣ذهالواالاذي 

عاصم/بن أس—؛—دل'آا ح_دثنا ال! نداود، أيي بن بكر ابر وحاوا؛انا - ١  UA ٣٩٢آ/
نحصين عن مس، أخرنا نال! عمرو، بن إسمامل حدثتال؛ا تال! 

حديقة.عن سلمة، م شقيق عن ارحمن، عبد 
YA  )مالمال؛ حدشه، عن روق، معن عامر، عن مجالي، وعن —رْ، ب

•اراخرتاء )أ(في)م(،)ط(ت اااسدا. ر'آ(فى)م(،)ط(:ّاةطةمن)ن(. )آ(اذهااا: 
•الاماي تحويل رح'رمز ت حرف )»إ.(زيادة )ه(في)م(، 

مابماولأ-س'.رو (، ٤١=الأن_اب)ما/
حس،متت •امن، ة. الخاممن هد.رق، نب إؤويقية، تاصي ايونعرو، التجمر، صران؛ ام ين ءاك و٠ 

•١([ ١ ٠ م/ رتهل-ما) تتريب)ا/مااآ(، ل ٠ مد رعحرون مع ت ومال 
.٥٢;فىح تندم حانظ، ممة اه، يند م رمإ: اين و٠ 
٠مثر؛ الحائية من ثقة، ابوهمداش، المنري، مولاهم الدضيي، متعد ين اللسث، ابن ثمم،ت محن النللث، د ع٠ 

([.٣٩٨رمل.يب)آ/لمد_،)ا/بماْ(، ُات،سةم؛آ،ر. 
٧٣رح; الخديثاالقد.م، كمافي صحيحة، احرئ ّرق من وردنحر• والحديث،■ 

اءدالادددِك،،وابن رالموي ، ٢٣• التايخ)آ/ ني والحادي مند•، م مخلد ين رئاءبمي 
١٣ ٠  ٨٨العماوطح؛ كنز ماحب، اله ناري، الأتممرتد أيي ين آنس عن مامن وابن انع، نوابن 

الذكورآننا.مؤمن ايي وحديث، ،  ٧٣; رنم تحته التمدم عريرة آبي حديث، ونحو• (. ١٧١/١١)
نه;محميته؛ -إم؛اد،ث.؛ءلريقيهء ٧٨

والأيدي،والمملي عندة، واين رالدارتيي حام ائو ضعفه الكرر، ؛^: ١١نغرر بن ننامل إ٠ 
(،١٩٠/ ر١ والتعديل الخرح انغلر; آه.  ٢٧منة ماُتؤ ومناكيرا، غراسي، ،صاحي، ؛ الخهليي، ونال وغيرهم. 

وص(. ٣٢٠والتهدي_،را/ انرا/هأ،(، والالوادزان)ا/آمآ(، واعا.للأ؛نءدي)ا/\-اآ(، 
. ١٣ح; في ترجمته تقدمث، يالألوي،. أليس الحامحفل; عنه تال معيد; وهواين مجالي. آبمأ نيم الثاني 

ليسما ائته عليه ألحل كير. لما تغير ءلموؤ^ الكرم، محي ابر ١ الأمدي الربح ابن وهو محس؛ ابما؛ لته و٠ 
وتهيئي،(، ١٢٨لت؛مرييح)آ/, الائة ار يعومتين بقع منة مامته افابعة، من ٠ يه فعدمث، حديثه محن 
روايته.من ليس الحديث، وهندا . ٣([ ٩ ١ )٨/ 

٠ة الخامٌن الأحر، ني تمرحنفله تتة الكوفي، الهديل ابو الشي، هو الرجمي،؛ ب ين حننحر ب؛ وْ 
النُات،صوالكواكب (، ٣٨١وتهديّ،)أ/(، ١٨٢لعري_،)ا/روئلهالحاءة. مات،ّتة\'ما،و. 

هات:([.وبمارجاك ١٢٦)

ولهالعزيز، عبد ين عمر حلافة قي ،امت، مخضرم، ثتة الكوفي، ابووالل، الأمدي، هو ملمة; ين ق حم٠ 
وتهديّ،)،/اا"م([.]تتريّ،)ا/،ْم(، ،اتة،تة. 
هوالشم٠^؛ 

.٠٦ثمةنندمز،حت هوش١٧^، •وسروق؛ 
]الحرحرمحا،. وهوثقة منه، *ممعنا حام; ايي اين قال الأصثهاني. الحين أير عاصم; بن اسي ر• 

([.٣١٨/٢والت٠ديل)
غيرالمش.عند عليه انف، لم دنيجه: 



أخذ؛إن* ازل، يأخذ ولم نن''يرنها، إلا يجومحها ولا اممتن، *قنارب اض.: رموو 
•ومرعا* الأناء م فهوثريكهم انال 

كثيرة،أحاديث نى القس كتاب نى الباب هندا ذكرت ند ادصش؛ بن نحمد قال، 
عالئالغتن خإف لدمه، العانليحتاط ليكرف منه؛ طرنا هنهنارا٢ ذكرت وتد 

٣١٣٨أقوام؛ ضا وهلك ألوام، منها جا عغليمة، تنن منها مضن /  ٢٢١ةدكثيرة، وجرث 
٢٨٣والتجأ ، الدعاء باب له/ تتح بهِحيرأ، الثه أراد فمن للدنيا، ؤإيارهم الهوئ تانبامهم 

ال٠حجهل٣،ولزم زمانه، وعرف لسانه، وحمظ دينه، علئ وحاف الكرم، مولاه إلئ 
ضالخوض فترك تعالئ، رثه وءبد دينه، ني يثلون ولم - الاعفلم السراي - الواصحة 

وهوالُمٍا.ؤ قول إن تسمع ألم كثير، حلى ع>ثلءا يفتضح الفتنة، فال الفتته، 
*وهاوبْنيويمسي كازأ، وبمسي ءوه؛أ الرجل *يمح ت نال القس، مندرل؛اأمته 

كازأ«رْ،.

t٣١ ا/ بن حدثتامحمد/ ت نال اكثمرالحري، بن اممه عبد ءحمحثداأبوالثاس  ٧١
أبيبن سلمان بن الوليد حدثنال٦ا ت نال مسلم، بن الوليد حدثنا ت نال المصش، 

»_•.)مأ(في)م(،)ط(: اوتد•. )آ(فى)ن(: »ها«. )ا(فى)ن(،)م(،)ط(: 
.٧٦)ه(تتدم-ضبفىا،ح: أيحاور«. )أ(فى)م(،)ط(:

مه؛-إمتادأتصعيف؛ ٧٩

يعصسنة مات سادصة، مزالصعيف، الدمشني، اللك أيوعبد ، ^^؛ ٧١زياد آيي اين بن؛0؛"• لي ء٠ 
(،١٦١سباصل)ا/ا؛؛(،رالمزان)م/

عسي)م/ا'آ<،راسمءسمص)اآآ(رنيى[.
ممٍرأ،يرمل صدرق صا-م،شأطئ، ايومدالرحعنن، الأنمي، الرحمن ب مواين : ٠٣١٥٧

([.١٧راراسلص)ْرتهلم،)م/آآآم(، لمد_،نآ/هاا(، ءاتطآاا،و. 
وتهذب(، ٣٣٣تمرب)T/ الساس، س ثنت، القرشي، ادّ، اوايي اين دان: رددإن ا٠ 

هاتالعاشرة، من يدلى، وكان ارمام، له محدرق القرشي، الحعمي' بهلول اين ايممحر: بن حد ٠ّ 
حدبمن صحح شامي له رالخالب، التخرج[. ]انغلر: بملة. وابن ماجه ابن عند ٌتابع ل لكن  ٠٠٠٢ ٢٣منة 

ا؛يءرير؛فيالخديث،الت1لي.
دح:(، ا؛آ)ص٢١١٢،ْهآ>آ/ْ-ما(،محطةفيالإ؛انةح: م؛ 

(من:٦•١)ص٩٧الظiقح محنة ثي الهمتا؛ي ورئاء . ٩ . لم. مبن الويبد ُلُيرا س ، رصْ'ا٤  ٤٧٣
الخدبهواننلر يزيد. بن ٠^٠ إسادء من ومغط ( ٢٧٨)a/ الطراتي واخرجه ■ به ■ ■ ممض بن محمد ءلريق 

التالي.



كت1وااثسسات\/  -—ت—عء=ء^^^عيا

نال:عنلا،ابيأمامةصاضس، عزالماسم، صعوا'ينخود.< الئابب، 
•إي اس إلا_*أحاث وبميكافرأ، لها الرجل/ بمح ص، »تةون ا/ن 

 ٠ A — بنحدثتااحمد/ مال; المجير، بن هارون حاوشاأبوبكرمحمدبن
نال؛، ٠٢٣عتمرلحدثتا نال: عمروبنعاصم، حدثتا تال: حراش، بن/ الحسزأى 
عنمريرة، أض عن أيه، عن التحم1ن، عبد بن العاؤء عن حدث أبى ممعن، 

\}إؤ'بمح النشم، اللل سمي ىكونر،<م يالأنثال، >);اموا المي.أةتال: 
الدنا*.بمرض دينه الرجل يع كازأ، ويمح ب' وينم كازأ، ويمسي >ءأ 

حدثتانال:/ الوامطى، الحميد عبد بن محمد بن اش عبد أبوبكر ٠٨١

T^o/\

it/د

أالقامميناييأماعة!.)ا(في)م(،)ط(: 
■التراجم لكتب *رانق والبت 'ايين'، )ن(؛ الأصل، ،ي )٢( 
ثيكذلك وعي ، احرئ[ نخة امعمرا؛عد>1مف)خ(لميت؛ي الأصل،)ن(; رعاش )٣( 

رسكوزا.)أ(فى)م(ت )م(،)ط(،والصواباشتا. 

ب:-صن؛ إماد،: . ٨ ٠ 
منتمات الخامة، من وعم، ربما صدوق، ٠ الدتي الصفي، بمتوب ابن رم 'ار"'م،• بد م، تحلأء ا٠ 

تربعلهنداالحديث، لم مرواية لكن • ١([  ٨٦)a/ رتهدهب، (، ٩٢رآ/]عرس، الاتة. بعد وثلاثين بقع 
آعنءو1ش عنداالوهم، احتمال 

منشيء، حننك م صدوق، المري، ايوعئان المي، الكلأيي، مياد ابن صروسءاصم: ف: و٠ 
وبذبرع/مْ(ا.(، UT/T]__>)ررئلالخ.اءة. م، ٢١٣ماتّةصناراداذ، 

]"صوبالثالثة. من ثقة، الترقة، مولن الد-تي، الجنم، بمقوب بن الرحمنن همد فم النلأء- والع، تا أ٠ 
-ا([.)ا/-آ.0(،رلهوس،)أ/ا-

حارز- هوتل ١  ٨٧منة مات التامعة، كبار عن ثقة، البصري، محمد، أبر التبمي، ملمان ابن هو سم: و٠ 
([.٢٢٧/١ُاضنس،ر•(، ٢٦٣لهمم،)آ/^^ين.

روئوتعين. مع ابن وص ه ١ ٤ ٣ مة مات عنااراسة، هابي، ثقة، اليم؛ طرخان بن ملمان ايو،ت و٠ 
•٢(،ُالراّلص0٨([.١/٤(،ومد.ب)٣٢٦/٢س)

ه.٢ ٤ ٢ عنة مات همشرة، الحادية من صدوق، جعفر، أبو البغدادي، ءراش: بن الحن بن احمد و٠ 
ولهنس،)ا/،أ([.لتتُس)ا/ما([، 

أما)ا/'اا(،واكرمديفياكنح:ْبماأ)،/س،(يمل:الإمماذح: م رواءسلم تعريجه: 
١٨٦٨)مراردح اد4 صع؛يي حبان وابن (، ١٠٢٣ ٣ • ٤ آ/ ) ند اللر واحد •حزصحيح•، 

•به • ■ الرجمنن ب بن العلاء ُلريق س كلهم : ٤( ٦ ١ ص

منثقة، الحكم، ا؛ن ردالل: ايغدادي، ابرالحسن نابع، ين هبدالحكم هو الوراق: د'الرعاذ، ء٠ 
([.٤٤٨)a/وتهذيب (، ٥٢٨)١/ تتترب • يعدها التي ؛ي وتتل• ^، ٢٥٠ستة مات منر؛، الخالية 

مناكا،ّعة،ثتأست، ثهرركست4ا ائواشتر اJغادادي، مولاهم، القي، معلم ابن ؛ ١٠٠٠١٥١بن اضم ه٠ 
([.١٨/١١(،ولجب)٣١٤/٢]تقرب)ئتسةب،آه. 

الثوري،ني كتابا الناص اثبت مأمون، ثتة الكوفي، الاسجعي، الرحمم ع؟ياب ين اش هومند لأّتجم• ا٠ 
([.٣٤/٧(،وسمذيب)٥٣٦/١ىمب)١٨٢^تئة



ءنر«-هيان-i الماسم،بن هاشم أحأر؛لا٢ I نال ازراق، الوهاب عبد 
راهب•ل قال قال• ء-نبب*ينججم، النيانى، سنان أبى عن - الثوري ت ض 

.الطاغوت^ يعبد ومن اش يمد من لك تين الفتة هي سعيد، ءيا 
Aبنمحمد حدثتا نال صالحالثحاري، بن عبداش أبومحمد ١خبرئال٢، —  ٢

عننناوثبمبنءنانمقر؛،بنزيا0 حدسا-ثئادبنوند، نال: ،نيين، ستمان١٣
٣٩٧آ/^ادةمامجكاتيرة اش.ت/ رسول نال ت قال سار، ن نم عن مرة، 
ش'■"•

سائمانبن محمد حدتنا ت قال زاطيالْا، بن إسحاق بن علي حدكتا -  ٨٣
•آحرْ إلئ مثله الحدث وذكر • زيد• بن حماد حدثنا ت تال لوين، 

وصحطأ.«صالحا، )•أ(في)م(،)ط(: احييا•. )أ(/،)"((،)ط(; )١(، 
ازاكيا•.ره(في)م(،)ط(; خطأ• وص ٠العلأء•، )ث(فى)م(،)ط(؛ 

.٢٤-دانمري^ممفىح: ٠  =
]تقريبم. ١ ٣ ٢ تة مات ادسة، السس ثت، مما الكوني، مر؛ بن نحرار ال؛-ن4اتي؛ ّثه م ا٠ 

الكرش،الاصغر الثتبانى آيومان سان بن صعد يكون آن ؤيحمل ([. ٥٤٧/٤وتهذيب)(، ٣٧٤)ا/
وعيا؛لاكهذيب)؛/ْ؛([. اينحا. الثوري وى جمر، ن صعيد ص يندروئ ارمام، ل صدوق ومنيا 
حنآ.الإسناد يكون 

قال:س>ضاحدبنءلييناسلآ،، رواًاينطثفيالإباااهمئرلأْهي)صْح؛<: 
يه.٠ ٠ الوراق الوئاب عبئ حدتتا 

تفيه صحح؛ إمئاد•؛ - ٨ ٢ 
افدني احمد مند زاذان بن متمور تابعه وى. • ٤ ٨ ■ مرح تقدم الخديث،' تلل صدوق، نيآد• ين لمش ا٠ 

ا/ا->م([.واكهدس،0 (، ٢٧٥مس،)آ/]ترسهفي: 
لهروئ ه، ١  ١٣صة مات الثالثة، هن ■*،^٠ ممأ المزي، الماس ا؛ر ، ملأل، ين إياس اين رأ• ين قارةُ ت٠ 

([ا٢١٧/١رتهذيس،)■ (، ٢٠١١]ظريب،)أ/ اب»اءه. 
ا-آآ)(/ام؛(وىل:ص:ح،بمآ)ا/خأآآ(،راكرمدىفياكنح:

نيبطة وابن واحمد؛مفو)ه/ْآ(، ، المش، نئد•_ حديث،ِحثدين هن إساتعرنه 'ٌح؛ءمب' 
ماجه؛يابن وروا• ب*• ■ الممر• نئدعن بن طال طأّبجا ُن جم؛ّيم (ت ٧ْ٦٤٨أصْامّظح؛ الإبانة 

ندالثي احد وروا• به. - • زياد بن المعش عن (٠ن٠لريقجعنربن"يان، ١٣١٩/٢ر٣٩٨ْااغسح• 
•قرة بن •عاُيأ عن زاذان بن عنمور من'لريئ، ( ٢٧رْ/ 

تفيه حن؛ إمحئادءت ٠  ٨٣
ءآما الذكور الخديث، اتحاريكما؛ي صالح بن مد١٥ تابعه ويو ؟ فه عختلغ، الث،؛ خ ح٠ 

ممدم؛يالخديث،القدم٠صج*■' 



ااس؛اب\اس 

مماشاس اصئك 
وتركايدع،رصياساصحابه وسه رسولاكهه وسنة 
هبمتخغالصحابة وقول والمنة الكتاب فمايخالف النظروالجدال وثرك 
Aبناض عيد أحبريا ت نال موصن، بن حبان حدثنا ت نال اخبمكآالفر؛ياُى، —  ٤

اشعبد بن جابر عن أبيه، عن محمد، بن جعفر عن الثوري، سمان عن المبارك، 
ءرمنI يقول ثم/ هوأهاله، مما اض يحمد حطيته، في يقول اض. رسول كان قال 

رأحسذالاله، كتاب الخديث أصدى لع، نائي فلا بملل/ رس له، نمل فلا الله يدي  ٢٩٩ا/ 
وكرضلالة/ بدعة وكو بد'ع4، •حدثة وم وفرالأعورنحدثايا، نحند، ندي الهدي 

ضلألابماوار«.
AO — أبوهثامحدثتا ت قال الجوهري، الثيث، بن محمد أبوبكر حذثنا

٠)ل( من ماثعلة ت البيع٠ ءوترك ( )١ 
ب:حن؛ 

منإمام، نشه صدوق، الصادق، المررف، اف ابرعجي طاف، ر ثن علي ابن عغرسٌ*ءمدت ج٠ 
ممات.رجاله وبقية ، ١( ٠ ٣ / ر١ وتهذيب ]ممرو-ءا)ا/آ"آا(، .  ١٠٠ ٤ ٨ ستة مات السادسة، 

تممريب-. ٠٢٣٣صنة مات العاشرة، من ثقة، ، أبومحمدالسلمي، سرار ابن مٌس* ين ان ج٠ 
([١٧٤/٢٠(،وتهاJ.بر١٤٧/١)

ستةمات الثامنة، من الخير، حصال نيه جمعت، مجاهد جواد عالم نقيه ثقة المروري، التارك، ين الله تق ع٠ 
([.٣٨٢وتهذيب)ه/ظريسا)ا/ه؛أ(، ت منة. ومتون ثلاث وله ه، ١ ٨ ١ 
صنةمات الرابعة، من فاصل، صة، الباتر، جعفر أبو الحقن، بن علي بن محمد هو محمدت ين جطر الد و٠ 

.٣([ ٥ ٠ وتهذيّي،)ه/ ]ظرسب،)آ/هآا(، الخمامة. له روئ الماتة، بعل عشرة بضع 
^^سدفيالمد)م/ايم<،واينابيَنيتخبمجه: 

مامرئ)م؛اآ(:بممنرس
منحتخاآ)أ/آبما( طة ورواءابن بعضهامطرلأوبعضهامختمرا٠ - تحر• يه، • • سنيان عن ركيع 
ينوسليمان الجند عبد بن الوهاب عيد طريق مسلم)آ/آوه(ُن ورواه • به ■ • سفيان عن المارك ابن طريق 
سننهفى والدارمى ٣(، ١ ٩ أحمد)م ورواه ٠ الأخيرة الزيادة دون به ٠ • محمد ين جعفر عن كلاهما بلال 

•• جعنر ص بمجيء طريق س جبيم داينرطحفيانعدضبص)آىت أاأ)ا/اآ'(، ح: 
٤• ٩ رنم: تحت الصنف عودذتمرما مبن اف عبد عن مجدة، ابي مر احرثا طرق د دالخديث • به 

٤١•رنم:تحت ايفأ ذكرعاالمس اه عجي ص الأحرص ابي ص احرئ وطريق • وتغريجبماهناك 
النار•الخديث نى *ريرة ايي ص لثالثة • عناك وتخريجها 

أحرئطرق م ورد الحديث لكن . ١١مرح؛ترجمته تتيمن ■ الوثأم نئام اض لمش صعق؛ إمفاءء: -  ٨٥
.٤١٠رنم؛نحت وسيأتي معري، ابن كحديّث، صحح ويمضها أنفا، الذكور جابر كحديثا ■صن؛ بعبها 

=الراسآ، من دلى، ربما مر، نت ممة، الكوني، الأصلي، حمن ين عامحم بن عوعشان ■*مش؛ م ا٠ 



صالح،أيي عن أبوحصحن حدثنا ت نال عاش، بن حديتاأبويكر ت تال الرناعي، 
الهديوفض اس، كاب اخديث أ-من »إن افه: رمرل نال تال: هريرة، أبي عن 

ضلألئ(و'كل؛دعة نخذثة؛د'عة، ئئل ^، Ujbiالأمور^وخر نحني، هدي 
أ' ٠ ٨ ت قال رثتيد، بن داود حدثتا قال; الجوزىل١، موسن بن بحبز،إبرامم -  ٨٦/
الرحمنهمد عن ممدان، بن حالي عن يزيد، ثوربن عن مملم، بن الولد حدثنا 

وهودحلناضاياض؛نساط، نالات الكلأعى، وحجر بزعنرواشى، 
وهوالأية [ ١٢]التوبة:.ب لتنيهم/. ٧ ما إذا الدين عز ولا ؤ : ٢ فيه ئزأت اتدي 

تعرباض فقال وممتسين، ا ٤ وعاJدينل زائرين جئناك إثا I لت فقلنا قالل"'آاI مريض، 
١«٤آ/ بليث، مموعفلةأا"آ ئوعفلنا ثمآقبوأنحنالْا / الخداة، اض.صشصلاه إفرسول 

هنذهإن اش، رسول يا I ناتل ال نقالقلوب، منها ووجلت العيون، مّها درمت 
واyاءاتل٧أؤإنوالسمع الله، ضوى اأوم-ءمحإ قال: إلينا؟ تمهد فما مجويع، ،لوعنلة 
.٢٤ ا/ سمحريمحنجررست/ اختلافاكبرأ، سرى بمدي محكم بمش' فإنه همدأحشأ، كازآى 

نزك•.مه الذي اوم )ط(؛ )آ(فى)م(، . •الخوذي• )ا(فى)ءل(؛ 
'ء[ّوأن*.)إ(؛ي)ط(: من)م(،)»J(. مائلة )'؟(رتاوا: 

أموءظتأ.)آ(في)م(،)ط(: >؛وجه4*. )ه(فى)م(،)ط(زيادة: 
)ط(.، محن)م( محاقلة رلكزا؛ )٨( والمع•. •والناية ؛ )»J( ، ؛ي)م( )٧( 

([.١٢٦وتهذيب)U/]تتريب)أ/'١(، بمدعا. ؤيتال؛ -. ٠١٢٧=محاتمحتة
لررئ وماتت، تة سمات الثاكة، من ثت، ثتة الد.تي، الزيات المنان *وذكران ادح؛ ءسم ا٠ 

وتهاويب)'ا/ا<اأ([.]تتريب)ا/ا/"اآ(، الخامة. 
—ايق.ال الحديث تخربج واظر: • اللريق هتذا محن ■محرجه محن علن ا؛ف لم ٌمبم*؛ 
-محرإ؛ف،:ا"ه-إم،اد،:

الحديثني صزح؛اكبوث دى ما، صمن وتد والمؤية. التلبس كشر لكيه ثنة؛ ٌبم• بن ص '٠ 
ماح!.ابن عد انماح ين اللك عد كاتايمه ، ٨٩ت م،ح كما مححند بن انمحالث، وتابعه ■  ٨٧• رنم التالي 

،،)ا/يا(لأح;
وتهذيبج، ٤(  ٩٣/ ]تقريب)١ ومائة. ■ُثر محنة محات ا الثالثة محن محتبرل، ادقم• ضرر ين ار.م.ن ُ ب٠ 

منجمجرالكلامالحمحميُعرمتبولايخأ، حجربن وعر )ا"/يمآ([لكتهوردمقرونآ،ق-ٍولآخرا 
رالأولءا؛نجانفيالثقات، «ذكرممانلالآلم؛ي: وتهذيب)ا/،اأ([، ]تقري_،)ا/ْْا(، الثارثة. 

محيانمزياض من المألاع آبي بن رتابعنمايمن (!ا ١ ٨ / الحنة)١ ]^Jc ّ اد م«محا والإمحناد اوثق محنبممحا 
سدبنوضماانأ واداكم)ا/ذ(، وا؛نا؛يءاءمح: )ا/ْا(،  ٤٢ص: ا؛ن 

اييشدابن حثم، اأيماالمهاصرين وتابعه، ( ٩٧/ افدرل؛،)١ م الحاكم امحارإيه القرشي، اه محي 
هأ)ا/خا(ا، ٢٨ئصم،يالمةح: 

نتّةمحزالثاكة، .وصوكيرق ، JbUثقة، ابومداه، الحمي، الكلامي، سننداه: الد خ٠ 
=(، ١ ١ ٨ رم/ وتهلؤه_، ٢(،  ١٨ا/ > ]تقريب، اندلض. محن الثاية ارب حجرمحن ابن الحانظ عد• م، ١ • ٣ 



نخله'كل فإن الأس، ونطاوثات رإتا'كم ياليواجذ، علها عللوا النهاوئن، الظماء 
/. ضلاثأ! يدعن  jtjيدعن، ا'،/د 
بنالمقتل حدثنا قالI المتدلي، محمد بن جعفر المصل أبو ءحاوكتا  AU/ ا/'ا•، 

نمة،الخديث يي كان ءإذا ت أحمد الإمام تأل رند تحة، ب والحديث (ء. ٦ ص)٢ التتديى اهل ًًرتم_تب 
حنيا.ناصلماناراويند 

تونيل حمسثن، ستة مات السامة، من القدر، يرئ آثم إلأ ثت، ثقة ا اأحمممب حالي أبر وربن،نيلت ث٠ 
•([ ٣٣آ/ ر رتهديب (، ١٢١/أتتريب)أ ومائة. رحمسين محس أر ثلاث 

تعمة مات العاشرة، من ممأ، بنداي، تنيل الخوارزمي، مولاعم الهاشمي، بالتمنر. . رحٍد: ارئبن د٠ 
إح سنه ني الترمذي صعحه والخديث . ١([ ٨ ٤ م وتهذب)  i(XTتمرب)\/\ت رمال؛؛ن. وثلاثين 
معاكدرك ني ا متالأمي ووانف والخاتم، (، ٥٦ص ١ • ٢ ماز وابن ؛(، ٤ )>،/  ٢٦٨٦

الشخالعامرين ومن افي)جا.عالماوومواخمصم،أ(، منمكوالحاننل (، ٩٦/١اكاJشص)
الآبني'ني؛للألالخة«يأ)ا/ماا(.

واس،نيسس،ُا;رداودنيالمة)مرنأأ/عْم(، (، ١٢٧، د)،/أآاا>روا. ودربم0: 
رررا»ابنابيءاممنىال-نة؛٠. . مسلم.ين الرند حديا قال: احمد، الإمام عن»لرض تلانما اكالي: 

نيحسان وابن افدرك)ر/آا<(، ني والحاكم ُااطرينيالفر)>\/\\\(،  U^<\/\)rxح: 
بنالولد ءلرس من حميعهم ؛ ،( ٥ ْ/ منته) ني الترمذي إل وأشار ( ٥٦ص  ١٠٢محمحه)الواردح؛ 

اللم)ْ/ْ،(،ني والترمذي آا<)ا/آ،(، واكار.يثيتح: وروا.اح،درل/آأا(، ؛4. . لم. م
نيوالحاكم اا/)ا/هي(، •٨، ^كر0ا/ا؛ا(،واللأمما5ي؛يثرحالأمولع: 

من»لريقجميعهم ؛ ٢( ٠ ٠ / الة)١ ثرح وانغري»ي ،  ٨٩نح; رالمنف؛ي (، ٩١، ٩٠را/التدرك، 
)ا/يا(من ٤٤التلم'ةح؛ لي ماجه ا؛ن وروا• به. ■ ءنترربنيريد. منك، بن الغنناك محامم أبي 

؛(،o.ii/o)xxv\اJدمح; ني الترمذي وروا. ب. . حع'داثرر. : JUرضءسداسث،بناباح، 
حالابنين معد، >سبميربن امن (.٠خممرJ:كلأه١٧/١)٢Vاواح: ني u،، أبي وابن 

بنمعد ملريق من ( ٩٦/ التدرلث،)١ ني الحاكم وروا• •حسنصححا. الترمذي؛ ونال، بم، . معدان. 
ورواءالأمي. ووانته ،،، 1pله اعرف ولا شرملها، علن صحح ناد• ءإ،،؛ وقال، ٠ به . حاك. عن إبراعيم، 

كلاما؟ي)ا/؛ي(.ُذهزبم: واللألكا5ي؛يثرحالأءولح: ، ٨٨مداكاليح: المفني
ينصمء حذثتا قاله؛ صالح، بن محعاؤية حدثتا نال؛ ٠ صن مرين آد أنتانا ؛ قال، صالح، بن أحد ملريق من 

أحمدالإمام ورواء ندم•. بن«-ارية: ض عرّا سع أنه الكمه نمري ين الرحعنن مد من حبب، 
معهم.ن>ضُالح1كمفيافدرك،)ا/آأ(: (، 

آأ)ا/ها(.نال_تهح: ني عاصم أبي اين وروا• به. . • محالح ين معايية ص مهدي ين مدالرحمنن 
رجباين الحانئل أفاض ند الحدب يعندا مختمرا■ ، ؛٠ • • صالح ين معاينة من صالح بن اه مد »لريق 

سجند حديث •محتذا نال؛ حيتؤ ميم؛ أبي الحانئل كلام وممل معايه.. وعلن علن»1رنه الكلام ني الحنبلي 
■يعدها نا ٢  ٤٣ص والكم، العلوم جامع امملر؛ ّظءححديث،الشا،ان<، 

كابته.حن ]مغال*; . ٨٧
محيين جعنر صنه حدث عنه، الرواية أممر يممن احمد، الإمام اصحاب احد ال؛طان، نيأد؛ بن سل ا٠ 

اش.عبا بأبي ؤيمر ويكرمه ، ندر• يعرف اظه ابرمد وكان أحد، الإمام عند التقدمين و*ومن المدلي، 
سالآحد)ا/أأم([.(، ٣٥١ردتاتالحابلة)ا/

[ما.الأكور الحوسث، قي نندم دمؤيجه• 



وذكر. يزيد. بن ثور حدثتا I نال حتل، بن أحمد اض عبد أبو حدثتا ت نال نياد، 
.آحره إلئ مثاله الحديث 

المصسرى،صالح بن أحمد حدثتا قال! داود، أبي بن حاوقتاأبوكر _  ٨٨
مرةص حدئنا تال: صالح، بن معاؤية  ٢١حدسالقال; مؤمن، ين أسد حدثنا I تال 

نعأثث شنِينمحوامحو،، اينم-يب، 
i آ/ ووجنت العيون، منها/ دريت، موعظة، افه. رسول وعظنا ث يقول النالسأى،  • t

ارقدت تال إلسا؟ تعهد فما مولع، موعغلة هندم إل اض، رسول يا •' تلنا ، الملوب، منها 
محكمل؛ابمش ومن إلانالك، عنهابمدي ولايزيغ ونهارهال"ا، للها الماء، عر ترتحكم 

٥٨٧، jy^ijالراجيين؛^-الحلناء/ رنة متم من عريم بما لعايكم كيرأ، امحلأفأ يري ن
.يالتراجذ؟ علها عهثرا حشا، عدأ ؤإن وعدمحريالطاعة، 

حدثتاقال! الواسهلى، الحميد عبد بن محمد بن اممه عبد حدكياأبوكر —  ٨٩
عنمحلي، بن الصحاك أبوعاصم أح«رنالا"آ ت قال المروري، محمد بن ، زهترأ 

)ط(.ماممس)م(، )آ(االدم•: «حدثني«. )ا(فى)م(،)ط(: 
•بمدي•.)أ(فى)ن(; .،. فلا.اتمهارى، )•ا(في)طا(: 
البت.والصواب اردزي•. سمد رمربن بن رط،؛ رْافي)م(، 

•حديا•.)ا■(/،)م(،)ط.(: 

تثيه حن؛ إمتاد•؛ ■ ٨٨
■ ٨٦■ رح الكلاض ولد'غرونأنحم ص • ٨٦رح؛تندم • اشول• اثي؛ ض ين ارجمن ب ٠ 
٠ ٨٦ت تيح قاصرة متايعة وله ، ٤ ت رح تندم اومام، لٌ صدوق صالحت بن  ١٧١٠٠محه و٠ 
التاسمة،من تعب، ونيه يرب، صدوق • النه أصد الأٌري، الوليد ثن ايراهمم ابن مّس" بن امي ر٠ 

قيكما مهدى، ين الرحمن عيد تايعه لكن ([. ٢٦٠وتهدب)ا/ لتترسّارا/مآ(، ^• ٢١٢ت مات 
التخرج.انفلر عاصم، ايي ابن عند كيا صالح بن افه دب والحاهما، ماجه دابن السند، 

روئوماتت. ثلاثين سنة مات الرابعة، من تتة، الحيمميي، ءت؛ة ابر الريدي، صهيب اين مبمب٠ بن مرة ض٠ 
([.٤٠٩)ه/وتهذيب (، ٣٧٤/ را ]تتريب الخماعة. له 

.٨٦دربمبم:تقدمفيح:
تقيه أ صحح إمادءت - ٨ ٩ 

■ ٨٦■ كاح بنم للي'قردنآ لكن ، ٤ ح؛ ى؛ي رعولحيل اثي؛ ءمّد ين ارجمن ب ٠ 
ماتاكامعة، من ئت ثقة البصري، النبيل عاصم أبو الساتي، بم بن اللهنئاك ابن ^٠٠؛ ين لساك ا٠ 

.٤([ ٥ ٠ تهذيب)٤/ ، ( ٣٧٣/ ]تتريب)١ اويعدها. ومائة، عشر؛ ١^٠ ستة 
٠ ٨٦ت ٠يح تقدم كمحرآ٠ يرمل عابد ثقة بن؛تدازت الد خ• 

. ٨٦زح: نندم ٌربمت 



سمأتإنىآمْ,الحديث وذكر . بميزيد. ثور 
أحبردار٢اI قال زهير،  ٢١١حدثنانال.' عبدالحميدأيضا، ؤحاوثتاابن س ٩ ٠ / ٤ ٠ ٠ آ/ 

أ-؛مربيمة• قال إذرص م عن عزالوهرى، ءنّبم، يدالرراق، 
المرتابون،ارهلك ه! يجلمجلن كل يقول؛ي جبل/ بن معاذ سمع أنه هممرة ابن ْآ/م 

والرأة،الرجل يأحذه حتن المران يها ؤيفتح المال، نيها كثوأم فتنا ورائكم من إف 
الزمانذس ش القرآن يقرأ أن الرجل نيوشاك والكسر، والصغير والعسد، والمص 

نانزمحلمقوللْ،: ط؛الانسزبونىا؛أوقوهمأتمآن، نقول: 
ا.ضلالة فاثماابتلع وعاابتلع، ناياكم غيره، لهم أبتلع حتن 

i'MS  /بنأبوبكر حدثنا ^-١^ ال-ج-ونىأأا، مر-؛ن بن وامح؛انربي -  ١١
أكون•.)•ا(في)م(،)ط(:،ءاو'ط•. )أا(في)م(،)ط(:أاينزهمأ. )ا(فى)م(،)ط(:

■•الحوذي• ني)م(،)ط(؛ )٦( • يتول• انم ت )ْ(في)م(،)ط.( اب•. 3ياد؛: نر)ط( )٤( 

صحيح.إمتادءت I ا 
ماتضح، ولكن كنئ، صر• أحر في صي شهير، مصف •حافظ ممة انمتعاني، همام ابن ارزاقا؛ ب ٠ 

٣٠([ ١ ٠ وتهذيب)h ٥(، ٠ ه ]تتريب)ا/ . ١J،T ١ ط 
•>،كاروسع حتن، النم.يوم حيا؛ ولدم الملأتي، اف ب بن *وذاد ا"محلأرمأت مإددبمى أ٠ 

-الخاعة له روئ الدرداء، ايي س الشام عالم كان • العرين مد بن صعيد نال • ساتين منة مات المحاية، 
•([ ٨٠وتهل؛ب)ْ/ (، ٣٩• را/ ]مس_، 

(،٣٦٩]تغريب)T/الكرنة. نزل اكاية، من ممة اوالكندي، الزبيدي، المحنمي، نجر؛: ين ز،د ؛٠ 
ُتيد.ب)اا/اْم([.

وابرميمإ)بء(، ١ محغأالتا»قح: م والغزيانج، (، ٣٦٣ا/ ٢ -سه)ء-ون ابوداودثي ٌُؤبمبمزروا• 
(•>,ءلرير<٢٣٢وروا•ا؛ونمم)ا/به. . ءنايندها>-،. -بمع4رسارضءت؛ل، فيالحتة)ا/آآآ(: 

•شهاب• )صحْ-هْ(ءنطربج،ماي؛نتجانءنا؛ن  ٤٢• ُ-المنابجاح شهاب انح، م همجلأن ابى 
وروا•به• • ■ معاذ عن يزيد بن ربيعه صن معيد، طريق ْ'أ)ا/آْ(ُن ورُا.الدارمفي-تنهحت به. 

ابلعم رماح وابن •معحضشر»لطمولمخرحا•'، ونال: ادممرك،)ا/آآ؛(، ني الحاكم 
الحجةني رالامهاني لأ\\)\اس واللألكار،نيشرحالآصرلح: ءهاصأو.مخمرو، راض 
محيمعاذ وصية زياد؛ الحاكم رس معاذ. ين عمير؛ بن يزيل صن نلأية ابي طريق من جمينهم (: )ص٧٣٢

منارواءا»لرل والحدينؤ رالغايلهم،مماربة. •صير؛• ين ايزيد اللألكاررالاصهاتي: منإساد ومغط ،رن• 
غي-ان*ين ؤيعقوب •هب'آ)اا/مآم(، ح: المش م ومحياززاث، التاز، الحديث، م الصنم، ها: 
زالإيانةوايزيطة )\اس  ١١٦واللأاكاتيفىثّرحالآمرلح: (، ١٣٢ لمرنةواكالخ)-آ/ ام 

ذكر•والحر ؛•؛آ»لولمناسا. . مسر. ين الرزاق، تمد زيي ص ججعيم )صمآ،ا(ت  ١٢٢اقرئح: 
ال1ر)ا/يْ،(.ري الذمي 

'إجم:صطءشء:ير
•اننا الذكور لحديث ' م نندم 



أياسمت ت نال الرهرى، عن معمر، عن الرواق، عبد حدثنا ت نال زئجويه، 
دU،/ بن ادة عبوأدركت عنه، ووعت الدرداء أبا أدركت ينول/ الثولأني إدؤيس 

جل،معاذبن وفاتي عنه، ارمزووعيت سدادبن وأدركت عته، ووعسك الصامت 
عدلحكم ءاض I ه يجلمجلس كل في يقول كان أثه عميرة بن يزيد فاحسرني 
ويفحل٢،المال فيها يكثر فتتا ورائكم من إل المريابون هلك ، اسمه تبارك نم3لرا،، 

فيوشك، والصغيروالكثير والموالماJ، والمرأة، الرجل يأحدْل'آ، حتن القرآن 
نرأتاكنآنءمالالاسلأقد/ فيقول: الزنان، ذلك في يقرأالقرأن أف الرًجل 

فإياكم، غيرْ لهم أبمع حتن بمبي هم مجا ت يقول ثم إ القرآن فرأت وند ئبمني 
فانالثيهنانيلقيعلئفياتقوازيغةل٤،العالم؛ ا؛ت-دعضلالة، قائماوماابتيع، 

يدربنا.رحمكوط يلنا: تال: صويسادافقسامح، الخلألة، لكلمة الحكيم 
الخلألة؟*،لكلمة الحكيم ئ عان بلقي الشيْنان وأف اض، لكلمة بلقي النافق اش-أن 

ولاهلذْ؟ ما قلت: ّسمعته إدا الذي متنابه، كل المتمم كلمة من اجتنبوا نال: 
المصعلئ فإل سمعه، ^١ الحي ويلقنلآ"آ يرا-؛ع، أن لعله فاده عنه، ذلك اتثي؛كلْا 

نورا«.

h^٠^ك\ضكش\دو\ويخوسمسإ فال: اصةلىم؛ابي، -  ١٢
•_،.)ط(: )م(في)م(، انهاء. )آ(في)م(،)ط(زئادة: «شط«. )ا(في)ط(: 

)ط(.)٠-٠(مايثنالجتنمحانطمن)م(، ءارمة•. )٤(؛يرم(،)ط(؛ 
ءنالزمىفىهأانامعمر، نال قال: ثم الإنك،ا، داود أبي وعد اشلث،ا، )ط(: )ه(فى)م(، 
انمراطعن مرنتك لا ومعناما؛ الشارح؛ تال اريثينك،؛ مكان: وذلك منه• متنك ءلأ الحديث، 
تءونالمود>أا/ها-'آ([.التمم. 

•وتلقداود: ايي س و؛ي سما0ا، إذا الحق واتلتن وني)ط(؛ • سمعه• إذا الحق اوتلض ؛ رم، ني )٦، 
إذاسمعه•،الحق (:ايج ٣٢١/٢صخ)

احدتاء.)ط(: ، )م( ني )٧( إذاممعه،. الهق رؤيلض ؛ ٤( ٥ ٧ / النلأء)١ مراعلأم وني 

تتات:ورحاله العزيز، عبد ين عمر من بمع لم مالكا لأل متقطع؛ -إمتاد•؛ ٩ ٢ 
ماتعشرة، الحادة ين تمانيف، له حافظ، ثقة، مكة، تزيل الخلال، آيوعلي الحلرا؛يت علي بن لحن ا٠ 

([.ir'T/T؛_،)j،<>j]تتر؛ب)ا/خا-ا(، ّطأ،آه. 
المحجر; ابن تال ثمن، ، مالك، احت، اين الدني، ايومصب، انتاري، ٌ>لرف، ابن الله؛ ب لرف،ن ش٠ 

،( ٢  ٥٣/ رY المحيح. عيي آه ٢ ٠ منة مات كبارالعاشرة، من ا، معينه في عدي ابن بمب 
ء٠ ([ ١ ٧ ٥ / ١ ٠ ) رتهويب 



مالكسمعمت يقول اض، عبد بن مطرق سمعت ت تال وماتت؛ن، وثلاثئن ثلاث سة 
العزيز/عبد بن عمر قال يقول؛ الدين في الزائنون عنده يكر إذا أنس ابن /ع ا٠ 

لكتابابع بها الأحد سنا، بعده من الأمر وولاة اض.ؤ رمول ُّس -ر"حمهاضت 
الخلقمن لأحد ليس اض، دين علئ ونوه تعالن، اش لطاعان واستكنال تعالن، اش 

ومننهومهتد، بها اهتدئ من حالفها، شيء فى الطلر ولا بديلها، ولا تغيرها 
ا،تورت،ل ما اض ووبُْ المؤبن، ط غير انتع ترثها ومن نهومنصور، بها استنصر 
.مصيرا، وساءت جهنم وأصلاه 
ءاص-محدذاأُأ، / ؛لال المء1ان، عثوية بن  ٢٢لحسزأ١ حدثتاأبومحمد -  ٩٣

اضب ن بكم عن رتيب، بن يريد عن حدثاالثذ؛نند، تال: علمي، ابن 
اّويادلوم؛ئبيهرْ،بام»إل الل؛،ننت؛نادلابصكل; ا؛نالأشغ: 

./ ٢٦تعالن، اض يجاب أءلم الّّّن أصحاب فإل • • بالنتن فخيرهم الثران، حأاط 
»ا-لمينأ.)آأ(فى)م(،)ط(: اتولأءا. )ا(في)م(،)ط(: 
إن•.>ق1ل:)؛(في)م(،)ط(:)"ا(س.ن)م(. 

ومحي• ني)ط( عي كما •بمب• إلن؛ *اص)م( صححت»ي ولكنها )م(• الأصل،)ن(، نب كذا )٥( 
السنةأصول من الختار وفي 'لشبهامت،ا، تواللألكائي بطة وابن والدارعي ، ١٠٢ح؛قي الصنم، 

وادش.رافاءالم.أى؛الأقرب، ص ومنال، ابمتب،، ; ( ١٣الشرسة)لوحة غراركتاب ملن 
•عبه والتعليق ، ٤ ٤ ح انظر؛ متشابه، فيه ؤإنا ولاثسهامت،. شبه القرآن في ليس إذ أ القرآن ممتثابه 
أرلغصم>ارعاص)م(: ني )٦( اعلم. واه الرواة، بعض تمرق، إلن راجع ذللث، دلل 

فيالإيانيه. . الإماماحد. عن والخلال  i(roy)\/ ٧٦٦أءه:ررا.ساهينسفياثح: سً 
)ذكرئاب،ضاكفيالخميهراكتة^:

فيبطة ابن درا، ، الحولياُت،• ئ٠  ١٠٣^منه المنوي الخزء إلن واكاؤخ العرنة وعزامامعتق ، ( ٧٣/ )١ 
قال:مهدي، بن عدالر-سن عن أيه عن احد ين عداه من»لرض ١( )ص\٩ ٢ ٠ ٩ اتتمرئح: الإبانة 

عنمكض، ين الحارث، عن داود، أبي من»لرض ١( ٩ )ص؟ ٢ ١ ٠ وح: نذكر•. • • أنى ن •1^، ّممتذ 
<.)._AAT ٥٧٣رح: به. . ،. ٣١٠عن الخام ابن 

•وفيه • امحناب بن ع،ر من لمي،ع الد عطل بن فثكتر ؛ أما !ضل إمئاد٠ت -  ٩٣
،١ ٠ ٢ ح: المقط محل جماد بن عين تابعه لكن ، ٢٥فيح: نندم وهم. ربما صدوق، عش: بن اصم ع٠ 

وغيرصا.( ٤٧ا/ محلالدارس) صالح رمحياللألكام)ا/مأا(،رء؛داه؛ن 
ماتة، الخاممن يرمل، وكان فتيه، ثقة، نود، ا؛ودجاءا.ا--مبيت المري، ئ؛د،ناض"با؛ ،٠ 

/Tرماويي،)اا/مام(،رالراّيلص)امأ<[.(، ٣٦٣
٦٣)صهم(، را/يإ(،راينثفيالإبممحئرتمول  ١٢١تء: 

رالآمسهاتينياىةراللألكا؛يتيشرحالآمولح: (، )ص٧٧٦٨٩٤)ص٦٨(، 
 A_(٢٤ :) دس، الأشج' 'محمرر والامهاتير؛ الدادمي محني انه إلا به. . الليث،.من»لريق جميعهم

أجمرا.اللألكام: 



ا'■"أا_؛اب 
؛١٦٦ايثبمي. ضن تعارض طوائف ؛شتذيرمن 

عشساسالإنكار وشدة 

قالمول! قاتلا سممرا إدا والعتل العالم لأهل يبمب الء*ش؛ ين نحند قال، 
لاأقبلنقال؛ جاهل ان إننعارض عندالعلماء، قدثبت شيء ني اش. رمول 

تعاد.اش كتاب 

.الحلماء منك وحدر الحم،. ي٠حذرزاكل١ا بش وأنت موم، رجل ألت لُ• محل 
للن١مريماسيزرلأ أن وأمرثبئه جمله، نراتضه أنزل ^١٥^ جاهل! يا له؛ وبل 

نزلئ لأاس ين  'ج' dJ\ u/jوالز؛ر باؤات ؤ قالاشعزوجل; ،إJهم، نزل١٣
؛.،،[١٤

^١٨ونهاهم/ دعلاعته، الحلي وأعر عنه، البيان منام -محواْ، بيه تعالن اض فانام 
الرسولآناكم وما ؤ تعالئ فمال عته، نهاهم عنا بالاثتهاء وأمرهم معميته، عن 

.[ V الخثر: ] نانتهواب صه نهاكم وما فحيوه 
١٤ ١ ا/ هاتنذرالذين ؤ تعالئ; فقال س، افه يحالمواأمررسول أن حيرهم م ث/ 

هموجل:وتال سابألمهتالود:آآلم 
حرجامنافضتأنمهم لايجدوام ئم سنهم بمامنجر يحكنوك حش لايوبرن لاودنك فؤ 

٠[ ٦ ٠ ت التاء ] ب سليما ويسنئموا 
تحالئ.كتابه من موصحا وتلانتن نيف في طاعته الخلق علن يرض ثم 

وأنينوالآ<ؤ تعالن: اش قال جاهل! يا الله رسول فن اشارض لهدا ولل 

أصوب.ولعلها رحدرناك•، وفى)ما،)»ل(ت الأصل،)ن(• (كذا؛ي )١ 
»اتزلإل•.دفي)م(،)ط(: »ازلإل؛ءم•، )٣(لي)ن(: 'محن« )آ(فى)ن(: 

مها.وليست وبهم• امن الأية؛ زادلي الأصل في ٢ ر٤ 
ننالللأمة، أمره لي واللام الصلاة ي؛ن تعالن"بمع اب لأن دُرالأدلنِ؛ '.٠٠ أط؛' رْافيلما، 
[.٠٦الآ-ماب:ل ه ننبث زملعرا ي ٍارا الدينآنرا اينا ؤ،١ تعالن: 

واو.بدون رافرا• )ن(؛ الأصل، في )٦( 



\ش.تاو\ف.\0'\شم/ص\تأيننحLلفىىاب الزكاْه]اومرْ:م؛[، ااثلآْرآما 
العناءالآحرةل'ا،وأ0 رادوربلآ،لأث، العصرأرع، ، ٧^١١أرع، الظهر وأف 

الئيمنن من إب يطلها وما بملحها وما وموامتها، الصلاة أحكام نحد أين أرع؟ 
دراهم؟خمسة درهم ماش من تعالن اش/ كتاب ني نحد أين الزكاة، ومثاله؛؛، .؟ ط  ٨٩

شاة؟الإبزؤ من حمس ومن شاة؟ شاة أريعثن ومن يبار؟ نمق دينارأ عثرين ومن 
 /١ ٢ ١ t جمعوكيلك / ا تعالن؟ اممه كتاب في نحدهندارْ، أين الزكاة، أحكام جمح ومن

•و. اض رمول بن إي فيها الحكم ينلم لا كتابه في فرصها التي اممه فرائض 
فيودض؛ الإسلام ي عن حرج منئالغيره؛ذا، المساومين، علماء نول هثدا 

•الهدئ بعد الضلالة من باطه نعود الملحدين، منة 
.ذللث، فاعلم ، يينت، ما مثل صحابته وعن الني. عن روي وند 

الحميدعبد بن يحين حدثنا ت قال الحلواني، يحين بن احمد حاولتا — ٦ ٤ 
اممهعبيد عن النضر[لَا،، ل-أبي منايم عن عيينة، بن سميان حدثنا ت قال اأحمانيأ؛"ا، 

)ط(.اتط؛ن.ن)م(، )مأ(أالآ.م؛أ: •وأن نا(في)م(،)ط(; ّاتطت.نرن(. )ا(أانأ: 
•الجاني•.)ا-(في)م(،)ط(: ني •،بدئ رط(: )ه(في)م(، •وطها،. )إ(فى)م(،)ط(: 

لكتبومرالموافق ، )ط( ، )م( ، في)ن( كما المنت، رالمراب الضر•. أبي •ابن الأصل: في )٧( 
مثاواالحديث.دكرت الي اله ولدواؤين التراجم 

-صن.'.إم،اد،:
عاتالناصعة، صغار من الخ،ويث، رتأ بائيمو، ائهم إب حاتظ، الكوني، النبي ب بن ص مب٠ 

اسرج.ني أرح'كا وتد ٢([  ٤٣ا/ )١ رت؛اويب (، ٣٠٢]ممرم،)T/ لم. مل روئ ، J،TTAنة 
صدكاذيرل، نت، ثنة، المدني، افي اث مد بن صر مرلن عواين١^م،أب، ائواثر: الم ع• 

والواصل)صا\ا([.(، ٤٣١رتهلبّ،)م لت؛ري_،)ا/آ'لأآ(، ه. u١٢٩تثة، الخام
اهه)ا/آ0آ(:ح: م، ني رالحنندي ، ( ٨٩)ص ٢  ٩٠رنم ازصالة رواءالشاتعي؛ي ثغر٩بمه: 

رندوقال،: ا، طريقهمن ١( • ٨ / التيرل؛،)١ م الحاكم وروا. يه. . صالم. عن شان، طريق من ا كلام
١انهماتركا• عندي رالن.ي يخرجا•. ولم الشيخين شرط عخمي وموصحح منذاالإسناد. عينة بن منيان اتام 

خميقس ( ٢٤الموة)ا/دلال م ورواءالمهني الأمي. ووانته مداالإساد•. ني المريثن لاحتلال، 
ن،أبويائي وردا• ، ٨( النضر)ا"/ حدئناأبو تال: لمعة اين طريث، من احمد روا• والحديث بم. . الشانعي. 

ينولق )ا/ا"(،  ١٣وكدال،ئ،ا؛نماجهفيالتدصةح; به. . منيان. الئة)آا/أهم(سسةطرقءن 
'حنونال: (، ٣٧)ه/  ٢٦٦٣ح: العلم ني اكرمازّى ومومحي التالي، الخدين، م كما محابع الحب. بو 

(ومواينلمعة،٨/٦(ولنانمتايعساحمل.)٢٥٢/١تد•)إليهالنيدي»يم اشار وند صحح■، 
بنافم عبد بن مؤمن ومو ١( • ٩ / الحاكم)١ يند ايضا متاع اه ولثيد وهوماللث،. ١( ٠ ٩ / الحاكم)١ وحمتي 

التالية.حادين، الا ني شرامدناي رللحدينه تيس. 



٤١٢٨ة1لرمواضس: نال: ءنأ0، اينأبيرَاذع، 
صاليء.الله جاب اجلهذا؛ي لم دمرل،ت غي، الأم يلغه 

بنالحسين حيننا ت نال الأسناني، سهل بن حدشاأبوالعجاسأحمد —  ٩٥
fZUUعيينة، بن متان حدثنا I ثال ادم، بن يحين حدثنا ت قال المجلي، الأسري بن عر/ 

t٤١ آ/ رالمر، أيي بن اش عبيد عن النضر[لآ،، ل-أنى/ سالم ءنل١، المتكدر، بن محمد عن 
الأرابه أريكم، على ثكأ أحدكم أعرفن »لأ اض رسول نال تال: ، أبيهل'ا، عن 
-تعالى - الله كتاب في رجيتا ما لدري، لا فيقول؛ عيه لهيت أر به أمرت ئا مري أس 

امتاْ(.

حدثناI قال الوامطي الحميد عبد بن محمد بن اض عبد حلآثتاأبوبكر — ٩٦
حدياأبومعشر،ت قال علي، بن عاصم احبرنال؛، نال• المروري، محمل• زهيربن 

ا/ْاأعرس »لأ اش.: رسول ةاللا"ا: / قال: هريرة، أبي عن سعيد، جدثنارْ، قال: 
.٠،النكيروالم. ين 'محي )م/٧٣(;  ٢٦٦٣; الترuليح وعند امرا، النسخ: جميع في كذا )١( 

الحديثهندا إذاروئ مة ابن اوكان يال: ثم الأخر. من احدهمابروي يجعل اولم بنتهفمرن 
ووئحععهعا ؤإذا الضر، ابي بن مالم حديث من الكدر بن محمد حديث ين الانفراد كلن 

أسارالحميدي• وفل٠ ٠ عيينة ُلا؛ن وهو■ • واحد الترمن»ى وعتل• هنا والراوي للث• ه. ا ا ٠ هكدا. 
^١^٠.فىءتلْ)ا/آهآ(إاتىمما,رما، 

 :)bJ(،)ومالوافقلمافى:محباكتكافى)ن(، وانمواب الضرر. آبي »ا؛ن )آ(فيالآءل،)م
الاحرئكماتقدم.الستة ودواوين انرجال 
رحدتار.)أ(في)م(،)ط(: ّاسلة،ن)م(،)ط(. : )٣(•ءناي٠٠

من)ن(.مائلة الثانية: )آ(اثالا رءنّعيل.ر. )ط(: ، في)م( )٥( 

هبم-إّااد،:ح_ناب:
رصسكترأ، يخش صدوق، بغداد، نزيل الكوني، الد، مد ابر العجبير، الأموي: بن ثي بن ينسن ا٠ 

،( ١  ٧٧/ ١ ) وتقريب (، ١٧٠تالكاانف)ا/  ٠٠٥٢٥٤منة مات عشرة، الخالية عن وغيره، عدى ابن 
ثقات.رشةرحاله ^^غتحافىالخاوثاصّم، (. J(UUA/Y,__-وهذب)ال/؟1ى, 

عاتالتاّعة، كبار من فاصل، حافظ، ثمة بتيآمة، مولن أبويكريا، امفي، سليمان ابن ينآدم• ما ه٠ 
]همب)آ/ا؛م(،ومذب)اا/هبا([.

ار، ٠٠٠١٣ صنة مات الثاكة، من ناصل، ثمة الدتي، التئمي، الهدير، بن همداث اين التكدر؛ ين حمد م٠ 
([.٤٧٣وس)ه/(، ٢١٠]همب)آ/ مدئ. 

.٩٤نندمأننا ،ُوا؛نشأثت. -المامالمر:  ٠٠
السابق.الخدث ني تميم تخريجه: 

فيهصعيف؛ إمئادأت ■ ٩٦
ء. ٠٢٥يح؛ترجمته تقدمت صعيف، يرسشر؛ ا٠ 



قر1لأ«./به اش لمول: أريكته على *نكى وم حديث، عم أتاه *غكم أحدأ ط َْ ٠
٢حدثنار تال؛ الائصاري، عنير محمدبن بن المحسن اض أبوعبد —  ١٧

عنعثمان، بن حريز حدثنا تال! أبيل٢،، حدثنا ت قال الجهصس، عر بن يصر 
عنالم،.أالكندي، سديكرب، بن عن عرفا، أبى بن الرحمس بد 

أربتإني  ٠٥١المنآنل٤اومتله، أ!؛*إضأوبن/ ومناله، ^١^، ۵١*ألاإمأويت، نالل'آا:  ٤١٦،/
رجيمنما امآن، بهذا عالكم يقول: أركنه، على بان رجل يوشك ألاإنه ومحلله، المران 

وذكرالخددث،لا"أ.. . طل؛ا'جوْلْأ،وءاوجدتمذهسماممموه» 
بنعل بن الصين حدسا •' نال ، الأثثانىل٨، سهل بن أحمد حع،»ثتال'اا —  ١٨

رحدساائونتادة'.وفي)ط(; تتاد؛ا. احدساأييت )آ(فى)م(؛ ُاجرذاأ• • )ط( ،، ^٢١١٠١٣

•؛يماش)م(؛ يي وقال الثالثة. ذكر ولم - ؤئ *و - رمثاله الكتاب إرأريت، رالأ )ط(؛ رأ(في)م(، 
.امماب٠ عوض الثانية م الغران منه: التقول 

٠لأيحللكمتمالارالأش.)؛■(منته: •لآحلوا•. )ه(في)ن(: 
»الآمنرادض«.)\>(فى)م(،)ط(: •اخرناد رَا(في)ن(: 

؛*رض•؛ ام ص جد• عن رالبري ات ٩ / ر١ ماجه ووايآاين دم اداشري، ابثب، ابن ص دّّءد؛ ٠  ً
بميمهانندم محعيعة •لوقاا-؛صئ ولدمن دالخدث اابرمعشر• لصته، امر_؛ ءن وكلاما 

•الأخر وسأتيسها 
جد•عن المري، داالئمتل، بن معد طريق ُن ( ١ را/بم-•  ١٢ررا»ا;نماجافيالتد«ةح: ىمبمنت 

ايق،ايالخديث ت وانفلر • الصنف، به انفرد مما الس ،يندا الزواد؛ نال؛ي ا مغارب بلننل هريرة ا؛ي صن 
واللاحق.

ببم-و-؛اد«:مح؛ح.
اوبمدمحا.،و ٢ ٠ ٥ منة مات العامرة، من للقفاءنامتغ، لملب بت، - انممحر - الج1تقم علي رين حت٠ 

'م،رهوب)«ا/«آ،(ا.]تقر.برآ/'
وماتة.ونان؛ن مع منة مات التاسعة، كبار من ثقة، ايمري، اليهيمر؛ صلي ين لمر ين ء،ي م•؛ أ٠ 

]مب)أ/ه،(،هلب)ب/.هم[.
ول،و، ١  ٦٣منة مات ، ا' ا-اذاس-من بالتب، رمي بت، ئقة الحممي، الت-دى، ريرمر خ٠ 

([.٢٣٧وتهذيب)آ/تتتريب)ا/هها(، تمانونمنة. 
]تتريبّ ه التي ايرك بمال; اكاتية، من ثمة النامي، الخمصي، الورمي، ءرذ،; اض مر الرحمر ب ٠ 

)ا/لا'،(،رتهد؛ب)أ/أ،آ(آ.
)ء_رنالثة لي داود ابر وروا• ّ يه ٠ ١ حرين ُلريق من ( ١٣١.١٣)،/•الند نر د احروا• هفو1!ى•' 

وروا•• الخ • • ٠ ءوذايي بن الرحمن مل بن حرين تال؛ الند م لكنه يه، . . احمد »لريق أا/،ْ'آ(من 
وابنالوجه•، فدا م.بمن احن ولأل: ،آأأرْ/\ام(، و١كرديفيالالمح: اءدرا/آآا(، 

جب-هممزأهلريق١(وصححإصناد•؛  ٠٩/١والخاكم؛ياالث،..رك)(، ٦/١) ١٢ماجه؛يالن١مةح; 
ب،.. الئدام.صن اللخس، جابر بن الحن 

ءئيه ١ محعيف إمحفادأت - ٩٨



؛١٧٨عن معمر، عن/ المبارك، ابن حدتنا قال! أدم، بن يحين حدثنا ت تال الأسري، 
•لرجل نال أش حص؛ن بن •بمران عن ءنأبيدص-رةلاآ، حدعان، بن نني بن علكأ 
بالقراءة؟فيها يجهر لا أربعا الظهر - تعالن - اض كتاب *ي نحاول'آا أحمق امروأى ارإك 

-تعالن - اض كتاب في هنذا أنحي ت تال ثم رثحوهما، والزكاة الصلاة عليه عدد ثم 
صرذسا.وإلالآثت دلك، أحكم اض كتاب إل ممزأ؟ 
يحيئحدثنا ت قال على، بن الننين حدثثا ت قال سهل، بن حيكتاأحمد —  ٩٩

مسمّدعن ■يمم، بن ينش عن سلمة، بن حئاد عن ثوبان، حدثنا نال؛ أدم، ابن 
؛١٨٨في نال إلاش-تعاائ./ رحل! نقال حديثا، اللمى. عن حدث أل جبير، ابن 

افبكتاب اض.ؤ رسول حديث تعارض أراك ألار؛، ننال! وكدا، كدا I كتابه 

)ط(.أساقطةمنرم(، )آ(راصؤ،: و،وخطآ. انمرزا، )ا(فى)ط(: 
٠^٠١^•.)أ(في)م(،)ط(; •ائبم«. )•ا(في)م(،)ط(: 

ت>-رتيل  ١٣١ستة مات الرابعة، من ضعيف، حجازي، أصله المري، افي، جدعان؛ بن ييد بن عش ٠  ء
.([ ٣٢٣)U/ وتهذيب ]ميب)أ/بآ(، ملها. 

أوثمان سة مات مناكاكة، ثقة، ت يكنسه مشهور إ \ضوأرؤ المدي، سلعة، ئ مجاك ن النذر مسر٠ت ا٠ 
ا/آ،م([.رتهذيب)' ]تقريبرآ/هبآ(، 

منالحديث ورد رئي ، ٩٥مرح؛ نندم وغير•، عدي ابن ومحش كشرا، يخش صدوق علي• م، لجيتر ا٠ 
التخرج.انظرن بملة, ^ عند الخاكإوثاكة عند به . صران•عن أخرئ طريق 

أبمأ٠ ٩٥• فيح نندم ٠ فاضل حايفل، ثقة، ينآدم؛ حص ي٠ 
ينطتال حدناالخن، تال: الم، حاك بن ئب >ض .ن ١( • ٩ ا/ الممريتء) م الخم ردا، 

الصرضثتاتر من الشتي خالد بن اعتية ت تال تم . تحر• فذكر ٠ هؤ. نييتا منة عن يحدمث، حمين بن عمران 
بملةابن ورواه . عابدا اتتة وتالالذاJيت اسرهء، تمام سع فلا حدثه بما«ع الحديث،، عزيز وحر وعبادهم، 

•• علي الحتن.yC حدثنا ث تال انمئار، محمد بن إسماعيل طريق من )ص٨٤( ٤ ٦ الكمئح؛ الإبانة م، 

بمبم-إء-ئاد،:ممل؛وده:
عنهتال (، ٤٧٠والتعديل)آ/ابرح له؛ي  ١٣٢^٠٣^سمد بن تؤبان ولعله ترجمة، علن له أنف لم ٠ بمان م٠ 

الدارمعند حرب بن سليمان تابعه وتد أعلم. واش حرب، ين سليمان طبمة من دعو ا به باص لا • ررعة ابر 
عندناصرة متابمة وله ، وعير• عدي ابن وصنمه كثيرا، يخطى صدوق ت علي بن را"دسين )ا/ماا(، 

رحالهممات.وبقية  ٠٩٥فيحت وتقدم الدارميإ. 
منيآحرة، حعظه وئعير ، تابت، قي الناص أبت، عابد، ثقة ملمة، ابر اليصري، دينار ابن نث؛ ين آد مج٠ 

بأاه.لتتري،)ا/بها(،وتهذبمح)ماا([.
وتهذي-ب،(، ٣٧٨]تنريب،)آ/٠ السائمة من ثقة، المرة، تزيل ام،، الفنيءولأ٠م، خمحمُ بت، ش ئ٠ 

)اا/ا.إ([.
بنحناد حدتتا ت قال حرب بن سليمان طريت، من ( ١١٨/١)٠٩٦حتمتنه قي الدارمي أخرجه ٌرهجهت 

•ا")ص"اه(راحر-بماينثفيالإبانأاهمئح: رإساد.صحح. يه. . ءنيشين-ءنيا■سلمة، 
الصف.طريق عن 



ٍٍئٍٍ^^^^^£ءباممربمة

.تعالئ( اش يجابا أعلم اش. رمول تعالئ، 
حدثناقال! عر، بن المحسن حدثنا قال سهل، بن حدقتاأحمد — ١٠٠

عنينمداميزمحكرينتش، همدقاتجة/ نال؛ يخ-ءإ(ينآدم، ^٥ ١٩
٢٢أJاتيلت نقال المخرم، ا ١ غنهئ١ ثيايه عليه محرما رأئ أل يزيد، بن ءبدالر"صس 

نهاكمونا فخذوه الرسول وناآناكم ؤ I فقرأعليه ثيايي؟ بتنع - تحالن - افه كتاب من/ ؛أي؛ د ْ/ ١
سزاههواي]ا-دئر:ب[.

\i\\l /ءاصمحدثنا نال! الف1ان، علوية بن الصسل٤، أبومحمد حدقتال'آ، — ١٠١
اشهمد بكئربن عن حجب، أبى بن بزيد عن سعد، بن التث حيى تال؛ على، ابن 
يجاؤوئ\5م؛ثميهل٦،نا،ا ءإل -قالj I؟^ الثهل١ب- بن عمر اللْ، الآشج، ا؛ن 

.اف يجرس، اعلم السن أنحاب قاف بالنم فخيرهم 
تقال نعجة، حماد بن ءسئ حدثنا قال داود، أبي بن أبوبكر حدشا — ١ ٠ ٢ 
الأسم،بن اش مد لكزبن عن حجيب، أبي بن يزيد عن معد، بن الثث حدثنا 
القرآن،يجادلوثكم؛ثس_هارا ناص امسأتي •' قال - كلفي - الئاب بن عمر أ0لتماا 

.تعالن( اش كسابا أعلم النن أصحاب بالمزفإل فخدوهم 
أاتنى€.)بأ(فى)ط(:،ض«. )ا(في)ط(:

•ادينأ.)؛(؛ي)م(،)ط(: ٩. اتال: رىز،ل'اا،)ط(: 
.٩٣وامصضسالكاJةفيح: •ببأ، وش)،((،)ط(: >'ن(؛. >ا-(ممانيالأءلث، 
إن«.أىل:)ي(م>م(،>ط(:

ب:صعق؛ ب إ،طه،: - ١ • • 

•٩٥نندم»J،^ ، رغم• يدي اين وصش صدرق، ي س  ٠٠٣١١
وتهذب، ١( ٢ ٦ )T/ ]صوب اكات. من صدوق، الكرم، الامدي، • ٠١٢٠م، اضن ب لوين محه• ر٠ 
(rvA/A.])

• ٧٢تندم ممأ، الدائر، مر محيل؛ م، ارجمن، ب دْ 
ايرتيجا*عدددا''اينب-لا')ص،خ(ُنءرضاث>• ررا"اينبملةز،الإبمالكمكاح؛ دهميجه؛ 

ركاك)آ/هخا(.اللم يان 
. ٩٣ح لي وتخريجه علته الكلام تقدم ؛ ^ ٠٠٠٠إمتاد•؛ - ١ ٠ ١ 

. ٩٣: اقتدم علي ين لعاصم •تابع وص • ٣ ٦ ز،ح؛ نندم ثتآ، دمآ؛ كا"،ن'جماد ب٠ 
رمبم:-ممفىح;آ؟.



تيعني - حدثناأبوالرمحع '' نال الثامحى، يعقوب بن يرمق واخبرظ 1 ١ ٠ ٣ /
ابنبثانميد-صصور،حدثنا-مير-يعني؛ الزهرانى-نال■• 

،راأن»نتوباتلآ، الزاش_نات ، ٥١لعن ;  ٠٥١عجي قال قال: ، عالث1ةلا، عن 
ضمن امرأة ذلك مبغ لأننن، و١لمتمثناتل٣ا 

٢i ١ آ/ حدث ما ت ٢ لا،ل فقالت / ثأتته، القرآن تمرأ كانت يعقوب، أم I لها ينال أمد، 
للحسن،والمتمالجات وال٠توشماتل٦،، الواثمات، نمت أثك عناك بالغتى 

اش،رمحمول لعن من ألعن لا لى وما ت اش عبد فنال نمالئ؟ اض لحلق المعئرات 
فماالممتحف لوحين ين ما قران لقد I فقالت تعالئ. اش كتاب وهوقى ، ٢٧^^^

وماؤ ت قال ثم وجدتيه، لقد قرأتيه كنت لئرْ ت اض عبد فقال I  ٢٨قاللهتدا، وحدت 
.[ ٧ ; الخشر ] هاذهواب صه ٢^١^٠؛ رنا سوه الرمول آناكم 

.• Jli: تالتال: عى •عن ني)م(: ( ١ر 
ف؛_زويىمْأوارنتل، بجحل بمحثن ثم آليز;ّزالبمل-إيرة، رالرشم؛ . ^١٠٥٠١•١^)آ(في)ل(: 
]الهاين)ه/٩^١([.رايترقمةرالنرصت: . يخضر• 

يفعلن١^^، اكاء ت أى الحديث؛ رمعتن ■ رالوباعيات الئتايا د؛ن ما نرجة • بالتحريك — ٠ الثلج ٠ )٣( 
اوالتمرات«.)أ(في)م(،)ط(: ([. ٤٦٨لالهاة)ما/ذلكاّتانهنرمةفياس 

ستوشماتا.روا1)آ(في)م(،)ط(: سانءلةمن)م(،)حل(• )ه(اله•؛ 
)ط(.، من)م( اسلة ،اتالء; )٨( وتخريجه. اكالي انثلرالحديث )٧( 

^^ٍُاض:ممه،بمفيح:أ.
. ١٦تقدما هان، يررممرر: م٠ 

الخانظس كيرأ. يرمل انه إب ئتة الكرش، ءماjا ابر اسش، الأمرد ين نس بن يزيد ابن *و ام»(ت م٠ 
وتهذيب، ٤( ٦ / ]تقريب)١ .. ٠٩٦صنت مات مرصلة، المحابة عن رمرؤياته • الدلمن من الثانية الرنة من 

)ا/ب'أا(،واسصلأ^ا<،ضفساسصو؛([.
تونيل تقن، الميعد مات الثانية، من ، عابال. فقيه، i ثت ثقة الكوفي، التخم؛ الله ع؟د بن محس بن لمة ع٠ 

<[.٢٧١/٧وتهاليب)(، ٣١لتقريب)'ا/ بمدالعقن. 
فيلم وممختمرا. ( TUU,؟/)• ٥٩٣٩ح: (، ٣٧٤ا/)• ١٥٩١٢ في الخاري دوام درجه: 

(:جمع٠م٠ن>ص٤٧٩٦ينةالكيرئح:
٤٨٨١يرح; التغفي والمخارى واحرجهاكتف«ةياليث،الالي، به. . عزمنمور.-مير، ءلريثا

(،Lُمنياواسح:٣٨>•١/•0٩(،ح:٨^٣٧٨/١)•0٩٤٣^فياتجاسح:
)ص'ئ: ١٤٨^٥^ الإبانة في بملة وابن تدرا/مكإ-،آ،(، اففي واحمد (، ١٦٧٨/٣>٢١٢ْ

الناسفي لم وميليه، الأي ال.يث، في المش واحرحه به. . منمرر. عن صفيان، محلريق محن جميعهم 
به.ّ ممرر. من (ُنشسصبنلحلهل، ١٦٧٩، ١٦٧٨/٣>٢١٢٥ح: 



؛ت!ب!؛ثتتتث

بكر/أبي حدثنامننيبن ال: ثيعموب، بن يرمق واحيرة — ١٠٤ ٤٢٢ا/
منصور،عن سمان، حدسا تال; مهدي، بن التحم1ن عبد حدثنا ت تال الممدس، 

.»لعنر^لاضسازاسمان،. تال: ءلمنه،عن/ ءنإبنامم، اه/د 
. ٢٢١٠ذدكرلا،وجوالحديثJاله

عبي،بن الن~-ين حدثنا قال؛ الاذتانى، سهل بن أحم_د حوك — ١ ٠ ٥ 
مصور،عن مهلهل، بن أم الننضو حدسا ت نال أدم، بن يحين حدثنا نال! 

الحديثوذكر . . . أسد بني من امتأْ أل عزعجداف، علمنه، عن إبراهيم، عن 
.تحوه 

Iنال / عر، بن الحنين حدثنا ت ن-ال أيفأ، سهل بن أحند — ١٠٦ tyT\ا

•الفضل•.)*آ(في)م(،)ط(: )ط(. اثلأس)م(، ّ)آ(اناله•: •وذكر،. )ط(: )ل(في)م(، 

صحح.إمئادءت - ١٠٤
منممأ، المرى، مرلامم، الثتني، اه صد ام ، ١^،؛^ تميم بن عطاء بن صلي ابن يكر؛ ايي ين جمد م٠ 

رتهويب)ه/ا<ي([.]ميب)آ/خ،ا(. ^. ٢٣٤ات.ث 
■كارفحافظ ثت، ثمة، الصري، سعيد ابر مولاهم، ٠ النري حان ابن نهدي؛ بن ارجمن يد ع٠ 

]تتريب. ٠- ١  ٩٨منة مات اك.اصعة، من ، •،0، آعلم أمارايت • الديش ابن نال والحديث، ارجال 
)ا/؟ا،؛(،رتهديب)أ/بمبآأ([.

•٢٤دءانتماكوري،صمفيحت م٠ 
٠السائق الحديث في نندم 3خاويجه1 

فيه;حن؛ إمتاد•; - ١٠٠
معدنابي لكن • ٩ ٠ • زح تندم ■ دمر• ى همد ابن ْش يلد يخطئ محلوق ض؛ ين لنش ا٠ 

(.١٦٧٨/٣اينرالحكافىملم)
سنةمات ايعة، ايمن ءا؛د، سل، بت، ثنت الكوني، الرحمنن ابوحمد العيي، مهمل؛ بن اسل و٠ 

ا/ْلأأ([.وتهيب)• (، ٢٧١]مب>أ/ \\-\ى 
•'١ ٣ ح؛ ني تندم يتميجه؛ 

صعق.نه إمياد،: . ١٠٦
• ٩٠القدم ثي: بن النش ه: ي٠ 
وار؛مع،غس سنة مات ة، الخاممن اومام، له صدرق، و*والنززمي، ملبمان؛ ايي ين اللك مد مه؛ ر٠ 

٠([ ٣٩٦رآ/ وتهذيب ]تتريبرا/بماه(، . وماثة 
طمات مزاكالثه، عهمميرالإرّال، ث4ةئمحل؛ الكي، هوابن ثء: ع٠ 

أنإب صعق. إصنادء في كان ؤإن - ([.وهو  ١٩٩)U/وته-ديب ، ٢( ٢ / Y ) ]نقرس الشهور. مالئ . ٠١١٤
ادم،.٠وفاة بمد خاصة هوالممص بل صحح؛ معنا• 

تحرء.. مجاهد٠ عن ١(  ٦٧/ ميرءرا في رواءعيدارزاق دميجه: 





مه/ط

كت1وااتش|عاتاس/ 

عزمكنول،/اينيوس-صالأرزاض، ندثاسم-ضت ت نال الحرانى، ^٤ ١١
محصيلة،بما الأخذ سه كمر، وتركها يريضة، بها الأخذ سنة I منان االالسنة ت قال 

ورمحاإلي،محمجؤ
الحق،بشريعة التمسك من الجزء هنذا ني ذكرت مما المتزن ين محمد ؛ال 

ماالرسول. إليه ويلبهم محمد.، أمت إليه - تعالئ - اض ماثيب علن والامتقامة 
هرمحوله ومنة . تعالئ اض. بكتابث التمنك لنمه/ ئد أو4 علم النانل تديرْ/ إدا  ٤٢٠ا/

باحتان،ثيمهم من وجمح ، وجمحالصسحابة-ئق؛االتاثLلين، الخلناء وو1ةلا، 
أهلمجانبة ولزمل'ا، الدين، في والمراءوالخصرمةل٢، ابدال ويرك السامين، وأئمة 

الالذين السالمين أئمة من مفن من علم كفانا فقد الأيتدلع، وثرك والأتباع، البلع. 
لكلالموفق وافه والصلألأت، الميع أهل مذاهب مزأ؛، ذكرهم من توحش ي

•عليه والع؛ن رشاد، 

٠٠٠

اشومنهاثشريعاتبأح4د تماتجقءالأيىمنكتاب ؛٠ 
وسلمؤآثه محمدالنبي ملي الله وطي 

جماّصضاص1ب،إنهاءاممه*،
٠٠٠

أوسة•.)ا(فى)م(،)ط(:
.و١لخصوماتاا والخيال الراء اوترك ت )ط( )مآ(؛ي)م(، 
)ط(.من)م(، مانطة )"؟(الزم•: 

ءرعن«,)؛(فىرم(،)ط(:
)ط(.من)م(، النجمتقنصاقط مجا







٤٢٩٨

.أ/نذمانبمناوواسوثتفىاا1ين/ 
تقال الوامحطى، الحميد عبد محمدبن ين ا اشل عيد يكر حذلتاأبو  ٠١٠٩

٤٢٠ا/حدثتاالحجاج ئال؛ هميد،/ ن أحبرنايعفي، ت قال وزى، محمدالم حدثنازمربن 
قوم®ناضل اض.ت رسول نال ت نال عنأنىأما٠ة، همن دثار، ابن 

فرمنم ل إلأجدلا' لك ناضربوْ ؤ : ، ٢٧الجا،لاثم آلاأووربمدندى'كاثراقه 
وصبأله ويلئ محي سادنا ٠^، اض صش وتدله؛ • )ط■( ، من)م( ماتهل الجعتض بض ما ٠( - )٠ 

تلوينايعدإذلاثنخ 'اللهم الأيل؛ يعدالاثم وجعل مرتان الماب ام كرد ت وني)ن( • ويم 
٠كاكت إلعء ٠ الحسين. بن محمد تال ٠ ارحيم ارحمنن اش 'يسم ت ئال ثم هديتتا' 
.ءه1اوهالآةاا)ط(زدادة: )آ(في)م(، امحمدبنمداه،. )ط(: )١(في)م(، 

بمها-إماادء:حن؛ب;
ناسهلكن *  ٥٨* م،ح تندم ٠ بهُ بمحبج ألا ٠ حان اين وتال الث-امي، ومحش يخعلئ، صدوق ^٠،؛ ١٤يوأ• 

الخلأباقامأ.احتال »اض ، )ْس)'اا"ا( ٥  ١٣رم)ص م بملة تحامحيش صنأنائ القاسم 
]مريب)ا/'؟ها(،٠ الساسة من مسالم، متدمت ذكرم وله يه، لايأس دهبمارالراّثءليت بن اخجاج ت فه ر٠ 

التخريج.م كما كثيرة مجتايعات له وص • ٢([ ٠ ٠ وتهذيب)أ/ 
منلئن، شه التولي، عن حليته م إب ثئة ااإّاب:بم، يلت' ايد ' امفي أب ايي ابن م؛؛*• س ش أل٠ 

ؤا/مها(اوتهذيب]تتريب الحماعان. له روئ منة، عون توله وماثتتن، يضع منة مات كارالتاسعة، 
.[(T"/T)

ينبثرؤيش ين محي حيننا ثال؛ حمد، بن ب 'لريق عن ( ٣٧٨)ه/  ٢٣ ٥٣ت الم٠ذيح رواء ٌم؛هه• 
وحجاجدينار، بن جمحاج حديث من إئمانعرنه احسزصسحح، الترمذي; ُُال به. . الحجاج. عبيدعن 

بملةدائن ، ( ٨٨آ/ التمر)٥ م اتجري جرير اين ورواء حزدر"• وا;وءال-،اسه: •غادبالخد؛ث، ثقة، 
الحديثني - وندرواءالمغذ به• ••مد بن يعلن •لريق اعن كلأهت ٣( )صخْ ٥ • ٨ رنم الكرئ ني 

معدعن'لريئ، كلهم ح:م،)ا/اا(; القيمة م ماجه وابن ، ( ٨٨/ Y الضير)٥ جريريي وابن التالي. 
اشووiعفيالنوءةدل: • ئمل بمعدين غرنه عاجه اين ال إب V• • حدناحهج• ت نال يثر، ابن 

رواهوالحديث الآءظس. وطعن الهندية، الفة في صوايا وورد وءوحْلأمطعي• ءأياطالبء، ت غالب* 
كلهموالآسمانيفيا"ثة)صلأ؛آ(: )\ا\\\ه  ١٧٧واللألكازح: (، Y01|_)>،/ني أحمد 

عنحراش ين شهاب ٠^،^، .ن ٢(  ٥٢ورواءاحد)ه/ ٩• • حدتناحجاج- ذ١لت ٌن'لريثاا؛نسير، 
صحح٠ ت وتال يه، الحجاج ابآ عون بن جعفر محلؤيق محن تيرك)آ/لا"؛-هأ"أ( الفي والحاكم حجاج، 

)صههآ(،ن؟•ْ اعرهاايفاح: ني بملة ابن وروا. • اص-ححا. الدمى: وتال يخرجا•،، الإسادولم 
م،التدُلي، لذكر. • الكلام دم م، إلئاالهذلي وعزاء•حنته • يه ■ • عن نياد بن لداحد مد رق 

نيواو_هقي الطراني النير وابن حند بن وعد عنمرر، بن معيد إلن سنه وزاد ( ٣٨٠الثور)V/ الدر 
•أمامة ايي عن القاسم ءلرين( عن ٣(  ٦٣)ءر^٥ ١ ٣ الك-رئح؛ ن، بملة دواءابن والحديث • الإيمان ثني، 

٠( ٦ ٤ / ١ ) المثكاة علن سليته نى الالياتى صححه والحديث 



،ا1ش|وماتكتا|ح

^ممبمًءءًأً=ً=^=س
.[  ٠٨الزخرف: ] ه حصمون 

ابنحدثايطوظ نال: ال1مش، أيوب عمربن حدساأبو■حفس - ١١٠ ٤٢١ا/ 
عندسار، ابن حجاج حدثتا تال؛ انمدي، بشر محمدبن حدسا تال؛ أبيل١امبان، 
»ئضلممسسىكاواءاش.؛ رسول قال تال؛ أتىأمامة، عن أبؤرعالب، 

4حسون فرم مم ل جدلا إلأ لك نا ؤ الأة؛ ثلْ ثلأ ثمً الجدل* أرتو؛ إلا 
لاارخرف:عْ[.

بنتنئي / حاJ٠ذال٣، قال؛ أ؛ضأ، او1مشلآ، زب بذ ئنت وحشا  ٠١١١ ٤٢٢ا/
،اثطةس)م(،)ط(.)آ(رالتطيا: اثطةس)ن(. )ا(اأأيا: 

>ساغطةمن)م(،)ط(.)٣(>>اونا(; 

ب:حمن؛ .إىادأ:  ١١٠
مءالب:رممخالفب.كامموم.ا٠ 
]الزانينخ. يكن ولم يالمن يعع لكن وقال; جدا. امرء احمد مس يأت اض ين سيرزل له؛ و٠ 

^آآ(،رتارخغلاد)ما/اها(لكنبمد
عندرايوكرس ١( ٩ / عاجه)١ ابن ئ - ُعرصدوق ععي. بن وحوزة ٣(  ٧٨ْ/ الترعدي) صد حميا ابن 
•ايابقء الخديث تخرج ني ى  ٢٨٨آ/ )٠ -مير ابن 

لروئ آ،ر، • ٣ 0 مات التاّعة، من I حائئل ممة اتكرفى، اض ابومد المدي: بشر ين معد ر٠ 
ُتهليب)ا،/س[.لت؛رب)آ/لأ؛ا(، الخمائ. 
السابق.الحديث قي تقدم وأءريجهت 

بمرصؤع؛ ٠إمتادءت  ١١١
وتال، معٍف' ■ ممي; والدار يمن تال ، محعئو، النهري. ابومحمد ومر السلم؛ ين'وران بر ك٠ 

الزانولسان (، ٠٢١)آ/المعنا. في واكي ، ٢( •  ٨٩يدي)،■/ لابن ]الكامل أىوابأ. نرً؛: يمن 
/،(٤٨٣.])

وقالموصومة. احادينه احد: قال آدم، بن يزيد بن *رءسداف بزياللثم: بن مدالك ر٠ 
([.٥٢٦الاعتدال)آ/وميزان (،  ١٩٧والتعديل)ه/الحؤح في: ]ترجمته مكرة. أحاديثه الجوزجاتي: 

]تقريب■،آم. منه مات العاشرة، من صاوُق، التاجر، ابوجعغر ايزجراش؛ انمساح ين حمد م٠ 
(١٧١/٢٠iُت،)(اب٢٢٨/٩بي٠ّ)

مبعدي اين ردرا' • *رران ابن ممم طريق ءن ( )>_^٠٦٣ ١ ١ رقم اعرئ الإبانة ني بطة ابن روا، ثموص 
(،١٥٦/١الزواتد)مجمع ني الهيتمي وذكر• ٠ كير ترجمه عند ٢( •  ٨٩/ مختمرا)ا الضعغا،. ني الكامل. 

لس'جاّع أل والملأُحظ' ■ جداء صعيمه ومحو ٠ مروان بن كثير رب • المجر م، اتجراتي، ُروا' • ونال 
*لمح ُرواء * إاحُ ُ * انملون يمد' أن قدايس الشطان ءإن ؛ حديث، مثل ١ صحح ويمحضها أحاديث 

اياّلث،ني ماجه ابن وروا' جابر٠ حل.يث، من وحنه ( ٣٣• )،/ ١  ٩٣٧وااترُديح؛ أاخآ)،/هآ(، 
)م/آام،احد)آ/ماآ(، وروا، زيل، ^يخ،شالأيصتيمث 

الرعد،لنوحد.يث، بعد،. ا ق ٢١• ٠يح نندم الاحراق وحديث طرق. همد؛ من ٣^١( ،ْم-ااآ(،)ْ/ 
المجرئًالإبانة ن، بعلة وابن (، ١٥٦/١٣داود)عون أبو رواه ٠ ابنة ربض ن، محت صادق وهو المرا. ترلث، 



،ْ/طاش عبد عن / الفلطستي، مروان بن كث؛رلآا حدثنا/ تال! مجرابيل١ا، ٠iاالمباح 
٢وأنس وراو1ئُنالآمشر، ، < L»L«fوأبوأبوالدوداء حدثني ت تال الدمثض، يزيد ابن 
الدين،من شيء ش يتماوئ وتحن اض. إورمول حرج ت نالوا مالك، ابن 

علىئهٍجوا لا محمد، أذ •يا فقال: انتهرنا، ثم *ثاله، يغضب لم عصأشديدا 3ثضب 
مننلك إنا أوليس ئهثم؟ سا عن أونس ابرئم؟ ءأيهذا ت نال ثم • • التارأ ومج أنمكم 

trrl\قبل، نس فإن الإل _t>؛؛ نيْ، لقلت ابرك »موالص قال: ثم . يهدا؟أ. للكم/ 'كان 
المزاءفإن المزاء ذروا كت4، أوس لا المزاء نإن ب؛{ ذروا الإخوان، محن الخداوة ونهج 
قد١^١^ جول»إن ذنوا بماري، لا ادؤس ؛إن الراء ذروا الننل، وبممهت الشك، تورط 
الالنناري فإن ب مرا لأمالل^طاريا، يلذبما فكفى اJناء مراخنراتحرْ،، محت 
ومطهاورناض-هالَا؛،ي اث؛ أيان؛ي بملألت الراءيأنارمم ذرواالقامة، يوم له أقمع 

بمدعته - تمالى - ريي نهائي ما أولن المراء؛إن ذروا وعوصادق، الراء رك لنن واعلاعا 
قدولكه يتل، أن قدأيمأ السطان الراء؛إن ذروا الراءل٨،، الخر: وقرب الأهان عناية 
علىاكرنوا إمرالل بمي فإن بء ذروا الدم،، في وهوالمراء يافنرير،؛ بكم رضي 

معنر ثلاث على مشرق أمي ؤإن ره، وسعن المن على واكارى فنص، وممن إحدى 
يارمولاهإ: نالواالأظمء، اضإلا١^ على رص؛'كلها 

سأحدأ يكمر ولم صالي، اللع دم في ينار لم من وأصحابي، عب أنا ما على )، ١٢*من ت نال 
الحديث.وذكر ا بدب... المحءد أنل 

•رط،؛'امحجاتي• ^٧، ٢١١
والصوابحرف)خ(. ؤبمدعا )ن( الأصل، ش الكلمة علن خانت دم • ُحكتمُ لُا■،• أم،' في  ٢٢١

الستا.

•ودعوا،.)ل(؛ي)م(،)*ل(; •دعوا،. )٣(ني)م(،)ءل(; 
اى:وب،د،حرف)خ(؛ خراة•، ام الأصل،)ن(؛ ماض في )ْ( 

•أنلأيزال«.وفي)ط(: •لأ.زال•. )،•(ني)ن(: 
حولهاحارجأعنبماتشٍيهأبالأينةالشما ررصابم-مويمحالاء-؛ •ويرمها•. )٧(ش)»؛■(؛ 

بض<ءوالأا0>؟/آهل(،ادة>ر (، ١٨٥لالهاة>م تكونحول،ادونونحت،سمع. 
)ع(صاثءلةمن)م(،)ط(.

رث.را/عْ"آ(  ١٩٩٣ست*ح: م الترمذي تحو، وروئ أعامت. ايي حل.ث تآاْلصآا'م(من ًح 
ينصالمة وله انس. -؛، iJL■*ادمرح؛ن)أآ/لأمم(ُن ني حبان وابن •٢(، اْ)ا/ها، ح؛ ماج، وابن 

.٣( ١ ٩ / القرب)١ كا»ي صعق ُم وردان 



^^ٍئ£تابلدشيبمة

أئمةمن مدهم ومن ( jvAjLJlمن العالم؛ أنل سمع لث / الحسن: ين نحهد قال،  ٤٣٤ا/
والجدال،المواء السامين وحيروا ولميجاؤوا، الدين، ؛ي يماروال١، لم اللم؛ن 

الصأنف طريق/ وهتذا ، خفء ■ الصحابة عليه كان وبما يالنتن، بالأخذ وأمروهم ْه/ءر 
اف.ثاء إن تلنا، ما علئ دل، ما عنهم وسنذكر • تعالن اض وممه ثمن 

يحيئحدثنا تال! ثسة، أبي بن أبوبكر حدثنا • قال الغريانجر، حدقتا « أ١ ١ ٢ 
أقهيسار، بن مسلم عن وامع، بن محمد عن زيد، بن حئاد حدثنا تال آدم، ابن 
ا.زيه الثنطان وبها؛يتمي النائم، جهلؤ فإثهاماعه والمراء، "إياكم • يهول، كان 

الوامعر،الحميد عبد بن محمد بن اال4آلأا ]عبد بكر أبو ؤحدثتا —  ١١٣/ ٤٢٠آ/
قال؛اشمان، بن مرجأ"آ، حدثتا ت قال ، ؛^^، ٣٠١١محني بن زهير حدثنا •' نال 

كانقالر؛،ت ، ءنمم1م؛نينار/ ءنمحند؛نواسع، زيد، بن حماد حدثنا 
وبهاقنياثئانزلها.فادها،ماءهجهلؤام، >رإياكموالمناء، يقول: 

حمادحدثنا تال؛ ممد*آ، بن فتييه حدثتا قال: ؛٠ الفرياض، ؤحدثتا  ٠١١٤

)ا(فى)م(،)ط(:»يارواأ.
نطعا.زائدة وأابنأ ني)م(،)ط(. وكيلك همد بن يكر •أبو الأصل: ني )٢( 

،"•بدلانال،.ij•)٤(في)م(،)ط(: ومرتصحف. 'شرح' )م(،)ط(؛ )٣(ني)ن(، 
من)م(،)طّ(ّاقط. •التجتن ض ما )ءا_ءب( 

تنيه حن؛ إمئادءت ■ ١١٢
تنآ،.تابعي، •بمري المجلي؛ ونال القات، ش حئان رذمءابن فول، ، الج+نج، ها>ّ؛ بن غم ن٠ 

صاكناتص؛«اكسات«ا/أإل(، يتهذب)• رهمب)أ/ه،آ(، (، ٢٩•لاكنات)ْ/ 
)صا،آ([.

كثيرءا؛د، ثمة، المري، اه همد ابو او: أبوبكر، الأزلي، الأحنى ين جام ابن ُاسمع■ ين حنل• ن٠ 
٥٠([ ٠ ٠ يب)ه/ ونهان.نتترب)آ/هاآ(، وماتت. وعثّرين ثلاث منة مات ة، الخاممن ، الثاني، 

بناش وهمد به، . نني. بن حماد ثنا نئان، طريق ؟•أ)ا/اآ(من ح: متنه الدائم؛ي درا• دمحديجه؛ 
٠٢٩.٥٢٦اعرئءنستطرقءنح: الإبانة ني بطة ابن ورواء ؤ ٢( ٠ مى)١ الزم ملن زواتدء م احد 
رذكرء،نطريقآح_رشالحاوو.ثح، ٠( اءص)• المياحلاق ام ايفورواءالمتف (. ٣٧•، ٣٦٩)هرا

به.ّ حناد. طريق ،هأ(ّن المنة)أ/ م ورواءايونعم التالي، 
صحح.إمتادءت ■ ١١٣

وتالتليلأ، يهم ثقة حرامان، عن أصله الفدائي، أبوالحسن الجرمحري، مروال ابن اشان؛ بن رج م٠ 
رتهديب)ا/هحآ(، تتقريب . ١J،Y ٧ محثة الامحن يوم مات كجارالعاشرة، عن عايمء، ءيمة ت الذمي 

(،و-لجبامالرا/أ1؛(،واتكاث)ا/هيآ([.
السابق.الحديث ني نندم تخريجه؛ 

ء, صحيح ■إمتادء؛  ١١٤



ا/^،ولا أنوالأزاء، )لاتجابنوا/ لكنأبوتلأ؛تَدقول: نال: عنأثوب، ، ١^^١١٢
الليليفي عنكم أوييسرا الفئلألت، في يعمركم أن آمن لا فإر ثجادلومم، 

•عليهم، مالإس بنص 
تال!شيبة، أبي بن عثم1ل حدسا تال؛ الثمطي، أورب عمربن حاوتحا — ١ ١ 0 

نال؛ءنمناويةينِمة، ءنالنوم؛>ؤح-وب، حينما 
سفىالأينتجُصاس«.

نآَ ١ / حماد حدثتا ت قال معيد، بن محتيبة حدتتا قال! الموا؛ى، وحتي\ — ١١٦/
١/٢V^عرصادثنث جل امن ت ؛دال همد١^٠؛> عمربن ^٣، شد، بن بمش عن ، ؤيد ا؛ن 

.•.أقال:إن.)ص،ي)م(،)ط(:أسل•. )أ(فى)ن(:)\(في)ط(:ررد«. 

ربانمجالي: قال الإرال، كشر ناضل، ممآ المتري، صرياوعامر، ندين ين اد بد للأثا؛ رام ٠  ً
]تتريب،،دعا. وقتل ، ٠١٠٤منة النماء عن عار؛ا يالثام هات الثالثت، س سرا، مب 

وهيب)ْ/إأأل([.
والحلال• به • • حماد عن حرب، بن يان 'لئيق •>^ ٢٩)١/■٣٩٧ح؛ت م الدائم ردا• ٌمبم*ت 

ابزدصاح ٩٩ين مداد وروا. ب\نيالإءان)ق^ا(. احد، يزاوثام 
،،آ)ا/،ما(،داينهفيالإبممفيدرحاسمح:

ررنمامْص)آهم(،رّفيالأصئادص)م،ر(، ٢٩٤)
,صحيح إمتادءت - ١ ١ ٠ 

دكانالخفي، والإرسال التدليس محير بت، ثتة، الراصطي، المتلص، ديار ين القاسم اين يجزأ بن تم م٠ 
عاتا؛عة، ءنالالدلن، من اكاكة الرنة محن ا-وازئ امر. حمض. عن ممايدلى امحر بثر ايي عن دلى 

صىالتقديس آهل تعريف وتهذيب)اا/هه(، ، ٣( ٢ ٠ رy/ تمريب ٠ الجسامة له روئ ، ٠— ١  ٨٣ستة 
اللألكابي.عتر مارون ين يزيد تابمه وند • ١([  ١٠)
مات'—أادصة، •زايناضل، بتا، ثمة، الوامعلي، ايربن ا؛نيزيدالشتاتي، بن لترام ا٠ 

١٤٨ ،ij  وا/وأب الجماعة, له روئ\ /T(٨٩ ،) وتهذيب /a(٦٣  ])١•
AT :،^Jbم-نندم محالم. ةاريأسر؛:هة، ن٠ 

؛*••■المرام عن *الدن يزيدبن *لد،ت، آ٠ن ١٢٩/١١٢٢١الآم-ولح؛ شرح ني اللألكام رواء 
همدرذكرء ^٢، ١٢ني الهروي إل محنته رمزا• )صْ'ا'آ(،  ٠٤١ام-ءاء:الإ• ر بملة ابن يريا•  الرمهمد ابن (.ورواء ٢٤٩بممماسةص>
حرثب.ين العوام علن ( ٩٣)t/ ونمله العلم يان جا"ع 

.صر. ممعت، نال: حكيم، ايي بن إمماهمل •ن»لريى ( ٧٧/ )١ ٣ ١ • ح: فيرته ٌمبمبمت*وُاءالدارص 
الكرئ.مدة>ق.الإبانة ني بملة واين ثرحالآمولح:\\أ)\احس ني اللألكام وروا. طكر.. 

.١( >ق،م/ البا، وابن ، ٢( T/ • الحجة)ق في الاصاتي ارراء وتال.حقته: ، ( >_0TUr  ٤٨ْ.٤ ٤ رنم 
١• ٣ ح; النة قي احد ين اقه صاو وذكرء ، ( ٩٣وفضله)T/ العلم بيان جا*ع ن، اير بد ابن وروا• 

الحدث،)ص٣٦(.هلت، ^نىسني-الل 



الثموا.إلنأون\^أق 
الحزامى،المنذر بن إبراهيم حدش ت ئال أيضا، الغ_ني1يى وح\،ثنا — ١ ١ ٧ 

وهوالمسجد من يومأ أنس بن مالك انصرف ت نال عيئ، بن معن حدنتا I نال 
تفقال يثهم؛الإرجاء، كان أبوا"بميريةرا، ت ل بمال رنل يلحمه طوي، علئ مكئ 

فانقال! برأض، وأحترك وأحاجك/ به، أكالماك، شيئآ متى اسمع ، ٢٢اضلعبد أبا يا  ٤٣٨ا/
فغنا؟فالحاءرجلآحرظن1ا/ قال: ،، إلعثتاكاص١٣قال: عاتنى؟ 

بدينزواحد،محمدآ. اض بعث اض، عبد ®يا اض: رحمه - ماللث، قال يتبعه، قال! 
عرصاه جعل من العزيز؛ بن عمر ال نلبن؟ 1لي، دين من تنتقل وأواك 

.أممراكملا<للخصومام 
قال:داودالفرياض*،، محمدبن حدتنا  ٠١قال! وحليتاالفرياض، ء ١  ١٨

قال؛- حسان ابن ءنهسام.يعني) حدثنار؛آمحلد، قال! عيسئ، بن محمد حدتنا 

الثبت.والصواب ^٧٠٠، ١٠ت )ط( )ا(فى)م(ا 
•ابضأ.)ّآ(فيرط(; ءاهمداش•. )آ(في)م(،)ط(: 

احاJثتيا.)ط(ت )ة(فى)م(، )ط(. ماقلةمن)م(، )*_*(ما

باا.بمدء:حسن؛ب:
منالقرآن، لأحل احمل ب تكلم صدوق، المدني، ابوإسمحاق، الأمّاويا المدام* النذل ين يراهمم إ٠ 

.١([  ٦٦ر١/ وتهذيب (، ٤٣]تقريب)١/ -. ٠٢٣٦ستة مات 
ءهوأستابرحام! تال ثقةثّت. المزار، ١^^، ابريحين مولاهم اينبمحءنالآتجسا همس• بن س ٠ 

([.٢٠٢/١وتهذيب)• (، ٢٦٧لميب)أ/. ٠٠١٩٨يى-سة العاشرة، كبار من ماس!، أصحاب 
.( ٣٨٢)ص  ٥٦٢تمدح: المش محلريق من اعرئ الإبانة قي بملة ابن رواء ٌريجهت 

مقال؛فيه إمئاد•؛ - ١ ١ ٨ 
. ٠٣ت فىح تندم كما • عنه يرسل كان إقه • نتل رند اُلما، عن جمان بن ممحام عنعنة ف ٠ 
بنمحمد عن روئ عشرة، الحائية مجن فاصل، ثقة، الممهس، جعفر أبر صبيح، ابن داردوت ين حمد م• 

وتهذيب(، ١٥٤وتهذيب،)و/، ١( ٦ • Y/ ) ]ميب> ■ جود جعم ومنه إبرامم ين، وتبم الؤاع، صن 
الكال)مها<اا([.

الناصأعلم كان ١ نقيه ثقة، آذنة، نزيل ٠ الغدادى ال؛ثاع، ابن أبوجعنر ابناتجح، يما* ين حمد م٠ 
أهلوتعرف (، ٣٩٢وتهذيب)\ا١(،  ٩٨]تتريب)٦! آه. ٢ ٤ ستة مجان العاشرة، من هشيم، بحديث 

•اكتديسص)آ'أ([ 
ماتالتاسعة، كيار من ثقة، المصمة، نزيل البمنري، محمد أبر الرملي، الأزلي، الحين ابن هر  ١٠

.حسان[ ين هشام عن روئ وذكرانه ، ( ٧٢/ ١ ر٠ وتهذيب )آ/همأ(، ]تقريب • ه ١ ٦ ١ منة 
٠وروا٥الأصجهانيفيائةالمحقق: نال (، )ص٥٦٥٤٨٣امرئحت الإبانة ني بملة ابن رواء دم،جهت 

(,١٢٨/١)٢١٥ت الأصولح شرح ني اللألكار نحرم وروئ ، (٠ ١ آ/ ١ )ق 



نقالالدين، نى أحاصماك حش تعال سعيد، أبا يا ت فقال الحمن، إلن رجل جاء 
.داكسّتاادينك آصانلت كنت 3ان يئس، أبصرت ثني أيا ٠'أما •' الحسن 
مال!الوامطى، الحميد عبد بن محمد بن اش عبد ؤحدئتاأبوبكر — ١١١/
المصيرعمران كان فال عدة، مبن حمادرا، حدثنا نال المثر، بن محمد حدتنا 

أرأيتت يمولون الدين وهنولأء ؤإياكم والحمومة، والمنازعة يمول! 
ا،يا 

٤t ٠ آ/ ت نال / يحين، بن نياد أبوالخ3ثاد_ا حدئتا قال؛ ، المريابى١٢٢ وحدثتا — ١ ٢ ٠ 
أصحاممن رجلا ألأل؛؛ مهليع أبي بن سلام حدثنا قال؛ عامر، بن ّنيد حدثنال'آا 
يورقاللْ،1 كلمة، عن أسألك بكر، أ؛ ®يا السحتماش؛ لأيوب نلل لإهواث 
.كلمة! نمق ولا ولأنمفاكلمة، بإصثعث، يشير وجعل أيوب، 

؛٠١٠ا/سمد حدثنا/ قال: إبراهيم، بن حدثتايحمويه قال: وحدثناالهميايى، — ١  ٢١
)أ(فى)ط(:•محيا. )ا(فى)م(،)ط(: 
.٠.إن. أنال: )أ(في)م(،)ط(: سمثني«. )مفى)م(،)ط(: 

)ه(»تا0:اثطة.ن)م(،)ط(.

فرتحس؛ ءإمحثادءت  ١١٩
،١( ^١٩ / ر١ ]تتريب .  ٠J،T ٢ ستة مات التاسعة، من ا ثقة المري، صعيد آبر الثميم، نش•؛ بن ماد ح٠ 

وتهذب)"آ/بما([.
رومحرلسائمة، المن ومم، ،ا وصدرق، المرى، العصير، ثم ابد ابري، نبم ابن ران• ص٠ 

([.١٣١)a/'وتهديِ، ]مرب-،)أآ/،د(، ار. والئراكرمذي رابوداود ام دُابادي 
حدساثال: حماد، إبرابم،ن 'رض •_ ؛، لصْ"٤ ٦ ١ ٦ ت اهمئح الإبانأ بطأ؛ي ابن ؛)■}' ٌمبمبم؛ 

•به • • المش بن - عحمل 
-إ-،ادر;صحح. ١٢٠

أم.ه ٤ ضة ،ات ، الماشر؛ عن ثتآ، المرى، افترى، المانى، ابر١-،^>-، حان ابن يمي؛ ادبن ف٠ 
]تترس،)ا/-لأآ(،بمدس،)م/مخم(آ.
ماتاكامعة، من وهم، رسا ت حام ايو وتال، ًاني، ثقة ، الصرتم، آبومحمد، ٠ الضم ءام• ن ب ْ

■٠([ ٠ / رتهل-ب)٤ )'ا/ه؟آ(، ]؛،؛؛_؛—، آه.  ٠٨٠منة 

ا١٠ 1 ٨ / ر١ ١ • ١ ; ن٠ح اJي احد ين اس عبئ ودترْ ا، ٦ 1/ ِ احب س وابومم ١ V > ١ ■ /ص ا < ٠> 

آم.؛ ٥٢سنة مات العاشرة، من ثقة، الدورني، ، أبويوصم، ا؛نكني.بنائلح، إبراهمم• م4 زك.ُ•، مب٠ 



رجلانلحل قال يحدث، بن أسماءرا، جدي صمعت ت تال عامر، ابن 
تال!بحديث؟ نأءالوك بكر، أبا اريا فقالات الأهواء، أنل من سترين بن محمد علن 

كوسشأني«.لا. ئرأسأةسىاباف؟ةال: قالاص: لا، 
حينناI تال محمد بن زهير حدئنا قال؛ الحميد، عبئ ؤحيآيناابن — ١٢٢/ ttt\ا 

رأسعاءا.واكراب؛ ، مغايررمل، اليهافوقهابخط أنمق رم( وفي ، 'احمامل' ■ رط( في )١، 
ابنلا ءساد، بن اسعاء . ١^١٣ واث - لي فيمايظهر - والمواب • خارجة' 'ابن التح؛ جعح ني كل-ا )٢( 

أتال•.)•ا(في)ط(:الترجمة. انظر: خار-بم.

/Y(__[=٣٨١وتهلب)ا\إ<، ٣٧٤.])
اب;النعيق. ني ذلك، إلن كماادر>ت، ممابتلهرر. والمواب ■؛نادجة، ابن • ال—خ جمع نج، ّاء~ إ٠ 

إ-حدئسة مات، ادمة، المن تتة، رالدجوية، ، المزي( المصل ايو البي، طالقا م، ءءد م، ت،■* 
ئال،تماراكا؛عم،. لهوعن ظ؛ارجل؛ بن اساء اما وتهذم،)ا/آا"آ([.، ٦( ٠ / ]تترب)١ وياتأ. وار؛ع؛ن 
الكسراكارخ ني: ]ترجت >• ٦٦تة توفي عود، موابن ءر< ص يروي سرءا، صمت 'ل الذمي: 

رترئ[.رنو'اث،الو'نان،، ومرامحلأماابلأء)م/ْمْ(، رالخرحرانمل)أ/ْآآ(، >آ/ْْ(، 
؛ماينج، خارجة؛ ابن لا محي ابن كونه ارجح جعلم، دالذي 

عودموابن على ص وروي وتولي.ّةا'ا"ه، سرو، صحا ل ومل: الخابعان، عنتمار خارجة ابن ان -١ 
مكا مد عرابن سرين ابن عن رالراوك، اه. ١ • منة اقولن مثرين ابن يرويام، ان -كام-مح-عا- 

(.٢٦٩/١الماjاب)
يدل،١ خارجة ان لا سو ن اماء عر: وجدء الإصناد- عندا ني تما جدء- من يروي، ءاُر صعيدبن ا0 - ٢ 

خال؛عن روكن ال انمورأ(: ٤ ٩ ٥ / الكمال)١ تهنّب منياني صعيد ترجمة ذكرني المرلإ، ال ■ ذللت، ض، 
بمنين.كرائه لم الدى خارجة اسماءن وليي محلجيءلاهه، اصماءابن فيكون مد• امعاءن ن جويدية 

.واهالن1_،. ولامنحتث الرداية حبك من لا بملة ل، 
شرحواللألكارقي ّ ؛٠ ٠ ؟ مد ن اصما► ءلريق عن ٩( ١ )ا/ ٤ • ٣ الر،ح: ني رواءالدارعي 

تمااشسة، محاب باءضاسرع.ن 
بملةان وروا. • خارجة بن  ٠١٠١اللألكار:امحل نني ُإب الترجمة، ني ييانه مق •؛مملآ رمر • الحتته نال 
ناه همد وذكر. ٠ خطأ ُعر ، !لح' ■ • نحدث آصماء *جيم يلنظ: ٣( ٠ )_U  ٣٧٧رنم الكرئ الإبانة ني 

.( ٠٣رص همها والنهي الدع ني وصاح ان نحرا وررمح( • أمناي بدون ١(  ٣٨/ ر١ ١ • • ح: المنة ني احما 
قيه:وهومنالإصرايالا'ت،؛ ١ صعيف إمتادءت "١ 

١الجزري( الرحمس همد ان وعوتصحيف: بالياء. مخميب اليرية: اكقرب نح بعض وني - محم، خ٠ 
غيرونيل: ،و،  ١٣٧منة ماُت، ة، الخاممن ورمي؛الإرجاء، بآخر. حيد صموالخنند، صدوق، عون، ابر 

والكراكب،اكران،ص):آا-أ([ّ(، ١٤٣وتهيب)م(، ٢٢٤]تقرب)ا/ ذك،. 
عنالخرذجاني ينال يخش، ْدُق، ٠ أمية م، *ولن مهل ابر او؛ النن ابر ٠ ابجردي ض؛ ؛ن ب ٠

١ماونيلها.منة'٩ مالت، الثامنة، من عدي. نحوءان وذكر. متكرءا• سبل عن محاب 'احاديث، احمل.: 
ُمب)أ/م([.•٩(، ٌثمدبم/ ]ااكا،ل)ه/أها«ا(، 

(،٢٨١]تترب)آ/ العامرة. من صدوق، الاثطاكي، عمران، ابر النصييي، تمن ان ١^^،• يمح، ّك( ص٠ 
رتهدبر،ا/ا-ما■([.

=ني وروا. خمينؤ. عن عفيان طريق محن ٢( )ص^  ٣٣٨الكوُئح: الإبانة ني بملة ان روا. دمدس: 



ننال حصيف، عن حدثتاعسابلاآينسير، تال؛ الائطاكى، أيوب بن مؤمن 
^٣٢٢أنل ^٢؛^' لا مرسن يا ، الأهواء أنل تخاصم لا موسئ/ ®يا التوراة؛ في مكتوب 
لماْ/طءح ن؛ثعفىنستي ١^؛ 

٤٤ ٢ ا/ مروان مسممت إ يقول - اض رحمه ٠ حنبل ين أحمد سمعت ت زهير قال " ١  ٢٣/
فييلد وبع خاصم ررما • يقول الجزري الكرم عبد ممعتا يقول؛ سجاع، ابن 

الدين،.

 ١ ٢ ٤ I خالد،أبو أحبرثا نال؛ زهير حديا تال! عبدالحميد، ابن ؤحدئتا
اصهلزما هاتلأثئم1 ا؛نمس.ءال؛ I عمرو-يعني عن ننيان، حدثنا نال؛ 

.*الحصومات، تال؛ الأهواء؟ إلئ الناس 
tti\اثوبة، أبي بن حدثنامحموفل قال؛ السفر، أرب حدشاعمربن — ١٢٥/

اذؤذوكف<».)آ(فى)م(،)ط(: ٠ءLدا. رثي)ط(: رعباب•، )ا(فى)م(: 

وعزا•ّحسإلنالهّوىنيذزالكلام■ رصممسرضسشصزمينسد•  ٠٣٥-ح؛ 
 /aa،5( )نذكر،.عطاء، ص لأيهقي الذراكوي المورم رمزا• ، ١

.إض:حن؛ب:١٢٣
لهصدوق بغداد، نزل مرلاهم، الأموي، اض ايوعجي ت ويمال أبوعمرو، الجزري، روان؛ن ء٠ 

fUy ، طنيرمر.، ووثقهJ(،٩٤ا/ وتهيب)• ]مب)آ/همأ(، >. ١٨٤مط مات ُناكاُة، انمار
الكال،)م/باا(لموشهرجالهتقاص^^مملر:

سةمات السادسة، من ثمة، ا-،ذصنمى، وعو أب، مي مولن ايوممد، ادازوي■' *الاث س ام؛؛( ■ ب٠ 
.([ ٣٧٣)ا■/ وتهذب )ا/ا'اْ(، ]تترب الخماعة. له وروئ >، ١٢٧

 :^jS^ :١٢٣ررا«ابنب،لأتيالإباتالكٍرئح .))•)(
تثيه جدا؛ صعيف إمئادءت  ٠١٢٤
متروك،؛زلوا٠ط، كونمر، ايوحالد، مولاهم، المرض، حالي ١^٠٠-هممرون وهو-واه حاك؛ م ا٠ 

،٦( ٩ ]تقرب)٢/ ومالة. عشرين سنة بعل- مات الثوري، عن روئ الثامنة، من ٠ ورماءوكيع؛الكئ.ب< 
؟([.A/1)وتهذيب 

.٢٤نندم،يح:الثوري، عر غءانت ٠ٌ 
وأربعينبضع سنة مات السائمة، من عابد، متقن ثقة الكرثي، أبوعبدالاله ، العلانج، ءءس" هروم، مه٠ 

([.٩٢)A/وتهذب (، ٧٧/٢]مب)واتة. 
]تتريس،-ها. أو؛عال> ١ ١ ٣ منة مات ة، الخاممن ربمادلى، الأأقه نقيه، بت، ثمة ٠ عتية هوابن ^٢• ٠١ 

)ا/آها(،وتهلب)ا/أ؟(([.
بطةوابن )ا/خأا(،  ٢١٨واللألكارح:  d\rU)\/ ٩٧بناحدفيالئةح: مداه روا. دمهجع: 

(.٢١٤(،والأم٠اتيفياىة)ٍيىْ)ص٣٦٣٧٣اعُئح:
تقيه صعيف؛ إمثادءت  ٠١٢٠
=من صعيف، لأقتته، مشهور الكوش، التئار I له وينال اشئاب، الأعررi ب-رن دهر جمرة؛ و ا٠ 



ععءع^^_£ث؛ييتتي

حمزةل١،أبو قال ت قال كتب، بن زياد عن العبدي، بشر ين محمد حدثتا ت نال 
برأيكأحد أن يارأحب إنك؟ أنجب الأهواء هنده أي ا محمران أبا يا ت لإبراهيم 
زينهإلا هي وما حير، من دوة مثقال منها شيء ني اض جعل ءما ت قال بك؟ وأقدي 

الأمرالأول®.الأمرإلا وها الشيطان، 

بنإبراهيم حدثتا/ ت نال محفوظ، حدثنا قال! أيوب، بن عمر حاوثنا — ١  ٢٦ا/ْ،ا 
أبيهعن طاوس،  ٢٢ابنلعن معمر، عن نيد، بن رباح حدثنا ت قال ااصنعاتي، حابل 

قال:^١^٠١، عالن لأينماس: أي<نيلأتال 
.>و%وت<كثث ءالهوئ فقاللْ،اينءباس: 

تقال مزيدل٦، بن الوليد بن المياس حدثنا قال! المرياش، حدقتا — ١  ٢٧
رفضكؤإن سالف من ئاثر ®عليك يقول! الأوزاعي ممعن •' قال أبي، أخبرني 
.بالثولء لك زحرفوا ؤإن الرحال وآراء ؤإياك الناس، 

ارآييطاوسء.)٢(ني)ط(؛ . ،ائو)ط(: )١(ني)م(، 
»سان1«.)؛(في)ط(: إن. ص: )ط(: )*ا(في)م(، 
وهرحطآ.ايزدا، )٥(ني)ط(! •وقال،. جعل; فقال، )ط(واللاانال! )٥(في)م(، 

رتهو,ب0ا/ْا'"آ([.(، ٢٩٢/٢]-ضب)ادِة. =ال
.١١•ح:ني تقدم ايضأ، صعق ٧: ابي بن نخموظ له: و٠ 
آوعثهرين.٥، ١ ١ ٩ منة مات ة، السادصّهن ثقة، الكوفي، أيومعنر، الحظلي، بن'كتب: ياد ن٠ 

([.٣٨٢ولجب)م (، ٢٧لمِب)ا/•
.١١٠في،ح;نندم حافظ، ثقة بشرالملي; م، حمد م٠ 

؟المنف غير صد  iApانف لم تخريجه: 
صحح٠-إمغاده:  ١٢٦

،٣( ٥ / تقريب)١ ل ٠ الاتتين رأس علن مات عة، اكاهمن ثقة، المؤدن، اكثناتي: خالد ين يراهيم إ• 
([.١١٧/١وتهنّيب)

وماتة.وثمان؛ن مسح محنة مات التامعة، مجن فاصل، ثقة المنعاتي، مولاهم، المرخي: زيد بن باح ر٠ 
([.٢٣٣رتهل.ب)م/لتقر,ب)ا/أ؛آ(، 

١٤٥;فىح تقدم فاصل، ثقة، اطه، مل ءلارس• م، ا٠ 
ابنوروا، الألكاشح:0آآ)ا/>ما(، .أ)اا/آآا(،١٠٢فن،ح: 

ودوام■ يه • • معمر عن ميتة ابن عن إسحاق ابي طرتذأ من ٢ ٢ • )ص؟ ٢ ما١ ; الكرئح الإبانة في بملة 
ا(.الهروىفيذم'الكلأمرقأْ/ 

حن..إض: ١٢٧
]تتريبآم.  ٦٩منة مات يثرأ، الحائية من ءاbJ، صدرق، الندري، سد: بن الوليد ين لماس ا٠ 

)ا/آآم(،وتهاوي.ب)ْ/اما(،والكاثن،)آ/اآ([ء



١٤٤٦^حوثنامحمدبن ت قال ، محمدحيكتاأبوزكريايحيزرا،بن — ١٢٨/
Iقال وامع، بن محمد حدثتا ت محال نيد، بن حماد حدثنا قال! ءبيدينجمساب، 

ا/ع٢ منه وشسةل؛اقريب . الجد من ناحية وأثارويدْ . محرز/ بن صفوان رأيت 
إثماأنتمأ* ، ؛ حرب١ ررإثماأنتم ت ونال وئام ثوبه، ينقص فرأيته يتجادلون، 
زم.

٤٤٧٨بن النسن حدثنا/ قال؛ صاعد، ين محمد بن يحين أبومحمد حلمتا — ١  ٢١
حْ/طأ-محبرثارا"،أبوالحكم، قال! المتارك، بن اش عد حدثتا قال! المزوني،/ الصن 

اينأبيدرم-عنبمينب،؛ منم ومال - كزدم أيي بن موّن أحبندال٧، قالا 

'ه••ر"ا<فى)م(:«الجاش،. )آ(في)م(،)ط(:'اينص•• را(فى)ط(:
احرب،.)ه(في)م(،)ط(؛ اوثسه•. )٤(ني)ن(،)م(: 

احدما،.)ط(: )٧(في)م(، )٦(، )ط(. من)م(، )*_*(Uضالجسنصاثط 

اىنلأصرلأالأر:تال ك.ستي^س، 
([.١٥•وتهاوب)ا\/ (، fT0/T]->_).اتت'اهام. _؛_، دلى•، 

المق،.إساد الألازي وصحح (، ١٣٨ص العلو)الختمر في الذمي ذم• 

]عرس،٠ ماه صنأ٤ •ائت، ارابعة، من عاد، ثنة، اباملير، او ذادالان'ي' محرزين ابن رم فوان• ٠ً 
)ا/م%م(،وتبمذما)،/'مإ([.

٠٧٧أمام.الإيانأالكّرئح: ثي طة وابن (، ٥٣عنهاص)والنهي الدع ني لصاح ابن درا• 
يم..(،>،ءدة>قإلنذينوط.٣٩١، ٣٩)ص•

قيه;صعيف؛ إم٠اد٠ت - ١ ٢ ٩ 
والكاثف(، ٣٦٨/١وتهذيب)٠ (، tau/t)__j]الماسة. من مجهول، كوقي ّّىيناممذم• م٠ 

ذكرء، ابي)يدم( ابن محن مرصن بع بمكة لكن بمري همدالخمتد، بن ■رران رم النم؛ ام ابمات ي و٠ 
<،وسوهمم،امح،م،٢٧سدسلر٨/ْ

ابىهمدالعزيزين تابعاهمدالجدبن لكن نهومجهرلالخال، ■مءناولاتعديلا، يدرواب ولم (، ١٠٤)
رو'ادنىالحالثانلي.

،الثتات؛ ثي حبان اين وذرء ملمة، وثق صدوق، •كة، نزيل اه، ابوهما شمو؟ي•' اين بت، لمش ا٠ 
(،١٧٠وتتريِإ)ا/ (، ١٩•]الئنات،)م/ ا-ت،طنا'أآير. منالعاشر؛، ؛•، JUامةُىلالالهي; 

([.١٦٩/١(،والكاثن،)٣٣٤/٢وت٠د.ب)
٣.تفتنب:ثتة^ادمفيح; ر٠ 

وا؛والش-خفي(، )ص٥١٧ رنم: الإممان ني والعدني ،  ٢٠٣الزمد)ص،" لى ايادلث، ابن دراء ديؤيجه؛ 
نحوايوثعيم وروئ ٠ العياء)صأأ( احلاق ثي المش ورواه يه. . مروان.العنلمة)ا/َا،م(منءلريق 

■١( اللل)ص٢ محام نمرهم، ومعدبن ، ١( ٠ ١ أ/ الخ—ن)الحنة عن آحرْ 



كتاو،ادسسات.م 
صىددددددد=س

سu_ ب يجلس سهمِ، بتي ، ١ ناجت;ابال ني لكن مجلس عن عاس ابن بلغ نال: 
ساإي-م،انطلقوا عباس ابن فقال أصواتهم، نترمع  ٢٢مخمم٠مونلفريش، 
أيوبيه كلم الذي الدش كلام عن أمرهم ' عباس ابن لي فقال ونفظ، حش فانطالقنا 

قيلكف أما أثرب، *يا ةالالض: فمك: وهب: فال ثلائه، حاوتل"آ، فى وهر و- حم. 
أيوب،يا حجتك؟ ويكر ، غلبك، ؤيمطع لسانك، يكل ما الموت وذكر اش عظمة 

لهمؤإثهم بكم، ولا عى غير من اض خشية أمكنتهم عبادأ تمالن. ش. أف عالمتأ أما 
ولك؟همإذاهمواافلأءاساء،/ ، ٤٨٨
زقاوأحلامهم عقولهم وطاشت ألسنتهم ركلت تلويهم، مهثمت نمالئ اض/ عظمة م 'ام/ 

الزاكتة،بالاغنال اش إلن استبقوا ذلك من امتناقوالْآ فإذا له، ومنة تحالن اممه من 
الخاطث؛نالظالمن •ع أنمهم يعدون بالقليل، له يرصون ولا الكثير، ض لايتكرون 

أزياء،لاكياس مائهم المم-إط؛ن، الخ-4دينلى ومع ابرإوأخار، لآزاْلث ؤإيهم 
وتدخولطوا، وقد بمرصئ وليسوا مرصئ، • فيقول الجامل يراهم دائنون، ناحلون 

عبم،.أمر ١^٢ حالط 
ابنمحمد/ حدثنا قال: انمثار، محلي ين محمد افه أبوعبد حاوئتا  ٠١٣٠ا/آي، 

٠قال رواد، أبى بن العزير عبد ين المجيد عبد حدينا قال« الاررق، فترور بن حان 
بمهأنه ماس ابن ناس.عن ابن يرث.يعني: عن لزم، أبي بن موّن حدثني 

وترتفعل٨،يخثصمول ئرنش من ثباب فيه سهم، بني ناحية في مجلس عن 
.وني)ط(؛رنه•، )٢(في)م(نادة؛ )ط(. اثطةمن)م(، )ا(،ا،اب،■. 
•استقاموا،.)٠(ني)م(؛ •وآياته،. )ط(; )٤(؛ي)م(، •حال،. )ط(; )٣(في)م(، 

•ُيررْر ؛ رط( دفي واصحة، غتر في)م( )٦( 
■'ويرمعء في)ن(؛)٨( رموطأ. •القس،، >ن؛: )٧(ني 

نيهصعيف؛ إمئادءت ■ ١٣١

ال—ابنا•الحديث في يانندم مجيول، ، الرم، وهوالذكورمتاب ايي'قزذم• ين ّس م٠ 
■.^ ٢٠ث ننال حان' ابن أفرط *رجتا، وكان يخض، صدوق، ت رواد اض ين ألزير مد انجد-ين ب ر٠ 

([.٣٨١رآ/ وتهيب ]همب)ا/؟اْ(، .ن;كاسة، 
منمة واطل، من أمله التاجر، الّغدادي، ايوجعغر، الأزرق، ال؛ئتانى شودذ■' ين ان جسين عمد م٠ 

تهذبو/اآاا([.(، ١٠٣لمب)ما/. J،YOUO،^L،العاشرة، 
•ذلك نل وفتل؛ م، ١ ' ٦ منة ماُت، الثاكة، من ثقة، الكي، الناومي، بهزاث، ابن U_ ين ، Ju^؛٠ 

([.١٤٢ ١; وتهيب)١ (، ٣٨٢]تترب)٦! 
ابمه,كتخريجه: 



^٦—ث-؛~َِكتاباممريعات 
—====ءَتتوب

حئفاطالقنا ت نال إليهم، بما انمللق أ* • ب بن لرهب هماص ابن فقال أصواتهم، 
•*ا مب بن لوهب عباس ابن فقال عليهم، وثقنا 

فقالبلأيه، حالة وهوفي - ههدم - أيوب به كلم الذي المش كلام عن القدم أحبر 
بمْ/دلسانك، لكل ما ا،لوت وذكر اض عظمة فى كان لقد أيوب، اريا I الفتن قال وهب/ 
افحشية أسكتتهم عبادأ ض أ0 أيوب، يا ثنلم أفلم حجتك؟ ؤيكر قلبك، ^٥^ 

و|يامهلا،،باق العالمون الللماء، المصناء، لهم ؤإيهم بكم، ولا عي غير من 
وكاكألستهم وكلت ءاإويهم، مهثعت . تع_الئ ■ اش عظمة دك_روا إدا ونكنهم 

افإلن ابمدروا ذلك من اّمتفانوا إذا حض له، ومنة تعالن اممه من رنا أحلامهم 
واحلونبالقليل، له يرصون ولا الكثير، ستكنرون لا الزاكية، بالأنمال 
الموا|مروئدحالظ خولطوا، وند مرصئ، فيقول؛ الجاهل يراهم ، دايبونل'آ، 

عظيم».

•١iْ/ أأو/ حدتا : ذال رمرل؛ا، حدفا قال; النمجد، مد حاو"ذتاابن -  ١٣١
٥^٤يقول; وهبا سمع أئص مغفل، بن المنمي عبد حدسي قال؛ المثعاش، حيينه 

فكيفرَيلننأنامُبم، ظنكلأتجأشَرَقنِ: ^^^تواتجال;نزك، 
مىوJجادل ثماري فكيفا منه، أعلم أيت مك؟ أعلم هو ٌن وثجابل يمادي 

عنالئااالْا.ذلك ئايطع يطيعك، ولا مه أعلم أئت 
ذكريتقدم ما حميع دم،_لآا علم له كان مجن الله'• رحنه - السن ين محني قال، 

اضأراد فان به، الحمل إلئ محتاج أنه علم الوصع، ه—ذا إلن الكتاب أول من له، 

*و\1\ت*ا1.)ط(ت )\(فى)م(، )ط(. )م(، من محاتط النجتن ب؛ن ما )*-*( 
•دانون،.)ىو)ط(: الكير•. »انمل )أ(تي)م(،)ط(: 

اافرئا.)ا'(فى)ط(:ارءاوك،•. )ه(فى)م{،)ط(:رابنمحمدا. )أ(في)م(،)ط(زوادة: 

الجرحثي حام ابي ابن ذكر، المتعاتي. مدالكرم معدبن مدالدبن رم الشالي: ■مدبمإ م أ٠ 
حال.معرنة عالن نبموماالخكم الحال مجهول نهو جرحاولاتعديلا، يذكرب ولم ١( "٦ / والعديل)٠ 

ثقات.الإستاد رجال وبقية 
.٣ فيح؛ نندم محلوق، نفل؛ دالممدبن م٠ 

بن'■حدثنازمر نال؛رصْ'ء،*-ن'لرضاداتي،  ٦١٧ُغ0جه؛احرجهضثفيامرئح؛ 
ب4ا..مح«د.



بعهمومن ر؛قأا، - الصحابة عليه كان وما اش.، رسول سن لزم حيرأ، ، دهر١ 
الحهل،عنه لينتفي ه/ لنمالعالم ويعلم عمر، كل في أنهر ٌن باحمان ^٢ ٣٤

والجدال، لال«_ناء يتعثنث أن مراده يكن ولم تعالئ، ض يتعلمه أن مراده وكان 
الأهواءمن/ نمالئ اف ثاء إن سلم مراده هندا كان ومن لدتا، ولا والئنومات،  ٤٠١آ/

يستوحشلا الذين السلمان أئمة من تميم من عليه كان ما وائح والصلألة، والنتع 
ومالاش.تمالي.أفJوةهلدك./منذكرهم، •آري 

يالهذجاءْرجل ^أءدءثمهاض-تعالي.عالما، فالل؛ نال فإن 
عليهتثبت حتئ وتاءلرْ أن له ترئ نيهال'ااويحاصمه، سازعه الدين، نى الة حمعن 

1أن؛ة،ويئيهمت؟
السالمين.أنمة من تميم من حدرياه وهوالذي عنه، ده~ا الذي هنذا له• أٍل 
نمغ؟فماذا نادر؛،: فإن 

الالعص، محلريق إلن ترثد مالة مالته، م/ يساس الذي كان إن له؛ فتل 'اأ/ن 
وفولوالثة الكتاب، الب_يانداسلمءن من يكون ما يألطفلْ، يآرثمده مناءلرْ، 

نهاراومجادلتاك، مناظرتك يريد كان ؤإن أ؛قأر، - اللم؛ن أئمة ونول المعحابة، 
أئمةمن تميم من فال كما ، ديتلث، علن واحذره ساظره فلا ، العلماء لك كره الذي 

متبعأ.لهم كنتا إن السالمان 
وسكتاعنهم؟ككثمونبالباطل، ٢٦١ذتدءهمفزنةال،ت 

مناظرتكمن/ عليهم أشد يه، ثكلمرا لما وهجرتك عنهم، 'سكوتك له•بل  ٤٠٢آ/
٠علماء الصتالحمن النلمح من تقدم من نال كذا لهم، 

نال'.محمد، بن زهير حدثتا قال! الحميد، عبد ابن أبوبكر —حع،ثنا  ١٣٢

اؤإزا.)٢(ني)م(،)ط(; )١(ربه،;صانطةمن)ط(. 
•نائل•.)ط(: )؛(فى)م(، )-ا(أذهاأ:ّاممُن)م(،)ط(. 

>ناوءهم<.)ط(: )ا'(فى)م(، اربارثدا. )ْ(فى)م(،)ط(: 

.إسادءب: ١٣٢
ومال;صّمحير، بن متصور ممحيف؛ ولعله مرام، من لدي نيما ترجمة له أجد لم نتأن؛ ى رر مس٠ 

ويكون=سمان، عن أومنصور ([ ٢٧٦)آ/ تتقريب التامعة. صغار من ومحوصعيف، ثّتيرآوشر، 



برادالمسنا I تال أثه ايربا عن زيد، بن حماد حلما تال سمان، بن متصور احبرثا 
.الستكوتا؛امن أشد عليهم 

٧^ّاما-وأجرظيني، 
عزابيّلتم، بن ملمان سلمه أبي عن حرب،، حدثنامحمدبن قال؛ الحمصي، 

فإلالأهواء، أخ ررلاثجسالمى ال؛ قعباص، ابن عن صاغ، أبي عن ا -ح-مثين 
للقلويجا.ممرصة مجالتهم 

٤ ٠٣ا/ حدثنامتلم قال؛ داود، بن محمد حدثنيل٣، قال؛ حدشاالمزيايي، — ١٣٤/
ايىمحمدآ-يعتي؛ سممتا قال؛ ، عيمونلْ، بن مجهدي حدثنال؛آ قال؛ إيرامم، ابن 

^٩٨١ >لمنمأنلمناتريد، فقالل^ننند؛ وناةرَ-ثوفىشء، ب-إ 
بمَ،محلأمك«.

وهوتصحيف.ُاينبقيُ'ا ٤(؛ ٠ ص)٠ بملة ابن عند )٢( ٠ ت )ط( را(ش)م(، 
>>الآزدىؤ)ه(فيرط(وادة:)؛(فيرم(،)ط(:سمض«. )آ(ّاقطةس)م(. 

تفير)ط( )٨( )ط(. ، رم( من مالطة ت ®اناه )٧( . ،؛®Iaنيادة؛ )ط( ش)م(، )٦( 

معرض,علن الخكم تيتوتف صحيحا، الإستاد يكون وعليه • سليمان بن التر ابن هو ت ءمنمرر 
ثز،ترينثال: صمم(.ن>ضادثش/  ٤٥٨الكردح: ضاط0ي\لإه■ دوام تخريجه: 

به.٠ محمد. 

ب:حن؛ -إض: ١٣٣
سالذمي، ورممه رهم، رمما صدوق، المنمي، ص، ابر بنرازايرنج،، ابن دامسم-داس،: •٠ 

رالكاشفوتهذب)اا/هأ(، ، ٣( ١ ٩ ]ممريجه)T/ رمامحقن. وحمقن إحدئ منة محاُت، العاشرة، 
)آ/ا-ا'ا([.و؛قةرجاي'ثت.

نتقربالحماهمة. له روئ ، ٠١٩٤منة مامته الناصعة، من ثتة، الخممي، ال>ولأتي، حرب،ت ن ب ٠
):آ/مْا(،وتيذي،)بم/بما([.

]تتربه. ١ ٤ ٧ نة مات، ّايعة، المن ، ءاباJ ممة بحعص، القاصي ال—اص، ، الكلم، حم• بن لنعان ح٠ 
)ا/ْآم(،وتهذبم،)إ/ْآا([.

.٨ ٠ ح; تقدماثي لخان، مالح: رام برحبن ا٠ 
٤(.• • )ص  ٠٩٨الكرمحرح: الإبانة ثي بملة ابن روا. تخريجه: 

•صبمب^ إمئادءت ء ١ ٣ ، 
.١١٨فيح:نندم ناخل، ثقة داود: بن حمد م٠ 
صغارٌن إ بآحرة يم، مكثر، مأمون ثقة المري، أبرهممرو ٠ النرامدك، الأزلي، ابرامحم• بن ام ٠ّ 

وتهذي،)*ا/اآا([.لتقرب)أ/،،آ(، ،ات،ئةآأ:آه. اكامعة، 
ه. ١٧٢منة صات، ة، اد،الصغار من ثقة، الصري، يحين أبر المعرلي، الأزلي، ٌءمن: ن ب ٠

ومذيب0ا/ا-آم([.]ميِ،)آ/ههآ(، 
بنلم >دثتامتال: الأحرص، ايي ملريق من ٤( • )ص١ ٦ • ٢ المحرمحرح: الإبانة في بملة ابن رواء 

-بم•إبربي-



———ث—محت—

نولمن له ذكرنا تقدم مآ إلئ رحمك!ض. - سع أتم ا'لصين؛ بن مجمد ثال /  ٤٠٤٨
قييعمسوىإ أن أمن يار؛١ جادلوهم ولا الأهواء، أنل رجاو1وا ءلأ تلابه; أيي 

إلنئمع ، أولمر ■ٌتهمُلاد ٌانس بعض الدين في أريلبسراعقكم ١^٨١^، 
لهنقال الدين؟ فى وناءارتىل'آ، نقال; مسالة، عن رجل اله مرند الحمن قرل 

.، ءر٤ يالتمسه دينك أصلك أنت كنت فإن ديتي، أبصرت نقد أنا ررأما ت الخن 
أكثرللخصوءات، عرصاراّ، دينه جعل ررمن • العزيز بن عمر قول إلئ تسمع ٢ أولزل 

التثل«س.
شاءإل دينه، سلزله الأئمة بهنولأء اثدئ من الك؛ رحنه النسن- بن محني قال 

تعالئ.اممه 

ؤإتبات/مناظرتهم الأوقاتإلن من وقتا الأم ١^١٨٢ناف قاتل: قال قإن .؟'اج 

الأاس/فيمتحن مرء، له إمام مع كون طرارإما ر لت بل ا/ْْ، 
خلفاءثلاثة أحمديزحنل، مذهبه، إلن ؤيذعرهم 

عنالدن من بدا العلماء يجد فلم ، رء المذهبهم إلن ويعرهم الناس، امتحنوا 
احتيارأ،لا صرورة نتاظروهم الباطل، س الخى العامة معرنة ، بال١٧وأرادوا الدين، 
اش.تعالئوأدلى طريقته، علئ وسكان حنبل، ين سمرأحمد الخن اا،وبم.تعالئ- فائبث، 

يومإلئ وا؛عه وس أحمد عليه كان ما الص أل العامه وءرمت، وفضحهم، لمعتزلة ا- 
محنة، سلا١ والخماعة الثة أهل س الثلم أهل الكرم يعيذاشّ وأرجوأن القيامة، 

أيدآ.تكون 
الواثق-ت يعني - ، ١ أثي،أآأ قخ ما ت قال اض-أده المهتدى-رحمه عن واعنىل*ا 

■ارألم• )ط(: ، ني)م( )٢( ثلابة. ايي إلئ صحح ند ب ١١٤مرح؛ تقدم )١( 
•الحن إلن ؛~دصُيح  ١١٨فىح• تقدم ، ٤١تناظرا. 'ألا ت ني)م(،)ط( )٣( 

ومالوانقلأزواةاس.•غرضا•، )ا-(تيرط(: •الم،. )ط(: )ْ(فى)م(، 
•اضطرني•.)ط(: ني)م(، )٨( صححإلنمعر. بند  ١١٦فيح؛تقدم ، ٧١

من)م(،)ط(.ماقطة ا(قله؛ا: )• •ساظرعم•. في)ط(: )٩( 
)أا(فى)ط(:ني«.هءنسة،. )اا(فى)م(:

٠وتخريجها^١^، ، ١  ٩٣ت ح في هنا مما ياطول - اش شاء متآتي-إن القمة هنيء )٠( 



يوماذكره أبي إل ثم مده الجن ني فمكث المصمهل٢،، من به جيء  ٢١؛^؛إب/ 
عليهيرد فلم ، ، يديث'تلمر٤ ينز فلماأوتمارم ل  J^Af* Ajإي، والث-خ، عأي ت فقال 

ولانمالئ، افه أدب مجي استسلتا عا ، أمير يا ت الشيخ له فقال اللام، 
٤إن أوردونا منها ياحن فحيوا بمحنة حنيتم / وإذا ؤ I تعالن افه تال ، افه. رمول أدب  ٦٨

فقالله:وتياشتيخدسم، [، ٨٦
محبوسأنا الومتينأ أمير يا ت فقال سله. دراد! أبي لابن نال ثم اللأمء' ®وءالياث١ 

أتطهربماء لي ومر تحل، بقيودى نمر الماء، منعت بتيمم، الحبس في أصلي مثيل، 
ثالثم .  ٢٦وصشلفتوصآ fاء له وأمر ، تدم بحنأ فأمر ةاللْاI سلمب. ثم وأصر، 

فقال:■أميم،أنبييله،، سلهلي، فقالالشيح: نل. ،ثؤاد: ٧٧لأبن
ا.ضني>اا<ننثلا>'ا<اكىصاكخشاينشتل/>'ا<سم; نل. 

فنيءدعاإليهقال: لا. تال: ؟ أشليءدئإلهِرسولاه.١٣١٢تدعوالناّرإله، 
لا.نال: بعدهما؟ الخaلاب بن عمر إليه دعا فشيء نال: لا. فال: أبويكر؛عد0؟ 

عاليإليه دعا فشيء تال: لا. فقال: يعدهم؟ عمان بن عثمان إليه دعا فشيء قال: 
آ/ن٤ ولا / اممه.، رسول إليه ييع لم فشيء : ١، ةالل٤ لا. قال: بعدهم؟ ءلالسا أبي بن 

iaU\اليمأ اإليهلْاا؟ أنت تدعوالناس ،/ ولأءالي-أ؛ق؟اولاعثمان، ولاعمر، أبويكر، 
ماا/عمجا ؤإياك وستا/ وسكتواعنه، علموه قلت: فان أوجهالوه، علموه تقول: يحلوأن 

نسالكعبنثتير،، ١٧وإنيلتجإلوهوعلمتهأنالوّع١١^٢محناسكورتلا"١،، 
١ ٠٩٣ وال4ثد'محافيح اتراس وترجمة وترجمته ااالكور_ الشخ اصم ان؛لر.تحديد ا ر١ 

منححان، عرشاطئ مدينة •' • وصاداخرئ والتشاديدؤياء•ساكنة الكر ثم يالتح •' 'المنصة' ( ٢ ) 
(.١٤٥، ١٤٤)م/اللدان ُعجم • انللر • طرمرس مارب الروم، وبلاد أنطاك؛ة بتن الشام تغور 

أءفأ.)؛(في)م(،)ط(زياد؛: •وثق'. )ط(: )م(في)م<، 
'ه'.نيادة؛ ش)م(،)»J( )٦( • )ُل، عن)م(، صائلة •' 'تال' )٥( 

'نامره'.رمحي(: ، ؛ي)م( )٨( ٠ )ٍل( ، من)م( صاقلة )ما('أبي': 
لإيرادمامنا٠ولاممتن عب مثعلوب ولكنه وص؛ي)م( ، ''تومحأ' نيادة؛ ش)ط( )٩( 

•'"مرني* • رط، ، رم( ؛ي ١( ر١ • 'بماله' ت نيادة )ءل( ، في)م( ر'١( 
الجلالةّاظس)ط(ا>ما(لنئل 'الأم'. )آا(في)م(،)ط(زيادة: 

'ممصانم،إوهالأس'ّوفى)م(،)ط(: 'تدءيأكصل«. >هل(في)ن(: 
'لنأ،ا٠)ط(: في)م(، )ما١( النوم'. ومحع  ١٠الكون 'من ؛ )ط■( ، في)م( ١( )٦ 



قال! وأصحابك!أنت تعلمه ثيئا ؤئ. الراشدون. والخلفاء الض. يجهل 
بني ثوبه لجعل الحيزكارا،، ولحل ئانمآ، وتب أبي فرأيت المهتدى: 
أوجهلوْ نمولأ'أا: أن من يخلو ليس صدق؛ ينول: يجعل ثم ، ضحلئ،لآ، 

القوم،ومع ما الكون من ومسنا عنه، وسكتوا علموه، : ئلنارأ، فان علموه؛ 
أنت،تعلمه شيثآ الض. يجهل اا لي بن قتالي أنت وءلتّ جهلوه • لتا ؤإن ط ! ٦٣

أبيابن أءُي إثما أعنتك/ لت تال: ليك، • نلت • أحمد يا نال: ثم وأصحابك! آم/م 
الدثا،.عن ،وأحرجه  ١٠٥^السمح هنذا أعط فقال: فوثبإليه، دواد، 

وسنافه. رسول عن الثن فأمرأا"ابحنفل هندا وبعد • الصيت بن نجمد قال 
بن/الك •سمثل؛ المالمن؛ أئمة وقول ان، باحلهم والتابم؛ن ، ُ؛ق؛ا- أصحابه ٤  ٠٨ا/ 

بنوأحمد والثانص، وأمثالهم، المبارك وابن الثوري، ومميان والأوزاعي، أنس، 
منوينبدرلأ، ، العلماء من هنرلأء طريقة علئ كان ومن سلام بن والقاسم حنبل، 

طريقفي بدعة صاحب لس ؤإدا ا، يخاصم١٨ولا يجادل، ولا يناظر ولا سواهم 
سلمفما.من مضئ من أدبنا هنكدا عنه، قام هوفيه مجلسا حضر ؤإن ، غيره في أحد 

الأماني،يحنن بن العزيز همد أبوالأصح حدثنا قال: الفريايي، حديتا —  ١٣٥
لمس(ندخل ١٥٢ونيتاريحساد)إ/•الحيرمح،'• وني)م(ٍ،)ط(ت ر)ن(. )ا(كذافيالأصل، 

تأله. ويخالرينفالحاصرين عن فيه يتنحمغ الذي المكان رم • اكحيز مجن رلرالهٍءالحري؛ الخلوة، 
•ّآ(آ  ٤٠ره/ز( ر تاللسان)ح التحرزواشحيزا, ت لغتان وفيه ا هوالتنعم ت ؛التحرز أبوصيدة 

اقالت،ا.)أ(ني>ط(:«بمول«. )•ا(في)ن(;أشحلث،«. >:ا(في>م(،>ط(:
ايأمرا.ولعلها; انامرا. )ط(: )٦(^؛,)،(، )ه(فى)ط(: 

ولانخاصم•.ولاتحايل، »ولأتا>، ص(ني>م(،)ط(: •شذ€. )؟(في)م(،)ط(: 

'-إمظدء;حن.حن.إساد•;  ١٣٠

]"تقريب—.  ٠٢٣٥صنت مات العاشرة، من ربمارهم، ، صيرق، ايكام،، يوصم، ابن يحص؛ اتحزيزين ب ٠ 
>ا/ماْ(،رتهذ.ب)ا"/أا"م(:ا.

حدبمةبن حفص بن خارجة ادبن بن الحارث محمدبن بن إبرامم اقراري: إمغاق م ا٠ 
لهروئ بعدها، رنل -، ٠١٨٠منة ات ما الثامنة من ممانيف، له حافظ، ثمة، الإمام، ■ النزاري 
•([ ١ ٥ ١ / ١ ) وتهذيب ، ( ٤ ١ / ١ ) تتترس_، . الخماعة 

•٧ نندم ثتة، ^j•' اض س خي، ي٠ 
ربطة اين وروا، ؛٠. . الأورام. ُنطريق ، )»_A،( محيا والهي الدع الهرض»ي وصاح روا، تخريجه: 

تجافياتجة>م/هآ(،وابر (، ٣٤٣
ا'ْآ)ا/ا-ما(.واللأاكاثيح:



تال:كير٠ ابي بن لجنة عن ءنالآدjاءىا المراري، إسحاقُى حدثناأبر ت ذال 
•عيرْ* فى نحد طريق، بدعة؛5، صاحب لمت ®إدا 

،٠٩٨حدتاظ : JLiحدتاتيئرآ،ئسل، قال: -وحث  ١٣٦/
أنلالأمناء أنل »إل ول: يقان كأنه قلأتة أدى عن أثوب، عن ويد، ابن 

ولارئصهمإلأإنىاشِؤالضلألأرم، 
نال:المهتجى، عثمان بن إبراهيم حدثنا نال: المنJانى، وحذمحا — ١  ٣١٢

®صاحب؛دءةل؛انال: الخمن، عن حئان، بن هشام عن الخبز، بن محلي حدثنا 
ولاصرف، ولا جهاد، ولا عمره، ولا حج، ولا صيام، ولا صلاة، ل مل لا 

عدل«.

،٦٠٨حدثنا نال: حماد، بن الأعائ عجي حدثتا قال: المزيابى، ؤحدلتا — ١  ٣٨/

أممة،.)آآ(فى)م(،)ط(:)ا(»آبو«:اممس)ن(. 
•_«.)1(فى)ط(: •ضلالا،. )ط(: )م(فى)م(، 

• ١١٤ممرالإرّال، ُ؛لأةءئضل، ا٠ 
المش.ض س •،ف انف لم 

ب:منال؛ ب -إساد•: ١  ٣٧
رب:.  ٥٣مرح: تقدم ى، يرمل كان ه وتدمل: اين. ص جمان ين عفام سل ء• 
ينإبرامم الطغة: منل.ه رمن مراجع، من لدي فما ترجمة علن ل انف للم ٌَحما•  ١٠محاق ين سم 'ف'٠ 

رJبرجالمات.ذمءاينا؛يحاتمفىالخحواسيل)آ/حلا(. ثزتبالم-مي، 
.١ ١ ٨ فىح؛ تقدم فاصل، ثقة ت الحي، ش،ن ن٠ 

حدتنات تال محي، بن جعفر حدثنا ت تال الثرني، الحس بن محمد طريق من اللألكار رواه ٌميجهت 
نيان، حبن هثام ■،لن موترنا ابن ودوام (، ١٣٩، ١٣٨)•؛١٢ ؛ه.ح: .عنمان. بن إبرامم 

'لااف.؛ رمول قال قال؛ ، عن مرنؤع حديث الخن بهذا درري ابخداض،محهارصيآ،• 
خرلأمحر؛ولأجهاءأرلأمرلآرلأءدلآ،صسالإمخملماى هراس 

محصن.محمدبن إّناد•: ني لكن القدٌأح:ا؛)ا/آا( ني ماجه رواءابن اسم،،. م اك*رل مج دى 
تقات.رجاله ؤبقتة ١ ٢( ٠ ٤ رآ/ 'كدبوء، التقريب؛ ني الحاففل قال 

لأبأسبم،العريفبالترس' ابوبمتن، ايمرى' مرلأمم' ابننم-ُالا*لي' الآءلى'م،؛■'مادت ■ب٠ 
([.٩٣وتهذيب)ا*/(، ٤٦٤/]تقريبج)ا بعدالاث؛؛وا. وثلاثثن متاأومبع منة مامت، كثارالعاثرة، من 

مامرن.ثقة ُعوالغرامدي، بن!برامم، مبم نابي مث اكهمرج؛ م، كما • اادااّم، س *تابع ل لكن 

قللاتنثر لكنه بت، ثقة الصري، ابوبكر مولامحم، ، ال؛امنج، نجلان بن حالي ابن - بالميم - ب حم٠ 
و-لحم،)اا/هآا(ا.]تتر.برآ/؟مم(، ؛_*(. ءات،سةهأا،ر،وذل: مناوا؛عت، .أتم؛، 



———ث—————

ابمعرجللآابمئإبُمانال• ءنأبي؛لأبة، أيوب، حدشر٢، ت نال وهيبل١ا، 
•التيفء ا'اسنم^ل 

طرسوص\إحووني على بن حدثا غال: وحدقناالغزيابى، - ١  ٣١
سمعتت يقول اف، عبد ين مطرق سمعت ت نال وماتنين، وثلاثيزل؛، ثلاث ستة 

العزيز.عبد بن عمر نال:/ أدادكنس0ارصلفيالأينيةول: أنس/ بن مالك ،آ/د 
اعاتتبها الاحذ ثا، بغده منرْ، الأمر وولاة اض. رمول ءّس اض؛ رحمه  ٤٦١٨

الخلقمن لأحد ليس ، اف دين علن ونوه ، اف لطاعة واتك.4ال ، اف مماب 
ومن، مهتد نهو بها اتدئ من ، حالفها شيء إى الفلر ولا ، تديلها ولا ، تغييرها 
وولأْاشماوونى،، المومنتن سل غير انع تركها ومن متمور، فهو بها امممر 
.مجمجرأ* وساءت جهنم وأصلاه 
لزفإدا عرئناه، ند وسه ذكرته اقدي هندا قائل: قال فإن بن محني قال 

الجدالعن ونهينا الحي، أهل ينكرهارا"، التي الأهواء من شيء ني منافلرسا تكن 
مثل:الأنكام؛ في الفقه مذرآ، ^٢ نت كا نإف ،، والخموءة١٧^١٠ 

أمجهوما • والطلاق. والتكاح، والحج، والصيام، والزكاة، والصلاة، الطهارة، 
f/rv  ،عليتا؟هوبىحذلور أم وجادل افيه سالج١١١مباح/أن؛ لما هل الأحكام، من ذللث

،؟^٢١وفَالثلأنة متا>طزمفيه، 
يلحقهلا/ حنن فيه، المتاننرة مجن ، ١٣١سLلممن أئل ما ذكرته الذي هتذا له: بل  tiTآ/

الثثطان.، ١٤٧ولايظفرولامأثم، 
فيأملالُلموالفقهنيكل؛ ١^^١ هنذاقدمني كف؟بللت: دل: 

»الرجل«•)'ا(في)م(،)ا-(:»حاودا«. )أ(ني)م(،)ط(:»وبأ. )ا(في)م(،)ط(:
)ا-(في)م(،)ط(:سمكرئ«.)ه(أسأ;اممس)م(،)ط(. أوث،انين•. )،(في)م(،)ط(:

•ءن،)ا،(في)ط(: اقلأس)،((، )ا/(أسألأا: أذهاأ. )َا(في)م(،)ط(زيادة: 
)آا(سمأ:طثطتس)ن(.)اا(في)م(،)ط(;صأ. ّا؛طتس)م(،)ط(. ).ا(أانأ:

دِ،آصح•ابه• )أا(في)م(،)ط(: ا-الم«. )'اا(فيرم(،)ط(: 

ورواء)ص؛؛(، ١ • 'بم.ح: . حدكاوتب. قال: \ بن نغم ُن«ارض الدائم رواء يمحؤبمجه؛ 
فيح:ي،أأ)ا/،ما(.إلخ . ايرب.ين اخرنامعم تال: عدالرزاق، إن ءلرغا< من اللاعام 

.٩٢• مرح ونضجه ملته الكلام نندم متنطع، إءساع،ت . ١٣٩



عليهار والاستظهؤيعلوصوته، ته، البمغيريد الرجل، الرجل يناُلر بلد 
واحدوكل ؤيعلوصوته، أوداجه، وتنتْخلاا وجهه، لذلك نيعحمر يالاحتجاج، 

العفليم، حهلآ منهما واحد كل الرادل٢امن وهندا صاحبه، يخلئ أن بمحب منهما 
بمتهلئأن مرادك لأ0 ؛ العملأءلْ، مجن العا؛ماء لأمحمد0ل؛، ولا عوائثه، 'آا تحماول'
نT/ ٠ ومعصية، مه حهلآ I تخش أن ومراده/ عفليمة، ومعصية منلئه، حهلآ I مناظرك 

فتن,لماضلأأ؟ا
اكاتدة./تج،بمخكا

غيره.اناطزو، وني نلد':هأدالكلآمظام، 
٨٤٦٢ كما اكاتدة  ٢١كطلب١١ اياظره ش السلامة وجهة لآتَ  ٢١إذال• ل: ونل 

تنولألة، موبيتكما عراتيا، يناظرك والدي حعبمانيآ، أنت كنت فادا ذكرت، 
وطلبالسلامة تريدان كنتما نإ0 يلل'أاآحرام. هو•' ؤيقول ا، ١٢حلأللت أنت 

الشيوخ،من تميم من غيها اختلف ند المسالة هنذه اممه. رحمك . I ٢ ١ ٤ دثلل الفائدة 
وتركتانعتك معك فيها الحي يكن فإن معالبة، لا مناصحة فيها؛ نتناظر حتئ فتعال 

لأأربدأنتخشولأنولك، ديركن تنج، ابُعي، مالحمحأ يكن ئاف نولي، 
حسنهو هندا علن الأمن زئ نإل تغالض، ولا أخش أل تريد ولا أغالك، 
•الناص ش أعر'ٌ-ذا وّا جمل' 

واحدلكل بل هما. أنفعن وصدئا هنذا، لانطيق محهمات راحل ؤإ نال، ،إذا 
ترجعفلا وأنح واحتجاجهم واصحابك ءاحبكلْا، وتول قولك عرفت ند محهمات 

بكمافما كيلك، خصملث،*، ونال الخهلآ، علن أ* حممك أ0 وترئ قولك، عن 
يريدليس منكما واحد كل ٢  ١٦١كانَإدا حاجة، والمناءِوالشثونةِ المنادية إلن 

ريحاوا.)'ا(في)ن(:االرايأ. )٢(؛ي)م(،)ط(:رريتغخا. )ا(في)ن(;
اله،.)٦(ني)م(،)ط(نادة! اعنالمانما»ا. )ه(،ي)م(،)ط(؛انح»د«ا. )إ(؛ي)م(،)ط(ت

أالأرة«.)ه(في)م(،)ط(:»ضا>أ. )\ّ(تي)م(،)ط(:)لأ(»ئئل«:اتطتس)0(. 
•سمب•.)ط(: )\ا(في)م(، •إ0«. )•ا(ني)م(،)ط(: 

.٠.ابلم.)'آا(في)م(،)ط(: صاقطتمن)م(،)ط(. (•حلال•: ١٢)
>ط(.ّاةطة.ن)م(، >ها(ءٍاحآك•: •نتلل•. >ط(: )،ا(في)م(، 

)ط(.، من)م( اثط اكبمت؛ن ض ما ٠( - )٠ 
•^۴،^•.وفي)ط(: .•، •إذاكلوس. )ا-ا(فى)م(: 



—s^——

آثماننائتما صاحبه، يخطئ أن متكما واحد كل مراد ؤإئما مذهبه، عن الرجؤع 
المناد.مملهندا عن العقلاء العلماء افه أعاد المتاد، بهنذا 

ماعرت ؤد أسلم، قالعون الناصحة، علن المثاظرة ، نجي١٦ لم فإدا / \ا 
.واللام عندك، وما عنده ما وعرف ، ءندْ وما عندك 

ه1ذات ذتمولرُآا اممه.، رسول نال ماظرته قي لك يقول أ0 يامزرآ، لا ثم 
وهنذاعظم،كلذلكر؛،مدنوله، مله لم ت أوتقول صعيف، حديث 

والعالة.بالجازئة صاحبه حجه يرد مكما واحد لكل أيضا، لك ينول وكيلك 
بعضهمحرقاراّ، ربما حتن ناظرويجادل ، رأينارْ، ممن كبر في موجود وهندا 

مض•لن ع/ 
أعلم.وافه تقدم، مش العلماء وكرههلَاا أئه، علئ الئى. حائه اثدي هندا 

٠٠٠

)آ(ش)أإضُ.دفي)ط(:وسم.
،ا؛ضلّ.)'أ(تي)م(،)ط(:

امممن)م(،)ط(.)أ(»كلذلك«; 
ااأريناْ«.)ه(فى)م(،)ط(:

الأنعام;] ه بنير ربمات بمين لن وحرفوا ؤ ت تعالن نوله لمته • وافترئ اختلق بمن • '"مثار  ٢٦)
رغJمو١راحترم١ ت وتال وكفرآ. كديا ذلك اتتعالوا ت حرفواه ؤ م*تن ت الفراء نال ••١[. 

واحدا.والأخر'ضوالأننا،/ نالأنلأيى، »االأحتنايى، الهثم: وتالايو واحدا. وامحلئوا: 
مادة)خرق()'\/هب(ا.]ل—انالرب، 

'دبالأ)صفى)م(:



ذهمشصينب،ضمأن
٤٦٦آ/ أحمد أبوالهثأهر/ حدثتا تال; السجستانى، داود أبى ين أبوبكر ءحديتا ١ ٤ ٠ 

!ج٣٨بن محمد عن بلال بن سلمان أخرني قال؛ وهب،/ ابن أخرنا • نال عمرو، ابن 
اض.ةالتوسول ٢^٢، ت هريرة أبي عن الرحمن، عبد بن ملمة أمحب عن عمرو، 

مء■ل ب مرية ش فلانك ؤ ت صيحاته ممرله الشك ت المراء معن فقتل تأويله، فى احتلنرا ٠ • الغرى تال آ ر١ 
آن.ن'،بإلن آداه فيه جائل إذا أثه وذلك اككك، *والجدال ت \ذو\■* ت وفتل سك. فى أي؛ ا؛  ١٢

وهوقراءته، نر ازاء عل بعضهم روتآوله تال! الجحردا. إلئ دلك ف؛ؤديه منه، النابهة الأي في 
إثمات ءوتيل • قال •ء. •أحرف صثعة علئ القرآن اممه أنرل وقد المرؤية، القراءات يعفى يتكر آن 

مذباعلن معناهنى مهاذكرالقدروالوعيدوماكان الص الأى من بالقرآن حاءهتذازالجدال 
(لم٢٦٢.٢٦١/١]درحالiتة)اتةلأملأاك أهل 
واشالصقصآ، ذكرها التي والأنار الأحاديث ذلك علن يدل، العاتي، هنيء حميع الراد ولعل قان 

»قال:لن«.)ما(فى)م(،)ط(:آعلم. 

Iفيه حسن؛ امتاده؛ > ١٤٠
فيترجمته تقدمت ، يهْ ءارجرألاأس ت عدى ابن وتال ٠ أوهام له صدوق وهوالثم، عمرر• بن حمد ه٠ 
٠الهنحة إلئ بدلك ئترم التالي، الحديث يي كما إبرابم، بن صعد ناسه لكن . ٢ ١ ت ح 
]تمرس. ٠٠٢٥٥صنه مات العاشرة، من مة، المري، اف عجي ابن عمرر• ين احمد أيوالهلا٠ر ر• 

رأ/-أآ(،وتهدب)أ/أ\'([.
.٥٢:فىح مدم عابد، حافظ ممة اه، عد هر وهب؛ بن ا٠ 
أ٠'-. VVستة مات الثامنة، من ئتة، الدتي، وأبوأيوب، أبوأحمد مولاهم التنمي، بلال: ين ليمان م٠ 

وتهدبرل/هيأ([.]تقريب)أ/آآّآ(، 
وأبرداردفيثه)ءرنآا/ّآهمآ(،(، ٥٢٨، ٥٠٣، ٤٧٥، ٤٢٤أحمد)أ/آ'مآ، الإمام دوام تخريجه: 

راللألكامفيدرحالآصرل^حهح:هه)ا/؛؛(،والحاتمفيالمدرك،)ممآآ(، 
بنمحمد طرتق من جببهم ت ٤( ٩ )ص؟  ٧٧٧ابمركاح؛ الإبانة م، بطة ،وابن ٢١١٦/١ر١٨٢ح' 

(٥ ٤ ٦ / ١ ) الكنز صاحس، عزا0 والحديث . عالعمة بينهما أيحل فإثه ، الحاكم إب . به . . ملمة أبي عن عمرو، 
الحجةفي المدمي وتصر (، ١ أ/ الطيرريات)ق٧٤ في السلفي إلن الإبانة محقق وعزاه اليراني، إلن 

أحمدوصححه ٣(،  ٥٣\/ )عرزأ داود آبي محسن علن تعليقه ني الميم ابن حسنه والحدينر . ( ١ ٢ رصزاء 
بهشثكاةاكّايح)ا/؟ب(

رواهوتد التالي، الحديث في كما إبرامم بن سعا.| عمروين بن محمد ناح وتد صحيحة. شواهد له أل باعتتبار 
السندفي أحمد ورواه ٠ به ٠ ٠ معد عن منصور طريق من (  ٥٢ ٩/١٠)١٠٢١٨تح المش، ني شيبة أبي ابن 

كلمةبدل، جملا أقهما إلا صعد( والصواب: إبرابم)كذا بن صعيد عن زكريا أبي طريق من ٤( ٥ ٩ / آ ) 
صحيحفي والألباثي للمندء: تخريجه في شاكر احمد وصححه الجد١لا. امرام،: 

المستدركفي والحاكم رأ/؛ا'؛(، المني في أيضا أحمد رواه والحديث (. ٦١رص رالترمب الترغيب 
بلغنل:به . • هريرة أبي عن - اييه عن ملمة أبي عنروبن عن إبراهيم سدبن طريق كلأهنامن (: ٢٢٣/٢)

ءمدوقالتقريب: ش الحاخفل نار^ قلمتا: بهء. يحتجا لم آبيَصاإمة بن أعمر الحاكم: ونال آيضتا، احدالء 
(.٥٦/٢يخش٠،)



لإ1.القرآن ني ااماءّ 
أبيبن أبوبكر/ حدثنا ت تال المعطى، أيوب بن عمر أبوحفمي حيى — ١٤١ا/با"ْ 

 ،،rعنءنسدينإبراب(، مصور، عن افيبجا، يطن بن يخمحا حدثنا هال• ؛
القرآن'ممرا.*المراءم اش.I رسول تال ت تال هريرة، أبي عن سلمة، أبي 

تنال حماب، بن عبيد بن محمد ا ١ حدثنال ت تال المرياش، حعمحا —  ١٤٢
بناض عبد إلى كتب نال! الجوتى، عمران أبر حدثنا قال زيد، بن حماد جدثئا 

اض.رسول إلئ هامتل٢، ت عمرويمول بن اش عبد سمعت أيي الائصارى رياح 
اضرسول عاليتا نخرج المران، من آية ني احتلفا رجل؛ن صوت سمع إذ يوما؛ 
امحاب!.م ولمحر؛١خلالهم من'كان نلك اوئنا فمال; العقب، وجهه في يعرف 

تقال / الواسعلى، النميد عبد بن محمد بن اف عبد حدثتاأبوبكر — ١  ٤٢٠ا/عآْ 

لغةلص ينجدآيهومهجر، نجرنم ت بمال ُا'لثبمبمتر•؛  ٢٢١
لالهاي؛)ه/ا"؛آ([.حجارين. 

-إسدمهحع.١٠١

رتهزيب(، ٣٦٠)t/ أتمريب الثامنة. من ثمة، الكرش، ، المعما؛ ابر افنمي؛ ءل بن يى مب٠ 
٠ ٧٣ت فيح تقدم ٠ عاد فاصل، ممن ؛ ٠^٠٣بن عد حم• 

®رسرر:ماينالمر.
أتفآ.الذكور الخديث محي تقدم ت٠ءريجهت 

■٤ ١ ■ كرح ترجمتها تتيمن ممتاز، الألماري: 0اح بن الك رب المربي إك م ا٠ 
>_من كلاما (: ٢٠ر،7مْ ٢  ٦٦٠محءح<ح: م وملم ، ١(  ٩٣المد)T/ م أحني يرام يصحن؛ 
•٩■نيئ• حادبن 

صحيح.إمغاده؛ ■ ١ 1 ٣ 
كذا.امح،سأمآا،و. ة، الخاممن صاJوق، الخاص: صرربن بن الك ب س سد ين ئمب بن ري ص٠ 

حاصةالأنمةزامر.، ثاو،الخاظفىمب،)ل/أي(،
بناه اوبو الآ، مرأ١ذديث، بتكوj او؟ مر.أءمو الخد، ني لاحتلأف ، جد• ص أيه •ص حدث إذا 

الجدمز ؤإذا حن. نحديثه جذ،، عن ءنا؛؛ه، نال: ١^^١ يئلهرلي.رااداءلم.; والذي عموو. 
إذااما يرو، بن اش عيد من ثعيب، خ ثتت، تل. لأل صحح؛ نحديث، عمرو، بن اش عبد بال وأّّرح 
بنيحين قاله هأؤلأء، عن ثقة قهر أوعروة ار ببن ان أومليالسييا بن كسعيد غيرأبيه عن حدث 

•اهينصرُ-محئأ ُ*وب-البمد، ام ض ص ند منا رمر ٌع؛ن،واهم. 
شناله الثامة. ن ، جد، من بتاساعه صدرق، الخاص؛ يروين ين اه مد ين محمد بن ا ٠

و.؛نننمب'ي'ن. 1. ممن: ابن نال الأم:  JUا1مذيِ،)(/آ0آ<، وانفلر: (، ٣0٣/١ادتري٣،)



ط ١٦٧معمر، أحبرنا ت تال الرزاق، عبد أخبرنا ت تال المروري، محني بن زمر/ حدثنا 
سمعتال: عمرو، بن عبداض عن أبيه، عن نمب، عمروبن عن عزالرهرى، 

بهذا،رآ، يمحأ >، ١٤٠س ننك ®إمحنأ ت فقال اامنآن، فى يتدارءرزل١، توما ه اف رسول 
فلائكذيوابعضا، بمضع بمدق الله كتاب مص،)\ئا سنه • عزوجل - الله ضربوا'قاب 

عالمب*.إلى رماجهنم،كإوْ هولوابه، منه علتم فما بعض، بمضه 
٤٦٩آ/شيبة، أبي بن أبوبكر حدثنا I تال المعطى، أيوب بن عمر حشتا -  ١٤٤/

أخبرثال؛،ت تال عبيدة، بن مومئ حدثنال"آ، ت تال نمير، بن اف عبد حدثتا ت قال 
قالنال! عمرو، بن اض عبد عن ثوبان، بن الرحمتن عبد عن يزيد، بن عجداف 

نمالئ؛نوله ومنه واحتلنم، ثدايعتم •' آي ثاوارآئم؛ ينال؛ يختالمرن. سن؛ ؛ ايتدارءون* )١( 
وشرحالهان)'ا/ا''آ(، إننلر: ^^^^^يوممام'واصم. ؤس"يهاه]ام؛: 

المة)\/اآ-آ(.
أحالتا«.)أ(فى)م(،)ط(: )•أ(اءد'ط«:س.ن)ن(. انلهم• )آ(في)ن(: 

لمهمّرانه صحاح احادث ان ممن اين أفإذابهدله • الخانثل تال سممها لم غيرانه ءًعبداشينصرر، 
راذاشنمل. وجوم احد ومحو صحيحة، و-آادة يكون آن ١^١^، فغاية لبعضّها، سماعه وصح سمعها، 

.اكتدبمى)>_A1([ امل وتعريف ٩(، حام)ص> لأينا؛ي الراسل واظرت (، ٠٤/ A) ،ri-^U• املم• 
.'٩ ■ نيح نندم إمام، حاظ مة، اسنابير، عر 'لرز'ؤ،؛ د م٠ 

(طساد.،إبمحلمضامث٢١٧٨١٦•Yر١^/٣٦٧ح:
مرالبغوي (، ١٥رص، اساواباد حالق م وال-خاري احد)آ/آحا(، وروا• . ءمرُ، 

الرزاقمد طريق ص جبيهم •٥(: )_• UA•الكرئح: الإبانة ثي بملة واثن (، ٢٦•ئرحالنة>ا/ 
)مأ/ْبما-آبما(،التي ني احمد وروا• حدهمعرو. تسن ربيين ١ مقايبة ؛المائل ، ؛٠ • معمر• عن 
 Y( /٧٩  )نحر• يه نس، بن  ١٢٠ص عند، بن داود ُلرتق من ( ٣٣/ ْخرل نتهح: م«ماحه وابن ، ١•

١١١٩رح؛)ا/هاا(  ١٨٠اللألكانيح؛ وروا• ٠ تمات، رحاله صمح، ءإمتاد• الزوائد؛ فاله؛ي 
فم،صردين عن حازم، ش غرض (من  ١٨٢ايدرأ/احمدم دردا• داوداضا• •لرض من ( ٦٢٧)؛/

نيح؛للمتخريجه راحميشاكرفي (، ١٢)_A اليحاوية شرح علن تعليته ني الاياني وصححه • بتحو• 
الطراتياروا• وتال؛ (، ١٧١/را الزوائد مجمع ني ذكر• والخدين، وغيرها. (  ٧٣ا/ ر١  ٦٨٤٥

ء1نسها.حييته خب ^بيالآممرو٠ولمن الكير، ني 
ءلان؛ليه ؛ محعين، اسادء: - ١ 

•مراجع من لدي ما ترجمة ض، له انم، لم ميان؛ س الرجمن مد م * ١ 
أ-ربهت*وهى،نءي"أ؛صعيمح،صمفيحثمآ.

التاصعة،كيار محن ثه، الاعل محن ٠ حديثه ماحي، تتة، الكولي، ابربذام ^١ ١١٧^نءرُ بن الله د مت٠ 
■([  ٥٧)اُ/ وتهذيب )ا/ماه؛(، تتتريب ص. ١ ٩ ٩ منة مات 

٧٧٩ت الإباتةح يي يطة وابن تهاآ*ا)'ا/خآه(، الصنفح في ة جيثأبي ابن رواء ىدردج-هت 
ن،الهئمم، را-يديثاذكر• • به • • مد؛ بن حدئتامرس نال؛ ئير، ابن •لرض من جمعهم ؛ ٠( ■ رم،■ 
٠جداء صعيف وهر ١ مثدأ ين عومن وفه الكيير في اليراتي ءرواء ت وتال (، ١٠٧/١رالزوائد مجمع 



جم<ءسءءءسسسذتص
ماحطئوا حتى يلثوا لز مهم الأنز فإن ١^١^ في او-ناء' ءذنوا .: ؛^ ١١رسول 

.افرآنلإ(ااوزا;رأ،في و\إ المآنر١؛، 
،محمد، حدقازمرين ت نال ، الحميد عبد ابن وحدإمماأبوبكر — ١٤٥/

َ#ُ سَ ك ِ . َ ُ ٠  ك ينالقاسم عن ، • حام أيو سويد- حدثتا • مال ، المبارك، بن اش عبد حدثتا قال 
اشرسول باب/ عند نتذاكر نحن ييتما مال• ءنأبيأ*نا*ّة، عبدالرحمس، آأ/ن 

علئصب وكأثما اض رسول ءلينالُآا فخؤج باية، وهتذا بآية ه!دا يتنع المزأن، 
 tإلاأمت نمل لم فإئذ يعض، / نشه اش كتاب نحريوا لا ،ولاء، رري١ فمال: الخل، وجهه /ع ا

ال>ناولأ.أووا 

هناقذي المناء ه!الا عزتا فالل: ق١ل فإن اش رحث - النتن ين منمي ذال 
هو؟ما كمر، 

علنI ومعناها أحرف، سعة افه.علن رسول علن القرآن نزلر٤، لت /بل  ٤٧١ام 
ماحسب علن القرآن العرب من ملة كل يلئن افه. رسول فكان ،، لعايتار سع 

الخافغلذكره . رالمثاء المغرب ي؛ن يقرآ كان آثه هجو- - أيوب عن الأثر ش كما كتابهم، ش • أي ، ١ ر 
دابمهءدسرج أن ا؛ل القمآن الملام،بمرا عله داود ءكان ت صهبح ياصثاد السند رش تمره، ني كثير ابن 

سسالأمماقاسوي،ساتراء,
.،ا..اانزوثا)أ(في)م(،)ط(:)صأءافاء:طظةس)ن(. ءصاء،. )آأ(في)م(،)ط(:

٠عطية امن وهوامحيار وآخرون، عبيال أبر لهب ؤإله السعة، الأحرف معاني أحد هر النول هلمدا  C٥ر
.٢( ٦ ؟/ الباري )فتح • آفصحها الراد بان وأجنب سح، *ن أكثر الٌرب لغات بأن تعقب لكن 
اختلافمن تقدم لما اللعان؛ ت الأحرف ممتن يكون آن العلم آمل ءآنكرأكثر ■ الر مال ابن نال 

اوجهءسيعة ؤإنماألمعتن؛ نالوات - ١ ٤ ٨ ت وسيذكرالصفارح - وعمرولغتهماواحدهء• هشام 

نته:صعق؛ ب إصغاد•:  ٠١٤٠
صمإا صدوق الطعام، صاحب ت له مال المزي، الحتاط، ■حام أبر المبمحدري، إبرامم ابن وهر زبمت ٠ّ 

،٣( ٤ ٠ / )١ ]ت؛نريب ه. ١  ٦٧منة مجان السامة، من الانرل، نيه حئان اين أفحش وتد أغلاط، له الخننل، 
([.٢٧٠وتهذيب)،/ 

اكدمة.الروايات له كشهد ت معناه أثا . ٧٩فىح٠ تقدم يرملكثيرا• صدوق، الرحمن؛ تمم ين لتامم ا٠ 
؛،سم>س>ص٥٠٧٧٥٣^٢،واينثنيالإبمحتٌمبمت 

رصأهمآ(هنسم-رأثدا ٥٠٦يه،ح: . القامم. عن الزئير بن جعغر طريق من وروا• به- ■ مريد 
اارواْوتال؛ معيد، عنأيي ١(  ٥٦ر١/ الجع الهبمسفي ذكرء والحديث ([. ١٣٢ر١/ ^٦٠ ]١٧• محتروك 

رواية،قي سن وابن الناش صت ت حام —رثدآير ت أوف نادت والزاد*• الط؛رمفياعيروالأوئل• 
الصدق'.أهل حديث حديثه i يالقوي ليس •' أبوررعة وتال 



يقولالمموا إذا ريما فكانوا محمد.، بأمة تعالئ اش من تخفيفا لغتهم، من يحتمل 
ؤيعيباض.، رسول عثمتا منكدا وليس النرأن، هنكذا ليس لبعفى بعشهم 

^٢٩٢ولا افرأواكماعتمتم، ،: ١١٠٠^-وقيل هنذا، عن فنهوا بعض، قراءة/ بعضهم/ 
؛٨٧٢ والحجئ ثملمتم. ئد يما والمناء الجلال/ واحدروا بعمى، قراءة بعضكم يجحد 

هشامأبو حدسا فال; ، صاعد، بن محمد بن يحين محمد أبو حديتا — ١٤٦
حدساعاصم،ت تال ءماش، ابن حدساأبوبكر ت تال ، الرياض، يزيد بن محمد 

فأيرأنيآية، ثلاث؛ن الأحناف من أقرش لرجل• تك ت نال عزعبداض، عززر، 
آيةر'آآ،ثلاثتن الأحناف مجن أقرتني ت لأخر تك اض.، رسول أقرأني ما حلاف 

١٤٧٣; أبي بن وعلي فنضب، المي./ يهما وأت الأول، ^، ٧١ما حلاف تأقرأني 

([.YAنف)\</])المدر .د ألإنثووئمً.الأداظالخالفiسم: النفق =سمالماتي 
جمةإلئ حبان بن يئغهاابرحام حتن كيرحدا، بعة الالأحرف ممن نحدد ني والاختلاف 

ذلك-واهرسب ؛ ( ٦٩تف)؟/ ]المدر اوء مختغير •أكثرها الذري: ونال وثلأت؛ننولآ. 
]الرمان. ولأأثر٠ ثص الع منيم معنن ني يأت الم ائه: العربي ابن ناله ا موهو - اعلم 

ومجموعاورئنللزركشي)ا/ااآفماسدئ(، انثلر: الفاصل، ولزيدمن )\إا\يآ. 
آا/بمحمفامدها(،ونيافريلأ؛نمر>بم/مأغابمدئ(.ال؛حاوئ 
>ما(اُا€:ّاقلةمن)م(.الأ. )ا(في)م(:
•ثلأثينأةسالأحماف•.)ًل(: >ما(في>م(، 

فيه؛حسن؛ •إمتاد٠ت .١ 
المسدفي كما أدم ين يحين تابعه لكن  ٠١١رح؛ترجمته تقدمت ضعيف، وص الرقاص* هشام م ا٠ 

بجماكنرنج، ني كا ممرة يابمات ابما ماش اين كر لأيي وويل • التخرج م كا دغم ٤( ١ ٩ / )١ 
تأيفا رقته بذلك. 

•٠ نندم وندرس، أوهام، له صدوق وهوايزبندلة، ت  ٢٠ ٠١٠
وروا،نحر•. ؛ه . أبوبكر. حدتا تال؛ أدم، ين يعن *لريق الند)ا/اا؛(س ني أحد رواء تخريجه؛ 

نيبلا ابن وروا، نحو•. به . عامم. عن -ية، جمادبن حدثا تال: روح، أيضاني)ا/أْ؛(من»لرض 
٦٧القرآزح; اعل أحلاق ني المتم، وروا• يه. . • مثام ا;ي طريق س 'ْا ٦١٢٠١ ٧٨٩الكبرئح• الإبانة 
القرآن، ١٠١احلاق وني التالي، الحديث، في بتحر• الصمم، كماروا• الذكورهتا. نمه باكلريق ( ١٤١)ص 
عنننام، طريق من ٤( • ١ ا/ الند) دفي واحهماصم. همن نريك، طريق •>، ١( )صرآ٤  ٦٨ح: 

.٢  ٢٣التدرك)T/ والحاكم؛ي (، ٤ ٤ ١ >آ/  ١٧٨٣الواردح: صحٍحه. ني حان وابن نحر•. . ءاْم. 
•عاصم عن عوانة ابي طريق محن أيضا الحاكم وروا• • يه • ■ عاصم عن إمرابل طريت، عن ا كلاه(؛ ٢٢٤

,الدهي ووافقه وصححه 



١٠٤"ررامآوا ئالض.مماضوجههلأا.ىلم: ءلأوب.ه.سهجاشلا،، 
علمتم().

بنسانل؛احأوساأحمد قالI صبي، ؤحدكتاآبمأآبومحمدرم،ابن — ١٤٧
عنعاصم، عن شريك، أخرئا ت ٢٦تاللهارون، بن حددئالْايزيد قال؛ المثان، 

المنجد،فدحلت/ مسورة، س اض رسول أيرأنى قرآ أئه اممه، عبد عن زر،  ٤٧٤ا/ 
اضورة فقرأال1اأقرأص؛ رجوسم: سال فقلت: 
إلئذانطالقنا اش.، رمول أزأنى ما بخلاف هويقرأ فإذا اض.، رمول أنأيها 
فقيا:- وحههلاٌ، اش طاو،-كتم أبي بن علي عنده ؤإذا ، أنا ه اض رسول 

اض^؛١٢ عر- فقال اض.، رسول وجه لتغير ؤراءثا، ُي، احتلمنا ا اش رسول يا 
ذقازأ'كربالأخلأذ،، نن'كان؛؛٥^٠٠ هللي ررإئنا يقول: اش. رمول إل ١،: وجهه١ 

.١^٤ ٠، منكم زجل 

سْ«.اجالى )ط(: )ا(في)م(، 
انظراسقشثلادصالأ'ننى. "ءإمح«، دم،رم(،)ط(: )'ا(ممافىالآصل،)ن<• )٩(، )٢(، 

•اكخمءصفيحت؟أ 
رصنحرف.اشعازا، )٤(ني)م(،)ط(ت 'يمن'. )٣(في)ط(زيادْت 

>اتطنمن)ط(.)٦(اقال•: ماثهلةمن)ط(. )٥(رحيما•:
اممس)م(،)طt^(A :•.))رثرأ•. )ي(في)م(،)ط(; 

ب:حسن، -إياد•: ١٤٧
1صممالخايثالذكورأما'.امم: ع٠ 
يخطئصدوق، اه، ايومد يالكونأ، ثم براصط التانحي الكرم الئض، الد ب ابن ُم ثرٍه؛ به؛ ر٠ 

الئاضة،من 1لتدع، اعل عالن \ siXjعادلأناصلأءا;دأ.وكان النماءبالكونت، حنيمنذولي تنم محيرا، 
ايقديىاعل وتعريف ، ( ٣٣٣/ ٤ ) وتهذيب ، ٣( ٠ ١ / ١ ) زتتريب الاتأ. يعد ومعين سان اُ ميع مت مات 

 )U1_،<( .واننلر: الدلض. من اكاية الرمة من وابر ،)اليراتوالكواكب الحلأمث)ا/ار؛إ
كمانيوهمام، وابو■،وه' ئ-رابل - ابذأ الالخدسث، ك»ام - تاش يكرين يند؛١^١^ )ص'ْآ([• 

التخرج•
صةعات التاممة، من جد، متتن تقة ايو"محالدااناّثش' ُولاهم، ١ العي زاذان اين *ارون• زيدبن ب٠ 

وتهذيب)اا/(ُآم(ا. iiTw^/yوتتريب)اكع؛ن. وتدقارب مامحن، وت 
،٠٢٦٩منة مات يشرة، الخاديآ من حاظ، ثقة حعنر، ابر الوامطي، التطان، اصد ابن سان؛ ين حمد ا٠ 

وتهذيبرا/،آ([.]تضبب)ا/آا(، نالها. ويل: 
٠ال1بى الخديث يي تقدم دميجه؛ 



ءءءءًًً>آقآ<ً
٤٧٠٨بن حدقأيغمرب/ نال: بنمرمنالجرزىل٢،، - ١٤٨

بنمالك أحبريا ت نال مهدى، ين الرحمنن همد حدثنا •' تال إبراممل'آاالدورش، 
عزعمربنعنهمدالإضنبنساكاويأ؛،، عروْ، عن/ عزالرهري، أض، 

عالئالملأ0 في المريان محورة ينرأ *كيم بن بثنام معت ص نال . تيهفه - الخهلاب 
إلئمعه ندمت بثوبه، نأحذت أقرانيها، اممه. رمحول وكان ماأقروها، ، همرأ 

غيرعلئ المرئان يقرامحورة هنذا محمعى إني افه، يارمحول فقلت ، افه. رمحول 
إناملل٦ا' اعكدا ت فقال ممهتهامنه، التي فقرأالقراءة ءاترا. I فقال ماأقرأميها؟ 

.مئ41 •اتحن فا؛رأوا أطرف، منت على لزل المران مدا 
Iهتذا يقول ايض، بهندا كمرا القران فى المراء قمار الصحن؛ بن نحمد ءال 

٤٧٦ا/ ؤيكدب ، من أفضل ثراءتى بل الآحر• ؤئمول ؛راءُك، _/ أفصل هماءتي 
غيره،قراءة بعضكم بمب ولا ءثم، كما إنسان ليمرأكل ' لهم فقيل بعضا، بعضهم 

،حلاله وآحرا يامثاله، واعتبروا ، دمتشاوه4 وآمنوا بمحكمه واعملوا افه، وامؤزا 
حرامه.وحرموا 

'الخوذش••دتيرط<ت ستي«، )آ(تي)م(ت سمدا«• رط(: را<في)م(، 
خطأ.وص ، بنرإبرامم )ْا(؛ رم(، في  ٢٣)

امداباكوينغيرمضاف،والمواب; اعبدالناري،. و،ي)ط(؛ امدالتادري،، )؛(ش)م(؛ 
ّالوصأ بن ملة،رالتار؛ إلن سبة - الياء يتثديل. - و'القاري، 

•انزلن،.>ط(; )ا"(ني)م(، ٠ خلاف، •ض )ه(فى)ط(: 
صحيح.اإمثاد،ت  ١٤٨

.١٢١ةبي(^مة،صممح: 
.١ • ٤ نوح: نندم حانفل، ثت ثمة ءهدي؛ م ارجمن ب ٠ 
التايسن،ممات م المجلي وذكر• رؤية، ل؛ م،و اباء؛ بمفديد - المادي محرإحافأ؛ • مد ين اترسن • ب٠ 

(iتتارحاكتاترص٥٩٢. > ٨٨محنة عات • تابعي وتارة صعمة، له ت تارة تال تيه، الواتدي تول واختلف 
([.٢٢٣وماو.ب)آ/ُهمس)ا/هها(، 

 ٠*Jj إه،وءالئرت مات الثانية، محن مشهور، فغيه نمه، ابربوادالعني، العوام، الديرين ابن ص ؛؛
([.١٨•لظرس->)أ/ها(،وتهازبم_،)يم ٠ الغارف، عم بجلالة اوالل ني ورف المحح، 
الندني واحد (، اإرآ-الة)ص٣٧٢م دابانم ٢<، • ١ الوطأ)ا/ ن، *الك الأنمت■ ردا• ٌمبمبم؛ 

اليخارىح؛وروا• دُنضقابودينسرنةرا/ْآ،، ب*• • ١^^ من مالك رارا؛،'ن'لربج، 
\.r)^U\j،(.\\T/o)y\iT/'0وبنح.أ (، ٠٦•خا،م)أ/ امح: و-(، ٢٣٨) ٤٩٩٢

>صا(،ومدالرذاق،فيسهرتمهأم«آ)اا/خا؟(،واين
(، ١٨٧ر(/ الأتار مشكل واليمحاوي»ي (، ١ • ير)ا/ التغوفي (، ٢٨٧٩)الآثاررتم تهذيب ني حرير 

والٍهتي؛يالينامرئ)أ/بمخ(.



كتاد،اوسسات\سم 

صخ!؟ءءًءءًًًءًت
كتابتأليف يي ت! ذي ئد اش.*،: رحنه - ءن الص-ين نحمد نال  ٠١•ه/م 

والصحابةالأمة عليه ، أحمعتل اقدي - محك - عفان بن عئبمان مصحف المصحف؛ 
ضالأنة السمعة ونول بلد، كل مي اام\ن الموأئمة الت_ابعان، من يعدهم ومن 

الجدالثرك ت هنهنا مرادى ؤإثما هنهنا، ترداده أحب ولم كناية، نمه ما المرأن، 
يفرو^ برآيه، ااهمأآن نى إسان ولأيموو محه. ئدئهينا فإئا المم؛أن، نى والمناء /د ٧٠

منأحد أوعن ، الصحا؛ةرآ، من أحد أوعن ه، الني به جاء ما إلا المزآن 
يجادل.ولا يمارى ولا السلمين، أنق من إمام أوعن التابعثن، 

TV / اضتال أحدهم: نقول القف، ني / الممهاء عدئرئ ناثا نائل: قال فإن ن
متاءل،،شامآن؟فنزيكرزهدا ، ٢٣١وتالكداتعالزكدا، 

مسألة،في/ الرحل داظنْ ربما الفقيه غالرْ، مراء، هنئا ليس اممها معاد نل:  ivU\ا
الضهوقال كدا، تعالئ اممه تال مه حجتنا ت والنصيحة ]السان جهة علن له فتقول 
المماراة.جهة لأعلن والبيان، النصيحة جءة[را"، علن كذا، 

تنلهرؤييخهرحممه ولاأن المنانة، يرد ولم هنكدا، نالأَاأ كان فمن 
؟،.الذي اياب ذكرنا كما اف، ثاء ضب؛نهإل 

حمدقنت فإن اممه، حكمة ينثر يمارى، ولا لا؛دارىر٩، 'رالومن ■ النتن قال 
٢.ا،حمدافهاال ل ردت ؤإن اش، 

مايينالنجتنصاتطس)م(،)ط(.(ت ٠٠٠
•صحاسه،.)ط(؛ )آ(فى)م(، ،اجتمعت•. ا(في)م(،)ط.(: 

•وفى)م(،)ط(:'»دنالرحمواش.كذادكدا• ،وغالكنّاومما«. 'أ(ش)ل(: 
،؛يالترآن•.واحمط: مناارا»•، ،منذا وثي)ءلّ(; 1تطةمن)م(. >٤(أٌرا»•: 

من)ن(.انط. العتوكن'بض ما )٦( ،ولكن•. )ط.(; ؛ي)م(، ٥( 
Jli،(U :•،• ،)ط(ّ)م(، اسلثمن)ن(

ثلباىبوالأ.ىمم•.رش)ط.(: الباباوليدل<•. ،تيأاثواح(في)م(ت
الأصول.ولعله .إلخ•. يمارى؟ولا يدارى ،المؤمن الأحرئ؛ المادر وني المح. جميع كدا؛ي ٢ ٩ 

٠،رددت• ؛ ني)ن( )'١( ٠ التخرج انئلر 

إيْ( رص• الملما. الث.امأ.فيسمق وذكر. )صي\ى.  ٠٩• مدأرتم الإباة ني بملة ابن روا. :•( 
بننمم زوائد ش ارحد كتاب ني المارك ابن آحرجه رند ٠ التاليت الصائر ني كما ^٠ ولا "،دائي بلنظ: أو 

 )A_(وقملهالعلم يان جاع ني الر عبد ابن الحافظ بعمه وذكر محا، منا بأطول ٣ ٠ رنم حماد
•عيينة ين متمان عن ( ٢٨٠الحلية)U/ ش أبونعيم وروا• ا،  ٥٣/ ١ ا 



عالئإلا الفقه في ااناظرْ في الصوت ورفع ، والمراء المجداو فآم، هندا، وبعد 
،.ازموانينة١١

،٧٨ا/وم1موافلئاليجنة الإلم، اادم1مرا وقاليى-ريناأخلاب.يق_ت 
ثكوتواولا ، ُعثموو4 من عم ووواصع ، ثن*١٧ معلمون لمس ودواص"وا والثلم، 

بجهب5مال*أ./فلايقوم"^^٠العلماء، 
ه0ءر

رالخسة•.)١(ني)ن(،)م(،)ط(زيادة; 
يه،٠يتعلمرن ت في)ن( )٢(  ب.-■'ب يب 

(١٢)ص* النعي في راحمي متنطع. يامتاد ١( )'_YT ٥ ١ الترآزح؛ اعل احلاق ني الصنف روا• الأثر عندا .٠( 
جذا•>ضمف الخامع: ضمف الاياتيني منه نال (، ٣٤٢الملة)آ/وايوثممفي • مجهول ونيإصغاد• 

صر،ص ملم ين عمران طريق من ١( ٣ ٥ / ونفد)١ الملم محال جا*ع م الر ب ابن ودرا• (• ٣٢رم/
الملرانيس كا ايوريرة روا. وند.له>ناسسث،ممظإنىاوي.، دصنافلمبمعّنءم• 

صمدايي عن وروى . ١( ٢ ٩ / الزوائد)١ مجمع متريك؛ ؛ همّ مادبن 'دب ■ الهتئمي نال الأوسط؛ ن، 
الرحمثنمد إسادْ: ني لكن ؛ ١( ٢ ٥ / وشك)١ اللم محال جامع ني اير مد ابن مند كا مّ'وءا الخيري 

نياللطٍف عبد محمدصروين الشيخ أءكِ، وند اومتروك. ُعرضمن، • امحه عن اسلم بن زير ابن 
يعدها.لما ١( ٢ ٦ للعممم،)ص القرآن اعل احلاق حاشية اننلر؛ تخريجع. 



0ا_؛اب
ثثيتائى.ش

فيهيجادل لمن الإمام وعقوبق  ٢١الثر^نلبمتشابه يجادلون الذين 
I الخناتىل'ا،، محمد ين حهسنال٢اأبوزكريابمح؛ن — ١  ٤١ Jli حدثنامحمدين

ماليكنأيى ين اف همد عن أترب، عن نيد، ين حماد حدثنا ت عال حناب، ين عبيد 
غليكأنول هو١^۶؛، ؤ ت الأية هندم يوما اف رّرل تلا ألاأااءادثة-تيإمحا-تاكت 

الأية،أحر إلئ [ ٧ عمران: ]آل ه نتشايهان وأحر الكتاب أم ص ننكمات ٠^٢٥١^، الكتاب 
الكعنى الذين -أوبم-ئهم ب يجادلون الذين يأثم أ؛إذا اض رسول غال نةالتلْا: 

ناحذردعم®•ٌالى 
 ٨ • / ١ t * عمرأبي/ حدثنامحمدبن ت قال يوسف، ين ءحيكتاأبوأحمدهارون ١ ٥

عنمليكه، أيي اين عن أتوب، عن التمني، الوهاب عبد حدثنا نال العدني، 
أمص محكمات منهأنات الكتاب عنتك انزل ؤعوالذي ثرأت اممه.ؤ رسول أيأرا"، •' عاتثة 

الذينرابمم )رادا / : شال . ، ٧١١أحر إلئ [ V عمران; ]أل ب<لتما، متشاهات وأحر الكتاب 
صارفاحذرو٠ما•الله عنى يرالذين محه يجادلون 

حدثناI محال ، نكتم بن يحنن حدث تال• ، لواد أثي ابن بم أبو حالها -  ١٥١
*عائشة عن ، مليكة أمي ابن عن ، أيوب حيننا ت قال ، الجيد عبد ين الوهاب عبد 
محكاتهلآ؛إلئ»نه'أيات الكت١ب عنك ؟نزو نواإنى ؤ الأية: هنده تمح! النم؛ه لأه 

•آخره.)٢(م)ن(: . ٤٤)١(نندماعلأمعلنالمذتممواJثابم 
إن•.•تال: )؛(فى)م(،)ط(: •الحاني،. )مفى)م(،)ط(: 

إن•.•نالت: )٦(ني)م(،)ط.(: )ه(ّاسلةمن)م(،)»ل.(. 
.٠.•زا،ثلْالآة. ؤإئانالأ: )ي(في)م(،)ط(: 

.٠٠•تشابهات.وآخر الكتاب آم اعن نيادة؛ )ط.( ، ني)م( )٩( ٠ .• ٠ إن •نالت؛ ؛ )ط( ، ني)م( )٨( 

يناماايرب، ين نيئ، ين حناد ورواية الإعادة. ين بمي مما  ٤٢فيح: نندم تخريب صحيح. إياد•: -  ١٤٠
الخانظ

.٤ ٢ ت ٠يح وًٌربمبم علته الكلام نندم ٠ صحيح إمتادء• - ١ ٠ ا 
. ٤٣ت فيح ردمبمه عليه الكلام نندم صحيح. إمحئادأت ■ ١٥١



#اعاممة،إذانأثماثذين''بم؛ناداونبهفقال: ]آلمحران:٧[، ،١١١٨^!نوله: 
د/ UTحمامة. طرق الحدث ولهتذا / . فاحذروهم* صالي الله ثى اأدِ؛ن ؛هم 

*٨١ا/ت قال الحمدالوامطى، عبد محمدين يزرآ، عبدافه حهثناأبوبم — ١٥٢/
حدسات نال إبراهيم، بن مكي حدسا نال؛ ، الهارثلُاأ؛ أبي بن إسمامل حدق( 

أش• قال يزيد بن السائب عن ■حص-؛مةلن، بن يزيد عن ارثصن، عبد بن الجعتد 
تأويلعن سأل رجلا لقيتا إثا اإلومن؛تن؛ أمير يا فقالوا؛ - j؟؛^4 - الخطاب بن عمر 

*١٨٢;ئنرذاتيوممدىالاس مناس/ ^٢: اللهملْ،أ.كنيمه، فقال: القرآن، 
؛١^٠>؛؛^، أمير يا قال؛ فؤغ إدا حش ، ؤتغدئ١٩وعمامة، ساب عليه جاءْلى إي 

إليه،فقام هو؟ أك عمر: فقال ٢[؟ ١، ]الذاريات: ئستوراب< ٠ م، ؤد\يت 
)آ(اتطنس)م(.الآواب«. •إلأأولوا)ط(: )م(، )ا(فى)ن(، 

ح»لا.وص ، ا؛ي ءابن ؛ )ط( ، ني)م( )٣( 
والصواباا>ميتتاا، (; ١٦٩الإصاية)ه/وني احممة،، وني)محل(: ارحم؛نةا، ؛ في)م( )٤( 

التت.

.)ط(: في)م(، )٧( ؛صاقلةس)م(،)ط(. )1(ا>الاامن)ن(. ساقطة )٥( 
•ريتغدئ• )ط-(; في)م(، )٩( • ررجل• نيادة؛ )ط( )٨(في)م(، 

-إمتاه،:صحح.١٥٢
ضررممه رند همنرة، الخالية من صدوق، ابوإنناق، العدائي، هامت: بن أمد الخارث ابي بن محاهمل إ٠ 

وتهو,ب)ا/آمآ(.]م,ب)ا/بأ(، ُات0مهأه. واحد، 
منرةخص سنه مات التاسعة، مجن بت، ممة، ايوالمكن، ، ؛^، ٥١التميمي بشير ابن إبرابم: بن كي ء٠ 

ا/'ابمآ([.وتهدم،)• (، ٢٧١لهمس،)آ/"الخاصة. ل روئ )ُءاكن(ر*<رلبسة، 
نةًّمات ة، الخاممن صة، ونا.معر، جده، إلمن ي، وند لءنندمت،مدار.حس؛اينآوس، ا٠ 
]مس،)ا/حآا(،وتهدس،)آ/'ح([.*ا،و. *= 
روئة، الخاممن تتة، لجده، ما وتد الدتي، امحدي: ينيل بن الله مد ين خمقئ ين الله مد بن نيل ي٠ 
**ا([.• ا/ وتهدمح)١ (، ٣٦٧]تئرم،)T/ لخاصة. ال 
المودبعحجة ني بم وحج تللة، احادم، له صغر، صحابي الكندي، ئعامة ين ممد ابن يهد: بن لسالسا ا٠ 

بالديتةمات من وهوآخر ، ذللث، قل وقل; ، ٠٩١منة مات الانيتة، مرق عمر وولاه صحن، صح ابج؛، رم 
([،٤٥•وتهدم،)م/ مزالمعاية.]ت؛رس،)ا/ممآ(، 

رقدرّوا*ا- هند• وهي يزيد- ين —ام، ال طريق من الأولى: ضص: م الصف، ذكريا القمة ثذ. دضهجه: 
ثح:ا-م>صخيآ(ّرمسالحاسلاينبرإبيابن

(^١٥٢ايثودرأ/الدر ْ/ارا(،ومسسمطي،ي 
لهنده،التالية هي الئايأ؛ واسق اكر. ى—وابن الحجة قي اكدمي ونمر ، الماحق، الأنياري»ي ابن 

٠٠ هنالثا وتخريجها 

رعوحطأ.أرماتتأ، رءا(فياكترسب: 



عمرننس واتذى • فقال عمامته، >اسمطت حتئ يجلده يزل نلم ذراعيه، عن نحر 
علنواحملوْلآ، بابه، ألسموه رأسك، لقربت ١، محلونأل وحدتلث، لو يده 

ص1يغال؛،ارإل لية-ل ثم خفا، ليقم نم بلائه، يه تمدموا حتن آحرجوه نم ، ءبل٣؛ 
نومه.سيد وكان ، هللث، حئ نومه فير وصيعا يزل فلم • فآظأه* العلم هللب 

أبوحدثنا ت نال الماصى، حرب، بن الحسينر بن علي، عبيد أبو أُمراا " "١  ٥٣/  ٤٨٣ا/
عنحازم، بنر يزيد عنر ، نيد ين حئاد حدتنا نال؛ المقدام، بن أحمد الاثعثؤ، 

الدية،ئدم صجيخ؛نعنل، ت له يقال تميم بتي من رحلا أل ، يساررْ بنر سلينان 
الزلكزح:ني ملم الذتمررواه الحدث ني ذلك، ست، تمما التحليق ميماعم لأله الخوارج؛ عن بمي )١( 

,I٤٠ ح ش نحوه الصنم، عند وتقدم (، ٧٤٥) ١٠٦٠
)أ(في)م(،)ط(:»واحتالو،أ.

ندرصغيرعلن ارحل الصحاح؛ وني العتر• تدرمنام ملن الصغيرالدي الاكافط ؛ االتش_،• )٣( 
<مائةاب.٦٦١الل-ان)ا/ وانئلر: (. ١٩٨ابنامءرا/

ماتمة،واكاتية مكّورة الأولن ت ممهملت؛ن عل ابن ؛ - معجعة وآخر، -»|•، i»p•بوزن )؛(صسيغ؛ 
عمراتهمه العكرتمر: ائواحمد تال لهإدراك،، ابنّ-هلاكإلي، ت وينال باكمغير، ويذال،: 

عنالرزاق عجي روئ حيث، ؛ تاب، انه وي ر وند *ندا . ١( ٦ .٩ ١  ٦٨الإماية)ه/ الخوارج. براي 
ندا عيهات، تال: . كداوكدايمولون ئوم حرج ند إله لمنتغ؛ ٣، الحرويية حرجت، ت قال معمر 
أونال:رحليه. من الدم مال حنن ندصربه عمر وكان ت نال • المالح الدحنر بموعنلة الأه نمعيي 
اكبُالردضاضالأملوانئلر: (، ٤٢٦/١١)٧٢٠٩•.مغ،مدالرزاقح: انظر: ءمهِ. 

•تالأ.)ط(زيادة: )ْ(في)م(، واايدعسإيص)اما(. 

عمر.من سمع لم سار بن صليمان أل إي ثقات رجاله • مشلع  ٠٠مقال إ ٠ ١ 
•روءه،دإردلي ابر طعن صاحِاحديثا، صدوق، بمري، العجلي، المدام: برالأ'؛عث،آممدبن ا٠ 

واحدء.غير وثنه المدق، اهل من لائه فيه؛ يوتر لا اوهندا عدي: ابن تال ٠ الجوف الجان يعلم كان حيتا 
والكانف(، ٨١/١وتهذي_،)]مريب)ا/آأ(، .ات،طهاله. العاثرة، من •ممة«. uُلالدمي: 

([.١٣(،والخلأْةص)٢٨/١)
،;.١٤٨صة مات ادسة، المعن ثمة، احوحرير، ابربكر، العرى، الأزلي؛ نيئ م، حازم م، نيئ ،٠ 

ُتهنس،)اا/لإا-أ([. drw]مرب)آ/
منبعة، سالالنقهاء احي. ناضل، تتة - نلمة آم ونيل: - ميمونة مولن الدني، ، الهنّتح، ننال■ م، لئنان ح٠ 

وتهوب)إ/خآأ([.(، ١٢٣١]تقري_ا)ا/نالها. وتتل: يعدالأتة، مات تماراكالثة، 
)م/هآآ(وندترنت، ١١٣٨واللألكا5يح: را/اْ(ءخمرأ،  ١٤٦الدار.يفيسمح: روا. لميجه: 

ابيعم وضاح وابن 'ْا)ا/اه(، المزح; ني الدارس عند ومعلولة مختمرة، اخرئ طرق من التمثة 
ُالما؛رتيفيءميدة(، ٤٢٦/١١)٩٠٦.١rالمنن،ح: ني ومدالرزاق (، ٠٧ءنها)صأْ، والهي 
(،ح:)ص٣٠٨٨٧٢اوكبرمحرح: الإبانة قي بطة وابن 0إر)صآ0.أ0ه ادديث،ح: امحاب، اس، 

ترانرر،تيانمرسودرآ/آْا(إد ^وعزاها الحنة ني دالامهاتي (، رص٧٧٥٨٩٤
طرتهاوالقمة،رسرع ( ١٦٩.١٦٨رْ/الإصابة ني حجر ابن الخانظ طرتها: جمع رند ■ الحجة في مي الند 

٥٣



؛تثثص_ء^^سءء^ء—

نعث- ثق - عمر ذلك فائر القرآن، متشابه عن يسال نجعل كتب، عنده وكانت 
أنت؟من ت عمر له نقال حلى، عليه دخل نلما ، ، J^Jlعراج؛ن له أعد وند إليه، 
،٨،ا/ فجعل إلمه، أهوئ لم عمر، النه وأياعيد/ عمر٠ خمال ٠ صبيغ أثاعيدافه I نقال 

وجهه،علن ميل الدم فجعل نجه، حتئ يقربه زال فما العراجين، بتلك يقربه 
•رأّس* ُي أجد ئنتأ ذهب وافه فقد أمرالؤ٠نين، يا *حسك ت فقال 

عآ/ن٠ ذروا والداران ؤ ير نفعن يسأللا، يمن قاتل: نال، فإن الحسن: بن منمي قال 
والهجرة؟به والتنكيل الضرب، استحى ه وفرا فالخاملأت 

تآدئل٢،إلنلما ولكن المسألة هندم بسبب له رٌ- عمر- صرب ثكن لم له• محل 
شغلند مفتون، أنه علم يرام' أن نبل من القرآن ءتس-ايه من عته أل يكان ما عمر 

fliyعالم من الواجمات علم يهللب اشتغاله أن وعيم نغعه، عليه يعود لا بنا نقمه/ 
أنهعلم فلما به، أوش اطه. رسول سن علم وتهللب • به أرن والنرام الحلال 

وحشبه، ينكل حتن منه يمكنه أن تعالئ اطهل"أ، عمر سأل ينفعه، لا ما علن ممل 
٤٨٠ا/تعالن اطه فأمكنه غيره، هنداوش في ممدرعيته عليه/ يجب رلع لأيه بمحدرغيره؛ 

فخازوهمالقران، بمتثابه يجادلون أقوام ءسيكون ت - ثق - عمر قال وقد • منه 
تعالئا.افه بكتاب أعلم المسن أصحاب فإل بالمن، 

بنعاصم حدثنا ت قال المثان، عئرية بن المحن أبومحمد حلمنا —  ١٥٤
ْا/عءنيئربنءبداظه ءنيزيد؛نأيىمثب، اوثت؛نمعد،/ حدقاقال: علي، 

يجادلومم؛شثيهلْاا نامأفلنءمر؛نالخهلاب-ثق-نالث ابنالأشج، 
تعالزا.اطه يكتاي، أعلم المنن أصحاب فإل ف>دوهم؛التتن، ١^؛^، 

اطهرصي - طالب أبي بن علي عمر بند من كان وهثكدا ادننئن: ين نحند قال 
 tبه.ماهوأولن إلن ورده عسمه لايعنيه عنا إسان إداسأله ، ٢ تءنه١

)أ(فى)ط(:أباوغأ.«مألأ. )ا(ني)م(،)ط(:
.رتال:؛j* )ط(: ؛ي)م(، ، ٤١• *دبه* ■ دشأط، منرم،، الخلألةماتط لنقل  ٢٣)

•٩٣د'ثذماسشافىح؛ ريه•، أط،؛ رْافيرم<، 
=الأصل، ني دماونع • قيأ المحراب وص )ط(ت وفي)م(، •منهما•. رن(؛ الأصل، )٦(؛^، 

٩٣محاح؛ دٌمبمبم يب الكلام نندم ■ متتبع بم"ت - ١٠١



ابنفقام ملوز• يومأ: وحههأا،.تال اش طالب.م عن ووي /  ٤٨٦آ/
»ىساضءسه1،سالله: الثواداثدىفىب ماننال: الكوًاءرآ(، 

قال:ثم آو!مرآخرتك؟ آمردتاك ني يثعك شيء عن سألت ألا ولأسألثعتأ، 
ذلكصننتاولؤ/ص

ويردودها،المساول ، عصل١٤يكرهون وحاJدا، محدممأ الرألماء وند'كان طن:  ٤٨٧\ا
النمالهي عته، ثمرا/ واسمدالاكى ١^١۶ خولأمن صامتي، بالسؤال ؤيأمرون 
التي JUjالآمثت>ْ<أ>•••؛. ص •_ امالأ>••؛. ر-لض؛ رقاك يل .م 

الخديثفي -كما باه الكتر-رالماذ علن مات طالب V)،أبا النح؛ ش ثاك.محلأ -بلا فهو ً)ن( 
، ٠٥١بهانداشهدلك كلمة اش؛ إب لاإلثه تل راعم، ت فنال م جاءءادي الونا؛ انه،)احضرته 

اطهرمرل يزل فلم اكللب؟ عبد مثة عن أترغب ت فقالا أمة، آبي بن اش وعد جهل أبر وعندء 
ع-دالمللب.ملة ؟لن ظني ' ماكلمهم آخر ٍنالب ابر تال المالةحش يتلك ويمودان يعرمحهاعله 

.^!؛،٠ أيه مالم لك لاسغفرن راماواه ت م اش وصول فقال اش. إب لاإلنه ث يتول ان وأبئ^ 
اjخارىح:رواه ;ا.  ١١٢اكوا:] ه لننشرض ةتو؛وو\ والدينانيراآه لأم ناكان ؤ اشتعالئإ: فانزل 

إا،فرّورةإ؟)ا/؛ه(،وبىك؛^دمفيالإءانحث
(وغٍرمم.٣٣)ه/(، ٤٤١، ٣٦٢واحهد)ا/7آأ، اأب)آ«ا(، واكاتيك: النمص، 

. ٤٩>هافيح: اسق وتقدم وننالآ7نى، »ءإمح«، )ط(؛ وفي)م(، )ا(كذافىالأٍل،)ن(. 
فيؤتنيه نزمه وكان علل مع اخارمحيره له الخوارج، رءوس اتقواءس ن همداض )الآا؛نالكواءت 

.٣([  ٢٩الزان)م/تلسان عر.وٌ. وعاودصحبة الخوارج ذعب ص رمع وند الأسئلة. 
)م(فى)م(،رط(ت»ذاكأ.

اوالتنضيل،الإعفنال، من والعقل؛ محيمر. وعي اكاشر، وفمترعا ، اعمل؛ ث )ط( في)م(، ر٤( 
النهاية)؛/؛ءآ(،انظر؛ • المعة اياتل أرادث تشنير، ت أي فهومعضل؛ الأمر أنمل قد ■ يقال 
ان)اا/مه؛(.والل

الإماممند ومنابما•. شدادالمسال ٠الغلوءلات؛ نالالأوزاءيث •العلوطات•. رواية؛ وفي )٥( 
شاة=ت كمايمال فيها، يغلط إذاكان غلرط؛ متآلة •يمال؛ الشثايي؛ وتال (. ٤٣٥أحمد)ه/

التمر، •—سد؛• ت كثير اين عهاالخ-اننل- نال ■ يره)ْا/ر،(من'لرق،تعد؟دء تنجريرفي ابن روا• )•( 
UU/0( . إنىاين وعزاه)اللمالرفيجا٠عيان عبد اين ورواه ماكر. افونينيالآر)ْ/ا؛آ
٣١٣ت ح الإبانة ز بملة اين ورواه ، عمياء٠ عن محال •أعمن ٠ بقوله المزال عبي، رد يقر ٠ ١( ١ ٤ / ر١ وقفله 
)ص«ا.اه(ا ١٨٥اسح: أخلاق في المف ورواه (٠ )ص٢٨٢

(،١٣٤• )T/  ١٧١٥ر.اامح: )ْ/خأ(،  ٨٢٤• رح: (، ٣٤• r/ )الفتح ١  ٤٧٦رس(روا.1لمخارىح: 
١٨١اءح: العالواكنن،فيسمق دنيادد>أ/يآآ(، واح(، ٩٩'ولللث،نيالوطآ)آ/ 

)ص٨٨(.
أيونال سعاو. ين اه عيا إسناده في ااكل.ري:• نال (، 'ا/٩٨داودرعرن رأبر )ه/هم؛(، أحمل رواه )•_( 

العلمونضلهفيجا*عبيان البر عبد وابن ١،، ١ رأ/ والفقه الفقيه في الختليب، ورواه مجهول•٠ حام؛ 
)ص'ه.ا؟(. ١٨٥العياءح: أخلاق ني المف، ودوا. )آ/؟ما(، 



أجلس ضزإ تغرم؛ م فيء عن مال من جرما: اسن في اسن ءاعظم .: 
والجدال.الراء من خويا محنيا كل نسأكاال*،. 

المراءودعوا الفف، أمحل ؤئا الحديث، أهل ؤيا المران، أنل يا اش ناموا  ٠١
،٨٨٨أضم، واتكواشسضشمذ/ الدينءا، يي والئنونة والجدال 

نقداض. شاء إن الواصحة، المنجة علن وئكوثوا الرشيد، الأمر ستقمر١اقم 
واشالمنيضآحما.لأالمابممامضصف. 

ا"ا-أاب
صالياش كلام القرآن بأو ذكرالإبمان 

شممرْءظاوق القرآن أى زعم ومن ساووق، ليس وأةكلامه 
لمالدين السلمين نول أ0 - ؤإياكم اه رحمنا - اعلموا النسينث ين مغمد يال 

نمالئ،اش كلام القرآن أل وحديثا نديما للرساد ووسوا الحي، عن قلوبهم ، يزغل
عناض تعالئ مخالوقا، يكون لا اه وملم اش، ملم من القرآن لأن يمخلوق؛ لس 
ذك.

مt/ ٢ ١/ ايلمن، اتمة ونول - ؤ؛قء - الصحابة وقول والمة، القران/ •' ذللث، علن دل، 
والجهمي]محدارمالعياءكانر.حيث،، لاينكرهنذاإبجهص، 

مهيجفيها، ليزلوا العلماء بها يئالط الي المائل أراد ( ٤٣٥ الخديث)١/ زثب . * • • ًًحلوب 
الهايةينع،. لا معا إب تكون ولاتكاد الدين، في نافعة ض لاقها منها لهي ؤإئما وفتنة، ثر بدلك 

.(TUA/r)
)ط(.عن)م(، محافل التجتن مابض ٠( - )٠ 

ولعال٠اامح.»تزغ•، )آ(في)ط(: •بمتتم• )ا(؛ي)م(: 
روالخهعية)ط(: ، *امش)م( وفي زاني؛. فهي لهاعتا، محل لا والماء • •فعندا )ن(: الأصل، في )٣( 

.٠١٦٩يح;انتلرء•' ونمقابهمتة، • كافرة* العلماء عند 

(،رابج١A٣١/٤)٢٣٥٨(،ويفياساJلح:٢٦٤/١٣)٧٢٨٩صح:
الأمفي الشافي الإمام ا. ررأ (، ١٧٩،  ١٧٦را/ المني في واحد (، ٣٦٢آآ/ اللمة)همون في داود 

رالمق،فيراوغُىفيشرحاث)ا/و-م(، رالخف،ماصواس)آ/ه(، (، ١٢٧)ْ/اآا.
. ji>j؛ij(AA.AU)_ ١٨٠احلأقسءاءح: 



^ٍ£تابصي

هاش كلام سمع حش فاجره اتجارك المشرم نن أحد ران ؤ نمالئ; اض تال ل* 
مابمد ثن  Ajjjijpvئإ الث؛ كلام يسمعرن نهم فريق كان رفد ؤ نمالئ: رقال لتوبة: ا] 

fUr  :وتالتعالنلنيه.ه: [*؛. ٧٠ءهإوهه]القرة ij(، ١^١^؛اكازإنىر1وو أيها/ يا
/الئى ورسوله بالل؛ فاثعوا وبميت هويحي إلأ لاإله والأرض السموات ملك له الذي جميعا  ٤٩> ا/ 

تمحلإ؛ - ال،لؤمن ونالمرأن. وهو [، ١٠٨الأمراف؛] ب وكلماته باللب يدمن ائري الأمي 
[.١٤،الأعراف:] ب وبكلامي بر'ّالأتي اثس عنى اصغنمتك ز إؤ 

فيهحاجك قس ؤ تعالن; وقال كثير. المزآن في هندا وثبل النش• بن مجمد ؛اله 
١٠بمد من أهواءهم ائبمت، ولئن ءؤ اا"[،ونالءعالن:عمران:]آل ي الثلم ثن جاءك ما بمد من 

[.١٤٠امحه]الةرة: إذاين إنك 
بميرأمميعأ، متكلمأ، عالآ افه يزل لز اش: رحنه النتن. بن نحني قال، 
والاثاراتنن من وسندتر تمررا،. ندا غير ئال من ، الأشي.اء حلق نل بصماته 

رات.هوعمل علم له من ممنها إدا ما يكرهم، من ستوحس لا الذين العلماء وقول 
العصطريق/ إلن هدايته الله أراد نإن زيغ؛ ملته ض من نمنها ؤإدا ونهما، علما ن  ٨٩

3اولأءتهأنلم.يرح، لم ؤإل مذهبه عن رجع 
حدثنا/ ت قال الثكتري، دؤح  ٧١ Cjiنائح ين محمد جنر أبر حديتا - " ١  ٥٥ ٠١١٨

)ط(.، )م( عن صاهط اكحتن بين ما ٠( - )٠ 
.اكعرا ولعلها ، ءكذاء الأصل ني ت )ط( هاص في تال ثم ا ءكذاء ت )ط( ، )م( في ا ١ ١ 

)ط(.)م(، من ماقلة )أ(اين*ت 

ب؛صعيف؛ إمثادءت  ٠١٥٠
ثقات.رحاله ويقين )آ/أه'ُاآا(. الخطيب تابيخ ني كما صعيف اكمبممرت ابيد ب ين حمد م٠ 
سعستة مات السائمة، من فاصل، تنة، الكوفي، ١^^٧، اشمحم، ١^٠^٠^، الله• همتد ين لجصن ا٠ 

([.٢٩٢)y/وتهذيب، (، ١٦٨تتةريسا)ا/. بعادها^_1، ت ونيل وتلاتثنبعد١؛؛؛، 
العراق.علن هثير؛ بن صر ولاية في ماٌتا الثالثة، من ثقة، الكوفي، ■حمزة أبر السلمي، عيد؛• د؛ن س٠ 

. ٥١٣ : فىح تقدم حافظ، ثقة ١هراريت يرإنناق ا٠ 
منثبت، ثقة صحبة، ولأبيه بكنيته مشهور المثري، ربيعة ين حييب بن اه عبد ت الملم الرجمن يوب ا٠ 

•١([ ره/٣٨ وتهاويب، ، ٤( ٠ ٨ / ]تتريب،)١ اإسعين. يعد مجان الثانية، 
وتخريجه.فانظرء التالي، الأتر ؤيقاربه • الإستاد به—يا لة تخرج علن آنف لم دمحريجه، 



الحسنعن المزارى، أُوإسحاق حدسا ت تال ^، ١٦\لأبى اتجيد مد ض يصآو 
•تال المالمى، الرحمن عبد أبى عن عبيدة، بن نعد عن اشءص، ١^١٢٢ عبيد ابن 

المرأنهندا إف الناس؛ ارأيها ت منبره علئ ينول - محقي - الحهثاب بن عمر ممعت 
لنحمت مد الإسلام فإف أهوافم، عش ءهلفتمرْلآا ما أعرفي فلا اض، كلام 

لأحديترك ونم السنن، لكم رصعت رند وكرهآ، طوعآ ندحلوْ الناس، رداب 
ان1أووائندئث، محمحبندتي؛،فابنواولأتتدنوا، 

^٠؛■٧٦/ ئ1تتائلأاا. وآمنوا ئمخنمِ، 
٤١٢٨بن حدتاعثمال تال: انحاري، صالح بن همداش اخرنأأبومحني - ١  ٥٦/

عنأبىعن ءنتثِينضء(، حدقازير، ٠الت '-ته، ؟؛/،
ملأاض، كلام ٠امآن محقه: - الحطاب بن عمر تال I قال ناتئ، بن اش همد الرعراء 

علنا رصريوْأ 
حدثناقال; البثوي، العزيز عبد بن محمد بن اش عبد حدشاأبوالمامحمم — ١  ٥٧

الحمداكمي«.رابنمحي )١(لي)م(،)ط(: 
البت.والصواب االخسينينمداضا، )ط(ت )آ(فى)م(، 

اى:والتي؛ والمئل اللوي هتاممن: والعطف وعوتمحيف. اءظممر«ا، )'آ،فىر)م(،)ط(: 
.الوائة العاتي إلن الصصحة الئلاهمْ معانيها عن ومرملاالأيات ثلوول 

.ااحمر، وفي)ط(ت رغم•، ليي)ن(،)م(ت وءندال-ارمب، الأصل، كذاز )٤( 
رتضريرْأ.)0(نى)م(،)ط(:

نيتقدم قرك، حديثه ثم1ز اخرأولم اختلهل ويرصدوق، ■ سلم دثثبما;ي اجل من ٌعتف؛ لم؛اد*: - ١٠٦
.٧١ح: 

■١٦■ح ن، نندم ■ الحب ب *وأبن م• م٠ 
،٣( ١ ٨ / ]تقريب)١ الخاصه. له روئ الرابعة، من ثنة، الكر؛ي، يعن ابر الخمرُي، • بت،'؛؛؛liلنأ ح٠ 

رتهد,ب)إ/0ْا([.
(،__^،)_TAYالثانية. من ، ١^٠٧ايوالز>اءالآكر، داسسعا؛ئ: م٠ 

■([.١١وتهذيب)آ/ اكقريء_،)ا/مه((، 
.١٤٥، ١١٧ازح: م أحد ين اض مد نحو. روئ  والدار.يفيسهح:(، ١١٨

وسراو؛بمنىفىالآسا، يءالنالهية)ص'م-ا(سءقائلس. (، ٣ْ٨٣١٧/٢م١)
يهء. لٍث،.عن جرير *لريق من جبهم -ّختمرأت ٢٣١م٨/١ر
٠صحح إمتاد•; ■ ١٠٧

. ٨٦ت ح قي نندم ثقة، ين اود د٠ 
ءم=وتد يحننل وكان صدوق، بغداد، نزيل الكوني، ض، ين الرجمنن مد بن عم ■*ُما'^،٧ م ا" 



ساف،بن هلال عن منصور، عن الآار، أبوحفص حدثنا ت نال رشيد، بن داود 
قرلياهناه؛ اريا فقال.' ييدي الارتر بن حجاب أحذ ت نال ؛وإزذإإ.أ ٢ ١ ءروْل عن 

كلامهء.من أحب بشيء إله/ ثقرب لت فإثك ، اصتهنمت، مما تعالئ اش إلئ  ٤٩٣٨
بنسويد حدثتا I قال الرورى، عوف أبى بن أحمل اف حدثتاأبوعبد — ١  ٥٨

•ىدمر؛نىحمال.ثق.ءننل/ ت قال طار، بن حدثتامعاؤية ت قال معيد، ،،/م 
اشكلام ولكنه محلوق، ولا  ٢٣دحالمل*ليس ت قال محلوق؟ أورى أحالق القرآن 

وساكح.•أم،، )آ(في)ط(: البت. والخراب امء،، )ا(في)م(،)ط(; 
يسحالقآولأ.خلوتا•.: JUi«)٣(ني)م(،)ط(: 

يناه لمد اث ثي كما جرير تامه رند ، ٤(  ٧٣وتهذيب)U/ ْ(، ٩/٢الثامآ.]مرس)صغار ن حم= 
س)ا/\،ا([.

■١٦م.^■تلأم اكتم' ابن م ّرد؛ ٠ٌ 
]تتريبالشاكة. س ثقة، الكوم، مولاعم، -الاشجمير، إماف ابن وينال؛ يساق؛ لأل؛ن *٠ 

)أ/0اآم(،رتهويب)ال/سم([.
من، أرش• الذمي؛ تال ا لأبيه الصمة أن والصواب؛ ٠ صحّيه ني مختلم؛ الاشجص، قرش؛ بن ووة ف٠ 

([.Yin/Aوتهذيب)الميب)^ه'ا(، ]الكاشف)آ/بآم(، معارة. تل^،^iiالثالثأ، 
أجمدين اث وعبئ ، ب( ١ )YU،3 الإممان م والخلال ، ( ٥ ١ ' / ١ • ر ٌمش صة؛ي أيي ابن أخرجه دممه؛ 

والمهقيالسالف. عقاتد ضمن ( ٢٣٣ )ص الخ-همتة علن الرد م والدائم للل)ل/ا،ل(1 تاثح نر 
مرالإيمان همر الخلال نموء وروئ وز،الأءتئادل)صلأآحمز <، ٠٣y٦/١يالأساءواففات)

^يز،خارن،اسالانمارضإنا0ص
(١٣٢.)

ب:حمن؛ -إض: ١٠٨
االتالمر الحديث فير الرحمننر عبد ينر معبد ابعه لكن • ٢٧٠ح م ترجمتث تقدمت إ ضعف يه وتدث ٠ّ 

ا.غيرهوتابعه i الحديث اتهموءبرثة أثهم إب وموحائل، عيدالحميدالمحمايير• بؤر تحنن ايخّآ يتابعه 
به1او.اكامات.س الج>مخعا(ُء؛رث انئلر: 

التامة.من صدوقر، نون. نم الهاء، ومكون الهملة يضم الدهم،. معاوية أيير ا؛رر _؛J؛ بن معاد،ل ر٠ 
طرمحكمام،اصّ^^^ثربح؛ 

سملهرصام-يىس>قاخرئدمبمه:ددا• 
راللأمارح^>هآ>أ/حآ\(،^قاذداللف(، 

وذكر.ابغادىز،ُس>ا/معم(وء؛رضإؤ الامهاء وايهمرنروأم،نممر،الخلية>مععا(، 
مائلم داود وابر التالي، الحديث ؤي اكنف روا• والحديتث، (. ١٢٠)ص إمتاد٠ بدون الماد- افعاو حلق 

_____وابن )ا/آها<،  ١٣٢اسفياثح: بن وعبداه الإماماسد)صهأأ(، 
عنراشد ين معيد طريق من -بميعهم ت ( ٣٨٣/ والممات)١ الأسماء قي واليهيتي )ص٩١(،  ١٥اوستةحت 

اوتداسناضابنسيأنت وقال الهقى.فيالأمحقاد)صهم(، يه. ٠ ^^٠عمار. ١٠٠٠
العلومختصر عالئ تعاليقه هي الألباني وتاو ([. ١٨١الستة)آ/]منهاج .ا .محمد.جعغربن عن القول هندا 

له.معيل. متابعة وذكر ، ٠٠مريد.قي ضعف علن مسلم، شرمد ملن إستاد 'منيا (؛١٤رللذهتي 



Uu *؛>^.

٩٤ ٤ ا/ حدثناأبوداود نال.' ، محلل محمدبن حدثتاأبوعجياف — ١  ٥١/
 ٧;^JIJ : ،/سا>أ<انمنيناش"<اي:M

عنمحماولْا١٠ جعفرين مالت ثال؛ عمار، بن معاؤية الرحم—ن-مةل؛ا-عن همد 
،٩٠ا/ومو ئال: تعالئأ*أ. / اض كلام تناغذولأمحلوق، أليس ت نقال الئزآن، 
•ثزيدأة بن وروم داود بن موس ءنه ردئ ، ض/، رائد، ب؛ن 

بنحدقاحموية ت نال امؤض، إديئس جعفربن أبومداش حدمنارص - ١ ٦ ٠ 
ا/آبم،دصلالأاس. محمدبن/ حدثتاجعفربن ت نال - جامع؛روين مجد -إمام يوض 

محي،.رابن نيادةت )٢(ش)ط( محن)م(. (محانطة )١ 
الْشاذكر وكاكراحم. كنب كعا؛ي الرحمن• •أبوب والصواب؛ الشح. جميع كذافي ^٣، 

وجت.ذقيو■
ا-فنا.رابن )ه(في)م(،)ءل(زيادة: محن)»J(. محاسلة )((•ثقة•: 

)ط(.، محن)م( محاسل اكبمتن يئن ما ٠( - )٠ 
وحدسا•.اح ش)ط(: )٧( اممة•. ُكان: الرحمن محمدبن بمدامحم جاءبهتداالتعريف في)ط(؛  ٢٦١

ب:حن؛ -إّااد»:  ١٥٩
ساسثر;،ميرذييم، _.>،_، الدامحطي، ايوض رالوار: اداح س زن ا٠ 

وتينيب)آ/احأ([.لءريبرا/لأا"ا(، ّاتثاأآ،و. 
العاشر؛.من نمه، محفول، بغداد، تنيل أدواصلي، كرم الرحعس' ابدب داص س ب ب■ د٠ 

وتخريجه.ابق سالالخدث ؤبماني ([.وند ٢٢٣/وتبمذيب)•ا .(^ ٦٦٦ل'قريب)٦! 
ا-دادةمحن العلماء، كار محن المن، محمسف حاسل، ممة الأشعث، بن ان محليالجياش: دارء م ا٠ 

وتبمدب)،/ااا([.لم.ب)ا/اأم(، >. ٢٧٥اتّة مشرة، 
آنفآ.تقدم 

ب.٠صمف؛ إمحتادء؛ - ١ ٦ ٠ 

سم:ثانمارظيكافىاس)م«اا(.ص٠ 
ءّدئ• • إمامجاُع؛زيئن ■ تالالخلتلي العروقيسوبمايدجمرالتزُيي، صف■؛ن؛لدم،س*اللت• ٠ُ 

([.٦٥.1شاءالحوّث)أ/أمي(أواكدلن)آ/أ
.ءثرء الحائية محن حانئل، ّوق ءاوالرامحي، ل؛ وينال ابوالغفل، الرمحعس، ددءل؛ ٌ*صد،ن ؛ن جطو ٠3 

صبمايغم ٤ ح: ني سق نتن. يله، الإمحتادوالكلام امحايمة وتهذيب)أ/ْ'ا([.٠ ١( ٣ ٢ / ]تتريب)١ 

ورا.اووايتياادر'اكورم/مآأ(لأبنواكنات)ا/بيم(، روا.الٍّهتيفيالأّا، يمين: 
.١( ٤ )A ص الجن ني الامهام وروا• ايفأ، محردؤه 



حدثنات قال - معد ين اللث صالح.كاتب بن اش عبد حدتنإ رأسالع؛نلا؛.دالت 
مرآةؤ ت تعالن نوله ني هماس ابن عن طلحة، أبي بن علي عن صالح، بن معاوية 

•ىخفق^ا تال• آ،  ٢٨الزر؛ت عوجزه ذي عرياغم ط ! ٧٧

جعفرإلئ فكتب الحديث، هندا حنبل ين احمد باغ ت يوش ين احموية ئال١٢
يهنياأحمد ثر يإجاززه، إله فكتب يإجازته، إله يكتب ئصيل ين محمد اين 

االحديث*ا؟ هندا صالح ين افه عبد عن ناش كيف • وثال أ* الحديث، 
ينالمنن حدثنا/ نال! المهر، أيوب ين عمر أبوحفص حاودتال"ا، — ١٦١ ٤٩٧٨

يوّفبن يُمن زكريا أبي عن الاصار، من ، ٤٧يمنأخ ذالت الزار، المثاح 
الئرأنيقول عمن رجل آله ومإدييس، بن اش ا عبدأ ممعت نال الرمي، 

قال:لا. قال: ساثناض؟! قال: لا. نال: مناليهود؟! مخلوق، 
ررنناذَافهأنئل: منمالتو-مد. قال: فمنن؟ قال: لاه ىل: منَالجوس؟! 

زعمفمد مخلوق، القرأن أف زعم من زنديق؛ هندا التوحيد• أهل من هندا يكون 
يكونلا فالرحمن ه الرحم الرحمن اللب بمم ؤ نمالئ: الله يقول مخلوق، تعالن اش أف 

مرنهانهرمن يشع يدير■٠ دببض •ئرإن بتن ش مشهودة ك:؛رة مدينة أاأ'باسءين•؛ 
الباليانمعجم اتفلرت الرأسي. إليها سب رند • الرساس ت إليها السبة ش والشهور الخابور. 

)ط(.ينانمهتينماتطس)م(ا . ٠لوتال٠ )ط(ت )أ(ءي)م(، 
)ط(.من)م(، صانطة ر؛(ءليا: ءحدثشء. ت )ط( )'مآ(في)م(، 
)ط(.)أ(صاتطةءن)م(، ءعبيداف•. )ه(في)ن(: 

ا.إمذادأ:

البخاريعند العدائي جعنر ين اه عبد بن محمد تابعه لكن عجهول، وص المإح■ ين اخن اخو به•'  ٠٠
•١^>^^ يي ى أجمد بن الته همد عند ل؛رامم بن وأجمد 

التخرج.قي كما مثاح لكنه السابق، الحديث في نندم يهم، صدرق الم؛احت بن الحصن ت فته ر٠ 
صةمات العاشرة، كبار من ثمة كريمة، ايي ابن ■ له بمال بغداد، تزيل الخراسايب، ارض• يومف بن مى حم٠ 

.٣([ ٠ ٧ / ١ )١ وتهذيب ، ( ١٣٦ T/ ) ]تتريب الاتت؛ن. بعد وعشرين يضع 
ه.١ ٩ ٢ ستة مات i الثامنة من عابد، ئب ثقة الكوم، أبومحمد ، ^^، ١٢١^^٠ ابن إدييس• ين الله ب ٠ 

•([ ١٤٤ره/ وتهيب (، ٤ ٠ ١ / را ]تترب 
>قارباآ(،الإيمان احمدفي الأم محن والخلال (، الماد)ص٨١١أسال 

^^داهبنأحمدفيافةح:بمآأ>ا/أاا(،وا؛ن
وذكرْالدهيفيبه. . الزش. يرسف بن يحين محلريق من جمجمهم (; ٥٧٣اعرئ)آ/الإبان في بطة 

•١، رص٨٥ مختمر• في الآلاتي وصححه العلو، 



.الزيدئت* أصل هنذا •خلوتأ، يكون لا واش محلونا، يكون لا والرحيم محلوقآ، 
:٢٠النتن بن نحلي أالأ  ٠١
t\M\علي بن الحس ماك ت نال ا'-وسكردينتيصخو'قإ  ١٦٢/

رحماكتقول فا ضَنداحتلفواسئفىامآن، ; ٢٢١^نقك الخلنانى، 
هنداء.ماثعرفر"'آاغير مخلوق، غٍر ءالقرآنكلاماض، قال: اف؟ 

أسهعالم يقول هارون وسمعت ت عوف أحمدبن قال — ، ١٠٠  ٦٢
رآنالقال نمن علئ ينكرون وهم إب وأنلزالثن بالدينة الملم أض أحدآس 

'ط١٧٨^. المنن١١ بهثذْ أقول اوأنا ت هارون تال •/ ويكئرويه* مخلوق، 
•هارون* تال ما بمبلؤ أقول ءوأيا ت عوف أبي بن أحمد لتا وقال 

،٩١ا/علن ونف امن يمول: هارون وسمعت نوف: أبي ابن —-قال ٢١٦٢/
عومخالوقا.فهوكمزقال: غيرمخلوق، ولميقو: القرآنبالشلف، 

أبوداودحدسا قال: انمثار، محلل بن محني اض ح-دشاأبوعبد — ١ "٣٦ 

)ط(.، عن)م( مانط النجعت؛ن مابان ٠( - )٠ 
الرحمسعد بن احد : وم . • xljوامحمدا عوف•. أبي بن محمد بن •احمد ت )ط( ، ر)م( ا ١ ١ 

Sمشايخ ترجمته»ي /ت كما - موف ابي ابن  I_I .
ايعرف،.)'ا(في)م(: )آ(الها:،اثطةمحن)م(،)ط(. 

ا.يحتملهالأصل رماني اسان. ومما •المروي،، رم،،)ط(؛ دني 'البزدئتيُ، رزا• *ي ا  ٤١
تاؤيخ: انظر \ذقزووتي. دون همرف ايي ابن شيوخ س ذمْ العدائي لأ0 الغروي؛ انه ت داراجح 

تخريجه.انظر الأثرالتالي، م داللألكام احمد بن اش عتدمد لهوالذكور بغداد)إ/هأأ(، 

-إمتادءتصحح.ا١ 
{T\o/r)or\تم.ح: اللألكالي روا. تضهجه: 

اب.إسادأ:معم.
ب' ' أ ر َ َ ٧

.إمثادءت ٠ ب  ١٦٢

صمن به، لاباس اتلزب محيالغروي، ين تمداه ا؛ي بن مؤمن موابن ١^۶١؛ الله •٠ 
وتهني_،)اا/'آا([.لءر.ب)تآ/مامأ(، نحرثمانين. مامْآموله مات، الهاشر؛، 

مد.إم،اد*:كائنه. ١٦٢

٢٨والألكامفيمحالآمرلح: (، ١٧٣ااآ)ا/ثح:دب: 
بمآْ)آ/ْأ-آ(.

صحح..إسادا: ١٦٣
.١٠٩نندمنرح: داود: •ام 



ا/««ْ

{\

!، ٠الل١ مأمونا. مة وكان - المروري سميد بن حمزة حدثنا ت نال الجستاش، 
ئاJشكمالكنمنأزايني٢،كر، أبا يا : فقلت/ هماش، ابن بكر آبا ؛ JL••ا/ه 

المزآنأف ، من/ ؤيلك، إن؛ ام»عر'آ، / •' فقال ب؟ تمول نما المران، في م / ،٠ 
لأجاوهولأمم^أأ.ينوُضلْ؛، مثويىفهوس0كارس، 

حدثنانال! العوي، اوزيز عيد بن محمد بن اف عبد أبوالماسم حمحعنا  ٠١٦٤
بناف عبد ممعت نال؛ يونس، بن أحمد حدثتا نال؛ العجر، همل بن ■همين 

باقكمر نفد م_أحلوق *ندا أن زعم *من ت تال ثم القرآن من شيئا نرأ المجارك 
.العaليماا
،حدثنات تال البحاري، صالح بن اض عبد أبومحئد احما —  ١٦٥/

)ا(»ةال،;ّاثط؛ن.ن)م(،)ط(.
بخلقبالنول اتهز .  ٧٥: ^ ترجمته مدمن حافظ، ثقة إبرامم: بن إّماعيل هر ؛ ئوت" 'ابن ، ٢١

إلنبه تكلم ادي الكلام من رصعا ■مثن ابن 'مازال ■' احمد الإمام تال • ويجع تاب ولكنه ١ القرآن 
رءرصملن وتاب يجع ند الءس ■ - احد للإمام اتل نيادانبن الممل اى - نلت؛ مات،. ان 

ينله،لم و،،ر مخلوق، الترأن يقول; انه عيه اثنعوا ت حجر ابن الحافظ وقال بلزا. قال؛ الناس؟ 
الذىأ-حاووالأمر (، ٢٧٨تهذيباكهدب)ا/اننلرت اناتابإبياش٠. للامض؛ فقال؛ غلعل وإسا 
مكأنهاهمامتان،حاجان يران وآل انحيءالقرة حديث، لماروئ ائه؛ - والذاعلم - فيه وغلط عليه 

.([ ٢٧٨/ المايق)١ تالر"؛ع ا تكلم؟ فكذ • نعم •' تال ؟ لماتان الهعا له؛ فقيل • ٠ هماحهعا•• 
أس«.)أ(فى>م(،)ط(زياد؛: ااتع«. )مآ(فيرم(،)ظ(: 

•لأنحالهولأتكل٠ه٠.)ا-(فى>م(،)ط(: ااف«. رظ(: >ه(في>م(، 

ابنوذكر ذكر.اينح1انفياكنا«ت،. صدوق، نزيل»لر-وس، ابرمعيد، جمز؛م،'مدُ*ُادزمميت ٠  -
رتهديّ،)'ا/'"ا([.رتترب_،رل/ا<ا<>(، ]اكتامح،ص/ا<«آ(، ساداشر؛. ءاسلائبملا. انهكان وماح 

(الماد)ص٩١١^ى)مأ(،وذكر.اوخاريفيتياسال 
*علية ابن تسمية وبدون إمتاد، بدون 

،ا'ا.إم؛ادأ:ب:

فياكغريي، صاحب تال كما جد، إلن ب، نالذي يونس بن اف مد احدبن ولعله حمد؛ن،وض. ا٠ 
ولاالمارك ابن عن روئ ال الري يدكر لم لكن ■  ٢٨■ م،ح ترجمته تقدت • حاننل تتة ٌ*-دا ، ٢( ٩ / ر١ 

اطلم.واه المضر. م—ايم دلام، ايارك نج،تلامدابن للميدم• المض، حض عته 
. ٩٥ت نرح ترجته تميت يخشك؛يرآ، صدوق ومو ت المجلي ِبن الإمغاداثنان في و• 

ia؛»o_ : :سمتهقال: )أ/هْأ(ُن>يقا.و؛ن؛نس،،  ٤٢٧اامجاللأاكار،ررشرحالأمولح
•فيكر، • ■ ٍله من اية رزاتلامح! المارك ا؛زا 

ءب! -لمةاد،؛رعيف؛  ١٦٠

٠الشن وانمواب اصعدا، ؛ (م



Iيمول أض بن مالك ممت يقول آؤيس ٢ ١ أبيل بن بل إسنا ممت • نال 
.مخلوق* شيء اش محن وليس اض، من اش وكلام اش، كلام *القرآن 
٢٢١الزار\مإإح بن الحسن حدسا ٠ال! او1ثطى، أرب بن صر حدنخا — ١  ٦٦

بنمالك كان ت قال نافر، افربن عبئ حدسا • نال اشنان، حدثناسريجل'آابن I قال 
مالك؛قال مخلوق، القرآن I يقول مجن وس1تمني ارالةرآنكلأماش*، يقول; أض 

•دبممسحممموت* *يرجم(صربا، 
اا/ دالت المحساح، بن الحنن حدتنا I نال أرب بن عمر ا ٤ ؤحدنتال —  ١٦٧/
مجنش تقول ما ■' فقلتا مهدي بن الرحمن همد سألت ث قال نياد، بن إبرامم حدتنا 

'الران••رأ<فى>م،؛-اثلأس)ن(. )ا(»ابي«:
روحدسي•.)أ(»ي)م(،)ط(: ومرتمعف. اشريح•، )ط(; )ٌاآ(في)م(، 

ىسالأصنيفىرحاس)^ه؛آ(؛صلمالتسي: ٠  ً
•مراجع عن بالدي رجة ض ل انف 

.٣٣•' رح نندم • طتك - من راحاءيث اخ،ل1 صدوق، انبمس؛ ام ين سمامل ا٠ 
«ا،)أ/ه؛أ(سيلفيافةح;ْ؛ا)ا/أها(،بملكانيح:

رذكر«المعرى معد احمدبن ابايم ّمعت، ت تال الرامطي، ونير معدبن ءلر؛يى من ،؛غاربة 
الخمر(.من ١ الملل)صزآ٤ كتاب ز الذمي 

تب صحم؛ -إٌغاد،ت ١  ٦٦
التخرج.م احمدكما الإمام تابعه وتد . ١٠٩نرح؛تئزم ■ بهم صديق ايًاح" ٌ ين ا٠ 
.١١٣:تيح تندم يبمرتللأ، تنة اسان: ين ريج - ٠ 
نرالمحاب، صحح ممة ابومعدالدتي، مولامم الخروم' الماع نابع ابي ابن زايع• س اس ب ٠ 

([.٥٠وتهذيب)أ/ )ا/آُها(، تتتريب بعدها• - وتتل -، ٨٢٠٦ّنة مامته تمارالعاثّرة، من حنيل؛ن، 
به.. حدتنامرج. نال؛ ابنه، ءلُض اا)ا/أ.ا(ءن ح؛ ال—تة قي احمد ادبن ب- درا• ٌٌربمه؛ 

فيه؛صحما إصغاد،؛ - ١ ما٦ 
بنراحدنراقه صو سمو تنأ. وص الحنال. هارون ليرتابعه تماتندم. يهم، صدوق الغباح؛ ين خسن ا٠ 

•التخربح كاني اسأدمر• 
.>•'.٠٢٣٢أو: طتّّلأةخآآه، .زالعاشرة، ممة، داتلازا، العروق الّغدادى، يرايم؛نذياد: ل٠ 

.١([ ٢ ٠ وتهذيب،)١/ (، ٣٠]تقريب،)١/ 
(،١٢٠)ا/  ٤٦احدنرال؛ةح: ^٠ ٠٥١وهمد، ( TIVاحد)•^،الإمام ا؛ل ابوداودنرمروا. دره«بم: 

وذكرفم.(، ٠٧٦بملةفيالإبانأامرئ)أ/(،وابن 
ّإساد بغير ( ١٢العال)صْ افعال حلق في الخاري 

اننلر:ّ ■ ٠٢ ٢٨•للتتريبؤ: اإددو،غ وضراليعه فيراكهديبح، ،ا رالبت، وهرمحلآ. ، -■ ٠٢ ٠٣مه •عاُت، التغرمج: ر ن( 
(.مر)٩٨



—s—^ءص£تثثصي

US / الفلكن الجمنر، عالئ كنت سلطان علئ ارلوأر ت فقال مخلوق؟ القرآن / ت يقول د
.الماء؛ا في وألمته عنمه، ضربت مخلوق، القرآن فال! فإذا سألته؛ إلا رجل بى بمر 

بواف4لاااينحديتا/ قال! أبوداود، حدثنا قال! ح،»ثاتااينطلد،  ١٦٨ا/'ا،ْ 
عالئالأمر لى 'الركال مهدى! بن الرحمن عبد قال نال• عمراكوابري، 

فيوألميته عتمه، إب٠صرب٠تا مخلوق، القرآن يقول! / احد يمإُي فلا الجمر،  ٤٨٦
الماءؤ

قالئال! الممثاح، بن الحسنلأا حدثنا مال! أيوب عمربن حدتحى - ١  ٦٩
هوزئادمة،إلا إلنه لا الذي واممه راهم قال! . ويكر- هارون بن يزيد 

عاوهمسناهه«.

حنبلحدثنا قال!/ العزيز، عد بن محمد بن افه عبد أبوالماسم حعا،شا — ١٧٠ا/أ'ْ 
عمنالدورفى يعقوب وسأله حنبل بن أحمل افه عبد أبا سمعت نال! إسحاق، ابن 

كمر،فقد مخلوقة، وأسماءه افه علم أف زهمم رلٌن ■ نقال محلوق؟ المران قال! 
التراحم.كب في كذلك وص يالممض.  ٠٥١اصد ؛ ٨٦٠، رح; تقدم )١( 

)■ا(في)م(ث»الحينا.
سلموقتاله بترمذ، بدءتا< نلهرت • ا-فالصة المرين من وثر صموان ين اتيأجهم عم •آنجهنهء؛ )٣( 

•عليهم وزاد الأزلية الصمات نمي ني واذمتا''انمزلة بتيأب. ملك بنّرفيآم الازني أحوز ابن 
والإلحاد.الزيين ض  ٠١٢٤ن المزي اش مد ين حالي تتله الذي درهم بن الجند تلميد والجهإ 

الملل]انئلر؛ صفاته. ين اف وسليل القرآن بحلق القول ايتيع من آول والجند ■ ٦٩٤■ انثلرع 
•الغرف،[ كتب عن ومرعا ( ٨٦/ )١ والئحل 

.صحح إمساده؛ ■ ١٦٨
. ١٦٧دمبم:صممح: 

تب صحم؛ إٌّادهُ ■ ١٦٩
اكخريج.انظر - وحومة - الشامة صاحب، العباس ين محمد وتدوا؛عه نندم. كما انمثاح؛ ين لخسن ا٠ 
.١٤٧:فىح تقدم • عابد متقن ثقة *اررن• بن هد ز٠ 

صاحبالعياص ين محمد ين اش عبد طريق من تهئ)ا/آآآا( السةح ني أحمد ين اه عيد رواء 
من( ١٣٠رص العال آنمال حالق إسناد-في بغير - الخاوي وذكرء نذكره• • يزيد. سمعت قال؛ الشامة، 
اللمإ.عقائد مجموعة 

٠صحح إٌ«غادهت - ١ ٧ ٠ 
تور، ثبا، ثقة ءكان ؛ الخطيب، تال وتالميده, احمد الإمام عم ابن ٠ الساتي ابوعلي إسءاقت بن ل م٠ 

٦٠)t/ الحفاظ وتدكرة (، ٢٨٦يغداد)ح/ لتاريخ الثمانين. قارب، وقد -، ٠٢٧٣ستة  ٠.])
٠اكف غير محي أجيء لم تخريجه: 



آفليمأ[  ٦١يمران: ]م ه اسم من جاءك ما بمد من ب حاجك فمن ؤ : نمالئ اش يقووراا 
شك؛يلا نهوكانر، مجخلونة وصماته وأمماءه افه علم أل زهمم فمن هرالقرآن؟ 

.محيتاكافرأ، كان به، دباسدين وكازأى ومذهبه، رأيه وكان إذاامحقيذلك ذلك 
ا/ْ'ْمحمان أبو/ - نصيرأم معيدبن حدش قال! أيضا، ا'خبرتاأبوالماسم — ١٧١

راماينولI يقول عيية ابن معن مI تال المزارأ؛، حالف مجالس نى الواسطى. 
القرأنأف يزعم محمد؛ أيا يا ت نالوا المرسيل٦ا. بشرأ إ"الدوسة؟ا-بميت هنذال 

[،٠٤الأعراف:] والأمره الخلي لن ألا ؤ ت نمالئ الله نال ؛اكذب، نقال منلوق، 
القرآن*.ت والأمر ؛^، حالي١١فالحلى; 
١١rُتاءيم خديإنناق قال: ا_ا-صرةأبواض،  ٢jا؛ن\وووي بن

القرأنقال; عمن وسئل حنل، بن أحمد ست قال: حنل، بن أحمد ص عم 
آ،/مءاكافر*./ صال:مخلوق؟ 

يحالأنالشمر باب ناألن إنه ت الألباب لب صاحب قال ، االوحدْ باياء ءالشعريء التهذيب؛ وم • التتريب لي ذا كا 
أسسيمالألأب)-ا/خمأ،سبى،اه(فيب»أصري«نال:

بانمواب.اعلم واه ثوادءا غرم من بالمخ ه*ردءة درمحلة ؛ الشمترُ *باب إلن ابمأ السة 

.اا/د

)أا(صا،طةمن)م(،)ط(.اابقول•. )ا(فى)ءل(؛
٠٥٦٤ت ٠يح انظرترجمته • ايزارُ ُحالم، آ ر٤ ٠ ءاتصر؛ ت )ط( ، ؛ي)م( )٣( 
امامول،ثلءا.ت )ط( ، ني)م( )٥( 
جرئالنولثم الكلام، علم وأتمن يئ يرش أيي يلن تنقه صاد• بيع • الربي غياث بشربن )٦( 

.لهاودعاإلها. واحتع مقاك، آط إنها صنوان، ين الخهم درك ولم مليه، وناظر القرآن، بخلق 
رحاوش€.)ي(في)م(،)ط(: ت.مانالأءتاوال)ا/أأ'ا:ا. وكانرالدْيهودياساياطاظ. 

متح،.احمدين ءعم ت وعنداللألكاتي ، ٠٠٠ الوحل|ثناأبوعمر ت )ط( )م،، في )٨( 
حن..اصادا: ١٧١

وتهاديب(، r'Vا/]مريب) العاثر؛. هن صدوق، الواصعلي، اكبري'*'، لمر؛ عٍدبن ٠ٌ 

والخ-لألفيالإيان)ذ،اهاا(،)ا/هآا(،  ١٩٦ا-محرجبمداه؛ناىوتياثةح: تخريجه: 
.١( الماد),_T^ افعال خلق قي الخاوي جزءأئه وذكر ، "١(  ٨٨/ ١ > الأساءوالمنان قي والمهتي 

صحح.ا.إساد،:  ١٧٢
ثتة،، *نار( يزيؤ)ام ومل؛ لؤلؤ، لمه يعقوب، ابر البري؛ ظء م، الرص ب بن أرابم بن ن'اق ل٠ 

وتهال.يب)ا/ثاآ([.، ( ٥ ٤ / )١ ]تقريب . ٥٠٠٢ ٩ سة L^، العاثرة، من 
احدالإمام ين عبداقه نحو. وروئ ٢(  ٦٣)T/ ٤ ٤ .٩ ٤  ٤٨الامحووح: نرح ني اللألكاتي روا. دمبمه: 

ا،آ،آ)\/-ا(.ح:



ٍء__£تابصة

سممت،ت نال الوامطى، يب ين وهب ، ١ وأخرثال ت الماس أبو محال /مأماابس ا/ا'.ْ 
فهوكانوا.مخلوق، ارمزقاوتوكيعايقول! 

منمينوثنا I نال المقيه، العسكري هارون ين محمد كر حديناأبو — ١  ٧٣
أبايا I فمال حنمل بن أحما٠  ٢٢وسأللرجلا سمعت، نال الءئاع، بن يوممج ابن 

يقول!من ، حلف—فاصل قال . لا قال المسكر؟ يشرب من حلص أصلى اش، عيد 
.٠ كافرما عن وتسألني لم معن أئهاك ، اض اسحانأُأ، فقال مخلوق؟ القرآن 
 ٤ Y ١ 1 بنأحمد سمعت، ت قال أبوداود، حدثنا تال؛ محلي، ، ٤ وحدذذاا؛نل

مخلوق.والقرآن/ مخلوقة، أسماءاض إل ت قال ربد أل رحل له وذكر حنبل،  ٠٠٧ا/
قال:القرآنأْأمخووقفهوكافر؟ قال: من لأحمد: قالت، *كمرمحن*• فقالاحمد: 

ارأقول:هوكافرا.

بنالنمل حدثنا قال: المنير، منمي بن حعفر أبوالنخل حيكتا — ١  ٧٥
»ال•بدونالواو.)م(،)ط(: )آ(ني)ن(، اوحديا!. )ل(فيرم(،)ط(: 

»إنالترأن«.)ه(فى)ن(:)أ(في)م(،)ط(;أايوأ. )ما(في)ن(:بنكأ. 

كايته.صحح إمتاد•؛ " ب  ١٧٢

بكنءإكازممة، تالالخف،: الماس، ابو رمل: ايويكر، اينم>اينادتاع، جمد'،نيرز-د،: ع٠ 
بندايتتار؛خ ت. سنة ر  ٥J،YU ستة مات صدرق، ت لغال الدارتطتي وذترء ت ال ن٠ رائ من 

(S(T\i/T

لدواء(، ٤٥٧)آ/ ٤٣٣واللألكارح: را/خها(،  ١٥١روا،مداهبناسدنياثةح: مهجه: 

،با-إط0:محح.
.٢( احمد)ص٢٦ للإمام مساتك يراءابريأويقي مبمه• 

.٨٧نندم كلأن• ا ٠
صالخارجلا وكانا احمد الإمام محية اكنحصص الثكاتي، *نالب، ابر حميد، أن احمد م ءلأيات م أ٠ 

لطغاتسمرا/هآ(،ضالآسدرا/«اا([.شرا،ماتضة؛أأه. 
احمدالإمام عن روئ المكري( الأجملت الثهج )م النكتري ١ثو٠لالب بن، م بن هومصة د• ا٠ 

ممعتماتل وأول مات، أن إلن تيمما افد همد ابا صحب مالخا اكان قتال الخلال يكر ابر وذكر* ، اشياء 
الأحمدوالنهج (، ٢٤٦/١رالخنايالة ]ينات ٠ آم، ٤ ٤ منة مجان ائل، ماا؛م عيد ايي مجون مد 

واحدةمنة م ترفيا حيث ■ الثحبن يئن الكيير التثايه لوجود منهماأ مر من لي ذبتن را/أاا([.ولم 
ًطالب؛ ايي هرالقصودهمدإطلاق الأول آ>، الغالب لكن محاتل؛ عنه احمدوروئ الإمام محنهمالأزم وكل 



شيءأشدليس ياأباطالب؛ أحمد! لى يال ت نال حدسإأبوطالب، I غال نياد، 
ثالوارا،:مخالوق؟ عنإافه ممن: مخلوق، \ذ!و\0 غال: من علن مماأدخلت عليهم 

٠٠٨٨جاءك ما يمد س ب ٢،^ قس ؤ ثالاف(،تعالن; iإلعالماش٠وام^ن./ ممن: لا. 
منجاءك ما بمد من أنواءنم اثنت ولبن ؤ تعالن: وتال . [ ٦١عمران: ]آل ه . • اسم• من 

أ،ثافىمآنفىمرموب.
التسينجدقاو\د: _حاوغااىنلمينل؛اءائاضثاص"،  ١٧٦
و Itsامدااُ،،/ حمص ومجايقول القرآن موللْ،-وذكر الشافعي ممعت تال؛ سليمان، 

٠• ٩ ا/ وال بحضرة وناظرْ حفصلَأاالمتزدل٨، ت يقول - تحالئ اه رحمه - الثافص وكان/ 
ثم»ممرُتواشالنيلأإفإبنو،، الش١ضفىاداظرة: له تغال كازبممنز، 

موإبُ إلنه لا الذي واش الثاقُي ، ٠ااشاط١٩يقول: حممآ قمعت فانصرثوا، ناموا 
اه/داد/ بدما*أ 

قوب\ي-\ّ-ض\لأوف.)آ(في)م(،)ط(; •تال،ا. را(في)م(،)ط(; 
البت.دانمواب )مأ(في)م(،)ط(؛»ا-دن«، 

)ْ(ّاتلأس)م(،)ط(..٠. ^،. ip•عن)أ(ش)م(،)ط(: 
قدمممر أمل من وكال آكابرعم، ومن الجمر؛، امن اندم: ابن قال )ا"(ابوسردحنساكرد، 

قالاكساتي:بلع. - ؛اكاة القرد- احنص الذمي؛ وقال ([. ٢٢ص)ه لالن-هرمت، اومرة، 
،٥( ٦ ٤ / الائوال)١ لم؛زال نرم؛اظرتما. ؛الشاقم وممر• • حدسه لايكتب لكنه كلام؛ محاحب 
)ط<.(، U)__(f)([. ٣٣الغال)آ/•ال ندامملر: 
٠الزان ان ويالأُمحب.ال منان م ىلللثأ وص ^٠، ١٠)»ل(: ل٨افىب٢ا' 

إذامرمهللعل.واثاطيومه: اشاطدمه، بمال؛ إذاآملىواشاطدمه. اثاطفلأنفلانآ؛ )٩(بمال: 
([.١١٥٣لالمبي)ملم.بالخدث، 

٠آشاطوماشالذيوش)م(،)ط(: ^ييبدمي•، 
•لأإكإب'ءرالثالمدس« 

•رالوواسزادمحرمأ الوجيض محاب م يطن كآم الذهب اتمة ى يقل الذي ='لأّه 
المتم،.محيض اجل. لم ميجه: 

.إ-؛اع»:صسلأ ١٧٦

منثقة ٠ الشافعي صاحب الؤدن، المري، ، ايرمحّمعّ حميدالحجارالمرائي، اين ٌفمان• ين ضع ا٠ 
تهذٍّ،)مهإأ(.]■مرّب،)ا/ْ،أ(، >. ٢٧•ُاتّة الحائيةئرأ، 

الأسماءوالمماتم والسهتي ، ١( إ٩ ومحتامه)ص الشافعي آداب حام»ي ا؛ي ابن ورا• 
اللأاكاأيiيشرحالأمرل٠نمدةا/آهآ(،وليالنناعرئل٠)• )ا/ا'ارم(نمر.، 

(.٢٠٣>قح:ها،ناسا)آ/أهآ.



^^ثضتتتتث

تالومن مخلوق، غير اش كلام ٠رالقرآن ت يقول الشافص ومحممعت الريع تال 
•موكافرأ مخلوق 

نهومخلوق القرآن ت تال نمن مخلوق، غير اش، كلام ررالقرأن • الربح تال  ٠١

إسناقمحمدبن حاوثا نال اشثان، نويه حبن حاوثتاعلى — ١  ٧٧
/القرآن نال ءمن ت يقول سلام بن الثاسم عبيد أبا سمعت ت نال المثا-ئاني، ْ ١ • آ/ 

.المارئ* ولا اليهود ا تقله١١لم مجا اض علئ وقال ءقدا»ترئعائاش، مخلوق، 
بحدينا- اض رحمه . حنبل بن أحمل احتج وقد الله؛ رحنه - النتص بن مجمد قال 

منعيي قوية حجة وذكرأل شيءاالملمال٠،. من اش ماحلى أول اإ0 ابزصاس؛ 
ؤإذاكان^^، ندكانااكلأمJل كأنهيقول: اوقرآئ>آأنخلوق، تقول: 

بلنولأمه بمخلوق، ليس كلامه أف علئ دل، القلم، شي: من اض خالق ا مأول 
ظق>مالأشياء.

بنالمصل حدثنا تال: المحدر، منني بن جعفر النصل حاقناابر — ١  ٧٨
صا-حجاءكان/ :  v^JLiuالنرصي، ع؛اشرأ، عن اض عبد أبا مألت، تال: نيأد، ْ ١١آ/ 

•)ط( ، س)م( اكمحبمتقزاتط ين ما ( ٠٠٠)
(.٢٦٨)Y/ ٤٦٧اللألكاتي»يح: روا.: )*(ملشمأالا، 

•إزالترأن،.)آ(؛ي)م(،)ط(: •_«. را(فى)ن(: 
من)م(،)ط•(.صاقلة ; ٠٠٠٣•)٣( 
نمة،امست ضر بن الولد بن الماص وعوت الخراب: ولمل الأصل،)ن(. م كذا )٤( 

([.١٣٣والتهذيب)ه/'٤(، 'لمم،)ا/ .ادت،صتةحآآ،و. .زالماشرة، 

مم..إ.طع«:  ١٧٧
• ٠٠٢٧ صنة مات عثرة، الحادين من ، ست، ممة يفواد، نزيل يكر، أير ال،ماعاتيت إنحاق بن حي مء 

وتهانس،)ا/ْ-آ([.]ميب)أ/،،ا(، 
]تتريبّ - ٢٠٢ ٤ صنة مات العاشرة، من ٌهقا، ثتة؛امحل، الشهور، الإمام ائوعطن، ملام؛ بن لعامم ا٠ 

)آ/حأاا(،وتهوبم،)ح/ْا'آ([ا
اي)ا/بمأا(،واّفيالآسا،واسات)ا/ا؟آ(.سفياثح:

صحح.-إمئاد•:  ١٧٨
اسم،.غير عممؤ عله انم، لم وأربميم: 

■ ١٧٩تخريجانرح: )•(اطر: 



إبمخلوق غير القرآن يولى ُما ت نال أدهل١، عنه بلخى ت نالت اش* ®رحمه ت نقال 
ألمناض، عبد أبا يا ملت: بدلك، ومت اممه أبوعبد فضحك ، اض، إب إلته لا كقولي 

fZtvولكن،ندا\ذثخهاعفترينرأ؛ضشءلم بالئ، نال: مركمانال؟ 
قبلوالكلام  ٠١القلم، خلق ، شيء من نعالث اطه خلق ما أول *إل ت نوله له مهلنل'ا، 

أننU اشلْ< «بءان تال: ، سه,^١٤ ٧١اض؛ عبد أبا يا تلت: ٠،. القلما 
قدشخ إله ت تلت وجهه، إلن يدْ ورخ الغطاءأ، وجهي عن كثف كأيه قال؟ ما 

/دATابن حديث ذكر ثم ، واحدإء الكوفة واحد ®إ0 افه:/ أبو■مد نقال بالكوفة، ثتأ 
........................ا.الملما شيء: من اف ماحلق ®أول ت عباس 

)ا(»ال«:اممس)م(،)ط(ّ
ابنالخاظ قال ّ ١ • ح; ني ترجمته تميت دالؤين•. الملمب غمان، محمدين يممي. لعله )٢( 

تمقول الدواب يسم كان لائه يلؤين؛ لئب إسا • يمول جرير ابن ممعت • اللاذرى تال ٠ حجر' 
مصيت،ا،لويأ اس لمس ت وتال نال؛ . • بلدين *لب *ليد، له ه-ذاالغرس لدين، *نذاالغرص 

لالتهذ.م،)اّ/ا/ا'ا([. ٠٠٣١٠١^
.له. شلن شيءلم ادكايلن تالعلها: ساساوو.ضستنمة، اضلزا، )'ا(في)ن(: 

آءاJم.راث اونحوذلك، له،. شلن شيءلم ودلناملن لوين ُدلناعلته أو■ إلجُ' 
.)»J( ، محن)م( انط •التجتن محا؛ض ٠( - )٠ 

)ْ(لمللالخلألهءاتهلةمن)ن(.ايترل•. )،(في)م(،)ط(ت
•*را؛ن علن الهرش' أم الخلوتان، أول القلم مل العناء؛ اختلف )٦( 

حاوبث،اويومنها: واسدزااحادين،ايابالتالٍة، الملم؛ الخلوتاث، أول قالوا: الأول: اهول 
الأتيالهات بن عجادة وحدت ع1ال.ا، ماص ابن وحدت ، ٠ الفلم.ا الله ءاى ضء *أدل • مريرة 

،٣([ ٥ / والملوك)١ الأم ]^١١^ اتجري جرير احتيالابن لمدا معناما• وماش ، ١٨•رقم نحت، 
الشخالآن؛يفياوداةوالهاة)ا/ع(،وُنالعاصرين: وابنالحوذي، 

(.١٣٣اللأاسح،نح: )ال
نال:العاص بن صرو بن اش مد واصتالرا؛حال.يث، العرش، الخلوiارت، أول قالوا: اإ؛اتي• القول 

بخمسينوالأرض الوايت، يخلق ان قبل الخلائق *مائير الله ركتبلأ •' يتول ه افه رمول 'ّمعت، 
وتخريجه ٣٤١رقم تحت، وساش ، وغير• ملم أروا• الاأُ علمته عرشه وكان • نال ٠ صنه آلفث 

ذلكاف عالئ ءأداا-دغ.يث، ونددل ذهرذااددد;رعرمحانالمادير. •قالوا: كثير: ابن قال عناك. 
ضإيهالمقادير«لاوداةوالهاة)ا/؟(ا.شت'ضيمانمرششااقلم سخلز،العرص، 

واحتنيار، وعوامحيارْ ٩([ / والهايه)١ ]البداية كبر اين الحاففل قاله كما الحمبور *وقول وهتذا 
الونية■•الئميدة الميم وابن ٢(،  ١٣/  ١٨المناوئ)]مجمؤع يمجه ابن الإسلام شيح شبخه 
•والأكثرحجر: ابن الخاقظ وقال ،  ٢٩٥ص الألحاريةا •شرح الحنفي العز وابنأم،  ٠٢٣١)ا/٥^

منيامن الخلوتان 1ول انه عالئ الملم حديث، وحملوا ٠ ([ ٢٨٩]المع)آ/ العرش' حلق سن، يلن 
.]ال؛دايأتوالهاة)ا/ه(ا.ّاسلمؤ
=العرش، خلق نل كان الملم حلى رإل • يمال يان وذللت، الحديتثن، يثن الحعع حاول ص وعنالت، 



—K—£تمحص

ابنعن خسة رواْ ئد بِئادا »ظنث ئااسكباْ؟تمنال: كز/ شال: ا/آاْ 
•هماسأ 

أذكرهوأنا  ٢٢القالرلكتاب فى الباب هنذا حرجت وند النش؛ ين محمد ؛ال 
•علن الحق آمل حة به لمموئ هنهتا 

حاليالدمثتى-ين أبومروانهنام حدثط نال؛ اخبرءاميايى، —  ١٧٩/ا/'ااْ 
عنأييلعبد[لْأاشمنالخشنىر؛أ، الآزرقل'آ،-ةالث يعي؛ 
هاش رسول سمعت قال: عريرة، أبي عن صالح، أتي عن ذيل٦،أب، مولن 

اكب،قال:واواذونوماكراة،مىل:
ومحايكون ما فكب أوأثرأوروق، صل س عورما'كاتن / ومحا كون محا اكب قال: أكب؟ ا/،اْ 

محملم [، ١ ]الملم:ه ينرون رما رالمنم ن ؤ صار: قوله فذلك المامة، يوم عوكارإر 
اكا،ةأ.إريرم ولايطق يطق، فلم القلم، على 

أحمدصد مائة حدث *لريق بعض نى ورد لائه انمرش؛ ص"طق الئاديرمتاحرة تتاية ًلكن 
تحلقالدضرصدبياننلر: و»ثمألااضاض(. اامحاللهأ، •ثمقال،ل،يدل: )افد 

آعلم.واه .  ١٢٧ص رهب، لأبن القلر كتاب علن - تعالن اش رحمه - العثتم 
•٠ • ثرويند• رلم ؛ ومب)ط، ريرور• إلنت ، r-Uر؛وصححت ض•، الم ؛ في>م( )١( 

الد.ثةيالآزرق،د•بمي: )•ا(في)م(،)ط(: ْإ'انامد.. )آ(اظرح: 
٠ااكستا والصواب ، االخسينياا ت )ن( ؛ي ( ٤ ) 

صاتيوكما التراجم كتب ؛ي كما الثبت والصواب يالتصغير، اش® عسي آيي أعن ت )ن( الأصل، في )٥( 

٠أومأ )ط(: )٨(في)م(، ال-حلقوعوه<. )ط(; )٧(قي)م(، ءاينايي؛٠ )ط(ت ر٦(في)م(، 

ب:نه ٠إمحتادء: ١  ٧٩
الأياسرءٍر•: لنم رثال جايآ•. اوث• الدعم: تال اسا، محم صدوق السي؛ بمص ين لحز ا٠ 

والكاشف، ٣( ٢ ٦ آ/ وتهذيب) (، ١٧٢/]تتريب)ا ٠ اتة رمبمدالتأسعان ات مالثامنة، من ٠ يهأ 
.[(١٦v/١>

منةمات ، العاثر؛ من مدرق، الدمنقي، مروان اير الأزرق، مروان يزيدبن ابن •محالد؛ بر", مشام ٠
وتهدي_،)اا/لأ'ا([.]مب)أ/\\م ا<،أ،و. 

وتهذيب(، ٢٩٠لت4ريسا)أ/الماسة. من ثتة، النامي، اه، أيومي )اصح، اث: ض مولى الك صد م أ٠ 

أم،ابن دروا• • به • ■ حدثنامنام تال: الهثم ين مد ا؟)آ/'آ*ا<عن»اريذ، ا؛نبملةح:رواء 
وذكر،الموءلي،مص/آاأ(، الضير حدا، اضريب ذكرذالث،الخاظا؛نئءرووال: ءهافيتن_ير.، 
 /a(٢٤١الدرالثور ،) )ونوناوالخا-ثروئنحو• •حلت،العتل•. ُذهزيادة: • ُءزا•للحكمالترمذمح-•

•١٨٢ءارم،اينمام،كاسانيبمدمملنيح: 



نيدحدث ت نال نسأ، أبى بن أبويكر حدسا قال! الغريايى، ^٢٠^٥ —  ١٨٠
أبونيدرآ،أيوب ■محيثني نال• صالح، ن مماط حدسا نال! ا، المماب١١ابن 

٠١٠٨^^^١٤٢ ٢٣٧عن/ ^نهمادةيناترودينهمادةبنالخ!ات، الحمى، 
اجلس،نال! واجتهد. أوصتى ياأبت فقال! الموت، ب يرئ ٢ ١ مريض وص عبادة 

•اينزدأ.)ط(; )آ(فى)م(، )ط(: )ا(فى)م(، 
علنيحل انا< الصامت ين مائة ين معد عن الوليد، ين ماد؛ رمن المدكالتالي: )ط(: ، م)م( )٣( 

والصواباكتأ. ٠٠.مائة. اييه 
•يرض•.)ْ(فى)م(،)ط(: »ءالنفتماد؛€. )أ(في)م(،)ط(: 

تييه أ حن إصثادأت - ١٨٠
صاحبرنال .  Sljluالجرحا ب يذكر ولم حمحر، ايي اين ذكرء ائوزيدالخممي، زياد، اين ،رب؛ اء 

]الجرحاكغات• ض حيان اين وذكرء حديثه. الديى اين رحن بمرق، لا •نالا؛ناضلان؛ ت اللمان 
رىلئربح'ىامضحضررسمادزال)ا/اما(، راكتات)ا-/خْ(، واكعديلرأ/ي،ا(، 

يدلك.

نيوردت متابعات را4 ، ٤ : نيح تندم رس، يند اويام ل صدوق، مالح؛ *-مار،اس ابما؛ ب ر٠ 
■اكخُ؛جاكالي 

٠OJ •ه.• : تيح نندم ، حديث م يخش صدوق، الم١ب؛ س ؛
ينوى- التخريج مذكور؛ي ا*و ك- كد.ر، *لري ل رالخديث . ٦٦نرح؛ تندم ثمة مادا؛ مر الربا• ر٠ 

٨٩بميآح؛ ابن وروا• ، ْ( ' / )١ ١ ٠ ٧ ب<ح؛ . سة.أيي ابن 'لريي ن ع—امم ايي ابن رواء ُخ-ربمهت 
وأبوورواءاحد)ه/يامأ(، به. . صالح. ن حدثناممحاؤية نال؛ مالح ن اض تمد« •لريق من ١( ٠ ١ )آ/ 

معالةهمن لتث من'لرض جبهم ؛ ٣( ٢ / التاييخ)١ ني جرثر وابن ، ٤( '٩ / ١ ١ اباري كح يعلن)كماني 
>>،>_-واكُُدى.من>تىالداليوئال: ¥لأ0)صاى، ورواءالل؛اليفيسند.ح: ؛<. . .

راكار؛ح(، ١٦/٢٩جريرفياكمر)وابن >ا/بما(، ١ ٥• وايننيئّمح: _ i/o)rrح:\\
>،/ْاأ(: ١٠٩٧واولأوك_اديح: )أ/لأْا(،  ١٧٢•ا<)آ/آ-ا(،ح; وابن (، )ا/٢٣

الواحدرمد . ؛٠ . الوليد.حدثني ؛ ذال، وباح ايي ين ءءلا٠ عن ملثم الواحدبن مد ص'لرض جببمهم 
١• أ الئأح: م ماصم ا،ي وابن ،  ٤٣٩: فيح الصف ورواء . ٤١٣:غيح ترجمثا ّتاتي محعتف 

وروا.. ٤٣٩ح;ني ترجمته صتاتي ثمة ونمداقم ٠ يم ٠ • صناء عن الاد١-٠ بن اه تمي. شيق ا.ن ٤ ٨ / ١ ١ 
وتخريجه، ٣٧١رنم نحت، رماتي ١ تحر. ؛٠ ١ ٠ تمادة ين الوليد ■مماءن ميمان؛>، رض اسق،ن 

و—كت( ٤٦٨.٤٦٧/١٢المامت،)عون ن ماد؛ عن حممة ايي رق من صنه ني رواءابوداود •تاك. 
ورواءّ باد؛ همن الأزيز العزيز مد ريق س ( ٤٨)ا/ ١ • ٢ اممح: ء-ايي ابن ورواء ّ الندري ء< 

الثتودالدر ني المنور ينا• والخدين، ■ التالي الحديث، في كما ايه عن باد؛ بن ممد شيق ُن اسق 
ُحيم. ٥( .١ ٤ رص٨ الجة يللأل ني كا الألٍاني دنه بجميع صححه والحديث، مردؤيه. لأبن ( ٢٤١)٨! 

فيالمهيل جاسم ح—، كما (. ١٢٤وم،)ص لأبن القل.ر كتاب مالن تعليته ني العشم الدكتور _؟،؛ لغير. 
ّ ٣١٠١واه(، التهجالملياررص١٦٢



حير0بالمدو نومن حتن الإيمان حقيقة مالإ ولذ الإيمان، شم مجد لن ®إثك ت ٠٢١قالل
يكنلم أحطاك ما أف تعلم I نال وشره؟ حيره أعلم أن لى وكتف •' محك ومره؟ 

Af / ررإنيقول! . اش/ رسول سمعت بخبثك، يكن لم أصابك ما وألل٢، )يصيسك، د
عاهوالمامت ي إلى الاعة طك تجرى از، له: كال مارالملم، الله خلى أول'ني/  ٠١٦٨

اكار«.دخلت' غرذلك ض وأنت مت كاتن،إن 

اضبنعبد حدثنا نال؛ بنسامن محمد بن أحمد اس حشثتاأبوعبد — ١٨١
عنسمحين، بن معاوية عزأ"؟، متمان، بن حدتناإسحاق نال! الكوني عمر 

بنىل؛اأي فقال! أبى علئ دخلت ت قال الصامت، بن عبادة بن محمد عن الزهري، 
)،:١٠اكب، له: كال القلم، الله: فيءخلى ارل، ءإن ت يقول ه اض رسول سمعت إش 

ولهندااشامة*. يوم إلى بما/هوكائن اس ^-!١٥ القدر، اكب فال: أقب؟ ونا ا/باْ 
جماعة.طرق الخدين 

 ٢ A حدثنات قال الرقاعي، أبوهتام حدثنا ت قال سامين، ؤحدكتاابن — ١
)ط(.طثطت.ن)م(، )أ(اان«: )ًل(. )ا(اتطنس)م(، 

الترجمة.اننلر: والصواباكت. أبيمعاؤيةبنيحين•، )٣(؛يالأصل،)ن(؛ 
ءابنى«.)؛(فى)م(،)ط(;

طال;ب صعق؛ -إمادا: ١ ٨ ١ 
مماى روئ ولانتمن مائة اولاد مذكوراني اجد« ولم ترجعة اجلل لم المامتؤ؛ ين ماد؛ ين *حد ا- 

•ل-ك،سالراجع 
ممااحن بالشام حدث وما صعتف، اق، مكن الدمثض، ايوريح إ وموالمدني يم،• ين لا؛  ١٠٠- ب 

.٢([ ١ ٩ / ١ )٠ وتهديب ، ٢( ٦ ١ رT/ ]تتريب ال-ايعة. من بالري، حدث 
•ومحل -، ٠٠٢ ٠ صة مات الثاسعة، من فانحل، ثقة الأصل، كرفي يحنن، ابر ارادي' ّلجهان ين ق ن، إ٠ 

^^ترب)>/حه(،رماوب)>/؛أآ([.
كمابها يتتوئ آحرئ طرق له الحديث لكن . ٥ ٤ مدم تشيع، فته صدوق، الكرمث صر الله؛ن د ع٠ 

٠السابق الحديث ش تقدم 
الذكورآما،الحديث في فتقدم الوليد، طريق من أما الطريق، هندا من اككب غير عن أحده لم دميجه• 

وتحريجه،مناك.
-إصتادء:صاويف؛ ١٨٢

صنإنءرولإ ت الحاففل تال ٠ الخامة من ا اختلط صدوق الثقفي، محمد أير الئاتب، وهوابن عظءت ءٍهث - أ 
حمادإب فيه فيتوقف عداهم وها صحيحة. عنه وأيوب نيد، بن وححد ورانية، وزهتر، وشعبة، الثوري، 

واJكواكب١ليراتالرا-.ل)ص؟ه(، (، T.r/Uوتهذيب)]ضب)أإس ^مةسش،بد 
)صا'ا"آ(.

=٠ ١ ١ ت ح في تقدم وحوضعيف، ايوهشام ابمتات وفيه - ب، 



/ن٢٢ت غال عباس ابن عن __، iiأبي عن عطاء، حدسا I قال اكصنلؤ، بن/ محمد 
/م٤٨مكائن/ ما اكب، قال: أقب؟ رنا قال: اكب، ك: ققال امحالم، اللهصالي: ناحآق *أولن 

ط/  ٨٤وت م ن ؤ يرك؛ فذلك الأرض قلهره على مى / ايون خلى ثم العيامة، إر؛رم 
ا[1.سطرونه]الهلم;

١٠ ٨ ا/ أخرتابن I نال الحارث، بن حدثنامتجاب I قال اأميا؛ى، ^٢٠^١ — ١٨٣/
أانللاءناخلقالك: قال عباس، ابن عن ءنأبييان، عزالاغض، ننهر، 

اص.وذكرصار: 

.٣٥٠)آ(تمامالخاوتشح: اإوأوًل«. )\(في)ن(،)م(،)ط(: 
ماتالرائعة، من فاصل ثمة، مشهوريكتيته، ، ١^٥; 4 الكرني ال|ماواتي صح بن مسالم الثسث أم ٠  ً

رتهلس،)'ا/آما([.]ميّ،)آ/0،آ(، ل،و. • • سة 
٠نالتثثع دس ' صارف صدرق، الكرم، ايرمدالرحممنن *رلاعم، المم ءزواذا اين لتل؛ ين س م٠ 

»لرقمن دري معح، والأثر ([• ٤٠٠)آ/رتهدب (، ٢٠)آ/' تت؛مم، ١-•  ٩٠سة مات" لتاممة، اس 
لهتماس ابن ض وا،لرمد، الأثر، لهندا التالٍة والطرق الخرج ثي كما عرمع وبعضها صسة، احرئ 

لأثهلأبمال،سبايالُأي•■ءكمالرًنع؛ 
ايح)آ/ل-؛(،واسريماضر)؟آ/ْا(،رفيماكةح:

وتد،ه)آ/ه*ل(، ح؛ بملة واين ٠ ، ٢ ٤ ٢ التثور)م/ الدر حنيكمام بن همد وروا• ، ٣( ٤ / التاييخ)١ 
ذكريرف. ماس ابن عن الغنتن ابي ص يطا• طريق من الشي. حديتامر»رءاإلن اليراتي نحو• درئ 
وراما4 مختمر: صعحة مرنوجة احرئ طريق س الأثر منيا ورد وتد . ٢( ١ ١ تر•)M تغم كير اين ذلكا 

،0خ)آ/مهم(4)ا/.ْ(4وىواهبناحمادفيافةح: ١٠٨
والمنانالأسا. راJههمفي 4 ١( ٨ ١ الحلية)٨; م نعيم وابر (4 ١ العنلأ•)ص'\ه روضة م حنان وابن 
يرسهماس اين محرمن - طريت("عيدين  ٧٢٠جمعهم : ، ١ ٩ ٠ U/ رالجعع للزاد الهتثمي وينا• 4 ١( ١ ٧ رآ/ 
ماصامن عن احرئ طرق كاويد•ونونامن الألاتيفيافمحةرتم)مما(. وصححه ادي.• \ر 
٠كمانندم الرئع حكم ولها • يليه والذي التالي، رالحديث كما 

محا-إض:صمح.
^,١٢٣ صنة مات ، العاشر؛ من i ثتة t الكرؤي محمل• آم النبي، عيدالرحطن ابن الحادث• ين تجاب ب٠ 

،ناكامة4ثمةكءراد4بممااضز4 الرمل، نامي الكرم، ^_، مهر ين ض م ؛نن-<رت ا٠ 
([,٣٨٣وتهذيب)آ/(، ٤٤)t/]تهريب الخماعة. له روئ م،  ١٨٩متة مات 

.٦١ت ح ي نندم مهران، بمن غمان ص لأصش؛ ا٠ 
مرونل؛ -، ٠٩ط• اح، •-التائه،  ٧٢تتة ، الكون، ، المحي، الخارُت، ين، حتدم،  Jiحمن، محان؛ اُ  ٠٠

ولهزس،رآ/ا<يم([.]مري4ّ)ا/أعا(، ذللا،. 
كيراين، متر ن، كما حام ايم، راين، ، ( ٣٣/ )١ تايخه رم، ، ١( ٤ T/ تمر•)٩ م الدرؤأ روا• ص**•' 

 M( ٢ ١ ٠ ،) افدرك، م والحاكم (، ٤ ٠ ١ )آ/  ٨٧٢النآح: م احمد بن اه وبد /Tوىر، ٤(  ٩٨ر;
رالصماتءالأسماء ر المهني وروا• • الذمي ووانته ، يخرجاء* ولم الثيخن شرمحل عالئ اصحح 



أبوحدثنا تال: العاصي، حرب بن اإح1ين بن على وأخبرءأبومد \_ kiا \ا\\0 
عصمهحدسار١، قال: >11لمان بن المتم ■حدُنا : تال المعدام، بن احنأو الآشعث 

فيءأول ءإن ٠ تال عباس ابن عن م، مقعن المثائب، بن عطاء عن أبوعاصم، 
جماعة.طرق عباس ابن ولحديث . ، الخاJيث٠١٢وذكر الملماا. الله؛ حلى 

افكلام القرآن أل ثرية حجة موسئ •ع آدم حديث وش النش• ين مضي ثال 
تعالن.افه ثاء وسندكرْإن ممخلوق، لمي تعالن، 

حدساإبراهيمتال; الممحري، الصعر بن اض عبد أ_حاوعاأبوالعباس  ١٨٥/ ٥٢.^/ 
.٣٤٨)■ا(تما.هفيح: اطإظأنس)م(. 

بمح:هه)آ/ي«ا(.رذم.سوماىالإسإليض
رابياكخفياسJة،رمدبنحميد، وممدبزممور، والغريايي، صدالرزاق، •نمو-إلن: 

(.٢٤انمرالترر)a/* ٠ الخار؛ واكساءم تاؤيخه، هي والخيب 
،حا.إئاد•:

•التخرج م ى - تامر؛ ع؛1بمة ثاح رم ١ الرا-ءع من سالدي ترجعة اجدله لم ^؛ ٠٠؛ ب٠ 
كا- ثتة رم - برة بن همداللك وتدتابعه . ١٨٢فىح؛م ٠ اخلط صدوق، اثب؛ المبن ٌلاء 4ت م٠ 

ءدابنطث)أ/ي-ا(.ردذر.صفىاهم)آ/أأ(.
.١  ٥٣فيح؛ نندم راحل، غم وئثه حليّثاء صاحب صيوق، فد١مت J١حدبن ا• 
٠٨•م؛نمتنان:هة،مثمفيح: س• 
للزومهماس ابن مولن له؛ ؤيتاو الخارث، بن اه همد مولن -ابوالتام، نحد؛ ريتاو: بمبمرأت اين بم ٠

]تقريبواحد. حديث موئ البخاري م له رما ه،  ١٠١منة مات الرابعة، مجن يرمل، ركان صدوق، آ له 
(٢٧٣A ،)وتبمد؛ب0ا/ممأ([لأ

•الإبائأح م بميأ ايت، دردا• ؛•• ••النيام احدبن حديث .ن ٢( ٢ الكتن)أ/ ني الدرلابي روا، مبمه؛ 
طريقابي١(س • )أ/٩ ١ • ٣ رفيح: • به • • عنممم بنسز؛ من»لريقمدالللث، )أ/٧( ١ '• 

رنهحام. وابنابي لابنالمننر، (وعزا• ٢٤٩ال—ر»ليمالزالثور)U/وذكرنحر، • ؛< • الأشعث،. 
مغارببلنغل ١( ٥ ١■ أ/ ر٥ ماص ابن عن ^، ١٧١١ثابت، بن الد مد بن همن من»لريق اتجري ردرا، زياد؛. 

أيضا.زادة وفيه 
صحيح،-إمحتادرت  ١٨٠

أنتم ت أبوداود تال بالتشي. رم ٠ أوهام له صدوق، أوأبومعد، أبوعماد، الدتي، سد; ين ثام ه٠ 
]تتريباونلها. م ١ ٦ • ط مات ا؛عة، ممارالس نيئ. ءلُيق من الرواية وهمتي• - املم، نيدبن م التاص 

)أ/هام(،وتهزيب)اا/ام([.
١١ ٤ و*وابن ّتين بمدصتة • وبل ، ٠٨منه'،امن، مخضرم، ثتة صر، مولن العلوي، املم ص ملم؛ ا٠ 

وتهديب)ا/ا-ا'آ([.]تقر.ب)ا/إا■(، ما. 
.٠٢زح: تقدم _، حاظ ثقة رما؛ بن دالله م٠ 
الحنة=ايام مترا مات ثقة. اه، ابويو المري، الغقٍه مولاهمم، الأموي، ممد ابن العنج: بن مء ا٠ 



•وهب بن اش عبد حدثنا ت تال الحزاعى، المنذر ابن 
([.٣٦١وتهلس)ا/ (، ١٨١مب)\ا>. ظيىمأن(ط٠٢٢=رمحة 

.١٤^ ٧٠نندم بلاحجت، ئكلزب ١^^،: جمدان ا٠ 
.١ ٤ • نندمفيح: ثتة، بنصري: حد ا٠ 
ىمتابع دم • ١ ١ ٧ زأح'• تندم الترآن، احدلأجلي ب م صديق، ابوامات الثوث. ين ^١٢ ^٠ 

اميامرنياتُمرءالمحجمن م رغجر• همم؛ ابي عن شراعياحرئ له محعتح والحديث تركا. 
اكخرج•
الصحابةمن اا*ا-ي،■ ص روي وغترعما، المعسن ؛ي ثابت، مشهور٠ الحاجة،ينداحديث، حديث، سر،جهت 
ارق.واضريد؛ من واحدمهم ووردعنكل مهر، حملنثلاثة اهءاو4م.رنداثمرالصتم، -رضواث 

تمحابه ءن مرنة هواطن ني المغ، ذكرما الي ال٠لرءا تخريج يلن 
يه.. ؟ وهما ابن ص ماتلاث»درذ، س-ذكرالمق، اخلاب-و*ي روايأمحرس ارلأ؛ 

م،امجيااينام،ءاًم  ٦٨٢، ٣٠٢يناكرا>ام،ومماءادعااث،ثيح: الأولن: 
به.. )أ7أآ(س>ضلآابمّ ١٣٧

،٣٠٣،فيحت رتدامحادءاالمثأدصرو. العلا،دراحدين رابي المري، صالم ين احد •لريق الثاية؛ 
٨٣ ٠ ح الجهمية الردملن ثي مني.، وابن أا/هأ،(، القدر)عون ثي التتة؛ام، ني أحرجهاأبوداود  ٦٨٢

•داود ا؛ي ءلُيذ، _ ٣( ١ ٦ والخماُت،)١/ الأماء م والثهتي )ص٨٦(، 
احرئمن«لرق ورد رثد . ( الحهمآ)ص٨٢٣الإدض م اخرجهاالداري الفرج؛ بن اصخ ءلريق الثالثة: 

تماوردمنومرعما. (، ٣٣٥للألكامر)أ/الأصول وشرح 0(، له)ص٤ الثدر انئلركاب ُم،. ابن ين 
وهم،•ابن •لرينا غم 
الخحيحةقي الألباني وذكرها بالقدر)صء(. الاحتجاج رسالة ثي صر،يند، رواية الإسلام شح حس وتد 

١رءى٣٦( ومب، لابن القدر كتاب علن نمينه ثي الميم ّ د وكدلل؛، إصتادعااضا. وحنن ، ١( ٧ • رنم)٢ 
واليراني،(، ٤٦٤افد)A ي احد اخرحها  ٦٨٣، ٣٠٤ى: الخنف ذكرئ جدب روايل »ادا: 

ر؛ضا1سه)صبآم(،ُاس،في-النه
،٤( ٤ ١ التحغة)٢; م تما الكرئ، ي افتام روائ كما أ، انوجندب النتن بض وذكر ( ٤٣٩)؛/ 

)ا/أا(،ُاالألكامم:رحالأصرلح; ١٤٣^ضابيفٍمفىانهح: 
انمححءوحاو ورجالهم واليرم، واحمدبنحوء، يعلن م ارواء ال٠يث٠م٠ت تال (. ٥٨٤)؛/  ١٠٣٦

•ومححهاالآبنىفىانمحيحةرنم)أءو([ (، ١٩١)م\/ زمجمع 
وعي:لهام،»لرق، امننج ذكر سرأ: ررا،ااض : ١٥١٠

ذكُئالمطهفيح;ءنا؛يتميرةيرنعّهؤ عزالامحرج، الزناد، >ين،مالك؛ناضءنايي الأولن؛ 
•٠(من>يقصمانا/٠ )١  ٦٦١٤واJخارىح: ١ ءالألث،»يالواأح: احرجها:  ٠٣٠٠

JU : .آهآأرإ/مأ«أ(ؤالمفيح: ؛ه.راحرجهاء. حدتاابر١^٧٥
نج،ح■•انحف ذكرها به• • ءنالأءلإّج• صرو، ام. صدوبن بن معد بن الخزيذ مد •لرين، الثابة■. 

افىاسة)«ا/،اأ(،رابنامىءمفيالمةح:ماعرئك
١٥٤٩٦(.)

الرزاقما احرجها: . ٧٥٢، ٧٥١، ٦٨٥ذكرهاانحنم،مرح: روايةابيّلمةعنابيهرم؛٠ الثالثة: 
وملم(، ٤٨٣)M  ٤٨٣٨ُالخاريح: (، ٢٨٧، ٢٦٨راحاد،يافد)أ/(٠ ١١٣/١١في١نحغطر

ص)كافياسهاا/ْأ(،واينسفيالردضاسة
(.٧٢،٧^رص•٢،٤•ح:



>ةت<
كتاب|ممربمات

صاغبن أحمد -تدثتا تال; داود، أبي بن أبوبكر ، ١ ٠ ب ١  ٨٥/  OTYآ/ 
رهب.ابن حدثا نالا! عمرو، بن أحمد وأبوالثام الممزي، 

احمدبنعود، اُومحدش I تال وا'محارةأأ؛ ■؛د.  ١٨٥/ا/مأه 
قال:حا^ثاهمداشينبم، تال: سارأأاءيناْ،امج، الماتل'آ،قال: 

قالعنعمر.ؤإمح.قال: أبيه، عن أثم، بن زياJل٦ا عن معد، بن هتام حدسا 
الختأ،س أخرجا الذي رب ؛1 / تال: اللام عف »إن،رمى ه: اض رسول ْاا/د 

سيك الله لفخ الذي ائت قال: نعم. ل4آدم: نقال أيوناأدم؟ أنت فقال: آدم، الكتعالى فأراه 
علىحنالك فا تال: نعم. نال: لك؟ يجيرا وأمملألكثن الأمناءكلها، وعالنك روج، 

بمينص أنت ن١ل: أنامرمى. ومنأنت؟نال: دائم: قال منالجغت؟ أنأ-؛مجثاونننك 
رمولأمنرينه ينك بميل ولم وراء■محجاب، تمارم، الله اثذي'كس أنف إمزايل؟ 

ئلتعالى الاه كاب في ذللفكان أن تعالى الله كاب في فارجيت قال: نعم. تال: 'نكه؟ 
قبمي؟الفضاء ف تعالى الك علم>بن م ض قيء في يظوني فال: نعم. قال: أخلق؟ أن' 

»ش'ذبم':سم'آذزنونى«.^ ٧١٧
قلت؟تيما الني موصع أين قالل: هال، فإن الحسن: بن مجمد قال، 

يجعل/ ولم حجاب، وناء س الله كلنلثت الذي ارأنت لمومئ: آدم نول له: نل ا/أآه 

اح•رمزتحويلهاك.رط(ت في)م(، )٢( )١(، 
)؛(اممس)ن(.أاينابيالنراتبى )*ا(فى)م(،)ط(: 

حطأ.وص ايزاوا، )ا"(في)م(،)ط(: ّاقلة،ن)م(. )ه(اا؛ن•: 
)خ(ءاثطةمن)م(،)ط(.'أرني*• رما(فى)م(،)ط(ت 

ذكرئءنشر؛مة؛ دينار، سردين ص شان، ص مالح، احدين طرض رايعات ا =
١١ ١ ٥ ت رالس1دىح (، ٢٤٨د)،/احاحمرجها; . ٦٨٤مرح; ركررما • ٢ ْ ٦ • فيح الصنم، 

واووخذ4ةفيشم>بوب؟\(،اآآ)اا/ْ-ْ(، واسرىح: يه. . ):أ/هب،(م،>بج،مال. 
احمد•مرطريق ٤(  ٦٨/ ١ ٢ وايوداودنرالس)ءر0 همدايار؛نرالعلاء. طريق من 

وذكرعامرير؛• عزائي عزطاوس، عمرو، عن مرشان، الدرلأيي، محيينرالمتاح طريق ة; الخام
.(.l\T/T)\\Tاللألكامرح; احرجها; . ٧٥٣اكفمرح; 

ح;مسلم احرجها; . ٧٥٤نرح; ذكرهااكف كاصتإ٠ ين ؤيعتري، نمدة، احمدين طريق السادصّة; 
-م)ا/ام(،رانحرامرَح;أ؛ا)ا/يآ(ءرودرردت>قضسع;

١مريرة• ايي ص عشر؛ كامرطريق ولع ارنل. ونال; ذكرعاالحالنلّ مايكر. حلاف مرايمرعريرة احرئ 
ندكرف)النتحاا/آ'ْ(.



تعالئاض كلام أف علئ غدلآ الكلام، بينهما كان ؤإثما ، حك؟* س رمولأ رث يثلث 
،مه٠وال١ ه!ذا ثمئموا حك* من رمولأ رث ينك نجعل »لم' ممخلوق؛إيغال: ليس 

شاءاض.إن 

بنإسحاق ممت غال: حدتناأبوداود فال: حذئتاأبومحلي، _ ١  ٨٦
بنلجم همنر، بن اض وهميي حماد بن الاش وهمد الثري، بن وهناد راهوية، 

صاحبسليمان. بن والتJع اض، عبد بن وسوار محمد، ين وأيوب الرش، ستف 
ا،/مأبي بن وعثمان / الصثاح، بن ومحمل عيدالحكم، بن وعبدالوهاب الشاقُي-/ 

ووهبالحفي، ■جواسلص بن وأحمد ، الري-انلآ، بئاربن بن ومحني تثيبة، 
)القرآنت يقولون سمعتهم هنولأء كل ءلمادا، من أحميهم لا ومن بفئة، ابن 

٠٢٠؛/

•اسن«س.)أ(فى)م(،)ط(: •صهما«. )؛(ني)م(،)ط(: 
وم-محطأ.أجواش•، )ُا(فى)ط(: 

صحيح.إمحتاد،ت ٠ ١  ٨٦
حاغظثمة \ذإنإي، راميه بن ايومحمد الثم نم■ ين ايرابم ين إسحاق م دامي*؛ ين ّحاق إْ 

،٥( ٤ / ]تقريب)١ ٠ ه ٢ ٣ ٨ سة مات بيسير. مرنه تتل ثعم ذكرأبرداوداثه حتيل؛ أحمدبن ترين يجتهد، 
(.ص)٩٨اليرات والكواكب (، ٣٥٣و-ار؛خ؛غداد>ا■/ال؛زانر؛/مح؛(، وتهدي_،>؛/ا-ا\(، 

]تقرماه. ٢ ٤ ٣ ستة مات العاشرة، مجن ثمة الكو؛ي، أبوالزى التميمي، مصاأ_ه ابن الئريت بن ناد م٠ 
)آ/؛'آم(،وتهذيب>ا؛/-َ\([.

وردمقرونابيتاي.لمحه ، ١٣٨فيح:تقدم ، لابأس؛< حماد: ين الأض ب ٠ 
ندمه، ثبت، ثقة أيوعثمان، الدتي، العمري الخطاب بن عمر بن عاصم بن حمص ابن ٌرت بن الله ي حم٠ 

منينها، مرة صن الزندى، خ، ءا'ثة ص التام ني، مسن ابن وقدمه ناتع، ني، مالك ض، صالح أحدبن 
.([ ٣٨وتهييج،)ما/ ، ( ٥٣٧/ ]تقريبه)١ بعدالائة. وأربع،ن بقع منة امات ة الخام

من، ءاو3، ، الرم، نغرد أير مرلاعم، الأندى، حمحم بن مينا بن حكيم ص الرم؛ ٌمح من، تم ع٠ 
وتهديب،)آ/ا،،(ا.]تقريب،)ا/؛آا(، اواشرة، 

الشيرازيوذكر العاشرة. من ثقة، مرلئرا؛ز،مام،، الرم،، محي أبر الوزان، ا؛ز<زياد *حمد؛ بن يرب ا٠ 
وتهدست،)ا/اال([.(، ٩١]تقريت،)١/ أقهالدىيلئببالقلسمح. 

منغالط العاشرة، من ثقة، وغيرها، التصاiة ناصي المري، اس، عبئ أبو موار، ابن الله: عد بن رار م٠ 
وتهدب-،0/ما"اآ([.]تقريب)ا/همتم(، ئة٠ ٦٣٠ولُاتتةه(اا،د، تكئمنٍه، 

■٨ ١ ■ ُمح،ح تقدم ■ ثغأ *والوراق' اخيا؛ ب م، الرناب ب ٠ 
•١ ١ ١ تى-مم،ح؛ صدوق• مقواز؛و<•' حدبنالمتاح: ه٠ 
،١( ٣ / ]تقريبه)١ -، ٥٢٣٨منة مات ٠ العاشرة من ثقة، ، الكوني، أبوعاصم، اختم: جرام، بن، جمد أ• 

وتهديت،)ا/'ا:ا([.
٠٧٤م'بن،بما؛ثقة،هوم؛ي،ح: ر٠ 

.٢( احمد)صا"ا■ الإمام ائل مرواءأبوداودفي، دءربمجٌت 



^ءع£ثتثصث

مخلوق(./)غير نال: وبعضهم ممخلوق(، ليس اض، كلام د ' ٨٦
توسلم عمل لمن يلاغ الباب هتذا من ذكرتهل١آ بما النحن؛ ين مجمد ؛ال، 

رشاد.لكل ١^٠^، واض دينه، 

.باب١٧ا/اآْ 
مصصساماماث)آ(

،ووقفواذيهرُا، اش( كلام )القرآن قالوات الدين وأمات الصحن ين مجمد قال، 
تالمن علئ رد مش العلماء من كير عند نهنولأء مخلوق( غير نقول )لا ونالوا؛ 

اذرتأ.)ا(فى)ط(;
رق:ثلاث مالئ الخهب •ام؛ت احمد: الإمام تال كما الترآن، مالأ ني الجهب رق ثاني ث• )٢( 

ونكت.اف كلام الغرأن قالوا: ونرلأ - علهم الكلام سق الذين ومم - مخلوق القرآن قالوا؛ قرفة 
عتها؛يالخديث محاني الش السلة ومم - مخلوق باكران سلنا نالوا؛ ونرقة - الواقنة منذ، ومي 

وةدكانالاسفى([. ص)٢٧الحنة، كاب أيه»ي عن احمل. الإLم بن صالح زرواْ - التالي اياب 
كلام•اكرآن اشول يلن الزيادة عن غتن ثي الخرآن، بخلق النول بدمة يلهور وتل الإسلام صدئ 

مناحل وعم تعالن. اش ممات من الإصالأإلااتهامتة هتن.، من يكونواينميون لم لأنهم ؛ اف• 
كانالمران بخلق اشول بدمة ونما*لهرت • •خلوية غير لذاتم تابعة تعالن. ■ صماته يجهلراأف ان 

ترؤجاليتدعة؛ى يتنلها التي الرمة البارات مميروا وأن الدءت، هثذ• يبيتوا آن العلماء علن يراٌا 
اكاتلينلأل التتدعة؛ ساك ؤمعوا؛ي الحهلة يتخيع لا حئ ومريحة واصحة عبارات الئ بدعهم 

الم؛رة؛علن يريدوا ان المحنة امل شعار من نمار ايفأ. اه® كلام القرآن ٠ يقولون؛ اشرآن بخالق 
ينمهوالم العلم إلن مناك»لاتنةمناكث؛ن ولكن وءييزاكولهم. عليهم، اءجر٠خلوق•ردا 

غيراه كلام )القرآن ■' ءليه>راكرل لعب ،  ١٠-؛*٠^^وعثليم اكرأن، بخلق القول بدعة حقيقة 
رققواالدعة، في الوضع عن حوقآ ا مخلوق( اش كلام )القران ت نول عليهم صعب كما ، مخلوق( 

بهامابقةلهم يكن لم اذمانهم الورودعلن الأحديثة انهاموآكلذلك جهل، علن مثني ورع عن 
وذلكعنه؛ والإيانة إيلهارالحق وحب اكتتة يسبيه وعظمت ذلك ونعواقي ح؛ن الناس رلكن ٠ علم 

تعالن.افه رحمه ٠ الصنف عنهم ذلك ذكر كما اناس ندوة عم الدين الأعلام الأتمة س كان ما 
صءلاتمت لحان ، الستة اهل شوكة ونويت التوكل، عهاو قي الناس عن الحنة انكثفت! ان وبعد 

ولاافه( كلام )القرآن '' نمول نحن ت فقالوا ؛ الستة آهل س خونا ٠ ٠ التقية ٠ استعمال الن الحهمية 
ذلكعلن وتابعهم ، القامحدة الحقيقة يبطنون وعم ، مخلوق( )غير ولا )مخلوق( ت نمول نلا نزيد، 
ج٠اباJ؛ولكن إليه، ملاذأيلجاون ألمحايقة القولأ تلك في ووحدوا الملم إلن النتين الحهلة بعض 

)عرونالوا: معتقدها، علن وشيدوا فأتةرو٠ا القولأ، يغتروا؛تلاك> ولم ذللث، عرفوا المحنة عالهاء 
عنهمالمرؤية الصوص في محياني كما ٠ الأوائل بالحهمية الحقوعم كما أحوال، أدتن وهندم شالذ( 

اعلم..واه في،ندا١٧^ 
)'ا(ّاقطةس)م(،)ط(.



لأنهموأثن مخلوق*، »الخرآن قالواهثؤلأءاتراسئلخدال: القرآن: بخالق 
ماأذكر وأيا مخلوق. غير أثه الرب كلام ش سك ثمن باش ونعوذ ديتهم، في شفوا 
العلم;أنلؤ من الواتمة علن أنم مثن منه إلنا ثأدئ 

سمعت،نال! حدثناأبوداودالئجستاتي، —حع،شااونأاانحيد  ١٨٧
سكت،؟ثم اممه كلام القرآن الرجل: يقول أن رحمة لهم هل يسأللآ،: أحمد 
Jirrولكزحجث، ، الكرت. عه يكان الناس غيه ويع ما لولا >رووزسكتا؟*/ ننال: 

لأىشىءلألآظون؟اأ.تكتراساظوا 
٠٢٨٨لم يقول: المعنن هنذا في حنل بن أحمد نول معش ،؛ ٢٠٠٠١١ين نحمد ، ١١٠/

فأحدثصفوانل'أ، بن جهم حاء فلئا تعالن، اممه كلام القرآن أن الإيان أهل يختلف 
القرآنيأف عليه، الرد إب العلماء سع لم ، مخلوق( )القرآن : الكفر؛قولهل٤، 

سميمخلوق( )غير ت يقل لم نمن فيه، توقف ولا شلث، بلا مخلوق، غير افه كلام 
شاكافىديته.وائما، 

وذكرأحمد- سمحت، قال: أبوداود، حدثنا ئال: —حعهاابنأْ،محلد،  ١٨٨
لى:وقال يدعوعاليهما. نجعل إنه، ودعرا القرآن، في وئمارآ، كانا رحلتن 

سثمأحمد ورأيت، أبوداود: نال ياإلكروْ. يذكرهما يجعل عظيمة( فتنة )هنولأء 
د/ AUنجيء لا^١٥٠ )اعرب له: ننال - بلغني فيما/ - وش، ممن بغداد أهل من رجل عليه 

يصحأل أحوجك )ما له: ونال اللام، يردعليه ولم غلغل. كلام في إلزبابي(، 
صنرَدًاوب(رى.

انمئار.اش مخلدأرس محمدن دم• رأبدُ، ١طا• ؛ ٢٢١افي  ١١
. ١٦٩ت رح رجمته ومدمته اجهمءفقط، ت )ط( ، ٢٢١؛ي ( ٠٣١ ُصثلُ ٠ رط، رم(، في ( ٢١

؛وس«.رآ(فىرط(: »ايوءخلار•. رط(: رْ(فيرم(، »إنامآن«. رط■(: 0(فىرم(، 
. ١٠٢ص(مدمت،رسهفيح: »كماا. رط(: رم>(؛يرم(، 

صحح..إ-ئاه«:  ١٨٧
^سد)صمأآ-؛أآ(،حلصشداردبمفيالإياندسمبمه: 

)قأْاب(والآمهاتيفياب)ص«،-ا([.
صحح.-إصتادءت ١  ٨٨

(.٢٦)ص؛الإعاماحمد مائل ءّوا•ايريائيفي ٌمبمٌ؛ 

ا(.١ الإيان)U)3، م  ij\iام ءرض س والخلال ، ٢( ٦ ٤ )ص احد مائل ابرداودم اروا• 



بنإسحاق سمعت قال.' أبوداود، ■حدسأ I قال محلي، ابزأ١، حدقتا — ١٨٩/ ٢٩آ/
.جهساافهو مخلوق غير أقول لا ت قال ®من ت يقول راهوية 

)ه!_ؤلأءفقال: الواقفة؟ له: وقيل معيد، بن ئثتة معت وّأبوداود: قال 
مخلوق.القرآن I قال ممن يعني! أ، متهم(ل شر الواقفة 

تيقولون الذين )هنرلأء ت ينول شيبة أبى بن عثمان معت وٌت أبوداود قال 
مخلوق.القرآن ت قال مش • بمي ا، هنولأء(ل من شر ؤيسكتون اض كلام القرآن 

تيقول ولا اض، كلام العرآن قال عمن صابح بن أحمد رماك ت أبوداود قال 
.والشالثآكافر(ل***، )هنذاسالأ، فقال! مخلوق، ولا مخلوق غير 

بنأحمد ،مصك قال! أبوداود، حدثنا قال؛ طلي، ابزرا، —ؤحدكنا ١١٠/  ٠٣٠آ/
يقولِ السالمين خيار من وكان -  ٢٢الثادانىلمثاتل بن محمد سمعت I يقول إبراهيم 

)لإشيصطالهؤة(./^زاقفة:•ْ/م 
Iقال نياد، بن النفبمل حدثنا قال؛ الصتدر، محمد جعفرين حل،ذتا — ١ ١ ١ 

اأبو«.)ا(،)ا(في)م(،)ط(:
ijljJLliدجالة. نهرى جزيرة ثي الملح، الحر لرب المرة نحت موضع ت ثادان إن جة ن)٢( 

)أ/ألأ([.

٠صحيح "إمحثادءت  ١٨٩
.١٨٦مآح!تقدم مجتهد، حافظ ثقة دآميه- ّّخداين إ٠ 

.( ٢٧• احد)ص الإمام ٠—اتل ابوداود؛ي ردا• 
ب;حن؛ إ،ساد•: . ١٩٠

زتهريب-. ٠٢٣٦سة مات العاثرة، من ، ء-اا. صدوق، جعيرالمثالي، آيو منا؛لت حيين م٠ 
([.٤٧وتهو,برا/•(، ٢١)أ/• 

نتأمت العاثرة، من حاننل، تنأ الغاJادى، المحري، الدررش، ند ين كثير اين إيرامم• ين 'ما• اْ 
■١([ • وتهديب)ا/ ]تترب)ا/٩(، . ٠٢٤٦

.>-،( ١ ٥ الإيمان)ق٦ ثي والخلال (، ٢٧١)ص احمد الإمام اتل ني داود ايو رواء ىمبم*ت 
صحيح.-إمحمثادءت ١ ٩ ١ 

محيغيراكتم،.عف انم، لم تخؤيجه: 

مج(.١ الإيمان)ق،آْ داودس ابي من'لريث، والخلال ، ( ٢٧احد)ص'١لإطم ائل مداودم ابر ردا• )•( 
ب(.١ الإيمان)ذأ٠ داود؛ي ايي ريق ن والخلال ، ( ١٢٧ احد)ص الازم ائل ما؛وداودم روا• )_( 

(٠٠ تنيادة بدون بج( ١ ٠ الإيمان)قا٦ في داود آيي •لريثه ن والخلال ، ( ١٢٧ )ص احمّي الإمام اتل مم داود ائو رواء ( ٠٠
أوالثّال؛،كازأا



هرليس ت أنول )لا فمال أمسك همش اش عبد أبا سألت نال.' أبوطالب، حدثنا 
ولأعليه، تحم ; iال عنيه؟ أحم وّئزمأ، الهلريق  ٢١٧ليي إذا مخالوقا( 
،؟تكنpiuهوأك يغرف وكيص عته؟ حس إذا كيف؛عرنهل٢،ااناس تكثمه، 

الناساا.وزخ زف!لأن Jزسثمءاليه ٢^١ 
٠٢١ا/ ئالآ•' نمميدازاطى،  ١١٢/
إسناعيلبن المرمل ممعن، I نال بزة، أبي بن منمي بن أحمد أبوالحسن حدثنا 
كلاماضولييممخلوق(.'•يقول 

لقفرقال: ومن أووقف، مخلوق، القرآن ال: ق)من ت بزة أبي ابن قال 
دسرلرئين تعالن اه مردين يلث نهر ادنىءسثذا، •خلرقُا*، ؛١^؛>، 

.a;،خم.مب<■/ 
0ءرء

»باللرض«.)ا(فى)م(،)ط(:
)آآ(فى)م(،)ط(:»تم0أ.

فياسالتالي»ااشتيأواصلآمض، )٣(انقلر: 

تثيه نحعيف؛ إصغاد•ت - ١ ٩ ٢ 
•ابناباء: ى حام ايي اين ال ، ١^١٢الجد مؤذن أم؛رء: س التام ين الله ب صد؛ن م س ٠ 

;العمل وتال . ٧([ ١ والتعديل)T/ لابرح • ى* أحدث وك نعم، نال: الخدم،؟ نحعغ، بز؛ أبي 
٠النرا،؛ حجه؛ي ، دم، اد ل؛ز • ؛ البلإّ م الذمي الضعناءالكير)ا/ماآا(،وذال ، ٠ الحدبث، م م' 

ص)ا/اا\(،واكامفياسلس)مآ،ا(.
٠التامعت صغار صن الحمغل، صمآ صدوق ٠ مكة تزيل الرحمس، ائومد المري، إحناءبل• س لنوٌل ا٠ 

لأنه٠ الأول الأثر لا.زور امح'.ثل ومنق (، ٣٨• ا/ ُمدم،)• ، ٢( '٩ ]تترم،)T/ :أم. ٠ ٦ ة - مائه 
صعقه.ثيه يزر فلا ه، نقبزة آبي ابن تول من لأنه صحح؛ فإصتادء الثاني: الأثر آما • له م.من 

المش.غم محي احد• لم دميجه: 



٧١٠٠١٨ ٠٢٢٨
ذزاقذثرا<،

نزل؛فها حمل اللفظ الة ومتقدم. ا كالقرآن. بخلق ( jjijالقاالحهمية من الثالثة القرعة ص هتذه )١( 
لأنها.نالآلناظاختلافهمثيمفهوماللغظوالتلأو؛والقراءة؛ وسبذلك: ينأعلاJنة، 

لسن:المحتملة الجملة 
ذلك،غي مانع ولا مخلوق، العد ريل المد، فعل محنيا ومش لننلآ، يلنتل لئظ بها يراد نقد ا- 

التلو،ءٍر والتلاوة ء؛راللنوظ اللفظ فكرن محليا، يلن وباء • بالضرورة محي، اد فجم ومومما 
*ورمحلذا ، ١( ٦ ٦ / ١ ٢ النتاوئ مجمؤع الخ)انفلر؛ غير الأمم آف اى؛ ا التروء مر والقراءة 

كتابفي عتسة وابن العباد، آفعال حلق وكتاب تراحماواحرالصحح ش الخاري ذهبإلب الذي 
٠الأحتلأفنياللغغلا.

إنهقال: فن القارئ، لاكلام اه كلام وذلك اللأنفل، به ياقظ الذي القول باللفظ: يراد ب-وءل 
اش.محوكلام ليس الملمون يقرؤء الذي محنيا ؤإن القرآن، بهنذا يتكلم لم الد إل قال نتل مخلوق 
،١( ٤ / ١ ٢ الفتاوئ رمجمؤع م الرمرل دين بالاصعلرارمن لمامحبم اذمحلذامخالف ومعلوم 

اعتبارو،ونداعلن ، القارئ( صوت والمنون الباري، كلام )الكلام اللف: همارة دث~الا*ومض 
القروء.ب والقراءة التلو، *ي والتلاوة عواللغوظ، أن؛لقتل 

وأماناحد الإمام محن المرح التموص فإن حفاوباطلا، يحتمل محنياالإطلاق ولعاكان 
التلاوةولابمرلرن ولاغيرمخلوعة، مخلوقة لايقولون أيهم والحديث، نتة الأئمة وصائر أصحابه 

)انظر:والمنشولأنيالمنش حمم 
^ّاماحدضامحةامحة)الةاهن؛أن

بين:لمخلوق( بالقرآن لفتر 
فإلالإبان، حاب، من أبدأثر الض وجانب ، الُ~ُّ'ل؛إاوالض، نياب* إلئ، بمْمي، نولهم أف - ١ 

حاءوا؛الإواتاسلضابل.الرمل 
لمفإقه الإثبات أهل دون متمحرفاإرردمقالأتهم، محمه ءكان ، ١^^^^ بالحهمية بتلي اف 

•الإناث ذادة م,دإعإلي، م، دالكان الوقت ذلك مح، يكن 
أئه•ع فغلهرإنكارءعليهم مخلوقة( الفاظناغير بأن الملمثة)القاتلن باللمنبة فندايش اماالثحاري 

المتاوئالأمصار)مجمؤع أعل جمح من مخلوق( )لقتليإالقرأن قال: أئه عنه نقل من كدب 
•٥(.٣/١٣الب١ري)ونح )أا/ص(، واننلر: ، ( ٤٣٣^٣٢

التلاوةأوأل مخلوق غير به العاد العادأومحوت لفظ بأف القاتلن عر أحمدؤإنكارء الإمام أمارد 
(،١٦٤/أحمدح:حماا)أ بن لعبدازثه الننة في نانغلرْ غيرمخلوقة. العبدوصوته فعل مي الش 

جريرلأبن النتة وصرح (. ١٣ًرأ)ا الصابوني عثمان لأيي الحديث، أصحاب الملمه وعقيدة 
(،٢٦•ارض)ا/ عودر،الث(، ٣٥٤•آ)آ/ ٠ (،ومحداالألك١ليرقم: ٢٦ٍيى)٣٢رنم: 

ومخصرانمواءق)أ/بم'م(.(، ١٧٠و.جموعالفتاوئ)أا/؛ب، 
أحمدالإمام فلا لقتلي، حلاف أغلثه اللفغل، الة مفي النتة اعل سن فالخلاف محنيا، عر وبناء 

الرداحتلن، ؤإنا واحد، كلامهما ومودئ • احد الإمام يخالف، البخاري ولا البخاري، يخالف، 
اعلم.وافه لأحتلأفالخم!م، 



٠٢٤٨وننزم١١٢لأضاامآن 
فيالازحاوسموظ.كنأ؛واالذي ولانوؤ،ص حكايت 

تيمولون الدين هنرلأء - اض رحاكم احذروا- ايححخ•' ين نعمد ئال، 
متكرطريمته عالئ ئان ومن جمّل بن أحمد عند هنذا ،باشرآزمخالوق، ٧^٥^١٤ 

٠٢٠ا/الناس، ويحيرمنه ولايجالس، ولايكلم يجتتسا، بيع، هنذا/ ونائل عفلم، 
اهصد أبومحمد م اه؛ كلام لتت وحروله اش كلام النرآن •عن أل الإسلام *ي قال ُن وأدل ً

،بعد، من الأنام؛ ثم الإبانة. نتل - الأشعري ايوالخض ذلك؛ يعد نمه ثم كلاب، معيدبن ابن 
تمميز الئ اه فسمواكلام 

النة(.لأهل )موافتة مخلوق غير ومنيا بالمس، قاتمة فدية أزلية وموصمة ت هم - ١ 
*نهممخلوق)مراننة وهنداهدهم اكحف، العلويفي وهرالكلام هم؛ - ٢ 

دا-يهمة،•
اهكلام عن مارة هر فال: س وسيم ، كلاب( ابن )وعوقول اد كلام ص هوحكاية فال؛ س لتهم 
المناوئمجموع ]اننلرت • أبامه( عن بعده جاء ومن الأشعري، الخن أبي نول )و*ر 

)هومحمدنال: من ومنهم ، هرحجريل( ونافلمه به التكلم يال؛)إف س رمحيم )آا/آيآ([، 
(،١Mالإمافلدانلأتيمى)•٧.اه.ءلئس؛لاقال: كلام في *ذمهم انئلر .إلح(. .. 

ص)٣٧(.دحاشتةاليجورييلنالخومء، (، ١٢٧ص)والإرشادللجوض، 
هام،والخاري احمد الأمن.كالإمام الف معليه الذي اوالمواب تيمية؛ ابن الإسلام سخ قال 

الثابتة،النموهى اساع ويعدهم; نيلهم الأئمة وصائر وغير، العال• أذ*ال، كتاب'■ُيلثا في الصحيح 
كلاماذلك من شيء ليي ومعانيه، حروفه اش كلام جبه الترآن و*وأل • الأمة صلم، وإج*اع 

لجرعبما،بل الحرف، ولالجري العتن اممالجرد الترآل وليي وصوله، ملن أنزله ولكن ، لمر• 
كمااوالإنمانالتكلمالاءلقليسولأادانيثل، هرالحرودهط، 

بهجاءت ا كبموت يتكلم تعالن. اش. وآن مجرهمهما الخّديل همجرد ولا الوؤيئ هومجرد 
كمثلهليس اه واف غيرء، ولا القارئ صوت لا الماد كاصوات ذللث، ولبى ٠ الصحاح الأحادبث، 

الخلوقعلم وحياته ونددته ه عللايشيه فكا أفعاله، ولافي مماته ولافي ذاته م لا شيء 
تشيهولاحروفه معانيه، تشيه معانيه ولا الخلوق، كلام كلامه لايشبه فكدس وحياته؛ وتدرءته 
ومنوآياته، آماته الحدفي فمل. بحلشث اف شبه فمن العد، صوت يشيه الرب ولاصرت حروفه، 
المتاوئ)آل/مأآإ]مجمؤع ٠ ه ١ وآياتهء أسماته فمدألحدفي نمه، به ماوصم، جحد 

العلم،*للبة كثيرمن علن نخمن وند أقدام، مرت لأيها الة؛ المهنذ• علن التعليق وندأطلت 
والبخاري،أحمد الإمامثن حصوصا؛؛ن ايألة هندم مر الستة أهل كييرأ؛ض حلافا هتالث، فيتمورون 

تعالن.الله رحمهما 
اأالةر^ن،.)آ(في)م(،)ط(: ».زعم«. )ا(في)م(،)ط(: 

)ل(في)ط(:»لففلي«.)*ا(«إن،:ّادلة*ن)م(،).ل(. 



ومنمخلوق، غير اض كلام القرأن وهرأل له، ذكرنا تقدم عا غير العالماء يعرف لا 
ومننهوجهس. وومض االقرآنكلأمافا، ت تال ومن نقدكمر، مخلوق ت قال 
وعتظخبل، بن أحمد قال كدا جهسلآ،، ^١٢ مخلوق( بالقرآن )لفظي تال: 

ابتدعقفي مخلوق لغير[ل؛أ بالقرآن ]لفظي وكذلأث،لصمندال: جدا، بالمول 
جداخبل بن أحمد قيه القول وعلظ تال، كيلك ، العلماء يعرنه لا مما وجاء 

حكايةالماحق وهوفي الناس، يقروه الذي المران هنذا إف •' تال س ٢ وكدلك[أ 
اساء.تكرْلآا تكر هدا الحفرظ امح ني لما 

تكديكر٧اوتردوالسنة قولك ؤيرد يكذبك، الثرأن المثالة هنده لقاتل ينال 
تولك.

التربة:] ه الله كلام يسع حى فاجره اتجارك من أحد ؤإن ؤ تعالئ; اض قال 
حكايةيمل ولم تعالن، افه كلام الناس يستمع إثما أقه تعالن افه ^ ٨١نأحبر ، [ ' 

يترحمون / لنلكم رأنمتوا له فاستمعوا المران نرئ يإذا ؤ ت تعالن وقال • اممه كلام  ٠٢٦'
-وئايةI ينل ولم القرآن، ، ١ ٦ يح إثما الئاح أف  ٢٩١نأحبر،■٢[، ]الأعراف: 

وتاليدىتيهمأفوزه>اا<]الإمراء;ا[،/ ؤإنسا وئلتعالن: القرآن. 
فضيفانما أنمتوا قالوا حضروه فالنا \لإه يستمعون الص من نثرا إلهلث مرفنأ وإذ ؤ تعالن 

يديهممدفالمابجن بمدمرس من كتا؛اأنزو س٠ن١ إJ١ قالوايافوث ٠ ثديين قومهم إلى 
ؤإلأدمإايأُنوقالامالن: ٠ •٢[ -  ٢٩]الأجقاف:إلاذزوإل>يممحمه يهدى 

ولم[، ٢٠١]ا-بن:بهه ئ ارني يهديإز ٠ ^١ رآة منا ؛^١ ^١ ١٥الجنمن اتمعنمر 
قالكما ، القرآن( حكاية سمننا )إثا ت الخن قالت، ولا القرآن، حكاية يستمعون ت يقل 

 /ْ١ f وقال• الومتئن قول وبخلاف والمنة/ الجابا بخلاف وش صلألة، بال.ءة ابتيع س
اوكنّا•.)"ا(في)ن(: 'ابمأ•. )آ(فى)ن(ذيادةت ّاسس)م(،)ط(. )ا(«مو«: 

فيتكرار مناك يكون لا حنن راضافتهاا؛ المواب: ولعل ١ )ط( ، وفي)م( • الأصل من اقلة ")٤( 
لغتليقال: من وت؛اا.يع مخلوق، يالمرآن لفثلي نال؛ من نحهٍم احمد الإمام ين ست، ونار • المارة 
مخلوق.غير بالقرآن 

وعرفيعامشالأصل.س)ن(. )٥(مابضالعتومنمائل 
..٠ ايكل.بكليرد٠ )٧(؛ي)ن(: ايتكر،اا. )٦(في)ن(؛ 
•فاخرناجلوملأ•.)؟(فى)م(،)ط(؛ افأخرناءنوجل٠. )sJ(: )٨(في)م(، 

ا.الإمراء:١ ل ويسترالنومحيزه ؤ نياد؛: )ءل( ، في)م( ١( )١ • ايتع• )ٍد(: ، في)م( ١( )٠ 



.[ •٢ ]ازمل:١^٥ي س نسر U اا٠رءوا ؤ : تعالئ 
صء.كتيرلن القرآن ثي وه!الا السن;•، نحني؛ن قالن  ٠١

٠٢٧٨كان ضء، س>ااب خسزف ني يس ^۶، ارض أإن' /وئاو.ت: 
١^اا،ثل وذ1ل.: ^منى'مامحر'آنوثرآا، وتال.: الربءرآ،. 

»لأوتال.: دإنلآقهاس»ر،،. أثها، اصإنرس'ذاناجها الإبل طل 
النير،إلى يالنماجف ساروا ءلأ آحرت حديث وني ، النير! أرض إلى يالمرآن ساروا 

همسان'تاان;اأرْ<.
٠٣٨\اب4آناءاليلوآناء الكالرآنلهويقوم أثاه رجو السن: *لاجمدإلام تال.؛ و/ 

ادهار!ر"آ.

نمنت، ١٠٥عام، الق آدم يحآق أن فبل ويس تعالى،رأدرأ، اللن *إن وتال.: 
رطونىلألنيظإسا، سام،و»إوبى عيهم يئزل' لأنت طوبى قالوا: القرآن، اللألكأ 

)ط(.، )م( من محاتط التجمتض ( juمحا ٠( - )٠ 
)ط(.من)م(، صاقلة ت )ا(اعناا

٠٣٣ ٩ ; تح م الدائم روا.: والخادث التالي. بمدالحدث ادث عندا جعل م)م(،)ءل( )٢( 
 Y( / ٨ )صحح'.احن وتال؛ ، ١(  ٧٧ه/ ) ٢ ٩ ١ ٣ القرآزح; فضائل في اوالترمحدي '٣

،( ٥٣٢ إ/ الوتر)عون وأبوداودفي (، ا/٤٧)الفتح '٥  ٢٧النرآزح: نضاتل في الخارؤ، روا• )٣( 
القيمةفي ما-٩٠ وابن ، صحح' احن وتال; ، ١(  ٧٣ْ/ ) ٢ '٩ ٧ ت القرآذح فقاتل في والترمذي 

٣٣٤٢.٣٣٤٠النرأزح: فقاتل في 

وروا.(. ١١٢، ٦٤، ٣٠، ٢٣، ١٧/٢واحدفىافد)الرءلا)ا/أ'آ(، في مالك، الإمام )؛(روا. 
٧٨٩(،ويفيمخ؛اQضبنح:٧٩/٩•٥)٣١^ارالخرآنح:

(.١٢٤٣/٢)١٣٧٨٣^^ في ماجه وابن )ا/م؛ه(، 
،٧٦، ٦٣ل،ْ، «ا،أ،ي،ايند)Y/ م واحمد (، ٤٤٦الحهاد)Y/ في الو.لآ م مالك روا. )٥( 

)م'؟؛ا، ١٨٦٩'بمآآ)آ/مما(،ويمفيالإ.ارةح: اضادح:ي فص 
٢ ٠٨٨ ، ٢  ٩٨٧ ح; اد الحهفي اجه موان ، ٢(  U٦٨/ اد)عون الحهفي وابوداود (، ١٤٩١

 .)J( معلقا وكت—، )ا"(كلمةرءلهر؛"سافلةمن)م(،)»؛J«(قراءسما'.لرهن ،عناكلمة : طهاناشر
٠بمزلئداءاJهءا•.)ي(في)م(،)ط(: 

،٧٠٢٨•ر-جلأتاأاسالترأن'ح; ت التي. لول اب التوحد م الخارى وروا. !*ا(• ، ٩ )T/ الم نر احد روا• •( 
آأ7ْ)اكح'تا/مآ«ه(.



كتاو،اثش،سات\َ 

^^=ءًًًًأًءً—ثص
لأزافأخوسا|ر•،.

عثرحرف يكل لكم نال ، واللوم القرأن اسلموا عودI مابن ونال 
نثاتءر••،./•ا/د 

ثنبالا،دمناثهمواسض./  ٠٣٩آ/
تعالئ،اش يتموا أن للمسيقن ئيشغى *،: اش رحنع - الحسن ين نحمد قال  ٠١

وبمملواحرامه، ؤيحرمرا حلاله، ئيحتوا أحكامه؛ ؤيتعثمرا القرآن، ويتعلموا 
غيرنمالئ اش كلام أل ويعلموا فيه، يماروا ولا بمتشاد، ويومتوا بمحكمه، 

اللهكلام القرآن • نال أو مخلوق، ت فقال حهمي إنان -صارصهم فان مخلوق. 
المحفي لما حكاية القرآن هندا I أونال مخلوق، بالقرآن لففلي ت أوفال ووف، 

منه.ؤيحدر حلمه، يصش ولا يكلم ولا يهجر أن فحكمه المحفوظ، 
ونول- ه - أصحابه وسن افه. رسول عن بالمنن ذللث، بعد وعنكم 

ممنالدين، في والجدال والخمومجة/ المراء ترك ح المين الأئمة وفول التاسين، حا/ع 
حو•نالنكل الله من له رجوت الهلربج، هنذا علن لكن 

بهر'آ،والعمل وعالمه مذمه هنذا كان لمن تمنه[لآ، بد لا ما ذللث، بعد ومأذكر /  ٠٤آ/•
رساد،لكل الموفق واض حال، حالأبعد الإسلام وشريعة الإيمان، معرفة من 
)ط(.، من)م( >اةط التجعتين ب؛ن ما )٠-٠( مرتض. اثما؛ كرر ش)ط( )١( 

)•ا(فى)ط(:أوصلبم•.الأمل. من )آ(امم 

وايزضداينخزبمفيالضب)صآأا(، (، l(UirTU/T؛؛-ررا.اولارِ،فيسهح: ).(ثاالخاوثب>جتا: 
^طا.)ا/آآ(،واينسيماصملفيابنا.

نبماجرينثن يإبدابم • ذكران بن صر؛ن ص ساد' ين ننام بن ايرامم ريق س ثم )ا/هاآ(: 
رااكامل)ا/هاآ(،السناءانمفريخاري)ص،ا(، اننلر: ••نكر__،•. الخاوي: ب ارتال م

•وسممةأ.ت وتال ، حديثه• تمإت\ ت احد نال ذكران بن حمص بن ؛سو و ، ٦( ٦ / )١ والفناء 
وسثءزا.ادورنيالوراص Xirfواكيفياساءرآ/ الصفاءرااتردثينلكاني)صآه(، اننلر: 

مجمعواننلر: واادراتيفيالأرصلراّفياسراكرْ/ه؛ْ(، ، لأبن سق- من بمض إلث يالإمحا؛ث 
(.١٣٩/١الشيمةرالوصوعنللكتاتي)وتتزيمالشمةاالرمءةعنالأنمار (، ٥٦)U/الزوائد 

ااآآ)آ/بىمتسمت'ن>خأم،ضفىتح:
غريبصحح رحمن وتال: ( ١٧٥•اآأ)ْ/مرفوعاج: الرذي تحو• وتدررئ عود. مين اه بو عن الاحوص 

امعحاسم«.ُأ.داكمفيااكعرك)ا/ههْ(وتال: واينمرفيذامألاول)صءب(، الوحم!. ضدا من 
نيالبغدادي الخيب، رواء والخديث، ٠ الدمبي ووانتم وصححه، ٠( ٦ ٦ / متايعا)١ له ذكراياكم ثم الدمي وحالفه 

(.٢٦٧•آآ)أ/اكح؛حهح: اره ُمععهاكخالأبمنيفىالل-ارخ،)ا/هارأ(. 



العنبم.العلى ياض إب ضْ ولا حوو ولا اش، شاء إن عليه والمس 
حدثنااحندبنت قال المزؤيى، ادرس جعفربن حاولتاأبوعبدافه — ١  ٩٣
بنعلي بن صالح أبوالمصل ا اخ-ردار١ ت نال الثيس، المرثص اض عجل بن الممتنع 
-متهم والتهما الجلالة وأهل هاشم، بتي وحوم من وكان - الهاسمى النمور يشوب 

٠٤١ا/ش أموراللمز ني يتلر جلس وتد/ أميرالومتين باضل٢، المهتدي حمرت تال! 
مرقيأ آحرما إلئ أولها من عليه تمرأ الناس قمص إلئ فنظرت العامة، دار 

يديه،ب؛ن صاحبه إلئ ٢ ٤ ؤيد؛،^ ؤيختم لأصحابها، الكتب ؤإساء ، ١٠٠٠٢٣١؛١١^١^
ل٨١مني ذلك« كان حتئ/ عنه نغمقت إلي، ونظر إلتثففعلن أُظر وجعاك ذلك مرني 

صالح؛يا لي؛ فقال نفلرت، اشتغل ؤإذا غضضت، إلل ظن إذا مرارأثلاثا، ومنه 
م ٨٢أن نحب منارْاشيء/ نمالث، في فقال! قاتما، وقمت، ياأميرانيتن، لسك تلتا؛ 

عدأ لي قال الؤمتان، أمير يا سيدي يا نعم فهالت،! تقوله؟ أن تريد أوقال! تقوله؟ 
صالح،يرح لا • للحاحبا قال قام إذا حتئ النفلر في وعاد نعيت ، مجوصعلث، إن 

لي!فمال له، فدعوت ، فدحالت، نقمي؛ وقدأهنتي لي أذن يم الناس فانصرفج 
فيدار مجا أنا وأقول ، نملث، في دار ما لي تقول صالح، يا فقال! فجك، احلس، 

فقال!به. تآمر وما عليه تعزم ما ياأميرالومتئن، • تك لث،؟ نفش دار إئه نفي 
'حدسا*.)ط(; )ا(في)م(، 

؛يد٠ ولقب بالخلاثت بويع الرشد، بن المتمم ين الواثق مارون ين ممد اه ب ام )أ(مت 
ويوه٥ ٦ متة رجب ني الأتراك تتله الراشدين. الخلفاء منهاج علن دينا وكان  ٥٠٠٠٢ ٥ رجب 

(.١٢٦)ص ليملاش٠ راللاطقن٠ راللوك الخالفاء جر الثبن؛ي اُبموهر ٠ انظر ٠ منة أربمرن 
أمني•.)ه(ني)ط(:أيرلح•. )((تي)م(،>ط(:»اكوةح•. >'آ(في)م(،>ط(:

تتيه ١ معيق ومغادءت  ٠١٩٣

ا0لكمام الدارتيي صعقه المش وشخ ٠ مرا-؛ع من فجالدي ترجمة اجلله لم ^؛ ١٠ين الح م٠ 
الٍزان)أ/'اا(.

متةمات ٠ اصالح، الدارتط؛ي قال ٠ الأيلي القرشي آيواللب ٠ *نالب اين الله! عد ين النحع جمدبن ا٠ 
ل'*آه.]تارخبغداد)ْ/"يا([.

بنصالح ين المغتئع، ابن يلريق من ما( ْ / ١ • ) تاريخه ني المغدادي الخلب ■حكاما القمة منذ، مبمه؛ 
الإماممثالب في الخوزي وذكرماابن ( ١ ْ ١ ،/ ) م حلف ين »لاهر زق •ن رذكرمايتحوما الذكور، علي 

الخلفاءتاريخ في وال؛و»لي ٠ مختمرة ( ١٤١٠١٤•رص الإسلام دول في والذمي (، ١٣٥ رص احد 
اكهديبفي حجر ابن الحافظ إليها راشار ٣( ٢ ١ / ا • ر والهايه الدايأ قي كثير وابن ، ٢( ٤ ٢ ٠ ٣ ٤ رص١ 

٠وغير•، ائعودي حكاما مثبورة، االقمة رأ/ه(وقالت 



لمخليفتناإن خليفة أي ت فقلت ما، مارأيت وقداتحنت بك فأني أنا ، ١ رأنولل 
ياI ئلت ثم نمي، وأهتني عظيم أعر تلي علن *ورد أ مخلوق القرآن ت يقول يكن 

أوجد في الكذب يجوز وهل أجلك؟/ مل تموتتن وهل ا م؛؟ إلا تمرتتن هل نفى /ن  ٣٠
٢٢أءإرقلنم نلت، ما إب تقسي دارفي ما ا،لومنين، أمجير يا واش I فنلت / هزل؟  ٠٤٢آ/

نرىالحق، آ ٌّنيأ لتسمعن فواض أقول، ما مي اممح ٠ ؤيحك ت لي قال يم مليا، 
وأنت، ٢٤الومن؛نل أمير وأنت منك، الحي بقول أوأئ ومن سندي، يا ت فقلت عني' 

زكما I فقال والاخرين؟ الأولين من الرسلثن سيد عم وابن ' العالثن رب خليفة 
أيبن أحمد علينا أثيم حى الواثقلا"ا، خلافة من صدرأ مخلوق ا القرآزأ أفول 
نمدأ،١^١^، طن قأءس ، ٠٢٩نأهلأذنةرأهبيالشام من يخآأى  ٢٧١نؤاد

منه،امتحين قد الواثق فرأيت ' الثسة حن / الثامة، يام ، ٢١الوجث١ وهوجمل  ١٠٤٢^
ولىاللام، فأحسن الشخ نسثم منه، ثرب حتئ ؤيثربه يدنيه زال فما له، ورقا 

اظرابزأبيشخ، يا له: قال ثم احلس./ الواثق: له فقال الدuءوأوجز، فأبلغ 
ويفجقيقل يزاد أي ابن المؤمنين، أمير يا • الشيخ فقال • طيه يناؤلرلئا ما علن لزاد 

فقالمحليه، غضبآ له ، ١١١التأدةمكان وئد فغض_،الأاثق، المنارة، عن ويضعف 
الشيح:فقال ا اتت،؟ مناءلرتلث، عن ويفعف ؤيقل يضيق لواد أي ابن • اممه أبوعيد 

وعيزاممْ.رفيرم،،)ط(بحن.فالواو، )ا(كن.افيالأصل،)ن(• 
)ماتطت.ن)م(،)ط(.•فأ>ق•. )أ(في)م(،)ط(: 

ران•.نيادة؛ )ط( ، ؛ي)م( ٢ )ْ • وامححة ولتا الأصل *امش في مقالة وعي أزا، من صائلة )٤( 
ولئبأيه مرت بعد بالخلافة يوع الرثسد، هارون ين المتمحم بن محمد ين هارون جعفر أبو هو٠ )٦( 

صاكمين، ]الخرهر . مة وثلاثون ت ومحمرء  ٠٠٢٣٢منة وفاته وكانت ، ٠٠٢ ٢٧صنة يااراس 
(١١٥.])

الذيرم والراثق العنهم عهد قي القضاء ولي القاصي، اف عبد ابر جرير، بن لواد أيي بن احمد )٧( 
هلكبنيخس، جهمي I الذهي فال . القرآن بخلق القول ؤيدعوإلئ آثامهما، ش العلماء بمحن كان 

1ا(،نيانالأمحدال)ا/ي؟(،وادان)ا/ا7ا([.ضة'؛آ،و. 
الخطيبذلك علن نمى كما الأدرمي إسحاق ين محمد بن اش عيد الرحمنن عيد أبر ٠ جر الشيخ يا م )٨( 

٠الثقات الحديث رواة ومن والناش، داود آبي شيؤخ وهوأحد - القمة تخرج انظر ٠ الخوزي وابن 
٠رعيرهما ( ٤ )آ/ والثهديب ، ٧( ٤ / ١ )٠ بغداد تارخ ٠ ترجمته؛ي 

امشهور الم3نصة، يرب الثغور، من بلد ٠ ورايته، ' أهل من ائه التمة ذكر في تقدم ( )٩ 
.([ ١  ٣٣/ ١ ) اليلدان ]•عجم . آحرون وصكته العلم أهل من جماعة منه حرج 

أإكرامه،.)اا(فىرم(،)ط(:أعاترحهأ،نمسرئالاشر. م)ط(:



دعوثكما الواثق فقال مناظرته. في لي وائذن يك، ما أميراالوم0ن يا عليك هون 
ودعوتيالناس؟ دعوت إلام دواد، أيي بن أحمد يا ت الشخ ننال إلاللمناظنة. 

فمالمحلوق. افه دون شيء كل لأن مخلوق؛ القرأن I تنول أن إلئ ئال! إليه• 
قالأنعل. قال؛ يقول؟ ما وعليه علي تحفظ أن ، ١ المؤمتينل أمير يا رأيت إن I الشيخ 
٠٤٤ا/ فلا الدين، عمد/ في داحلة أواجبة هندم مقالتك عن ياأحمير٢ا، أحترني الشخ 
أحترنيأحمد، يا الشخ نال • نعم • قال قلت؟ ما فيه يقال حتئ كاملا الدين يكون 

مماشيئا افه رمول سترلُآ، هل عباده، إلئ تعالئ افه بعثه النه.وحتن رسول عن 
إلئالأمة اممه. رمول فدعا ت الشخ نال لا. ت نال دينه؟ في به تعالئ افه أمرر؛، 

الذحفالتفت فسكت، يكثم، الثيخ! فقال دواد. أبي ابن مكن هنده؟ مقالتك 
ياالشيخ فقال واحوة. ت الواثق فقال واحوة؟ ١^٠^^(؛ أمير يا ت نقال الوايق إلن 

أكمنتإالنوم ؤ ; فمال رسوله. علئ القرآن أنزل حين تعالئ افه عن أحترني أحمد، 
ااْ/متعالئ الله كان ، [ ٣ ؛ انائدْ ] دبماه الإسلام / لكم ورضيت بصبي عتفم وأنت دينكم لكم 

مبم/دحمل كاملا الدين فلايكون نقصانه، ش الصادق أنت أم دينه، إكمال/ في الصادق 
فلمأحمد، يا أجب •' الشخ فقال • دواد أبي ابن فكت ا هنده؟ بمقالتك فيه يمال 

٠٤٠ا/يا الشيخ: فقال / اثنتان. ت الواثق فقال اثنتان؟ ت منن ياأميرالؤ الشخ; فقال يجه، 
أبيابن قال جهلها؟ أم اممه. رسول أعلمها هنذه؛ مقالتك عن أحيرُي ، ، احمدآ

ياI الشيخ فقال يزاد. أبي ابن فكت الناسإل؛ها؟ فدعا ت الشيخ قال علمها. دواد 
لرسولفاسع ياأحمد، الشيخ! فقال ثلاث. الواثق فقال ثلاث؟ المومنن! أمير 

واسعت الشيخ قال نعم. قال! يه-ا؟ أمته يطالب ولم زعمت كما علمها إي افه. 
الثّيحفأغرض • نعم ن لواد أثي ابن فقال ؟ - ث؛قء - لعلي وعثمان وعمر بكر لأبي 
إلأح_مدضييىت المول يدمن قد المزمنن أمير يا فقال! وأدبلملازاس، عنه، 

المناظن؛.عن ويضعف ويئلل٦، 
ائعما ال«نمالة هنده عن الإمسنناك من للت، يتع لم إن المؤمجن\ن، أمير يا 

ريااحمد١٢^^٠.)ٍد(؛ )٢(ني)م(، انيرم،،)ُل•(ت'يااُيراالؤم؛؛نإنداتر• ١١
•آصْ،.>إ(في>م(،)ط(: «اص«. >مفى)م(،)ط(: 

رأرملأوضعفا.)ا"(ةي)م(،)هل(؛■ من)م( مانطة )٥( 



لممن عن اض وؤ وعر-أءقء،ذلأ وعتمان وعمر بكر ولأبي اف. لرسول 
ذلك.من لهم اسع ما له يتسع 

مااسعالمثالة هنده عن الإمساك لمامن ئح لم إن يمم، ت الواثق فمال 
ائطمواعتنا، / اش ومع فلا ، محكا- وعلي وعثمان وعمر بكر ولأبي اش. لرسول  ٠٤٦٨

الثيح,ئد 
نقالعليه، الحدادآآ، نجاذبه ليآحاو0 المد إن سد0 الثنخ صرب ٌيعأا٢ فلما 

لمI الواثق ننال كنه، ثي نوصمه الشخ، ذأخانْ ، ليأخذْ الشخ يع ت الواثق 
أنمتآ إذا إليه أوصى من إن أميم أن يوس لأن • الشيخ نال علمه؟ جاذ؛تل'آ، 

القيامة،يوم تعان اف عند الفثانم اهل؛اهندا أحاصم حتئ كفي وبئن بتي يجعله 
حىبلا ؤإحواني وولدى أنلي وريع ئدز، لم هندا مدك ّل رب؛ يا ت/ نآتول ^٥ ٣٦

يجعلهأن الواثق سأله ثم وبكيتا الواثق،  ٢٠نكزأالشيح، وبكن • عإي ذلك أوجب 
حل؛ي لقد ياأمحيرالومجتين واش I فقاللآ'االشيح . مماثال/ وسعة حل قي ا؟/ط 

ليالواثق؛ نمال • أهاله من رجلا كنت إذ ؛ اض. لرمول إكراما يوم أدل من وسعة 
:بيمن؛دالسiقالالراثق; بمكانتممةّس. سالالشخ: إوكَنا-يه. 

الذيا.لوصع إن إياي ردك إل الومتئن ياأمير •' الشيخ فقال نثياينا. بك بتل 
وأحبرك؟افىذلك:^^لمألعلكمن تثلاأخرَجنى/ 

ا'١ فiالل ذلك. عن حالفتهم ئقد عاليك دعاءهم أ وأكمت١٩وولدى أنل إل أصير 
الالومنن، ياأمير الشيح! فقال دهرك. عن بها سعئن ا ١ ١ صلةل ثج ؛تمل الواثق• 

أومضيهاقال: ن1لأآاأحاجك. قال: وذومرةسوي. أناعنهاعني، دأحللي، 
لي.وتأذن الساعة، الثنر إن سبيلي ثعحإن •' نال • نعم ت قال الومتثن؟ أمر يا 

اذخَوحرج.س1مءاوهرأا،/ : ^٣١٢إْ/م 
رالخلاد•.)أ(»ي)ط(: اقطم،ا. وفي)ط(ت )ا(اتطةمن)م(، 
-امم.ن)م(،)ط(.)؛(»0<ا: أجاذت•. )'ا(تي)م(،)ط(: 

»قال•.)ا-(في)م(،)ط(: •و;كنالراثقذكا«. رط(: )ْ(؛ي)م(، 
»نصأ.)ا،(فىرم(،)ط(: »ءممك،. )م(فى)ط(: افا•. )ب(في)0(: 

ودلأ.نهاا.ّاأ..اثطنس)ط(، )\\(أصلأا: •محالكالواثقأ. ا(فى)م(،)ط(: )• 
)أا(أءاو4أ:امم.ن)ن(.)ط(. __)،،(، )آا(أنم•: اكال«. )أا(فى)م(،)ط(:



٢منرأ المثالة هنده عن ثرجعت عليه! اطه رحمة . بافه المهتدي قال صالح! قال 
الوقت.ذلك من عنها رجع  ٢٢كانلباض الواثق وأظن اليوم، ذلك 

٠٤٨آ/عبدك بن يحيئ حدثنال؛، / قال) أيضا، المزؤينى اض أبوعبد أم حدثتا — ١٩٤
محوتبعض مح، محناأنايايو ت يقول الرمي، يوث بن يننح، ست ت قال ١^^؛>،، 

ليسنال: أنت؟ من فقالت: علؤأ، يحل ند بهولزعفليم أنا فإذا مرولْا، خانات 
لقتاله،ويهئأت ففت قالI منأمؤ؟ قلمت: قال: أبالآ'ازكريا، يا تخاف 
هلمدافى ١^، لوعلمت فمال: لأح1اكاهه، ! cJLi،iنالل٨،) أبومء، أنا فقال: 
خراسان،آتئ حض ُنزلي هنذا وكان آخر، بيتا أنزل وكنت ألحل، لم البيت 
عملتما وقاك) ) ٢١نالل منالا_راق. قال) أست،؟ أين من قك) ) ٢٩نالل

وش_رالم؛يسلااا،قال) هو؟ ومن ت نلت ضمة. سها خلفت نال) يالعراي،؟ 
i٠ ١ آ/ فيها فأحلف، خراسان وآتن نال) / • المران حلق إلئ نال) يدعو؟ ؤإلأم • قلت 

ْآرطكنت؛ ؤإن أثا نال) أك؟ القرآن فى/ تنول ايش • قك ت ،  ١٢ناللأيضا. خليفة 
ها/عسلموق./ غير اض كلام اكرأن جماأقول) 

ألكنعوا.)آ(فى)ط(:أرط«. )ا(فى)م(،)ط(:
«حارش«.)؛(فى)م(،)ط(: »ب. )*آ(فى)ن(: 

•١([ ١ ٢ اللدان)ْ/ معجم • • حرامان مدن أشهر ، لْ 
من)ط(.اتطة ور»•نعم•، رما(؛يرما؛ من)م(. ّانطة ؛ رابا• )٦( 

ص(،)ر(،)آا(ّاقطأتُن)م(،)ط(.
.١٧١نيرح؛ رجت مدت ( ١١)

صعيف.إمئاد•؛ - ١ ٩ ٤ 

كماصحيحة اخرئ طرق وردمن لكنه ( ١ ١ ٠ مآ/ ) الزان زلسان كما الدارممي صشه امفت حيخ دن ،٠ 
تيصو.ج■

ا.صدوق امة ناو: ئ. وكتب م تلش الذين حم ايي اين احدشيوخ 'سمد؛ض؛ مدك ُءم،ن مب٠ 
([.١VT]الخرحُسلر٩/'

.١٦١موح:تقدم ثقة، الرم• مٌغا س ص ي٠ 
ددداءالرُي، يرّق ين يعين ين •ريتئن؛ عن ب( ١ ٠ • الإيمان)ق ثي الحلال نعوء درئ دتحريجه؛ 

منكلاما : ٦( ٤ ■ارّيه)U/ ني والخف ، ( ١٠٨٠- ■ ٣٨٤)•Y/ ٦ ٤ ٦ اJنةح: اصول شرح يي 
نحو..مس بن حن طريق 



ئإب؛؛يلأ

بندار.حدثنا تال! ، ٢١ال3لالسىل العباس بن اه عسي أبومحمد حاوقتا — ا  ١٩٥
٠سار ين محمد 

قال!الوامطى، الحميد عبد ين محمد ين اض عبد ايوكر حلى رأ، ء ب ١  ١٥
يالمرة،صرير شيخ علئ نقرأ كنا ت تئالأ[لمأ، المثمن ين محمد أبومجومئ حدثنا 

مخلوناالقرآن يكن لم ءإن •' الشيح نال القرآن، يخلق القول بنداي ٢ أحدثوال؛ يلما 
وانصرفاتركاْ توله محن هندا سننا يالنا تال: صدرىاالْ،. من القران اف نمحا 

فيبقي *ما ت نال القرآن؟ فعل مجا فلأن يا ت فقالنا لقيناه مدة بعد كان فنما عنه، 
ولأ>ؤقوز'اسسه<؟تال:نلنا: . ٨١٧ت صدري 

•يقروها غتري من أسمعها أن 
٠

وسدبحمدالله منكتاب، الثاني اآأءزبم م ت٠ 

تسليبماّوسلم ؤآله •حمدالنيئ ملى الله ئبمئى 
^ممممضادةتاب،<انشاءارلٌهٌاممت*،

٠٠٠

■حْلآ دم ، الطال الماس ين اف ءّد ين محي اا؛ويكر )محل(; ، ؛ي)م( ر١( 
■نلها-'رف)ح( )ط(ت )ال(نى)م(، 

)"ا(تيالأءل،)ن(:ُال«.
•ايلهر• وفي)ءل(ت )إ(<ساتهلةمن)م(، 
)ءل(.)ه(ساتهلثمن)م(، 

عن)م(.قطة محا )٦( 
•)ط( )٠—*(ما؛؛نالجمينانطءن)م(، 

صحح.-رماد،: ١٩٥
المنف.سءٍر اجل• لم دمهجه: 



ادتاك
د

ذ





٠٠٢٨

؟ا.،1برة

\دإ)اوشراتع والإسلام الإبمان ققو11خمامعرفق 
النأتن:بن نذد قال 

حالزل٤ا.كل عل والحمدش الصالحات، تتم بنعمته الدى ض الحمد 
محندأ.اش.تعابي.بمث١٦٢ وإياكم.أل ]اض[لْا ذاغألموا.نحنا بمد: أتا 

يْ/م، اممه* رسول/ محمد / اممه، إب إلنه ءلأ ميقولوا: بتوحيده لتروا كائة؛ الاس إلن 
.oTiy"ًالئهندا مات ومن أجزأه، وناءلماأ٧ايلمانه تلبه، من موقنا هنذا نال عن فكان 
ممكة،الصلاة عاليهم يرض توحيدهم؛ وأحأJصوال٨، بذلك آمنوا فلما الحنة. فإلن 

الأهلوئارلوا فهاجروا الهجرة؛ عليهم فرض وصلوا،ثم وآمنوا بدلك ئصدئوا 
رمضانشهر وصاموا وصدئوا فآمنوا الصيام يالدينة عليهم لرض ثم والوطزر؟،، 

عليهمتم كماأمروا، ذلك وأدوا وصدئوا فآمنوا الزكاة، عليهم زر ثم 
الحج،عليهم رص تم وصدئوا، وصبروا  ٢١واليعيدل'المريب فجاهدوا ابهاد؛ 
•يه وآمنوا فحجوا 

بمواسمهذكرسةضاني..)ط(: )>(فى)م(، 
•ابذ/سفالإءا0وبمموردفىذ)م(وباسمفي)ط(باببموان: )؟(ذلع1اواابب، 

صإلن س٧٩ ٠١من صفحات ٤ ت )*ل( وفي والتمف، اللوحين قرابة وش)م( الد؛نا. ويري 
الدين،ني الراء ين نهي منها؛ بملة؛ الوصؤع إلن ثت لا جدا مسة آحاد سعة ب لذكر ا ١ '٠ 

مرمامن ؛"؛^، ٢٠■؛وامرأة ناش ونمة وصاني، - يرمم للجعلبن وقتله القرى حالي ثمة •' دمنها 
إلنلائت وجميعها آس. ي ماس في مديح ثم منه-، لإدرر.اءاذنااه أشعار ثم حية. 

واشمنه، ولت والورامن النناخ نل من الكتاب إلئ أنهاادحلت ولاأشك بملة، الوضؤع 
نيخهعن قرله الأول الإساد في وتدذم أمانيالوف. من اصاندعاليمت، حصرمارأف أملم. 
وجميع• ممر إلن يدب ولم المسف، شيوخ من ليس الثيح ومنيا - ممر امعع وأنا ءل؛ه )ثراء؛ 

أملم.واه الشخ(، منيا الأحيارالدًرةبعد 
اسريف•.ت )'آ(فى)م(،)محل( 

تفاء.وملم وآله التتي محمد مبينا علن اذنه ُرصش * رُل.ايئادة ، رم، اني ر٤ 
•سه•.)ط(زيادة: )ا-(في)م(، الأمل،)ن(. من ماتحلّ )ه(ل؛فلالخلأل؛ن: 

•وأخلصها•.)ا/(؛ي)م(،)ط(: ّاقلة.ن)ط(. )^الواو: 
•المدوالقرب•.)ط.(: أ(في)م(، )• •الأوطان•. )؟(•ي)م(،)ط(: 



ٍ_^^ء^ع_£تابية

وعملاوئولأبألسنتهم بقلوبهم تصدشآ بها ر•يملوا الفرائص بهنذْ آمنوا فلما 
فالاشوُانى:/_؛، _ص 
ا،ا/د

نغومن ؤ تعالن: فقال الإسلأم*ا دين إلا الآخرْ في يقل لا أته أعلمهم ثم ١* 
تعالئ;وقال . [ ٨٠عمران]آل ه الخاسرين من الأمر؛ ذ دم ثُه بمل فلن دبما الإسلام غم 

.[  ١٩; عمران ]آل ه الإسلام الك عند الدين ن إؤ 

محمدارأن الله،/ إلا إله لا أن فهادة خنس: على الأنلاز ))بمي الني.; وقال صْْ 
من، ١ ا'درامل المن وحج رمضان، فهر وصسزم الزكاة، ؤإ؛؟اء الملأة، ؤإهام الله، ومول 

سيلأ«ل*ا.امتطاعإته 

وثلكرذلكرآ،إلمحراتعالإنلأمحالأ/سحال، نمقَالض.لأثه، 
السالمين.طريق ِ اش رحمكم - هتدا و اف. ثاء 

)سةال:لأإلهإلأاللهدخلالجأت(أ*'ددوت: اض بالأحاديث محج اخخ ال ف ■
)ا(<امممن)م(،)ط(.س)م(،)ط(. )*-*(انهل 

»سذمءاا.وش)ٍل(: من)م(، ساقطة )٢( 

اش.,ثاء ماك.إن وتخريجه (، ٢٠١رنم)سندأتحت م ياتي م( 
٦٣٤٨الك—رح;ني اممراتي روا، حديث ض ونمت ثم الإ»للأق، وبهتذا النص بهنذا حديث علن انف لم ٠( 

،الخا• يحل الل* إلا إله لا امن؛ال، ه؛ افه رمول ، ؛13؛ نال، الانجعي نمم بن ملمة حديث من ْ(، ٥ )ما/ 
وفه، ماٌة( ط. ، ٥ ٥ ٤ ص يصحفا)تتريبا وكان الخفظ، ميء صدوق معود ين موّن إصناد، ني لكن 

وعندا، ٩( ٠ ص صه)تتريبا رجع ؤبمال: للإدحاء، ب وتكلم يغرب، ثتة اتي الخرٌطهمان بن إبراهيم 
ينعشان حديثط كمافي مقيد، يعنا، كثير؛ احاديثج محاك ولكن • ١^! الإرجاءواف بدعأ الخديثاممايزيد 

روا.اوكأل•؛. رجه ؛، JUjيقض؛اس، إلا لاه نال: من الار ض زم اش انإن طويل،وفيه: حديث، ُاللث،. 
لحروروا، )آا/م-م(وءيرئ،  ١٩٣٨وح: (، ٦٠)م/  ١١٨٦وح: )ا/هاْ(،  ٤٢٥اJخارىح: 

(وءٍرء٠ا.٦١/١)٣٣ح:
وفي. النار..٠ على الله حرنه إلا الله، محمدايسول، وان الله إلا إله لا ان يشهد مد من  ١٠٠ومعاذ؛ انس وحديث، 

=I وغيرهما لصأحيحان ا١ 

مادم:خلا ابيرات ظك من ر( 

الخرصءنىالخاوبث،را/-ااارiم٩٩(.مم.ت،اوالإ؛اِّ،: الخاوي، )مسا(: 
مادونمم)ا/ا*آآرتمهآا(.مالملم حص من ت ماب، الملم ك؛نام-، الخاوي، •' ( ١٥۶٠١

قوم)ا/لأآآرقإبم1ا(.تومادون بالحلم خص من ؛ ياُي، العلم كتاب ٠ الخاوي ■ تجأ( رلأيلوك،٠ 
٤٤١jم٤•٢(،٣٤/١)(،سحاينحj(.٢٤٢ر^م١٤٣/١افدرك)^ر



—صه^
أ/ْْْذكراتله[لا، تقدم U علئ الفراثص نزول نل كاك ثلْ ك: ل ب/ 

بهم،يفدظ أئمة وكانوا ^،سهمأآااض-نمانى-اسم، عالماء ثرل 
ياحان،لهم والتابعون الصح-اية عليه ما جملة عن حرجوا الذين المرجثة محموئ 
يلد•ك)، ش ذكرهم من يتوحش لا الذين الأئمة ونول 

آ/ا"ْْوالمسن رشاد، لكل المومق واش ذكرْأٌاا، حضرنا ما ذلك من منيكر و/ 
عاوهر؛اولأمةإبباض.

أحمدأبوبكر حدثنا ت نال ااماطيسى، معيد عمربن حدقتاأبوبكر — ١  ٩٦

•نمهمء.)آ(فى)م(،)ط(: )ا(«ل،;ّانطتسالآمل،)ن(. 
الأحول•.)ط(زوادة! )؛(ش)م(، تعالن•. شاءاه رإن )ط(زوادء; )م(، )'؟(؛ي)ن(، 

رواهالخأ!. ص تننب شاك غٍر غد يبنا الالع هم لا اس. رسول رام اس إلا لاإك ان •ايهل ت مائة ث حاو و -
إلأدحلا-بمةأفيثمُاتءاانذلك، اسىللأإل<إلأاس، *وحويث\وذو: )ا/يْ(;  ٤٠ض: 

ا.وغرمالمعمن 
«الدم،وص: اس، ^؛0،^ وال!!ت.دروطآل: المحاب امراءموص ا،..ن الطاسط وليلك، 
ا/ب*ُأساوعاو،دا(الغول )معارج اننلر: والحة•. والإخلاص، والمدق، رالانناد والغول، والتقان، 

^ْاصةإلأ;ه1الْاكروطسمض
الممءات.عن والانتهاء بالأوامر القيام 

اجوية:بمد، الأحاديث _، اساءعرمثل اجاب رك 
ماوعو الآتتتن. وصمتان شاس ابن واصتدلآبمصر ٠ الفرائص نرول تل وهوكونها الصف، ذمْ ما ؛ ١٠٠٠-١ 

.اكلماء من وغيرْ ا ( ٢٣)ه/ الترمديا لّيا تمأ با الإري إلًه ذهب 
نييخلدون لا نإئهم بذنوبهم بها عذبوا ؤإن التوحيد اهل من أحد النار ني لايحلد اثه الراد إل دمنهات ٠ ٢ 

انفلرسناكرمذي)ه/أآ(.النار. 
•اللازم أداء علن ينل الإحلاص لأف النراتص؛ تترك لا محلمحأ نالها من أل لمتها؛ - ٣ 
للعصاء.ال«عالة الءلتة لا للكافرين؛ المعدة الثار يحول همرم لمتها؛ - ٤ 
فتعت انئلر ٠ أعالم واش . الميء عن والتجاوز الصالح العمل نول حصول بشرط النار لحول تحرم و.تهاث - ٥ 

معناءتفى مانيل اوآحس ت فال حيث ؛ نمابعدها( تسيرالعزيرالحميد)ص٧٨ وانظرت )ا/آآه(، الاري 
ونالهاممدة جاءت كما عليها ومات نالها من في هي إثما الأحاديث هتذه إل ت وغيرء الإسلام صيخ ناله ما 

اشإلن الريح انجذاب التوحتد حميقة فإن ٠ • • ويئتن يصدق فيها، شاك غير تلبه، يها مستيمئا تليه من حالصا 
لأفالإخلأصهوانجداب١لقلبإلن١ش-الحنة؛ لحل تلبه من حالما اش إب إلنه لا أل نهد نمن جملة، 

ه.ا ذإلث^اا نال الحال، نالك علن مجان فإذا • نصوحا توبة الذنوب من يتوب بأن - تعالن 
.٤ ت فيح علته الكلام تعدم حن ومئاددت - ١ ٩ ٦ 

توله:؛<إلئ . . مجعاؤية. حدثنا ت نال صالح أبي طريق من ( ٧٢/ ٢٦التفسير)في جرتر ابن رواء ٌميجهُ 
نندُي،وابن اكر واين ، ١( • ٧ الزرائدا)U/ امجع كما؛ي الطراني ردوا. ه. ءيكم لممم أمم، يرم اؤ 

ط؛ننى«الإبماعرئ•ابن وروا. اورطيفي«انمراكوو«)ي/؛اْ(، س ُاوِهقيكافيأالدلأمؤ 
يه.. \ؤنابي. منصور بن أحمد حدثنا ت قال النامي سليمان بن اض عيد طريق من (، ٥١٥)ص ٨ ٠ ١ ٠ ح 



^ت،ب|؛ييبمي

حدشنال صالح*، بن اض عبد أ* أبوصالح حدثنا ت نال \ؤثبي، منصور ابن 
مؤ ت تعاان اف ئرل ني عباس ابن عن طلحة، أبي بن علي عن صالح، بن معاوية 

اضإف نال; ؛؛ا. الفتح:ل ب إءانهم •ح إممانا يردادوا انمؤ'ستي ثلرب في المكتنف أنزل الذي 
زادهماالومنون، يها صدق فلما اض، إب إلته أب بثهادة محمدأ.ؤ نبيه بعث تعالئ 

،خالماظثوابمرادهم١٣المام، اضل'أ، زادهم بها صدثرا نلئا الصلاة، ، اض١١
لهمأكمل ثم/ الجهاد، زادعم به صدقوا فلما الحج، زادهم بها صدتوا فلما الزكاة، د ا/ ٠ ٢ 

الإّنلأمنكم ورضيت نعمم غنبجم وأست دينكم ثكم أتمنك ؤ\زن'م ت تعالئ فقال دينهم، 
،.ديئاب<لالأممة:٢[١٠

براءةنزك فلما حميعا، يحجون والمسلمون المشركون وكان ء؛است ابن قال /  ٠٠٧٨
أحدالحرام الميت في يثاركهم لا الملمون وئ / الحرام، الميت عن المشركون مي  ٢٨٨

منالذينكمزوا ينس ؛اض؛ ت تا"اائ الله أنزل اقنر، ص؛١٢ ذبك وكان المشركين، من 
لكمووضحت نعمتي وانمتاعلمكم دينكم لكم أكلت الموم واخئرن ملأنخشرعم دينكم 

]سة;م[ل•/ديناه الإنلأم 
أبويعقوبحدتنا قال انمثار، محلي بن معمد األه أبرعبد  ٠١١٧

أبوالممسمي. الملك عبد بن محمل حدتص ت نال المثار، إبراهيم بن إسحاق 
عنرجل فسأله رمانة، ممعن منة قي عيينة بن عندمثيان كنا قال: عبداض. 
ؤيتمصافه، ماء ما *يزيد تال وينقص؟ يزيد قال وعمل*، ارقول فقال; الإممان، 

نصغكيف ت الرجل -قال يده مغيان هندْا-وأمار مثل منه شيءأ؛، ييقئ لا حتن 
)ط(.ّاثط.ن)م(، )أ(كلالخلألة: )١(، )ط(. طتطس)م(، )٠.*(: 

)إ(ساث»لةعن)م(،)ط(.لنقلالخلألة. )٣(ش)ن(زي1دة: 

تحافىأانمراضأرميا(.راينسر، (، ٨١)٨ 
حسن..إماد،: ١٩٧

ذ؛ادةبآفم بن ّنيان عن روئ ونال؛ ا;م،حاتم، ابن ذكر• الممل. ، iUilهمدمعدبن له: 
مدعلن ممادل لكن •ابرجراك-دل')ه/ه،• جرحآولاتعديلا. يكرب ولم الإئنوساته<، 

ّبتيل.غايا- - والتمة تمت، الخير يي ان ى ذم«لثأبها، ما: 
تنال، • إسناق، ابي يعوإمحافابن اكئار؛ بمقوب محمدأم بن إرابم بن نناق إ٠ 

([.٣٧٤)٨ لت1ريحبغداد .اتسة(ا؟م. ثقة، 
إسناد-ابوغص من دذمء- ٢(  ٩٥)َا/ به مغيان آخرعن زق من الحلمة ني ابونتم رواه بريجه؛ 

امرئرةمم*حلصياْ،سمالإبانة ن، بملة ووراءابن (• ٥٥مإدفيكابالإبمان)صأه، 
الخاظا؛نحجرفيماوارى)ا/م*ا(.واشارإلب به، . >,سانملار. 



٠٠٨آ/ نولهم القول ®كان ت سميان تال/ ا عمل؟ بلا قول الإيمان أف يزعمون عندنا بقوم 
.بعث تعالئ. . اش ثمل٢،إل وحدوده، الإممان أحكام ا ملأ١ أن نل 

فاذارْ،تالوئعممواوأن4رسولاض، لأسإلاض، : إنىانسكاةتلأ،ألموترا
ذلكصدى اض علز قئا تعالئ، اش علئ وحسابهم لحمها إبُ وأموالهم دماءهم بها 
نفعهمما ينعلوا لولم فواض ممعالوا، فأمرهم بالصلاة، يأمرهم أن أمره قلوبهم، من 

بالهجرةيأمرهم أن أمره قلوبهم، مجن ذلك صدق اش علم ثلما الأولل٦،، الإزار 
ولاالأول الإنرار نفيهم محا يمعلرا، لولم فراض نفعلوا، فآمرهم المدينة، إلن 

بالثجوعإلئيأمرهم أمرْل'ااأن قلوبهم، من ذللث، صدق اش نلماعلم صلاتهم، 
ويهاجرداويصراصلاتهم، آباءهمدأبماءهمحتنيتوراكقولهم، مكة

م.ا/دهنذا اش، يارسول : فقال/ أيه براس أحدهم أش ففعلواحتن يأمرهم هجرتهم، 
صء^^^ل'اأترلهضلوامانمهمالإرَارالأوكولأ _؛، الشح/ رأس 

أنأمره قلوبهم، من ذللث، صدى علزاش فلما تتالهم، ولا هجرتهم ولا صلاتهم، 
٠٠٩أ/لو ،/ ١١واضلففعلوا. يدللا، رءوسهم يخلموا وأن ئعثدأ، بالهثواف؛الست، يأمرهم 

ثلثاآباءهم، نلهم ولا ولاهجرتهم ولاصلاتهم الإلرارالأول يفعلوامامعهم لم 
،٢ ١ مملهرهم١٢ صدنة أموالهم من يآحد أن أمجرم تلربهم من ذلك صدقا عبزاش 

الإننارنفحهم ما يفعلوا رلم واش وكبرها، تليلها بها أرا حتن ففعلوا، ٧^٠٠٢ 
اشعلز فينا 'لوانهم، ولا آباءهم تتلهم ولا محهاجرتهمل'آا، ولا صلاتهم ولا الأول 

ثل:  ٢١لهل٤ اض قال وحدوده، الإيمان شرانع من عليهم نتابع فيما تلونهم م، المدق 
.]_:٣[ ب دث الإسلام لكم ورضيت، سم عيكم وأئممت دينكم لكم أكنت النوم ؤ ت لهم 

كافرآ،هدنا بها كان  ٢١جاحدألأْالإيم!ان حلال من حلآ ثرك ضن ت سميآن قال 
أبنناالقة، ٠ثكد١وك١لبنائلuناتصا، اأقاث، ١٦١سماوياننا

)ط(.اثلأس)،((، )أ(»ثم«: »تمر«. دلي)م(،)ط(: •؛بزل،•، )ا(ز،)ن(: 
رْ(ني)م(،)ط(:»_«.امملءملك0«. )،(؛ي)م(،)ط(: •نما•. )ط(: 

ئ••باب •رهم •،•' ١٠١ش)و،  ٢٧)دم-؛طأ• •دلاصلاتهم•، )ا'(في)م(،)ءل(زياد؛: 
•شخالكارين!.لأ(في)م(،)ط(: •وتاضاأ. ص(في)ءل(: 

»بملهر،ومبها•.)أ\(تي)ط(: •مااد«. )•ا(،)اا(في)ط(: 
اىلأمن)م(،)ط(.)؛ا(رله!: اعجرتهم!. دنيرم،،)ط(: رن،• ل'اااكنافيالآْل، 

»بها!.)ط(3يادة: را'ا(فى)م(، رم(،)ط(. من نطة ،*، ١٠١



/Yباب—  ٢٠ ٠٦٠
١^هذه ثزنت يوم أي سرقن 

[٣ : ]  ٢١١ه ,.. دبمكز لكز أكنت اتوم ؤ تعالى قوله 
بنالجبار عبد حدثنا مال صاعد بن محمد بن يحٍئ أبومحمد حدثتا — ١  ١٨

بنعن ، معروغيره عن عيينة، بن حدثنانميان ]ءال[رأات ااعaلار العلاء 
لوعلينات محقي لعمر. تال اليهود من ، رجلار ؛ا أل؛ سهاب بن طارق عن مسلم، 

 /Tذقال:ءمر.. عبدألأ-خدس ه؛/دبج...ه محلت الأية: ،هدم ^١٦ ٠٦١
حمعة،.يوم في Jومر٧،ءرئة ني أزل يوثأزل، أي أعلم *أنا • - محقي 
٣.:  Jjjlilصورة من والأيت ٠ • • نعم *نمحم اوأست )ط(زيادة: ، ني)م( )١( 

رمخطأ.•نتلأ، )ط(: )٣(ني)م(، )آ(ساثطةسالأمل،)ن(. 
)أ(في)م(،)ط(زادة:أقالأ.

رواليراش تميرء، ش والطبري مسنده، ش مسدد ذلك ين الأحجار؛ كعب ص ارجل •—يا )ْ( 
محمقعن حرث، بن إنناق سمحأين بن مادة عن سلعة، ابي رجاءبن طريق *ن كلهم الأوسط؛ 

أملم.واه إصلاعه، مل ذلك ولعل . ١( ٠ ٥ / الفتح)١ الخاظ؛ي ُاله . .كب.عن ايزذؤس، 
افييرم«.)ي(في)م(،)ط(: »نزك«. )ا"(فى)ن(: 

منةمات العاشرة، صغار من يه، بآص لا مكة، نرتل بكر، ابر الآطر.ي• الن؛ار انملأء بن ايار د م٠ 
٠يدلك فينجير وغيره البخاري عند الحميدي تابعه لكن *١(، ٤/٦روتهذيب ، c٤٦٦/١]تتريب)ه. ٢ ٤ ٨ 

٠التالي والخديث التخرج انفلر 
ثلاثسة هات ا ال—ايعة من فاصل، ثيت، ثقة، الكوفي، آيوسلمة الهلامي، يلهتر بن يوابن؛دام سعرت م٠ 

)•ا/ّآاا([,وتهذيب )آ/'؟،آ(ا ]تقريب * وعانة وحسان أوحس 
]تتريب-. ٠١٢٠ستة مات المادّة، من ، بالإيحاء رمب ثقة، الكوفي، عمرو أبو تلهآ س س ي٠ 

امحيهرآئ يائي؛ انو تال الكرفي، اش أبومد الاحسص، الثجل، شص عجي ابن '؛٠٠١٧ ين ارق ط٠ 
.٣([ ه/ ) وتهذيب ، ( ٣٧٦/ ر١ ]تقريب وئماقن. آوثلاث اثنتين منة مات ٠ منه بع ولم 

المنيني والحميدي ، ٣( ٩ ،  ٢٨/ ١ ) المني واحمد؛ي (، ٦١)ص ْ رنم الإيمان م عتيد أبر رواء ٌمبمه• 
للمتن!بعدصرته ونال آا/ه،آ(، رالغتح  ٧٢ ٦٨ت الأعتصاجح أي ال؛خاري وروا• امرا/ها(، ح! 

ملمورواه وغيره، ه،)ا/ه*ا( ت ح الإيمان في طاؤنا*ورواه وتنس نسأ، ومعر معرأ، سنيان ص*ع 
سرحتم؛'مره/'هآ(،وافاشفىاض

(.وهمزو٥١٨٢١٨٠٤^^^^بانةامرئح: 
والمهم،ًوابزحثان، الشر، وابن إنسراسمسم،نملينتد، امحرم/ح0؛الإصافة في الموطئ 



عثمان ٢٢حدثنالت مال او_حارىأا، صالح بن اخبر؛تاأبومعمحمدعبداض — ١  ١١
عنأيه، عن إدريس، بن اف عبد حدثنا نالا؛ الجبار عبئ بن أحمد ر شيبة اض ابن 

ثومأي نعلم أنا لو - محقي - لنمر يهودى ت نال ت نال بهاب بن طارق عن ئيس، 
٦٢/٢ْنمني علكم' مديكزوأس ؤاوزأكننت عيدأ لأتخدناهل؛ا الآية/ هطل١ْ^٣، 

الذياليوم »ندعلت ذقال:ءمر.طقه.: ورءتجت،مالإضمدياهلالاممة:مد 
•اض رسول مع بعرفات ونوف ونحن أنزلت فيه، انزلن 
موانبن يوسف حدقا : ةال ، ، ١^^٠١٦وسن بن ذرامم اجمرنالْ؛ - ٢ ٠ ٠ 

هاشمبني مولئ عمار عن سلمة، بن حماد حدثنا ت نال و؛ع ح-دثنأ قال؛ القهلان، 
مودضجت نمض عنكم رأئمنت ديتكم لكم محق اتوم ؤ العباس: ابن قرأ قال؛

T٠٦٢/ أى ش عالمنا لو ننال: / امماب، أهل من رجل وعنده ، [ الأممْ:٣ ] ديناه الإسلام 
عرفة،يوم في أنزوت،أخا لقد طق<.؛ - قال؛ • عيدا جعالناْلآاا الآية هندم أنزلت، يوم 
. ١٠١٠٧١٠^يوم 

>اخرنا«.)ط(: )آ(في)م(، خطأ. دم 'افارى«، رط،؛ لا،فيرم،، 
•لأتخذناءا«.)إ(في)م(،)ط(: •أنزلت•. )'ا(في)ن(،)م(،)ط(: 

)ا"(فى)ط(:االخوزي•،•حدتا•. )ه(»ي)ن(: 
•نزلت؛ي•.م(في)م(،)ط(: •جطلاعا•. )ط(: )ىني)م(، 

ْفيت)0/حاا(.

الأاشرة،من صحح، لل—لر؛ رايه نحعف، الكرُي، ير ايو - العطاردي داك - ايارت ب' س جمد ا٠ 
الممةثسة ايي بن عتمان مع مغرونا جاء لكث< ، ٥([ ١ / وتهذيب)١ ، ١( ٩ / ]تقريب)١ -. ٠٢٧٢ظ مات 

.١٦رح؛تقدم ، الخانظ 
١٠ ٦ ١ فيح: نندم عاد. فب، ممة، ينإددهست الاه ب ٠ 
ء١([  ٩٠\/ وتهذيب) ، ٠( • ا/ ]ميب) ّ ي من تآ، الأزلي: الرسن ب م س،0،■ اذرهس م'ت ا٠ 

ّالمايق الحديث م نندم لض«بم: 
ب:١ حن إمباد•: . ٢٠٠

ربمااخطأ،صدوق اه، ائو•بد ؤيناو: ايوصرو، صار، أبي صاربن وهو؛ >اشم، بني عولن ر؛ ١٠ء٠ 
.'٤([ ٤ وتهذيب)U/ (، ٤٨]تتريب)آ/ ومائة. المثرين يعل. عات الئالثت، من 

،الماشر؛ من ماوُق، ، بغايا؛• تم الري، نزيل الكوني، ايويعنوب ١ السان راش،-ابن سمٌست ؛ن ٌف-، ٠ُ 
.،([ ٢ ٥ ا/ وتهذيب)١ ، ( ٣٨٣]تتريب)٢; .. ٠٢ ٥٣ماءات 

.٠ ، ٠يح; تقدم • العاب،■ الخاففل ال؛تة، الجراح، ابن ص به• ز٠ 
■٩٩تقار"مم،ح■ المابد• الثتة' •جمادس'-لمل؛ 

١الخا-يث، تقدم؛ي ٌيراه*ث  له.يهوشامل صر، تول من نله رال،-ى ؛>، ١١



—ٍءء^^_؛ثثصث

بالتمديقإلا الدين يصح لا أنه يعلم عمل، لن بيان منيا النش؛ بن نجمد قال 
والصيام،والزكاة، الصلاة، •نل بالجوارح، والعمل باللسان، والإقرار يالقاو_،، 

.ذللث،/ أشه وما والحياد، والحج، ْ.لأ/د 

م'إش
عمرأيي ابن حدسا نال، نياد بن يوسف بن هارون احمدأم، أبو حدتنا — ٢ * ١ 

عن"ميبينأيى، الخمسل؛، بن معير عن استيتالاتلأدناتان؛نع، 
الأن فهادة خنس: ض الإملأم ارض ت س اض رسول نال؛ نال؛ عمر ابن عن ثابت، 

وحجرممان، وصرم الزكاة، ؤإبماء الصلاة، ؤإئام اش، رمحول محمدأ وان الله، إلا إله 
•يت،اا 

حدثنانال! البعوي العزيز عبد بن محمد بن افه عبد أبوالقاسم حديظ — ٢٠٢/ ٢٠٦٠' 
تحريف.وص الحس؛، 'سميين )ط(؛ )أ(في)م(، مارون؛. بن •احمد رم(فيرط(ت 

مه١ حّن إمحئاداث  ٠٢٠١
واحد،-ح،وسثا إب لم مله؛ي لمي صدوقا، ايوالاحوص، او؛ ماس؛ ابر انمجم؛ الخنس مر نم ٠ّ 

(،١٠٥وتهذيب)،/(، ٣١را/• لتغرس_، ٠ المائعة من ، ٠ يه لايحتج ٠ ت آموحام وناله ٠ معين ابن ومه 
وال؛زان)آ/إا-ا(،رالكانن،)ا/آا«1<[.

الثاكالرنة من اaظ الثاه،،ن واكدلتس، الإرّال ممر كان جلل ص تئ لاهتؤ: اض ين ب م٠ 
رندتايعه(، ٨٤ص )  yJLjjJujرآأ/مبا(إ تهييج، )ا/ح؛ا(، لتتريّ_ه -. ٠١١٩منة ماُت، الال.لين. من 

محانيوغيرصا الصحيحن يي كشرة وشواهد محتايعات له صحيح الحديث لكن • التخريج قي كما عكرمحة 
بعضها.

٠٧ ٣ ثرتم مند• م والحميدي (، ٨٤)ص  ١٨برتم ، كابم٠الإيم١ن٠ م ١^^ صر ش بن روا• ٌربمجهت 
رجهغير من روي وتد ، صحح احسن ت وتال ()ه/ه(، 11)بم*برتم الإيمان م والترمدي I ٣( ٠ ٨ / آ) 

•لرصمن جميعهم محيمالحديثا: ثمة ت الخص ومرين صابنى-رءناكي.عوثل 
تح والترمذي لأ)ا/؟أ(، وازخ-اريفيآلإهانحت التالي؛ الحديث ني المغأا ورواء يه. . محييان. 

ءن7نسمم-نشسصءنءكرش ١(: 0كامنيمحتيالإيمانخم/بم ^ا"آ)ْ/ا"(، 
(:١٥٩/١ر٣٠٩(،وابنيفىبحهح:٤٥/١)٢٢^ض:

الثوردا• ى"مااصرمضاني• دب؛ س>صظصءكرئصطارسصاينصر. 
وابنالمثرم.، عالن الحج (-وندما ٤ ٥ / )ا  ١٦وم--إلمحت {، ١٢٠وآحمد)أ/ الJيده، الحديث ني 

■طاح وردا• • صر اين عن الأ عن عاصم طريق من جبهم ت ١(  ٥٩ر١٧ ٣ ٠ ٨ رنم صححه في حزبمة 
محانيكثيرة، شواهداحرئ وللحديث ٠ الصوم قدم رب عمر- ابن عن عثتدة سعدين ملريق ّن أارا/هأ( 

بعشها.
صحح.إمياد•؛  ٠٢٠٢
ٍتن=محنت مات العاثرة، من ٠ ثمة السراج، أبوجعنر الاحمي، محمرة ابن إمحام١مءلت بن حمد م٠ 



أبيبن حنثنلة حدثنا ت نال الماح بن وكع حدسا ت نال إ'نماهميللا،، ين محمد 
اشرسول ئال قال! أ؟هئ؛. . عمر ابن عن حابي، بن عكرمة عن الجمحى، سمان 

الملام،ؤإنام الله، نحول محمدا وأن الله، إلا إله لا أن شهادة خص على الإملأم »م 
.رمضان! وء-ولأ^ا المن، وحج الزكاة، ؤإبماء 

T٠٦٦/حدتنا نال: القاصي ب حو بن الحسن بن على أبوعبيد وأ'ءث-رنا — ٢٠٣/
عنعاصم، حدثا ت تال سوار ين سبابه حدتنا I نال الزعفراني محمد بن الحسن 

٢١٦'لا أن شهادة خص على الإملأم/ ءبمي عنالك،سنال•■ عناينءمر-ثاقة؛-، أيه، 
رمضان،وصومل؛ا الزكاة، ؤإبماء الملأة، ؤإقام هميه محمدا وأن الله، إلا إله 

الءتأ.وحج 

T٠٦٧/ نون / ت تال الكوفى، الأشناتى الص1ن أبوجعفرمحمدبن -وحزتئ ٢٠٤

•ريهر•.)ل(فى)م(،)ط(زيادة: )٢(، • فنط ُإّماء؛ر(' لا• ٠١رم،، ؛ي ، ١١
أرمرلالهأ.)ط(; )"ا(فى)م(، 

([.٥٨رتيذب)آ/(، ١٤٠]مرب)آ/للها. ينل؛ "ر*ات-ين• 
ئتّةسسا، حة، ثتة، الم: يناتأالجنم مدران الرءسى ب  Jiه سمام ء٠ 

]م.ب)ا/آ*أ(،وه,ب)م'\([.اْا،و. 
،( ٢ ٩ T/ ) توقريّ؛ا ٠ عطام يعد مات الثاكة، من 4 ثقة 4 المحزرس هشام ين الماص اين خانمت س  ٠

Y0A/u)_jL»:j.])
آنفا.نندم ٌمرءجهت 

 T ٠صحيع إمثادءت ٠
تتدمتيح:آ1.

. ٢٦رح; نندم ;الإرجاء. دمي حاينل، ثتأ س.وف•' ّثاأُ '٠ 
لمسايمة. الممن 4 ثقة I ١!:^؛ 4 السري 4 الخءلاب4 ين همر ين اه محي ند;ن محمد;ن عرا;ن ؛ ٠٣٠١٠

رتهلس4)ْ/يْ([.)ا/هع'ا(4 
([.١٧٢رتبمالؤ.ب)٩; 4 ١(  ٦٢\مب)T/ ؤ الثالثة ص 4 ثقة عم: ين الله ب زدس ى ٣ م،: ا٠ 

.٢٠١دمبم*:ممدممح: 
تب صعق؛ إمتاد،ت - ١ 

مةمات 4 ة الخاممن 4 راشي 4 ءعد4 4 الكرني اه ب؟ ا;و 4 الجنغي ايارُثه ين يزيد اين ومر ارت ج٠ 
.الأيقة للثرامد صحح والحديث، وتهليب)آ/أ،(4 (، ١٢٣]ميس،)ا/ لاص. 

اوصح سة مات 4 المائعة من 4 ناضل 4 ثقة 4 الكزي ايرحمز؛، 4 •حمدربرن •ايرجمر؛؛ 
([. ٤٨٦ُتهالّيص4)؟/ ]تمي._،)آ/أاأ(4 شمانُس؛نر.اكنّ 

4المامر؛ تمار من 4 حاثنل ثتة 4 اامُزي الرحمنن ب. اير 4 شقيق ين الحسن ين يلي مر الدبم؛ م ء٠ 
•٢([  ٩٨)U/ رتهديب (، )T/٤٣ابماعة. له روئ ذلك، نيل ت ونيل أه، ١ ٥ سنة مات 

ء. ٥J،T ٠ صنة مات همشرة، الخالية من حديث، صاحب ممة، شنيق، بن الحسن ابن ض؛ س  ٠



ثثيتثتثي

جابر،عن ، أبوحدثنا ت ٠الل١، أبي ممعت ت تال الثبس علي بن محمد 
الإسلامُإن ت يقول الني. سمعت، تال: - محقي - اض عيد بن جرير عن عامر، عن 

ؤإبماءالصلاة، ؤإفام الك، رنرل محمدأ وان اش، إلا إله لا أن شهادة خص:/ على بمي ام/ن 
وصرمرمازؤ/اله،، وحج الزكاة، 

باب ٠٢٢آ/حآْ 
جميلصلمصااسمذكرموال 

ماهو؟الإيمان وعن ماهو؟ الإسلام عن 

/Tبنإسحاق حدثنا/ تال اأفردايى محمدأ؛ا بن جعفر أبوبكر حدتنا — ٢٠٥ ٠٦٩

امعرة•.)أ(في)م(،)ءل(ت ربمولرا. )ط(: )١(ني)م(، 
وهرخطأ.امح»دينجمغرا، )؛(في)م(،)ط(: •الني،. ر'آ(في)م(،)ط(: 

وتهيب)ا/ا،-ا(أ.=]مب)'ا/أآا(، 
 '■*K_ يائي؛نزق س  ٦٢٣ ٤ / ر٤ رزئ يه، • ■ عام بن جابر طرض س ٣(  ٦٣/ )٤ ند الش احمد رواء

'ردا♦• وتال الهبمي يذم♦ (، ٢٣٠التنرب)ا/انئلر؛ وعوضعغ،اما. أه، . ءا»ر.ص الأردي يزثد 
ءإساداحمدت تال لكنه ؛ ٤( ٧ / )١ الزواتد رالمغيرامجمع الكسر، ني واليراتي احدوابريعلن 

•اعلم واش تتذم، ♦١ له يثءار را'لحاليث، * اعلم واه عليه، وتمت غير١كى ولعله ا، . صأءح.

>^'نإمحءءبم^ذءتيء:
آتقريب-. ٠١٤٩منة مات ة، الخاممن ثمة، المري، ا أبوالخن I التميمي الخن؛ بن هنس ك٠ 

)آ/7*آا(،وتهدبص/'هأ([.
ستةمات الثالثة، من ثمة، تاصيها، المروري، ابومهل الاصلمي، الخصب ابن بريئات بن الك د م• 

١٠([ ما٥ / ٥ ) وتهذب ، ٤( ٠  ١٢/ )١ ]تترب ٠ منة مائة وله ،  ١٠٠ ١ ٠ يل ت وتل ، ٠١٠٥
الماتة،تل مات الثالثة، من برمل، وكان قمح، ثمة مرووقانحيها، تزل المري، بمم؛ بن ص مب٠ 

'ا([.وتهالب)اا/ه*(، ١٢٦١]تترب)م يعدئ. وقيل: 
منوغيرْ ٠ الخ٠ل١ب بن عمر امحه عن س بن اذ عد عن كبرة عن'لرنا مشهودللي الخديث، هدا 

عنطرمح، ذكر والمش، • الحز كه-سين رعن بريد؛، ابن دعن ثغنر، بن يعن المعاية، 
٢٩٧ ١٨١صنته ني ام اينحاالتروا♦ وند منيا- ومر - ممل التمربن 'لريئ، احدمعات الحس؛ بن كهمس 
وتخريجهالحديثه لهنذا التالي معاذ-ومر بن ثهاذ ُلرئق دالثام•  ٠٤٦٢٩، ٣٧٩: المف،واعاد• 
كماووكح، الإيمان)ه/ما( م الترمذي كماني ، المتارلث، ابن ٠ غيرالمتم، سر ٠ كهمس ورواءعن هنالث،. 

(٥١)ْ/آ(،ُمحمل.؛نجعغريافىسداجمد)ا/ ٢٦١٠والتر.اويحت ، ( ا/١٦٣) المحث تي٠
عتلكما الوران، عطر • بريد؛ بن عجيافه وروا'عن (• ١١٢٣لأ؛نعتدء)ا/الإيمان انغلرت رء-يرممك—ير• 

٣أيضاح: في،سل،و ا كاليمري غيامثج بن وعشان اا)ا/مآ(، المع؛ ،،ورواءءأ ٤٦٢٧المنم،فيح: 
سليمانيعمر: بن يحين عن وروا، (وغيرهم. ٢٦٥/٦٢ر٣٣٥وا؛ن؛ألةح: (، ٢٧ا/واحمد) )؛/٨٣(، 

والح-ثردد'ن>قU•^ زيدكاuلثتيح: بن وعلي )ا/حآ(، ٤ النمكمافي،_المح: 
=•ه)ا/لاا(،ح: ;والخاريح ، ٤( ٢ ٦ )T/ احد ىJ هريرة ابي رواية عتهات غيرعمر١ من احرئ 



حدثنات قال الخن، بن كهمس حدثنا تال.' ثميل بن النفمر حدثنا نال! راهوية 
بنعمر حدش ت عمرنال بن اض مد عن يغمر، بن بمش عن بريدة، بن اض مد 

القياب،ياض شديد رجل عانما طاغ إذ الم. عد لحن )ابسا نال: يقه. الحطاب. 
رَئت4،إلى رئته نأمد الك. نص إلى جلس حى محا، أحد بمرقه لا الشعر، مواد حديد 

قال:الإسلام؟ عورا، ويا الإسلام، عن أمحرتي نحند يا قال: ثم ثحديه على سممه ووضع 
رتمومالزكاة، الصلاة، وهٍملآ، الله، محمدأرسول وأن إلاالله، لاإله تشهدأن أن 

ويمدقه،بماله أئه فعجبا مدك، قال: سيلا، إليه امطم0 ارست،ر'آاإن ونحج رمان، 
٠٧٠آ/ والقدر الأخر، والوم ورمله وكسه وملائكته يالله ومن أن قاوت الإممان؟ م، فأ'؛مرليا قال؛/ 
ثراه،كأك الله تمد أن تال: الإحنان؟ عن فآمحرتي قاور؛،: صدقت،. نال: وثرْأ• محرم 

سصهااعلم نول الU قال: او1انة؟ عن فامحرض قال: هراك فإنه تراه نكت، لم فإن 
هلعمر، »يا اض.; رسول لي قال ثم مليا، فلبشت . يقه عمر. ت قال ، المائل* 

أمحريعلمكم أتاكم ■مريل ررفإئن ت قال. أعلم، ورسوله افه •' فقلت، ، المائل؟، من تدري 
ليكم،.

حدثناقال: المثدمي، بكر أبي بن محمد حدثنا قال: الهميايي وأصرتا -  ٢٠٦

•اوأن-شم،.)آ(في)ط(: •.االإملأم؟«. وفي)ط(; •وماالإسلام؟•، )ا(فى)ن(،)م(: 
ّاممس)م(،)ط(.)إ(»ىل،: ،الحرام•. )ءل(زيم: 

ئ)\ر0م  ٦٤^،: ٠٢١وابن،١(، • ١ والناش)،// را/ا'"ا(، ٩ ص/'ااْ(،  ٤٧٧٧=
المدغي ماس ابن رواية ■' وعتها • مناك وت>ميجها  ٣٨• ت فىح المش س ارد - ب جريرين روب* 

القحفي الحافظ ذكره ٠ حن يإمحناد الماد أسال خلق ؛ي والممحارك، اليرار عنق أنس لرواية ،  ١٢٣ ٩ / ر١ 
نما١( ١ ٦ / الإيمان)١ عنده؛ي ابن ت مثل وتتننها؛ الحديث جع»لرق من ومناك وغيرمم. ١( ١ ٦ / )١ 

شحجر ابن والحانفل (، ٢.٢٣ • والحكم•)ص العلوم •جامع ش الحبلى رجب اين الحانظ ت لمثل بعدما• 
••اكح«)ل/آل0دءمعم 

٤.؛هة،نيفيح: ص ٦
٠كارالناصعة من متتن ثقة القاصي، المري، المص، ابر التري، ح—ان مربن ابن *ءاذ؛ بن  ٠٥١٠٠

([.٢ْ١٩٤/١(،ومال.ب)•٧/٢ه.1ضم،)U١٩٦تئة
وتهو.ب)آ/أ؛([.تهمب)ل/آ'آ(، ُناكالثة. ممة.ظلن، الرجمنا-دميالبمري: ٠ءي،نءد 

المابق.الحدين، تقدموا؛ى ، الإسنادتتات، رجال وبمة 
،٠١/احد)ا/خآ(،)ا ورواه; ■ المابق الحديث، م كاتقدم كهمس ين ايلرق إحدئ منيه 

وابنما-بمح:>ْ/آ(،  ٢٦١•ُاكرٌدىح: وا؛وداودرءونأا/ا'ْ؛(، (، ٨)ا/٦٣ُسامح: (، ٥٢
محقيفيالنامرئر-ا/آ-آ(،وابنبملةتي

.٨م١٣ ح؛ ش الصممح رميحيده • وغيرمم ، ٠٢رصْ  ٨١٣الكيركاح• ألإبانة 



يحننعن بريدة، بن اض عبد عن الحسن، بن كهمس حدثنا ت قال ٢ ^١ معاذ، بن معاذ 
غانطلمت، الحهنىل٣، معبد/ بالمرة؛ بالقدر قال من أول كان قال; ، ٢٢يعمرلابن  ٠٧١أ/ 

ظهرقد إثه ت فقلنا ، / ؤيئإ - عمر بن اض عبد فلقينا الرحمنن، عبد بن وحميد أنا ا/»و ٠ ٧ 
الأمروأن قدر، لا أن ويزعمون وسناوونل؛ااسم، القرآن، يقرأون أناس قبلنا 
والذي، برآء متى وهم ، بريء منهم أني ذأ"برهم أوس، لقيت فإذا ت نال أما، 

حتئمنه تعالئ اض ، هإل4ر ما فانفقه ذهبا، أحدأ لأحدهم لوأن عمر، ابن به 
مإذ اكي./، عند لحن *ينا قال: - محقه عمر- أبي حدثتي ت تال ثم بالقدر يؤمن م  ٨١

إلىجلس حتى الفرأ^، أثر عليه يرى لا اليعر، مواد قديد اكاب، ياض شديد رجل عاينا 
أمحرغييامحمد، فقال: عروحدن4، ي إردكؤ،فأسدرئئ؛ الم.، 

وهملاّاالله، محمدأزمتول وأن إلاالله، لاإله ممهدأن أن اليأ. فقال الإسلام؟ عن 
صدنت،فال: ميلا، إليه امتضت إن الين ونحج رمضان،/ وصرم اازك١ة، روم الصلاة،  ٠٧٢أ/ 

ديوملائمحه بالله ومن أن فال: الإممان؟ عن فامحرلي قال: ويصدقه، بماله اله ، ٩١٠١١فعجبا 
عنفاح-رني : ٢١٠فائرميلتن، فال: وشره، خنره بالقدر ونومن الأحر، والنوم ورمله 

عنأمحرني يراك، فإله ترام تكن لم فإن تراه، كألك الله تمد أن فال: الإحسان؟ 
ئلدأن قال: أماراتها، عن فاحيرر قال: السائل، من باعلم صها افول  ١٠قال: الساعات؟ 

فلشتاطلق، ثم قال: البيان. ر ؛تطاولون الشاء رغاء العراه الحماة ترى وأن ربمها، الأمه 
قال؛اعلم، ورسوله افه قلت، الماثل؟*. من ، ١ ^١١ ٠٧ررياعمر، لي; قال نم مليأ*. 

•اسر• )أ(فى)م(؛)ط(. ، من)م( ،: laiL.معاذ،:رين )١( 
•يؤيمر جدء اسم ويناو: عكيم، بن اف مد ابن إثه : المدري، ابهتي، حالي ين ممد مو )٣( 

علنالاشعثا ابن •ع حرج هملأن، أحد ومنه بالمرة، المدر انلهر من ومرآرل، بيع، صدوق، 
(،١٤١/٤(Tويان)٢٢٥/١(،سب)•٢٦٢/٢]نهمب)النناجمط.س. 
ودالراتاااوم،)ا/ه\/([.

•يمممرون،.نيالخاريومسلم: نقال: ثمءفيءاسماصاى)ءل(. أوتعونا. )ط(: )٤(ني)م(، 
وشيائي؛ذأك، دامحا الترمذكا' دش لم مليا ص يانعا الخاري، ش لتست أنها والمحح 

العلم،يتممرون . . ٠ الهاية: في قال و يمعروزا. اوتأتي؛ بقول؛ مليها خ! الترمذي حاشية 
ر(ف ادة)ق ماز واللم(، ٤٦٤)■؟z واننلر: . ٩( ' إ/ ثطثرو<) اي: بمنرون؛ ويروئ: 

ادة)نعر(ملاللس-ان، . نيهءاالتندق الكلام: في والتنعير ٠ ءالتعس رالممعر: ٠ ١( ١ ١ )ه/ 
أللأ.')ه(ني)م(،)ط(:>ه/ا''ا([. 

روومع'•)ءل(؛ )٧(ني)م(، مناأحدا. رولأيعرفه )٦(في)تل(نيادة؛ 
•محن)م(،)*ل( صائلة ،؛ )؟('1aوالواواقهلة. ، ،تمم! )٨(في)يد(: 

»أتدريا.>ط(: >م(، في ١( )١ >ط(. >م(، من اقلة أفال،: ( ١٠)



يبجرا.اثامربملكرأم مريل »ه 
 ٢ ٠ ٢ — xIjG^ المزينعبد حدسا ت تال المحرانى أ ١ ١ الحسن بن اه عبد أبوشعيب

T٢٧٢/ ص نيدآم، عربن/ عن 4 -ية بن حد'ثناحنآد ؟ ؛LJردادل٢االنرش أيي ابن 
رجالأيمولونبالمراق ءادنا إن -ت ؛ ٤٥١٠هممر. لأبن نالت ت تال يم٠ر١أا، بن يحين 

لحلواشاءوا ؤإن 4 الحتت دخلوا شاءوا ؤإن يعملوا4 لم شاءوا ؤإن عملوا4 شاءوا إن 
وهم؛ريء، منهم آني أخرهم - هل عمر- ابن ؛ قتال شاويا، ما يبمتُون النار، 
ا/ه• الملأ؛ دمال:ء«اوع يامحمد، شال: النم./ إلى ،اجاءمريل ت غال ثم برآء4 مي 

الملأ؛وتملي يبمأ، به لاتعرك الك رْ،مد أأن لأل: الإسلام U قال: ص'، والملأم. 
ذلكس4 قإذا قال: ااست4(، رمحج نهرر*مان4 رتموم اشروضاد، الزكاة ومض الممرة، 

اش'كأثكأنسى قال: الإحمان؟ ما قادص: مدقت،، قال: أمحءاأ4 قال: نحبر؟ فأظ 
قال:أمحمأ، قال: نبذ؟  uliذلك لإذاس4 قال: ،راك4 راء٠ مرلكن قإن را•، 

الوت،بمد س والعث، ردمك، وملأنكم بالك مم، قال؛ الاعان؟ يا قادرص: ميلت،، 
TvtZTس4/ذمم،،فألأخمس؟قال:أضاأ4قال:بىوك،ا. را-داتراكار،واهدركك،قال: 

حينماحمنتال: الثاصي حرب بن الصين بن أبوعبيدعلم، أ"مره - ٢ ٠ ٨
)ا(ز،)م(،)ط(:»ادينأ.

واننلرالترجمة. انظر والواواكلل؛. يالراءالتترحت رووادا، راكواب: التح. جعيع م 'داود* )٢، 
)إ(ز،رم(:أ.سر•.)'؟(فيرم(،)ط(:»يزدأ. • ٩١٠ح: 

)صاأطةس)م(،)ط(.)٦(، ّادلأ.ن)م(،)ط(. )ْ(»ان«: 

ب:-محن، -1_«: ١١
٤ح: ملم عتار التئمي ميمان وندتايعه .  ٩A: فيح تمائم ٠ فيف جدمان، هواين نه؛ س ي ط٠ 

قمريك.)ل/مما(، 
ومحاتمةهْاد.ائعة، المعن ورم،الإرجاء، رمماوعم، ءا،د، مدوق، وراد؛ اض س  ٨٢٠١١ب ٠ 

كمافيالخد،؛؛ذ،•لوناامحرئصمحة، ُردمن والخدبثاند (. ٣٣٨١٦وتأالم_،)لتنُي-و،)ا/؟«ه(، 
•دتضجما اكاام< والح،-يث الايت؛ن 

كلاعماسفيمُانةامرئرنمآامبآْ(: 
مناشي ملمان طريق س ( ٣٨)ا/ ٤ نرح: ملم وروا، لأ. . سم.ين بممن من ند، رين ضت، 

•وصجما اكالم، دا-يى-ي-ث، ا-كلآ؛نادابمم،، دان؛لرت ي*• • بمص،ينبمم• 

■١ ١ ْ ■ ماح تمذم فاصل' ثمأبت ؛ ٠٣٥٠٣ن بمدم ا٠ 
ل،قر،بI - ٠ ١ ١ ٦ منة ءامحت« الرا،عة، من ، زاهو إمام ثقة، القاصي، الكو؛ي يومي، الع؛ارت س اربا خن٠ 

)أ/«مآ(،ُتهدم،)،ا/؟ل([.



الق!عة 41كنا\بسر 
^ءًءًًءًء—صت-

عنحرشب بن العوام أ-؛مردالا، قال: هارون بن يزيد حدثا قال: \ؤثاأنإ\ف'.أ 
،يالسج،،،الله.جالس/ ا>ينالأ،رمول عنابنءمر-ءإفه.نال: عحارباندىر،  ٢١٦٦

يرف،ولا الممرل'آ،، م علي يرى لا الشعر، سواد فدياو اكاب،، ياض قديد رجل أنل إذ 
امحرتيسد، يا محال: ركب، إلى فأسدركب يديه ب؛ن جلس الله.حش زنرل فأش 
وشمالله، نّترل معمدأ وان الله، إلا إله لا أن ررتثهد الله.: ننول محال الإسلام؟ عن 

موتمحل سيلا، إليه اططمت إن اليت، ونحج رمان، فهر وصوم الزكاة، ونوني الملأة، 
فال؛الإممان؟ عن وبمدثه، يسأله أنه ت قصوا ^،، ٠٠٠٥فقال: ال؛ئثانتأ، ا/د  ٠١
ويالقدر/واياب، وانمث، والنار، الأحروالجة والنوم ورمله ركبه وملائكته يالله ومن أن  ٠٧٠ ١٦

عنفامحرتي قال: ويمينه، يسأله أله سموا*ئه صدؤت،، قال: وره، حلو0 وفره، حيرْ 
مدفلماكان ذمر، ثم صدقت،، قال: المائل!، صهااعاومل؛أمن المزرل  ١٠٠قال: الساعة؟ 

أعلم،ورسوله الله قال: الرجل؟!، من تدري محمر، أيا لممرن الله. لمول نال ذلك 
ود.طم،وطأتاتيفيصورةإلأعرنهضا،إلأفيقالرْ(: 
.سهأ صورته 

باب ٠٢٣ ٠٧٦*/
هو؟ما الإبمان وأدنى ماهو؟ الإمان أفضل ذكر 

ينيحين حدثنا نال: الحلواJي حين بن خرتاأبوجعفرأحمد م ٢ ٠ ٩ 
»>•)ط(: )•ا(فى)م(، "سا،. )آ(فى)م(،)ط(: •حدنا•. )ا(فى)م(،)ط(: 

،ذاك•.)ا-(في)م(،)ط(: ،ممن، رط(: )ه(فى)م(، ،بما•. )ل(في)م(،)طؤ(زيادة: 

،ماآرا/آم"اا'س'لرس;ُاحين•' ح ٠ الصلاة ممر يابه'تشم يوأزي،ي نمر يآ سبل ئاء ر =
نيحرية ابن عند التئمي يم-ان رواية من نحو• وورد • به • • حرشب بن المرام حدثتا ت نال عجالة، 

ارا/،(.ت ح صحيحه، 
تنه صحيح؛ إمتادأت  ٠٢٠٩

روئلهال-خاري4 صدوق الدتي، 4 يزيد أبر دمانالئنان4 صالح: اض ين #مهيل 
لكن. ([ ٢٦٣ر؛/ وتهذيب 4 ( ٣٣٨ا/ تت4ريب) . الصور حلأنة ؛ي مات 4 السادصة من وطينا4 مقرونا 

الصحيحدرحة إلن نيرتقي ٠ اكخرج انظر ٠ وغبرهم والنار وملم البخاري عند بلال ين سليمان تايعه 
لمر•■

ماتالرابعة4 من ثمة، صر، ابن مولن ١^^، ارحمنن أبوعجل مولاهم، العلوي، دبمار: ين الله ب ٠ 
٢٠([ ٠ ١ م/ ) وتهلي٠ب، ]تترب)ا/ما؛(، ومائة. وعشرين سح ستة 

.٩٤رح؛نندم بت، ثقة، الراٌثطي• الد خ٠ 
.٩٤؛رح تقدم الحديث، بسرقة اتهم أنه إب 4 حافغل الح٠اتيات مي ي٠ 

(:َمهمّن=١١٠/٨(،واداش)٦٣/١ر٣٠ح:تخربميم•: 



أنحابن ٌنيل عن " الواسطى بمي " "تحالد حديثا نال؛ ال1محمانىراا، عجدالمحمٍد 
ال:نثق. .  ijijAأبي عن صالح، عزأيي ^، بن •فياض عن الح، ص

آ/لأإل4 أكلها ذتتل"اا، أوبلعوبون/ أالأءانمعولآ،ممن، نال:ن،مولاض.; 
•الإ؟ازا س واخإءشب الطريق، عن الأذى  ٥١٠١وأدناها إلاالله، 

٠٧٧

رادررىفيرم(ت نح،'■ ت وش)ط( 'الخماني•، ؛ في)م( )١( 
المعين الترحح ني العالماء وآحتلف الحزء. او الخملت ت والرأي اكلمة. )"ا(اكنأ.باكم. 

تءش؛ولن والمسن والمع والمن 
ابنالحاففل ياله الحيم، ذلك إلئ ذ،ب ثمة. لكونهاناد؛ وااسعان؛ المع رجح ُن مهم - ١ 

.٥( ٢ / ١ حجر)الغتح 
الإمامذب ذس ؤإلن ■ ب وماعداءامشكوك لكونهاالتشة والتن؛ المع رجح س وُنهم - ب 

الٍارىنتح واننلر; ، ( Y١٢/ ملم الروي)نرح قال كما • ماض والعاصي الملاح وابن الخاوي 
/\(Aoy

جماعةءتكلف حجر-ت ابن الخانغل نقاله كا - عتامحى القاصي نال فقد ت الشعب هنيء حمر صن أثا 
عاميمدح ولا صعوبة، الراد هو ذلك بكون الحكم وش ا الاجتهاد بعلريق السعب هتذء حصر 
فلعن الشعب عد من يتمق اولم الهافنل: تال تم . الإءال'اني التنمل علن ذلك حمر معرفة 
ماوتد-ائصستا كلامه، بيانهامحن علن نقف لم لكن حيان، ابن ؤلريقة الصواب وأقربهاإلئ واحد، 
البدن،.وأعمال اللسان ال وأعالقلب ال أععن كغئ الشعب هنيء وعوأف • اذكره ما أوردوه 

ننيالبدن،. واعيال اللسان، وأعمال القلب، أعمال ارع؛ علن تثتمل وجعلها القلب نعدأعمال 
حمال،عح علن اللسان وأعمال حملة. وعشرين ألح علن وجعلهاتشتل القلب ال أع

اعلم.واه حملة، تسعاومتين ذلك مجمؤع فيكون حصلة؛ وثلأتتن نمان علن البدن وأعمال 
نتحابري)ا/مأه(.انغلر:

رنالالروي: فال كما لهي الصواب، إلن الأقرب حجر ابن الحافظ جعلها الش حيان ابن أما'لريقة 
تزيدفإذاعي الطاعات وعددت مدة، الحديث عندا معتز وتتيت حبان؛ ابن حام أبو الحاففل الإمام 

=الإيمان، من اف. عدهارمحول طاعة كل فعددت السن إلئ فرحت كيرأ، عنداالعددشيثا علن 

،)هسا٢< ■ ١٧رنم الإيمان في سة أبي ابن ورواه • يه • ديناي• بن  ٠٥١مدعن بلال بن يان ً'لرض 
 /A(١ • والماي )٠به . ديار. بن اه عبد عن عجلان ابن من»لريق حميعهم .(: ٢٦)\/ماجه وابن ، ١

فيعداحد الأصم يزيدين أباصالح وتابع ، ١( ٠ اكرمدي)ْ/ عند غزيه بن يبارعار؛ بن عبد١٥ وتابع 
(،٦١، )ص'٦ ٤ رنم؛ الإيمان في وأبوع1ن_د ، ٤( ٤ ْ د)آأ/ احرواه والحديث . ٤( ٤ ٥ آ/ ) المني 

طريقمن جميعهم : ٢(  ١٢/ )١  ٥٧ح: ماجه وابن ، ١( ١ • اي)A/ والت(، ١ ٠ )ه/  ٦١٢ ١ ٤ : راكر٠ديح 
عنمرّن ين دمجاعد الدددس ؤبمقوب ايوب بن ص ُلرض من المش ودرا. • به • • سهل عن سمان، 

؛٠،■ جرير• عن زنتر طرض من ( ٦٣/ )١  ٥١٢ ح؛ لم موردا. • التالن الحديين كما؛ي سهل عن جرير 
بدلأو إب به. . حرير. حنادعن >يق من لكدئ (: ٤٣٢ا/ ١٢وابرداود)عون ٤(، ١ ٤ احمد)T/ وروا. 

؛٠•• جر^ عن ء٠روينناغ طريت، اسن ٢٢ل١م ٥٧ا؛ر،'ا-بمحت ورواه •الأذئ«حر"العنلم،. 



ٍااكت1|ة؛1مميييت

العابدأرب ين يمئ حدث •' نال ال؛لُض شمب بن حامد حكاثت - -٢١/* ٠٧٨٨
^j،بن اف عبد عن ءنسهيلينبيصالج، خكازيرينبانمد، قال؛ 

بمنعءالاعان ت اض. ول رمت نال ت نال - ثق -  ٧٠٢٠أبي عن الح، صأبي عن 
الطرق،عن الأذى إمحاطة وأدناعا الله، إلا إله لا قول أكلها شنت، وبون بمنع أو ومتون، 
.٠ الايان س قمة واخياء 

ميعبن/ أحمد حيكا قال: ، ١^^١١مومئ بن -وتجرنأإبرامم  ١٢١
عنالحسد، عبد بن زير ندثا قالوا لمثله موع، بن ومجاهد الدووش و؛محب 

هريرةأيل، عن صالح، أمحا عن اشبر،دبمار، ءنب"ّمح<لأاينفىًالح' 
وبعونأوبمنع ومتون، بمنع ان الإيمٌإن • افه رسول • قال قال• ر؛لقم/ - ا/د 

اyرق،والج١ءنمةسعن الأذى ^طة ^^^^٠١ 
الإممان*.

٥٧٩آ/

٠٠٠

طاعاتكل وءاJدت يالتدبر، اش كتاب إلن فرجت والمع؛ن. البضع ين ثقص *ي =ذإذا 
المس،إلن الكتاب غضت والبع؛ن. نإذامرتقمرمرالبضع تعالئرمرالإيمان، ءد٠ااه 
ءاJه١لايزيد ثعبت، وسعرن تع الإيمان ومحه.*ن تعالن اءد ءعدء ؛إذاكلرشي، المعاد، واستطت 

.٥([ ، ٤ )T/ ملم صحح ضر النووكا تشرح • ي-قمر• دلا 
ال؛بتا.والصواب 'الخوزتم،•، ت )ط( ونير • 'رالخورك،* ت رم( )ن(، نر )١( 

«ّهل•.)ث(فى)م(:

كسايقه.صحيح إمتادأت  ٠٢١٠
وتهذيب(، ٣٤٣)آ/ ]تتريب -. ٠٢٣٤منة مات العاشرة، من ثمة، العدائي، العابد أ؛ا!ربت ين مى ث٠ 

)\\اس\؛ل
تقدمانما.صجه: 

.٢٠٩*ي،ح؛تندم صثحيح، إمثادءت - ٢ ١ ١ 
العاثرة،من حافظ، ثقة، الأصم، بنداي، نزيل الغري، *جعفر أيو الرحمن، مد ابن *؛؛ئع' ين حمد أ٠ 

•٨([ ٤ / وتهديب)١ ، ( ٢٧/ ]تتريب)١ • وثمانون أرع وله -، ٤٠٢ ٤ صتة مات 
-،٠٢٤٤سنة مات العاشرة، من ثقة، بغداد، نزيل ، أبو^٠ - وهوالحتل - الخرارزص مّص• ين جاهد م٠ 

.٤([ ٤ / ١ )٠ وتهاJيبا ]تقريب)آ/بمأآ(، وثمانون. ت وله 
السابق.الخديث، ش نندم در،جهت 



٠٨٠آ/سإاب  ٢٤
اآ/عوشتانمحأ*م الإيمان زيادة على دل يكرث 

حدثنات يال اثوامطي الحميد عيد بن أحمد بن اض عبد أبوبكر حذعنا _ ٢ ١ ٢ 
٠٨١آ/ اكعماع/ عن عجلان، ابن/ عن عيسئ، بن صنوان حدثنا ت نال المثمل بن محمد 

٠٢إنالؤسمإذا الني.نال؛ عن عنابيميرة-ثق-، صالح، أبي عن حكيم، ابن 
زادا ٠إن١٢قله، هتها وامتشر، ولنع تاب فإن فله، في موداء لكنت كالت أذب 
نt/ ١ كانا ئ قربهم ض ران ل كلأ ؤ صار: الله نال الذي الران/ فذلك صالوشه، حى زادت 

1\[*.لااكإس؛لا; يكستوزه 
لمط، ذب سفه ذب من انه التاJءة ظن الإيمان ني عنبماالبيع تنرعت الش الأصول اهم من )*( 

ولذلك:يقشيء، 
أملقاله كعا الألالق وعرالإبمان - ورمحوله يه اه أمر ما هومجؤع والعتزلة؛ الخوارج 'نالت - ١ 

•النار' في بحلل ، شيء الإ؟ان من صاجمه •ع يق لم منه شيء ذب نالواإ؛إذا - الحديث 
شمامنالثااAرة الواجبات الكبائروترك لاتذب ؛ - اختلاف؛ريهم علن - المرجئة 'ونالت -٢ 

]الإيمانوالعاجوء اذر فيه واحدايتوي شيئا فيكون شيء، منه يق لم منه شيء لوذب إن الإيمان؛ 
ابننمية)ص-اأا([.لشخالإّلأم 

انهوعلن ويتاءيعضه، مضه ذعاب يلن تدل واصحايه، اه. رمحول ص الرائدة النصوص ولكن 
ذلكيلن  Jxكا ، وامحقاد• يه الغول من والحماية النة اعل إليه اه ونق  ١٠وعندا ؤيتتص، يزيد 

ايالم.واه نصوصهماكالية. 
مرة؛ونال ايوصالح؛ وفال ، اصتك، جريرنال؛ ابن ويني• • بال~ين - 'سقل' • الترمدمح، في )١( 

i-c،.*' • ، وصشل:ممغول فرو وصتالأ، صعلأ بمتله الثيء صقل ينال؛ الخلاء؛ والمغل؛
.( ٣٨• / ١ ل()١ ق اناماد؛)ص »ااالجلا.. 

«فإذا«.)آ<في)م(،)ط(:

فيه:حن؛ إمئاد•:  ٠٢١٢
التييمي - مرير؛ ا؛ي احاديث عليه احتكل ائه إب ا صيوق ا اددتي عجلان بن رعومم،. ؛ ٠^٠١٥رن ا٠ 

.٣([ ٤ ١ وتهيب)؟/ (، ١٩)آ/•ئ. ١ ٤ ٨ منة مات الحامة، من المتري.، م،- رراعاعن 
([.٣٨٣وتهيب)M (، ١٢٧/٢]تشب).ينااراسة. ئ،اليتي، اش؛ي، •اممعسخمر: 

=وذل:= آم، ' • منه مات اكاصعة، من تتة، المنام، ايومحمدالمري، الرعري، يى؛ س دران ء٠ 
رتهدب)،/بمآإ([.]تتربرا/لآم(، اومدئ. نلهايتالل، 

داينُاجهح:صحيح'، 'حس ،ممآ)ْ/،م،(ُتال: والترديح: (، ٢٩٧روا.احمدرآ/س0جه: 
أخ^^^.)•مخه(،وسكممافدرك،)آ/ياْ(.ونال:

راين^(، ص٧٧١٩٣لٌراددح: صنحه م ثان - وابن - الدبي يواسه • يخرجا•' ولم لم مشرط عل 
ايضاالتُ»لي وعزا. • به • • عجلان ابن من»لريق جبهم ٦(؛ رص٨*  ٩٦• زالإيأالكرمحرح؛ 

(.A٤٤٥/ )الدرالتنور الإيمان ثمب، في والتزم مزدريه وابن الذر وابن ام والتحني، ئ• لم' 



^ءع-أثتليث

بناف عبد بن أحمد حدسا قال! الحلواز يحين بن احمد ء  ٣٢١
 /Tعبداضعن عمرو،/ بن صنوان حدسي ت قال عثاش بن إسماعيل حدثنا قال; يونس  ٠٨٢

•ينتقص* يزدادرا، ءالاعان ءنأييميرة-ثإك>-تال: ابنريع؛الخمس، 
'■نال يونس بن اش عبئ بن أحمد حدثنا ت تال الحالواش أيضا وخك،  ٠٢١٤

ابنعن أيه، عن مجاهد،  ٢٣^(؛الوهاب عد عن هماشل٢،، بن إ<نناعيل ^;١ 
وسقص«لْ،.»الإممانيزداد .تالارأد هماسوأبيية.ألإتخء 

/Tالمقربن محمد جدثنا ت نال ءوحالداأأ،أبركرينعبدالخس«يد، أ ٢١٥/ ٠٨٢
'ءن••)مفى)ن(:أماس•. )آ(فى)م(:»ِزاد•. )ا(في)م(:

اوأحبر;اا.)٦(ني)ن(: اوستص•. )ه(في)م(ت ا؛ال•. )أ(فى)م(،)ط(;

.بمد»:ب:٢١٣

والتعديلالجرح ني حام ايي وابن (، ٨٠التايخ)ْ/ م الخاري ذكر• اييرم• تيا م، اس ب ٠ 
.( TU)0/الممات نى جان تعديلا،وذكر.ابن جرحاولا ب بيذهم\ ولم 0( ١ )ه/ 

عنارددايت• ،  ٢٣ت فيح تغيم فرهم، تحلل؛ي بلد•، اعل ص ديانته ثي صدرن، ءش؛ بن بل ت أل٠ 

■•ءنمانسصررتئ،صمفىحت؟آ 
٢٦٢ احدوض■- بن ومداه ١( ١ الإيمان)ذآ• غي د احالإنام عن الحلال روا. يميس: 

^مسرسسمينصتال:حد،ذا
■به • • الحلدايب بممن بن احد •لرض س ، ٧٣رص١  ١١١٤يلاح:اين وروا. باش بن إسامل 

(.٢٣٢v•٢(،)٣/١/٦ءالى)لاين ض^صابيرير؛ممئ؛ياهارفياساء 
تقيه ■جدا؛ صعيف إمتادءت  ٠٢١٤

أيه؛عن حام أبي ابن ئال، ■ ائعة المس الثوري، يكدنه • تردك المم، جر ابن نجامدت ين اللعاب عُ م٠ 
والراصيل٤ْ(، ٣/٦رتهذسب))ا/خآه(، ]تتريب . اييه' س يسهع لم ينولون كانوا ٠دالوكتعت 

الخالظ،.ن العلم، وش اضر إمام»ي ثقة الكل، عولاهم، الخروم، الحئاج ابو جر: بن نجاعد م،: ا٠ 
وتهذيب]تغريب , وثمانون ثلاث وله ومساتة، اوايح اوثلاث اواثنتتن إحدئ منة ات م

نيبملة اين وروا. اإمناد.ممفا، الزراتد: س تال ( ٢٨را/ ٧٤التايةح: في ماجه اين روا. وأيريجه: 
به.. كلامامن>يقإنناجلينتاش.رصأ-الآ(: ١ ١  ١٦، ١ الإيانةرتمْا١ 

ولاالزى يذكر ولم ، حد. ين ايه من ألتالي الخديث فني ؤإب ، حد. من ابدجعفر معع إل حن؛ إعتاد،؛ - ٢ ١ ٠ 
اعلم.واه حد.. عن روئ حجرال ابن 

ابنووثنه صدوق المر؛، نزيل الدتي، الامتاري، بب ين عتر ين يزيد نتزبن الخلم؛ •يقر م ا• 
وتهذيب، ( ٨٧)T/ تتت-ريب المادصة. من وغيرهم. والمجلي، سر، نميوابن واكاثي، م-عان، 

)\>/اها([.
.( ١ ٦ ١ )U/ الإصابة انظر! الثجرت. تحت، يايع صحايي، حيب؛ ين عمم دءت ج١ 
متةًمامت، اكاسعة، صغار عن ، يرء آخر قي تثر بتا، تتة المري، الثدوصي، الأيل! ين حمد ما 



أبوجعفرحدثنا ت غال سالمة، بن حماد حدثنا ,' نال ال1تصل، بن محمد حدثنا تال 
ما٢١ورت له ثيل وينقص*، يزيد ررالإممان ت قال حسا، بن مير ع جده عن البلس، 

نيادته،فدلك ، وحشيناْ وحمدناْ وجل عز اممه ذكرنا إذا نال! ونقمانه؟ نيادته 
ااا/دسمأ./ ن.سائديك ه وإذال٢١، 
Y٠٨٤/ت نال نياد، بن الفضل حدثنا ت قال المنير، محمد بن خانتاجعفر — ٢١٦/
حدثنات قال مجوسئ، بن الحسن حدثنا ت قال حتبل، بن أحمد اف أبوعبد جدثنا 
قال:حبيب بن عمير جده عن أبيه، ص الخطص، جنمر أمحا عن سلمة بن حماد 
وحمدناْاممه ذكرنا إذا قال انه؟ نقم ومال'آا نيادته وما I فقيل ويقُس، يزيد الإيمان 

ا.مصاته ، iUJi؛ؤإذاعملناوصيتاوسينا، زيادته، فدلك، ، وبحنا٠ 
T٠٨٠/حثل، حدثنااحمدبن/ قال! الفضل، حدثناقال! حانتاجعفر، —  ٢١٧

•ونتمانهء.)"ا(في)م(،)ط(: ا»إذا«. )!أ(في)ط(: اُا•. افى)م(،)ط(: 

.'٤([ ٢ رتهل؛ب)٩/ ، ٢( ■ * ]تقريب)آ/ بمدالاتين. رع—رثن ادادع =ثلأث 
عمرعن حثدأ ممعت ت عنان تأل ت تال أبي، ؛؛؛ل* م-ذإالحديث، أحد عيدالدبن ذكر دم،جه؛ 

جد•.عن أيه عن أل أحب ت تال جد•؟ عن أيه عن حدسي إئك ت له نقلت أيه، عن فيه ليي ا حتيب بن 
(،واسلرسثاكاتي٣١٥/١)٢٦ْاتح:^^طر:

.إسادأ:ب:٢١٦

ينعدالرحمن صدقه إلن أثار رقد ما"ح، س لدي فتما ترجعأ ئن ل أنف لم هم'لطم• س لهد ؛٠ 
الكمال]تهذيب ٠ بمص عن بعمهم المدق يتوارثون وجد• وأبو• أبوجعفر كان نال؛ حيث مهدي 

(YT /.])ي-ا

تعمة مات التاسعة، من ثقة، وء٠رارا. الموصل قاصي اليغدادى، أبوعلي الأشيب، مٌى* ين ين ا٠ 
([.٣٢٢وتهذيب)؟/]تتر.ب)ا/لإا(، أوعثرومامحن. 
المشش ثيبة أبي وابن )ق*اابأق'،اا(، الإيمان ش احمد الإمام عن الحلال روا• 

/\\(d\r  •الإيمانفي ورُا.ايما عنان، >يق من ( ٩٢آ/ الطتات)؛/ ني معد ابن إلن سققه يمحنا
'مآ)ا/'آآ(،أآآ>ا/0ام(،ح:^واههينأىوءنايهنيانةح:

بدرمحنته وعزا• ، )ص٧٦( ١ ٠ ٥ ت ح ٠ الخدين، أصحاب لم، الاعتيدة في الصابوني عثمان أبو وأخرجه 
الإبمامرئح:لإااا)صآم(:في بملة ابن وأخرجه ٢(، 

افيكشامن وابن ١^٣^، حجرإلن ابن الحافنل وعزا• لأ- • جعنرلأبي. >صأبي من جميعهم 
(.١٦١الإٍا؛ةم/

١نتطاعييه ١ صعيف إمتادءت - ٢ ١ ٧ 
]تقريب)ا/خمآ(،. ymقل مات ة، اد-ُنالتممأب١لإت-؛نا٠ِ، مةئ؛د، مد؛٥٠^^٠: •ذيين 
.١ • ٨ ح: نيئة أبي لابن الإيمان تخريجه في نال عمر• يديك لم لكن؛ ، ٢([ ١ ٨ رُا/ دتيديب 

١أيه من ماعه وأنكروا اومام، له صدوق كوني، الياس، مصرف ابن ين'للحأ؛ *حد أيضا؛ فيه و٠ 
([.TtAوتهييج،)(،/(، ١٧٣]تقريب)آ/ماتسة¥آاهّ ا؛عة، ءناللمنر•، 



ص<سًًًسًسًءثجمث
،درأآآ؛ زيدعن عن طلحة، محمدبن ، أحبريال١ تال هارون بن يزيد حدثنا ت قال 

نيدكرون، ثزداد لأصحابه يقول - محقي - الحهئاب بن عمر كان تال؛ 
افتعالن«.

 A حتل،بن أحمد حدثنا تال؛ الفضل، حدثنا قال؛ جعفر، ؤحدئتا — ٢ ١
ممعننال؛ ءكٍم، ين اض عبد عن هلال، عن ، ثريلث، عن حدثناوكح، نال 

إيماناؤيقتناونمهاا.ودنى اللهم ُ • يعانه في يقول - محمح■ عود- مبن عداض 
قال؛كاب، بن حمسد بن ينموب حدثنا قال؛ الفريايى، وحيى د  ٢١٩إ  ٠٨٦أ/ 

الترجمة.انظر حطا. وص ، حسش، ين ازر ني)ط(: )٢( • •اخرء• ؛ )»J( ، )ا(في)م( 

السادصة،عن عابد، ثت ثمة الكوني، الرحمنن أبوعد i الياهي الكرم اف ايومد الحارث، اين 3محدت ٠  ً
طآأاهارسلئ.]س)ا/يْآ(،وهبرآ/'اآ([.

)ص*1سس ١١٢•بملة راين (، ٤١١ ^١ الإيمان في احد الإعام عن الخلال روا، 
.)صآ'ا( ١  ٠٨ا;يسة»يالإممانح: ض عقارب بلنغل وروا• ب. . . احمد الإعام ريق 

ب١ صعق نمه إمتادءت  ٠٢١٨

٠ثقات رجاله وبتية * ١  ٤٧• فىح تفدآ يخشمرأ، دوق ص ٠
تتة،، ١^٠٣ار عولامم الجنس، مداه اوابن ة؛ص، ابن اد حتد، اوابن حتد، ابي ابن ص لال؛ ج٠ 

.([ ٧٧ا/ وهذب)١ ، ( ٣٢٣]تتريب)آ/ • ادّة لاس 
^٠،التي.إلن محاب وغدسع الثايأ، عن مخضرم الكيني، نمد ابو الجني، عمحم؛ بن الك ■ ب٠ 

مل([. ٢١٢/ )ه وتهذيس،  i(.iX'i)\/]تتريس، الحجاج. إعرؤ ني مات ه. التي ّماعيءن له بمح ولم 
وروا.(، ■٢٦القح)١; في \س رمعحه (، ١١• الإيمان)٧ ني الإماماحعد من الخلال درا، 

،ن( )ص-ا١٢١٧ ١  ١٨رنم الكِرئ الإبانة في بملة وابن "!(، lA/ ا )  ٧٩٧: النةح احمدني مدادبن 
٩.. »لريقُكعءنميك،. 

ب:١ حن إ،تاد،: . ٢١٩
كمافيوعالم عنداحمد قاصرة ول.تابعة ، ٢٠٩فبرح;تقدم صددثاتمربأءر؛ا مالح؛ اض بن بمل ح٠ 

كتبمحن يحدث كان صدوق الدتي، محولأمم، ابرمحمدابيتي، ١^١^^؛ ءسا• بن اضن ب• ء"وب؛ 
وتانقناوعع ت منة عات الثامنة، عن متكرا، العمري عيداقع عن احديته التمار تال غيرءفيخهلئ، 

([.٣٠٣وتهذهب)أ/لتتربب،)ا/أاه(، بعد 
منريماُعم، صدوق ، لجد• ب—ب يند مكأ٠ تزيل ١^">، بن'قامب؛ حن،" مت، بم؛وب ابمأ؛ ب ر٠ 

([.٣٨١٢ا/وتهذيب)١ (، ٣٧٠]تقريّيه)أ/, اوإحدئواريعينوعاث،ن متةأربمن، مات العاشرة، 
عمروغيرهاوابن معيد ابي عن احركا شواهد ول فله.تابعات، صحيحة، احرئ •لرثا من ورد ٠ الحديث 

•اكغرجآ ]اننلر • ومرها وملم الخاوي في 
هنداعن حن غريب اصحتح ونال؛ ٧( )ه/  ١٦١٣ح؛ الممدي رواه؛ اكلريق هنئا عن الحديث، تخؤيجه؛ 
شاهدول هريرة. ابي عن المنبري •لريق من ( ٨٧/ )١ ٨ • ■' ح وملم ، ( ٣٧٣احمد)٦! وروا• ، الرحه، 

شاهدول ، ( ٨٧/ )١ ٨ ٠ ت ح الم وع(، T٣٢٥/ ) ٤٦٢;اليخاريح رواه الخيري، معيد حديثآايي محن 
٤٠( ٣ ٨ / ١ ٢ داود)عون وابر (، ٨٦/١)٧٩ح؛ لم وع، (  ٦٧/ )١ احمد عمرروا• ابن حديثه من آحر 



أمحاعن أتثهِ، ص صالح، أتي بن عن'نهتل الدراوردي، محمد بن الزيز صد حيى 
لأتابأغلب ودين عقل ناقمات س رأيت ءما لكاء: نال الض. أل ،; ١١

ثقن«.ذويمح 
t٥٨٧/سساوالإامخم؛،نال(; 

بنحناد حيكا نال; النصل، بن محمد حدينإ قال; المثئل، بن محمد حدثنا 
الثىأل ^٢٢ رإق؛ا عاتثة" عن عروة، عن عروة، بن هشام حدثنا قال; سلمة، 

خمس«ر'ا،.ح؛نبمرقوم ولابمرق وعو>_، هربي انمدمت ®لانربي تال: 

•ئلت«.)أ(فى)م(،)ط(وادة: »نال«■ )ا(فى)م(،)ط(نيادة: 
التواترةللنمرص التوحيد؛ أهل من النارأحد قي لايحثد أنه ت والحماعة المثة أهل عقيدة من )٣( 

مرتكبيتخاليد التائالين والعتزلة الواثقة، من واثقهم ومن لاخرارج حلانا ذلك، في الواردة 
ولكهمانمزلة. محي كما الزلمحن ين منزلة أدش الخوارج، كانركماعند أنه عن النار، في اعترة 
وذكر- سأتي كما بعضها- المش ذكو كثيرة. أنوال علث - وأمثاله - ١^■^> هندا مفهوم في احتلموا 

علنشرحه ش النووي وذكر مة، بعدها( فما  ١٦الاثار)آ/•تهذيب، في الطري جرير ابن منها 
الفخفي حجر ابن الحافنل وأوصلها كثيرة. أنوال من اختارها أيما متة (( y.m/y)لم م

الخوارجوالمتزلة.ومنأدهرسالآمال:)آا/ا،-.آآ(إلن*لأةثقرلأ/منمرأمال 
كماعباص. ابن إليه ذهب ما وهندا اليه. عاد فارقها فإذا بالكتيرة، ثلم—ه حال الأيمان منه يثب أيه - ١ 

مرقومةأحاديث ب وورد ٢ ٢ ٩ ت أيما-ح هريرة أبي علن موقوفا وروي - بحدها نما  ٢١٢ ٦ فيح؛ 
.•"آآفمابعدها تعلقرنم)آ(ءس'آ0'اوح: انئلر: إلناكيهبعضهاص>ح، 

له:بمال الدم. يممن الذي الأم إلن الدح هويممن الذي الإيمان امحم عنه يزول أنه ومنهاز -ب 
النوويومزاء (، ١٧٦آآ/الأنار الطري)تهذيبا جرتر ابن احيار و*و • • • سائق زان فاجر فاّخا 

(.٦١/١٢(،واحتار٠ا؛نبملالكافياص>٤٢/٢طمإلزالحن 

اهمد من ١( ٩ • )ا/ ١ • ١ ٢ =الدادسح: ورواءً 

.٢١٥مرح• مدم عمر•. أحر ثمرفي يت<، تتة الفنتل؛ ى صي م٠ 
أرحمس ستة مات ة، الخاممن دلى، ربما نقيه، ثقة، الاسدي، العوام، ين الربتر ابن عروة• بن شام ه٠ 

•(ء ٤ )مزآُ اكتديس أحل وتعرف  i(iAوتهذيب)\\/، ٣( ١ ٩ )Y/ ]تترب ٠ يعد أربعان وت 
وأياعاتثة ثلاثة متهم الصف ذكر الصحاية من عدد عن كثترة طرق من ورد مشهور حديث هنذا ء٠مريا■بمهت 

)ا/'آي(ُنءلريق ١١٢فروايةءاسة.رءيمند«.روا»االزار)كثفالامتارح: رير؛واينابيآو«ن• 
فياكولآ/هما(،واينابيشةتيالإ،ا0رثمهآ

الإبانةني بطة وابن ، ٢( ٠ ٦ )Y/ الحلمة ش وأبونعيم ، ١٤١٨رنم الأتار تهذيب، ني جرير وابن ، لصُا١( 
تالءاتشة، عن أيه عن ماد، ين يحين عن إسحاق ابن من»ريق كلهم : ؛١( ٤ • )ص ١ ١ ■٢ ٩ الك-رئح: 

ورجالتدلى، إصحاق ابن أن إي ثغايتق، ورجاله الاومعل، ني واليراني والمرار احمد ارواء ت الهتنمي 
يعده.والذي التالي الحديث نقي ت هريرة أيي رواية أما • (آ ١ ٠ ٠ / ر١ الرواتد لمأبمع الصحيحء رجال اليرار 

؟يعدها زالذي اونن أبي ابن ورواة 



/T٢ ٢ ١ /  ٠٨٨ I - بنعلى/ حدثنا محال.' الحرانى الخن بن اش عثد أبوشمب حذينا
دكوان،عن الأعمش، عن سمان، حدثنا ت قال شعسة، ٢ ١ أحبرتال ت تال الجند، 

ولا، J*yويد بمرق حهث المارق برق ءرلأ تال: الني. عن -/ محقي - هريرة أمح، عن ط ِ ا٢ 
.بمد! رالتوبغ«موءنة ءؤس، وم يشرب مث الخم يشرب 

حونماهثام؛نئ1ار: JLiخمحإناق؛نمنئ1نالآنماني، 
عنعجلان، ين محمد حدثنا I تال إسناهمل، بن حاتم حدثنا تالI الدمنقي 

»لأالني.قال: عن عنأبيميرة-ثالقي-/ عنأبجٍاصالح، اأساعينخم(،  ٢٨٩٨
صخضد*و>م،'ولأيحرباشرجنبو*وخمسمد

٠١٠٨  ،JاماJتناندداثنئد؛ناءنال: قال: هاينيJح
الصحيحالقول النووي واهمبرْ الإممان. وموكامل العاصي عنذء بمعل لا ت معتاء ال -ومنها؛ ح- 

مرذلك.ونل: ٤(، ١ آ/ الا تال<الختتون)محمالذي 
•اازانى€.رمأ(فى)ط(زياد؛: احدنا،. )ل(فى)م(،)ط(: 

الحديثفي كما القعماع تايعه والأعمش ٠ ٣ ٤ ت فيح تقدم بالئثنع، ري نت، ثقة التنندت ين بي ن٠ 
داودالمح:بْ)ا/^(،راير )أا/؛اايوُ ٦٨١•

واكام، الوجه، يندا س غريب صحتح 'حن وتال؛ هأا"آ)ْ/ْا( راكر٠ديح؛ آا/؛،،(، )عون 
 M(٦٠ ،) (،١ ٠ ٤ )آ/ ١ ٤ • ٧ الآئررُم تيديب م جرم وان ٥(، ٤ ١; ١ ١ ٤ ح: الأمار واتزار)كثف
؛ه.. مس>;زالأسنىصاممالح.)Y/؟o<،  ١٤١٤ح: 
ب:أ حن إمثاد،:  ٠٢٢٢
تفيح مدم • الممري صمد عن رواها الي - هريرة أيي أحاديث علته اخلط أته إي ٠ صدوق عجلان؛ ين أ٠ 
يهم٠صدرق الكتاب، صحح 1 الكوية من أصله ألخارثي، أبوإس-ابل الدض' ين مام فته؛ و٠ 

١٠([  ٢٨رآ/وتهذيب ]تتريب)ا/ب"آا(ا . ٥٧٠١يعدوثماين أرمع ت صنه مات الثامنة، من 
.٢١٢نندمتيح:ممة، ٠اساع: 

وعرصححة. أخرئ طرق له والحديث ٠ ٣ ٥ • ح ني تقدم بملمن، نمار كبر صدوق، عنارت ين ييأم د٠ 
•التخرج وءترىّاكهاش انمحيحتن م ُخرج 

^^^بالآثارحتيمإارآ/آهااتكلأسا-ن>قاين
وابن٠احبمح:)ا/٦٧(، ٠٧ومسالمحت ره/؟اا(،  ٢٤٧٥محاريح: ٠Jوالحديثروا•ايه. . عجلان. 

اا،ا)آ/ْْا(:بأمس>ضمكرينبص: 
وابنلاه ومبرح: م:٨م^٥ْر•١/•٣(، ايخارى ورواْ • به ، *رير؛ ابي من حمس، الر 

•■ ريي؛ ام، ص الم—تب وابن ملمة ابي من"لريق _،،( اا؛ا)مآ/ْها(: الاثارح:تهدب م جرير 

•اآزإساد»:حن،وه:



قال!ذراسرا،، أحبرنى نال! حدثناثعبة، نال الطيالى. يعنى - أبرداود 
الثى.١^٢٢ - اش مد يعش - أونن أبى ابن عن يحدث عمارة بن مدرك سمعت 

•>_* وهر يشربها ص - الخم يشرب ولا وهو>_، ص جمن ١^١^١ يزني ®لا نال؛ 
Y٠٩١/ قال; الوناعي، أبوهشام حدث نال: أيضا الحميد عبد ابن ■حع،تائآ —  ٢٢٤/

لأبينيل ث نال سار ش صل عن أبي، أحجرنا ت قال زير بن 
تئال ، وهوموس® بمرق س المارق بمرق *لا ت الني. نول ني -، محقي - جعفر 

٠٩٢أ/وهتدا فقال! حودهالْ،دارْل٦،،/ دور ثم الإسلام، هندا I فقال ، دارْأ؛، ئدور 
الترجمة.انظر؛ حمدان. هوابن ليس وءرحط1، ، حمدان، ءابن )ا(فى)ط(زادْت 

»حدداأ.)م(تي)م(،)ط(: اقال،. رآ(فى)م(،)ط(زيادة: 
ادائرةأ.)ا-(ش)ط(:احولهاأ. )ه(فى)م(،)ط(;،داترةأ. )؛(فى)ط(;

^^^خبم)ح/آ(،رايننييمفيابرحوصص/يأم(،•ش'بكانءثنة;م، 
ثتة.ءممْ ذمن التاسن الممات)ْ/ْ؛،(،رمأن حنان؛ي اين وذكر، حرحاولأتعديلا، يكرب ردم 

الاد«ة،من وهم، رمما صدوق ، المكتب، الكوش، ايويعن الٌادتي، اله*داني يحنن ابن رامه• • ب د٠ 
([.٢٠٩)a/وتهذيب ١(، • a/t)لتقريب أه.  ٢٩منة مات 

منءلطفىا>ادوث،، حاظ، ند-مة، الاحِ، الجارود.صداودين بن يان يائيالُا؛ابما• ُ ا٠ 
اخرئل،لري الخ_ليث، لكن . ([ ١  ٨٢/ ٤ ) وتهد؛—، )ا/'آآ'ا(، ]تمري—، آه. ' ٤ منت سمات اكاّعة، 
٠تقدمت صحيحه، 

تلم،'اا،،رسفىاسر؛/أْلمْم،واينرتج
محمدينءلريق من ت،دماالاثاو م ردراءاددرى i*■ • • ُربثاثسمة س جب،م فيالإ؟انرص'آا،؛ 

،١( • • / )١ الزواثد مجمع كما،ي الكم م والطبراتي ايراد ودرا" ، ١(  ٠٨)آ/١ ٤ آ ١ به;ثم • • اكن 
شاهنله والخدين، المحٍح■. رحال رحال ويب • الممات في حبان اين ذكر• نمارة بن مدرك أب وتال؛ 

رل'شرسأخرئءنامح،هم.مةبمما"رآا/؛اا(، رآل/ااا(،  ٦٧٨٢مام،حت 
صحح.فالحديث تقدمت. وغير، 

تب حدا؛ صعق إمئاد٠ث ٠ ٢ 
وذكر.وبذكربءراولأسيلأ، ٧(، 

سادرجلين اكاذدف~ل ■' لّّنإمإرمب ؤث ، jry*م، وإب ، ( ٤ ٠ ٤ )؛/ اليان حجرثي اين الحافظ 
ءيه،.__ ولا بث يحج ممن يس كدايآ رايشتا أكان نصر؛ ين محمد ونال موءا 

حدثإذا اوهام ول ، محعئ، قاد، عن حده في لكن ممأ، الأزلي، مداذ نيئبن بن حازم *وابن دُ؛ ج٠ 
٠([ ٦ ٩ / ٢ ) وتهدي-ب، (، ١٢٧/١)]تتريبه ٠ امحلط يعدما - ٠١٧٠منة مات السائمة، من حقثل، من 

. ١٣٨: فىح نندم تقة، جرم: بن ما ر٠ 
٧٢٥الئآح:ني احمد ين اه ومد ، ب( ١ ٢ الإيمان)j،؟ في احمد الإمام عن الحلال رراء دتحريجه؛ 

١١٤)٧ْ/١(،وّطةفىاضرئردم•١١١٧ردنملأّت
فيالصف، وروا. . ١( ٦ / نعلينا)١ الإيمان كت١رب٠ في الترمذي إلته وامار ٠ ؛• • • جرير ءلرتمح، همن ، ١٧٤ رٌر، 

ضم'آ(:كلأسامن>سدانينحربقال:ءددا
،م.. د. ؛،■••جرير■



فإذاصقأوبمِجسالإممانإنىالإيملا<،سورفىالإّلأم، الإممأن، 
الثتك«.إلا الإسلام مزري ولاتزنت 

أبوتكرحدثنا نال! الملأس، كردى بن محمد حدتتاأبوتمر — ٢٢٥
/Tبن>اساونمان حدثنا/ نال حتل بن أحمد اض عبد أبو حدثنا قال؛ ، الروذىأ'ا،  ٠٩٢

بنمحمد قال قال سار، بن المغنيل عن حازم، بن حرير حدثنا ت قال حرب 
نيالذي الإيمان وهنذا أحرئ، وسطها ني داو؟؛، ويرو الإسلام، »هثذا علي: 

حنيزليالزاني الأيزني الني ونال قال: الإسلام، ]ثصور[لْاش وسطها، 
،ومو>_* بمرق  ٠٥٢بمرق ولا وءو>_، يشربها  ٠٥٢اير يشرب ولا و*و>_، 
الكلأم،»إذاواب-طب الإ-لأم،ولأخرجسالإّ»يخرجسالإءاد،إر قالأ،: 

»سمإرالإئنرلأأ،نالص:
الإيمانأن وذلك .، ؛؟؛i؛؛ علي. بن محمد نال ما أحن ما ادصش؛ بن مجمد نال 

أنيجوز لا والإسلام ، ٢١بالمعاصص١ ويتقمحر ؛الءثا'ناترو،، يزيد ؤيتمص؛ يزيد 
.يزيدويتقص١١١٢يقال: 

اللكن • ازد من به يخرجون ايان معهم محض بل شيء؛ الإيمان س معهم يق لم ال بمي لا بندا ، ١ ١ 
الخنة،ودخول الثواب احبه مسحق هوالذي الطلز الإكان لأن الإممان؛ اسم عليهم بمللق 

اعلم.واث ٠ يتكالوْ لم ؤإن يالإيمان الخمتاب ش يدخلون وهم أهله، لبرامن وهنزلأم 
نبإلنصوالروذ.والخراباب. رالروزى•بالزاي، )مفي)ط(: •عن•. )آ(في)ن(: 
ولعلامحصرر،اصح.ررأ،، ض )ن(: )ه(؛يالأصل، ردائرة،. )ل(في)ءل(: 
ص(أةالأ:اتلأس)م(،)ط(.أثمقالأ. )ا"(في)ط(:
•باس،.ل(في)م(،)ط(: )• »_،. )ط(: )ه(في)م(، 

والإئناوالكب، »الإثلآجافوله: الزنري عن نح ا كة الكلالإملأم اعتباران اواض )ال(هأ
الزياد؛لايتمورنيه نهنذا الملم, حكم يأخذ بالثهادت؛ن تالمتله بمحرد أئه سن؛ الخعل، 

والضانيكونتالأللزياد؛ ضدا كلها، الفناهرة ااوا-ما-ت، سل بالإملأم وط ئن والفمان. 
الإممان[.سمماب ( ٣٩٧ص)الإسلام من الأمناء م نمه ابن كلام ]انفر كالإيمان. 

تيٍه ١ جدا صعق إمحقادء؛ - ٢ ٢ ٠ 
•السلىسار:مموماما.

.١٩زح:تقدم ا حايظ إمام ثقة ؟رب• ين بث ٠ٌ 
وفضله،لورهمه احمد؛ أصحاب محن عرالمعدم كان الح٠كاج، محمدين محواحمدين يريكرالروذي- ا٠ 

الأحمدوالنهج (، ٤٢٦٢يغدادرا/وتاريخ (، ٥٦الحناطة)ا/يمان ني: زترحمته م, ٢٧٥توفيست
)ا/أيا(،وتدكر؛الخناظ)^امأ(.

.S^JOJولا جرحا يدكرب ولم (، ١٩٠تاؤيخه)"آ/في الخطيب له ترجم انمئف؛ شخ ت ايضا فيه و٠ 
٠السائق الخديث في نندم نضجه؛ 



٨٠٩٤ فإن الإممان،/ منه ننع زنئ إذا نالوا: أنهم مدم ممن جماعة عزرا، وري وتد 
ليسوالإسلام ويضس، الإءان؛زِيد أن علن دلل ذلك م إلإم، افه  ٢٢٥تاب,؛

الملأةالملام، رك الكم رمن انمد »تي الني.: تول إوئ\ل ألا كيلك، 
كمرار*،.كد 

۴٨٠الصلاة، يع كابه م الزكاة نرن رجل عز الله ءان تال: ثبمفي./ منعود. ابن وعن 
.ل4ال••، غلاصلاة زك لم فن 

٠١٠أمجدى، حدش/ قال: الماتى، الخن بن افه ء؛د ؤحدتناأبوثاُس_، —  ٢٢٦
عنانتة، أمح، نني؛>، عن صري، عيداشأ؛أبز، عن حدثامّءت،ينآمن، ذال؛ 

أإنالرجلإذازأىلزعااكسلورءنمجج1هد،عنابنءباس-جئ؛.قال: الاغض، 
.ذاء ؤإن إيه، الله زده خاء »إن الإممان، 

ارداا.)أ(فى)م(،)ط(ت)١(رمن،;محاثطتمحن)ن(. 
»إذازليارجلمجسالإيان،فكان(رسولاه.: Jli :،JU)٣(ولدرحدث٠٢٠٠>؛صا؛يهميرة

وابن(، ٤ ٥ ١ ١; ٢ الئن)عون ش أبوداود روا، الإءان«. إيه رجع سءلها الم ،إذا كالش، عيه 
»محح^j،: (، ٢٢/١والحاكمثيافاJركرجرير»يبز.بالآثارر،مه-إا)آ/أها(، 

وصححه'ا"( ت؟اه)آ/"الإممازح ؛ي مند، ابن وروا، الذمي. الثجخزاروا؛نه شرط علن 
ماسلأبن قالت تال: عكرعة عن بإساد، الخارتم، وروئ . ( ٦١/ ١٢الفتح)ني حجر ابن الحافظ 
وشبك٠ محكيا إله عاد تاب فإن - أخرجها ثم أصابعه بان وشبك - محكذا ت تال منه؟ الإممان يتنع كف 

الخدودفي أصابعه 
الشت.الصواب لكن اماواف؛نعمأ)ا/ي'؟ه(، وفياكترب: اعد رط(: ر،(في)م(، 

هناك.وتخريجه بعدها، فما  ٢٦٥ت فيح منيا ّءآتي ، ٠١
^موذكرنحر.سميماين

:رقم تحتر ترجمته مرت الئة( وهوالسش)أصد موّن، بن أسد إلن وعزا• ، ، ٢٨٧١ص الإيمان م نتب 
٠نيل كما التي، صف من أول وهر ،  ٨٨

زالاالميم ن علي ثنيتال ؤإي مجاهد، عن الأعمش سنيع صح إن وهرمثصل • ثنات رجاله إصتادءت - ٢ ٢ ٦ 
طاجرن إبراي الأعمش ناح وتد وقدعنمزهتا. ]اكهديبر؛/هآآ([، ٠ ممعتء تال ما إب منها ثن 

المادصة،من أفراد، له تتة، الثما. سكن تم الكوفة، من أصله أبرأمامة، الجرري، مي*امعبحإتّ يد ن• 
.٣([  ٩٧وتهديب)٢! (، ٢٧٢/١اممريب)٠ منة وثلاثون صت وله ه، ١ ٢ ٤ ت ونل ه،  ١١٧ستة مات 

سةمات الثاكة، من رياومم، شه ممه، الامدي، ابروعب، الويلالرم، *واين صري• الدص ي حم٠ 
.([ ٤٢وتهذيب)U/ ]ميبرا/آا"آْ(، سانضمنة. من سات؛نوماتت 

.١٧ميح!ت؛ّال"م ٠ ث؛؟ ٠ صدوق ٠ حام ابر فيه تال شعيب، آبي اذدبن ب هوآهمدبن حمب• دام ج٠ 
به. م،ناس. عن مهام بن إثرامم 'لرض ءن  ٢٦' لصْ  ١٩٠ لنم الإيانأامرئ م بملة ابن درا• ٌمبمبم؛ 

ادريتال: حيث مر»وءا؛ جعنرالظني ابي إلن ٢ ٠ ٩ / ١ ر٢ الغخ حجرم ابن الحافظ دءزا٠ مختمرل 
الأتي. ٢٢٨وانظرح: .٠، • ماس ابن ص •جاهد •لرض س اييري جعم ا؛و اخرج* ريريا 



القطيعي،أبومعمر/ حدسأ ت نال المهبنإ، أيوب بن ، عمرأ١ و؛ئ|،مظ —  ٢٢٧ ٠٩٦آ/
يمن- ينئأ - عباس ابن كان قال• مجاهد، عن الأعمش، عن جرير، حدثثا نال• 

•الإبمنُ ئود  ٩٠٠مع زلى إذا ارجل فإن ل لمل الأف ت ؤيقول العربا، تسب غلمانه 
 A قالالمروري، أبوبكر حدثثا •' قال كردي، بن محمد ؤحدمتاأبونصر — ٢ ٢
عنسمسان، عن مهل•ي، بن الرحمنن عبد حدثنا ت قال حنبل، بن أحمل• حدثنا 

ااسأرادءنابنعثاس.ئئ؛.أنهقاللخلمانه: عنمجاهد، إبراممبنمهاجر، 
لإمعالأهحممرالإءان،قإنفاءأنلأْ

.ثأْا_، بمتنه شاءأن ؤإن ءاوعل؛ارده، 

أبوحدثنا / ت قال المإوذي، حدثناأبوكر قال! نصرل٦،، أبو و؛ئودةا —  ٢٢١أآ/باْ 
)"ا(اتطت.ن)ط(.أنإن،أ. )آ(في)ط(زادة:»ءمرو•. )آ(في)م(،)ط(:

)أ(فى)م(،)ط(زيادة;)ط(. )ه(ّاتلأ.ن)م(، )٤(، 

 V الأعمش.عس ب امه. متمات، رجال إم-اع،: - ٢ ٢
سمأمون. ثتة روي، اصف الهلالي، الحي سربن ين إيرابم ين اننامل ااث"لءص؛ ننم م ٠ 

رتهاذب)ا/ماا([.]همب)ا/هأ(، هاتّةا''ا'اأر. الماثم؛، 
احمدنرالنأح:ين مداه نحو« تماررئ )مرآ٢(،  ٧٢ت الإيازح م ب ايي ابن نحر• درئ 

الأثراكاليوتخرج.واننر 0ْبرا/أْ-آ(، 
ب:ضعف؛ ب إم،اد،ت - ٢ ٢ ٨ 

،٤( ٤ / ]تزنروآ\)١ ة. الخاممن المنل، تن صدوق، الكرش، ابجر• جام نيام،ن ين ضابم ل٠ 
تعديلا،ولا جرحا ب يذر ولم ١(  ٩٠تاييخه)T/ م الخف، ذ/ْ اسق، شخ رب . ١([  ٦٧/ ا تهدم،) 

الإُامعن الخلال وروا. ونش'الألانيإتاد'.، (، rT_)UYط؟درا«اتابيقمالإيان،ح: 
وروا•، ينم• )آ/اْا(  ١٤٢٠الأتار،ح؛ تهييج، ني الطري ^٥, وابن (، ١٢٢رردتة الإممان ني احم،• 

ينايرابم •لريق •ن ٦، • رصْ  ٠٩٠١يح؛ريعف ٦(، ■  ٦١٢٠١ ٩٠٢ينم الكرئ ز،ءالإيانأ يعل* نبن 
.م.مهاجرعن،جامد.

ب:.اضاه،:ء_ن،  ٢٢٩
٢٢٠نرح; نندم جرحاولأتعديلا. يذكرب ولم ١(،  ٩٥تاييض)•ا/ م الخيج، ذر• اسم،: خ ح٠ 

•صثصحة يآصاتتادأحركا روي التخريج م كا متابع لب 
،؛Mjنلمرو، دمل؛ نرم، اسه مل؛ الكومح،، المنر، باش جريرين صردبن ابن عر دذء؛ ي ٠ 

رتهديسمح)أا/بمآ([.]مريسمه)أ/،أ؛(، ممةساكاكت. جرير. ويل: مدالرحمش، ومل: مداه، 
،٤( ٤ أ/ ) لمري٣، -. ٠١٢•منة مات الرابعة، من ثمة، الكوني، ميرك ابر الننعي، نديك: بن ر ء٠ 

/U(،٣٨١وتهييج.])
الئةني احمد ين اه وعبد ، ١( ٢ ١ الإيان)ق قي واحمد ، الإيمان)•،/،U( ني سة أبي ابن ررا• دراج*ث 

ايرئرممأبمرصا-آ(سشسالإبانة ني 
الاثارح:تهذيج، قي الطري جرير ابن نحو• وررئ به• • اجُنايريل■• ر نال، الوراق. م،-الرماب، 

 A(١٠٣.)



العوامأحبريا ت نال هارون. اين بمي - يزيد حدثنا ت نال حنبل بن أحمد اش عبد 
»الإمماننزْ،نال: ، ٠٨۶٥أبى عن ورعة، أبى عن مدرك، بن علي حدش ت تال 
الإيمان*.٢ راحعهأ١ ررا-أع، مسه لأم نإن الإيمان، ناريه زنن نمن 

أ/حآْئال: أحمد/، حدثنا تال: بكر أبو حدثنا تال: -وحد»ناأأ؛أ؛وضر، أ ٢٣٠
®لاافه.: رسول قال: نال: الخن عن دلهم، بزأم المضل عن و؛يع، حدثنا 
أحدكميأمحاع كما أ* ئورالإثان محه ١^٤، ينع مؤس، يشريهاوم الخمرfJ يشرب 
عاو4*ا(.الله ثاب ثاب نإن قممه 

حدثناأحمدئال؛حدثناأْاأبوبكرقال: أيضأأبونصرتال: — ٢٣١
ءيرعاش)آ(ث'عنالشي.قال: عنالحسن، عنأشعث، حدتائشبنسعيد، 

الإيمان*.أعيدإله تاب فإن الإممان، 
٠٩٩٨بن حدتناخن، قالت حلقا*أأحندصا، أبوبكر، ^،٥؛ -ل*ئالت  ٢٣٢/

.)آ(فى)م(،)ط(:*رجعإله'• رط(؛ را(في)م(، 
ّاتطس)م(،)ط(.)؛(_^: )م»ين،:ماممس)م(. 

)ط(.، من)م( اُط >أاكبمتن ض عا )٠-♦(؛ 
«ذزعالإممانأ.)ط(: وفى)م(، ّاتطس)ن(. الجلالة: )،■(لفظ اأخرنا«• له(تي)م،،)ظ(: 

اتالأحدا.)م،(فى)م(،)ط(: •اينالنجمتيناثطس)م(،)ظ(. )*-*(: 
;ثلاث ب صعق؛ إم؛اد،ت - ٢ ٣ ٠ 

اه.البمري.رحه ماساأآدن س مر •مممرّلأ: 
ا؛عة.المن يالامحزال، رئس الحديث، لص الئمئاب، انصري، ثم الوامر، ذم• م ادل • ب ٠ 

([.tu"،/a)_-Vj(، ١١• تهمم،)أآ/ 
التخريج.م كما ث،يع لكنه نندم، كما الحال، الغ،؛'جهول، ءح ايضا: ب ر٠ 

به.. أأاا>صآأ'ا('ن>يقركءع. لأاْاينظتيالإبانةاهمظدتم؛هه)صآ'آ(، 
نالعناّيءريرةىل: الحاكم رررئ )ما\0\ه  ١٤٢٦^

التدرك. س)؟،UK الننيص الإدان نشإ ى  ٥١٠٥١١١ث اس ئ ؛ ١^٠٣يذوب يس اس دمل،اه.؛ 
الدمي.وراث بريم. ت—بمأاحتج )ا/آآ(وذكران 

تعلل تلاث ب صعيف؛ إمئادءت  ٠٢٣١
اه.ادمري.رحمه نهو*ن'راسلرالحن ونه'زّلا؛ ك٠ 
صعق،الأنوار، قاصي انياستأ احّا هالازم الازثه التجار الكت،-ى راد د*وابن اذف،؛ W• ب ٠ 

تمس،)ا/اّي(هتهذيب)ا/ْأ'أ([.نة\'آاه. اد'ة،'ا'ت،"'>،ال
•٢٢٠قء'سفتم-ًمهم،ح؛ ْدبايما'؛ 

راظر:0. . د. احالإمام س>يق رواْاينطةتيالإباتةيئدلمآ؛و)صا•!(، دضس 
وتخريجه.ايق، ايالحديث، 

صحح..امفاد،:  ٢٣٢
ء^لأ،ممة،رسباسررالإع،مدمنيح:م0. 



|1شدعات 11كنا \م 

رجع،ماز كيلك، ^١٢ ١٥ما الإ؛ان ®يجانبه ■' الخمن تال ت تال عوف عن معيد، 
الإممازا.راجعه 

اشعبد حدثتا ت تال راهوية، بن إسحاق حدثنا ت مال اإفري1اى و؛ئكتا —  ٢٣٣
عنعنأبيمiرة، سلمة، أبي عن هممرورآ،، بن ئحمد حدثنا قال: ابزإذريس، 

حلماا.أحسغهم' ^، ١٠٥التومنهن)ءآمحل هآل: . ١^ 
بنأحمد أبوالطامر حدثنا نال: داود، أبي بن أبوبكر ؤحاوكنا . ^ ٣١٢٣٤/  ٦٠آم• 

ءنالساع،عجلان، بن محمد حدش تال: عياض، بن أش حدثنا قال: عمرو، 
احمتهمإذ٠الأ، النل٠ئتي »أتمنل نال: الض. اف هريرة، أبي عن صالح، أبي عن 

حأهآأ.

عنأنس، بن عالك عن سعيد، بن قتية حدثثا تال: المياُى —  ٢٣٥
الأنصار،4ن رجل علن مر المأ. أف ءمرل؛ا ابن عن عزمالز، شهاب، ابن 

»ءم«.)آ(في)م(،)ط(: »الكن«. را(فى)م(،)ط(: 
اقال•.)إ(في)م(،)ط(زاد؛:ماثط.ن)ط(س. )•ا(»حاوثأ*آ\أ: 

•ب • • ابنه ا'ْ'،ا)ا/آه'ا(»ن'لرض ح:الئة احدم ين اف ب روا. جع: س- 
ب:حن؛ .إ-ادء:  ٢٢٣

الحديثم ربع رند ، ٢١نرح؛تغيم رثى، رند ارمحام، له صدوق التبه، ومر نمري؛ س ث مل٠ 
رالحدبث،له"لرقاحركاصحيحة.• اكالي 

وأبرداود(، ٤٧٢، ٢٥٠التي)U/ واحد،ي )_a(،  ١٨، ١٧رواءا؛نأييشي؟ةفيالإيمانحت يممه؛ 
احن^١،: زاد؛. ونبه ،(، OU/T)" ١١٦٢رءونآا/ا<'اأ(نرمءديفيمظعح: تي\وو* 

،٨٢٤رقم الكرئ الإيانه م بمله راين اليعم روانته وصححه ، ٣( / ايممركر)١ ي والخاتم صعح'. 
وروا'احدلآ/ماآْاسبه• • • صلمه ايي نمروص محيين •لريي من جب+م ْآحرصيىح'آْا؛ 

ُاينا;يث-ي-هفي٠ التالي الحديث، م المق، وروا• ءنابيسرة• ءناي٠، يجلان، بن مصا ريق 
(:)ص٨٢٦٩٣٠(،واينثفيالإبماهمئح:٣/١سك)

محأام، ا؛ز، وروا• • يه • • رم؛ ا؛ي ص صالح ايي ص النعناع، عن ننلأن محيبن ريق س جمعهم 
ءنءا؛ثة■نلأة، ش ريق س ( ٩٩)آ/الد م راجمي )»_A(،  ١٩فيالإ؛انح؛ 

ب;صحح، إساد•: . ٢٣٤
اذ-ركا-مد عن رواعا التي -يعتي رم؛ ايي احاديث، عله احفل انه إب محّيرق، نعلان: بن عد ع٠ 

•بنجد؛ديك وتخريجه؛ التندم الأثر م كما ميع ر؛د ، ٢١٢ح؛ في نندم 
ّةمات الثامن، محن ممة، ، حعز؛ ابر ٠ \شم الرحعثن مد ابو ، ممر؛ ابن ماض؛ مر نى ا٠ 
•ا/هيم(آ وتهييج،) ٠ ٨( ٤ / ]تتريبه)١ تة. *وتعوز ٌتت وله ، ٠٠٠٢٠

نندمانغا.رضأبم: 
صحح..إّ،ادء:  ٢٣٠

وكانءالغتهاءالمعة، احد الدتي، مداه اوابو ابوممر، الخ(لاب، بن ءعُ بن الد مد ابن م الم: م٠ 



ْاا/د
/• الإيان® الم١ءمن ،ادض؛إن تاش. رمول نقال الخياء، في أخاه وهريعظ 

أبويكرالووزي،حدسا/ ت قال كردى، ين محمد أبونمر و؛ئلئ —  ٢٣٦/
٦• T/١ عن خيثمة، عن الأعمش، عن سميان، عن ويع، حدثنا قال! ، أحمد حدثنا ت قال 
ليس، الماجد في/ يجتمعون الثامززمان عيب ُيأتي قال• محقي، - عمرو بن اش عبد 

٣٨٦فءمخمسؤ 
حدثناI نال شيبة، أيي بن عثمان حدثنا نال! المريايي، ؤحدتئا —  ٢٣٧ /

٢٦٠٢^قال - - يرو بن اش همد عن حشمة، عن الأعمش، عن عياض، بن فضيل 

•مهم لص مساجدهم، ني يجتمعون زمان الناس علث ص

عالنم ١ • ٦ سة اراتم يي مات الثاكأ، ممار عن والمن، الهاوي، ثي يائه ث كان ، s،_،iعادلأ=نتأ 
رس.ب)م/آمأ([.(، ٢٨٠/١]همبراسمع. 

داينا؛يش؛افيالإءاندنملآ)صاآ(،٩(، ردا.الإعاممالكفيالوطأ)آ/ْ• دميجه: 
ربالرزاقفيال٠شح:(، ٢٨١)T/  ٦٢٠راق—اوىفيساو.ح: (، ١١)ص•  ٤٤الإممازدقر 

وتي\لإ4\0ل)ق^\\آ.ووو\.بويح:
/\(٦rJ\y١هJإ-0\هوبيح:0\د\T٦٦١دبd\0ا(

حْ)ا/أآ(.وابنU-؟،■^ واكا؛ي)ع/اآا(، 
ب:.إساد•:  ٢٣٦

ردكا التخرج م ى قاع لكن* وثم.ءؤ'بجوحولأءّ ، ٢٢٥تنا"م؛د،ح• •ردخِالثا؛ 
يعدمات عناكال؛آ، يرمل، وكان ثتأ، الكوم، الجغم، ؛ سم. ا؛ي بن تمدالرحمنن ابن م ي؛ ء٠ 

احرئطرق، وا-فروردعن • ٠([ الراسل)ص( (، ١٧٨تهل-ب)آ/ (، ٢٣• ]تهمم،)ا/ ثمانغر. متة 
اكغريج.في كما صحيحة 

وا-محرحهالحاكمنيووكعفىالزس)ايآ(، صصالإ-امسفيالإممان)قآأاأ(، 
(١٧٦ا/ )١ ٣ ١ ١ • ٩ : فىح افال، م صاب وكزا، ١ الذمي ووانئه وءس، ، ٤( ٤ ٢ تدرل؛،)(/ الم

داينا؛يمحةفىالإبمانحت• اكالي الخديث م المص وأحر-بم صر• اين عن ءاكرفيتاديخه اين إلن 
١٠١  ،)rT_.( ،)١٠٨وافرضفيث_ةاكاتيح: وفيا*ضغ،ل)اا/مآ
والسابيف، الذي الخدين، ثي المق، واحر-بم • ؛٠ • • الاصس عن ئفتل عن.ريق جبهم ؛  ٢٨* رص 

من٨( ٠ )ص  ١:١١٠درنيح داحرجه • يه • • الاصش ص ثمأ *لريق كلاماعن ت ٨( ٠ )ص ١ ٠ ٩ ت ح 
•شيبة أيي لاين الإيمان علن تعليقه ني الألباني ونال، • به • • معية حدتنا ت قال، ، الحارمث، ين خالل. حلريق 

الشيخخزا.علنثرط صحح عوترف اإّناد. 
.إّ،اد»:معح. ٢٢٧

ءاياِثقة عكة، ومكن خرامان ُن امله الشهرر، الرام،و ■ض، ائو ائعي، معود اين ماص؛ س ّءلا د٠ 
([.٢٩٤وتهديم،ص/ ]تتريم،>أ/ماا(، نلها. وتل: ، ٠١٨٧^;مات الثامنة، ُن م، 

اماتناوم تخريجه: 



كء|،|1ش،ساتم_ ا
———:--ت 

ض،>_/ تال: يدرا،اضبنثناذ، ندى _وخئآصنىتال: m ؟/ما'آ 
تتال -، خق،إ عمرو. بن اف عبد عن خيتمة، عن >اقمان، عن شعثة، حدثنا تال! 

/• مؤمن* فتهم ، ٢١ما ماجيهم، في يجتمعون زمان الناص علن ُلثآتتن رع 
،ونقماتهل'ا، الإيمان نيادة علن الأيارتدل هندم كل ت الحسن محمدبن محال 
•خيرأ به الكرم اف أراد ص طريق ومنيا تلنا، ما علن مايدل القرآن ص وسدكر 
قاما، ٤١نده)^١^١ رادنه أيكم يمول من فمنهم سوية أنزنت' ما وإذا ؤ تعالن:  ٠٧٥١:Jال 
>ؤمالذىأنزووقالنمالئ: [. ١٢،التوبة:] ه ينتجشرون ونز  uiciفرادئهم* الذينانوا 

تعالئ:وقال ،[. ئعإءانلإم'ه]اكتح:UUJاوؤمبتيلْأيزدادواايئك-نذشئتوب 
علن، ٦١٠٧أسن غيما نمالئ وقال . [  ١٧]محمد: شواممه وآنانز ندى والنم اندوا 

يقربهم على ولبطنا * مدى وزدناعم  ٢٧برإهملذسئآ*ترا إئهم رؤ الكهف؛ أصحاب 
وإذائوبهمل٨، وجنتأ الك يكر إذا الذين المؤمنون رئما ؤ تعالن: وقال / . [ ١ ٤ -  ١٣]الكهم:  ٦٠٤٨

ؤبء-ثيسوقالتعالن: سمهزادئهمإذاواوضرجمبموممونهلالآهال:م[. 
.[  ٣١الدثر: ] ب رممانا اثذيزأسوا ويزداد الكتاب أوتوا الذين 

كير.القرآن نى وهتذا 

إيانافرادعم فاخشوهم لكم جمعوا فئ اكاسرو، إن الئاس لهم فال الذين ؤ تحالن: وتال 
.[  ١٧٣عمران: ]آل ه الوكل وتنم الك حبا وقالوا 

جعفرأبا سمعت نال: او1ئهلي، أيوب بن عمر حاوت>ئاأبوحفص .  ٢٣١
قول®الإيمان مر؛• غير يقول عيينة بن سميان سممت يقول: لوين سليمان بن محمد 

•ونقصه•.)م(فى)ط(: »وس«. )أ(فى)م(،)ط(: »باش•. )ط(: )ا(في)م(، 
طتلأس)ط(.)٦(•^•: إنىها.نالآة. )ْ(فى)م(،)ط(: )٤(، 

،وسئ•.إنىهاسالآة،وفي)ط(إنىمله:ثم(:
•إيانا،.وفى)ط(إلنضله: لأ(فى)م(ذكرإلنمنا، )٨(، 

.إّفاد.:هسأ. ٢٣٨
احا•سن ابن رجح >الأ، ثتة ايونزوالمري، التري حان بن نمر ساذبن ابن نعاذ؛ الدبن ؛ء،• ء٠ 

•([ ٤٨وتهل.يب)U/ ه(، ٣٩/١.]مرJب)( jcjUlبعدوثلاثين مح مة مات العاقرة، من ا1شعاوث، 
.٢٠٦نندمفيح؛ •تغن، ممة ساذبننتاذ؛ ٠ابر•؛ 

.٢٣٦رضأجه^ثومفيح: 
صحح.-اساد،:  ٢٣٩



إلانول يكون لا ؤإنه وعمل، تول تبلما ممن ، ٠لءأحدناهر١ I عيينة ابن تال ، وعمل* 
َُِءَ 

/• إذا* شيء ناي ت نال ؤينقص؟ يزيد ت عينة لابن نل ، بعمل* 
Y٠/ الدررتى، إبراهيم بن يعقوب حدثنا ت تال أيوب، بن عمر ؤحكا ء ٢ ٤ ٠ / 

يزيدالإيمان • عيينة بن لسميان قيل • قال المغيرة، نمحربن أبواكح حدثنا قال 
قيل:، غيرموصعاأ٢، في إءاذا^ زض ؤ ٠رأليسمرءولاكرآن؟ قال: ويضس؟ 

•يتمص® وهورُآا إب يزيد سء ®لمي ئالت ينقص؟ 
حدثناقال؛ الدورنى، حدثنايعقوب نال: أيوب بن ؤحديناعمر — ٢٤١

T/٦يزيد الإممان ءإل/ يقول: الثوري متان سين قال: الاسدي، القاسم بن محمد 
وصدئه، المحندوآ؛، في وئر ما الإيمان إن ت *وأقول ننمان؛ قال؛ ، وينقص* 
الممل«.

بنأبوكر حدثنا قال: العطار، نحتي بن محمد اض عبد ابر ؤحذتتا — ٢ 1 ٢ 

ا/د

.)١(لي)م(،)ط(;
جنعراحمند اثس إن اتس لهم ناو رالذين وص؛ عمران، )أاهم،ج-زءسلم)آيا(سَد؛آل 

ؤمانم"لآسمأث،الآة.ووسفىالضأن: محنم'مض'لآةدهارا-تائدنماسمب. 
وممإنائ الذيناسوا،-^!٥؛؛►؛ فانا  IjVcJنذ، زاده أبجم بموو نن لمنهم مرد، ن،'ايزنتآ دإذا ؤ مناك؛ ؤإثما 

مرادص هنذا ولعل الأية، ه • • • لئاة ذاذنهم محمآن١مم همت نايا ؤ ٢[؛ ]الأنفال؛ رثي ه. يتشردن 
.اعلم واف ٠ )الزيادة( مادة من الاشتقاق ت أي  ١٠اه رحمه ٠ سميان 

ءاكدور،.)ط(: >؛(فى)م(، طمس. )م(فى)ن(: 

١١٤٣و١ينطةنيالإبانةاهمئرنم: (، ٣٤٦/١>٧٣٨رراءباهينأساونياثح: تمهجه: د ً
يه,. سليمان. محمدين طريق من كلاهما رصآأ،ما(ت 

٠صحيح ]متادء؛  ٠٢٤٠
مننال: ى ايي امالت ح1تم; ثالاينابى اينعيئأ• ص درئ بمدابي، النبء؛• تحّرس ارٌنح م٠ 

والتعديلوابرح • مامرزا اثتة ت فنال عنه نل ممن ين يحين آن الخعليب وينر ، صدوقُ يغدادي 
)ح/لأ،<،رتارخماواد)ما/ةمأ([.

ثال: رصس(-نسنيايوبن ١١٢٨اينطةفىالإبمصئرiم: روا. ممهجه: 
يه.. ٠ معرب 

تفيه جدا؛ ضعيف إٌةاد،ت " ٢٤١
صنةمات التاسعة، من ، كديو• كاو، لب الأصل، شامي الكوهي، القاسم أبر الأٌديت القاصم بن حمد م٠ 

٤([.وتهويبره/ما• (، ١٢٠ لتقربر٢/ ومامحن■ مع 
٠المش غير محي أجد لم دمهجه: 

•تليه انفلرالذي ٌميجه' • صحيح إمفادءت - ٢ ٤ ٢ 





ولايزيد الإيمان أن زعم فمن وينقص، يزيد وعأل، نول ®الإءال الآوزا■ضيقولت 
.متيج* فإنه فاحذروه، ينقص 

٦٠٨٨حمل بن أحمد سمعت ت قال أبوداود حدثنا قال؛ محلي ابن — ٢٤٦/
مااا/د/ • يزيدويتقص® وعمل، قول ®الإيمان ت يقول 

تقال أحمد، حميتنا قال داود أبو حدتنا ت قال محلي ابن وخانتا —  ٢٤٧
يقول:مالك كان قال: يافع، بن اش عبد حدسا I قال اشمان، بن مريجل٢، حدثنا 

•لينقص* يزيد دعمو، قول ®الإيمان 

قال:زياد، بن الفضل حدثنا قال: الصئدليإ، محمد بن جعفر - ٢٤٨
٦٠٩آ/سمان، / حدثنا قال!/ وكيع، حدثنا ت نال حثل بن أحمد يعني اثّ أبوهمد حدسا 

إممانه*.نقص إي همد أمانة نقصت ®ما ت قال أبيه عن عروة، بن هشام عن 
حدثنافقال; الإيمان. نقصان عن سئل - اض عبد أيا وسمعت ألنضل؛ قال —  ٢٤٩

إلاعبد أمانة انتقمت ررما قال! أيه عن عروة، بن هشام عن عزسممان، ومع، 
إيمانه*.انتقص 

ي/ه

)ا(فى)م(،)ط(:ايتولأ.
)آآ(في)ن(،)م(،)ط(:محأ.

آيأ.بمد،:ٍحح.
(١٩vساْمصالإuماسفيالإUj)ق٣■■ 

.٢٦٢وانظرح: ى. ءنءدةستلأم،نالإ.ام، 
ب،أ؛إماد»:صح؛ح.

ؤالإيمان)ق'أآب( ني احد الإمام عن الخلال رواء دميج*؛ 
صحيح.إمئادءت  ٠٢٤٨

)ا/مآمأ(، ٧٩٠اثح: لي أحد ين اف رمد )ص٦(، ١ ٠ نيالإي١نح: سة ايي ابن رواء 
يه.. وكح. عن إ.ااءٍل سدين طريق رمن احل طريق من  ٢٧٣رص٩  ١١٣٣امّئح؛ش داين 

)صآآي(بمالآضتروا،مداشيناٌدفى ١١٣٥
اثح:آ.آ)ا/-ا'آ(.



^^،بلمميبمة

سمان.وهوقول ، وطص* يزيد ®الإممان ؛الوك؛عت ت أحمد مال ١، ول تال! 
نال:/ الناسش، الحمجد عبد تنئيبن بن اض عجي أبوكر -  ٢٥٠آ/'اا" 

أبيعن إسرائيل، حدسا نال: ركح حدثنا قال: اشثان، مرمئ بن يوسف حدسا 
•إيانا٠ *ليزداد تال؛ [ ٢ ٦ • القرة:] ه قلى بملنن وض ؤ حير بن سعيد عن الهيثم، 

اض-تعالن-ويف ش مقنع الماب هتذا من ذكرت فتما الغسن: ين نحني قال 
/للرشاد، حاا/'ل 

/Vباب٢٥ ٦١١.

ؤإمراربائسان،بالقلب، مييق الإيمان بأن الثول 
الثلاثاسنال سه قيئ  u٢٢بمممبعربأن إلا موف بكون لا بالجوارح، وعمل 

اءعلمعليه الذي وإياكم-أن اض رحمنا اعلموا. المم-ين؛ بن محمد نال 
ؤإئراربالقلب، تصديق وهو الخلق، جمح علن واجب الإيمان أف السلمين: 

بالخوارح.وعمل باللسان، 
الإيمانمعه يكون أن إلا والتصديق، بالقلب، المعرفة نحزئءرُآا لا أته اعلموا نم 

عمليكون حنن باللسان، ونملق بالقلب، ممرنة نحزئء ولا نعلمقا، باللسان 
ذلكعلن دل، مؤمنا، كان الثلأثل؛ا الخصال هندم نيه كملت ناذا بالخوارح، 

وةرلءل٠اءاثنل٠ين.القرآنلْآوالثة، 
*لايجزئ'■رن،• ني  ٢٣)•اني«>ت»ع•. )ط(؛ ني)م(، )٢( )ط(. ، من)م( و،;صاقطت •قال )١( 

•الكاب«.)ط(; )ه(فى)م(، «اكلأثالخمال«. )ط(: )؛(فى)م(، 

حسن..إم؛1د»:  ٢٠■
•ننال اسمه ونيل; ادمة العن مروق، ، القم< صاحب الكوني رعوال-رابي، الهقم• ام • ب٠ 

(_<-[iA0/T ،).])وتهل,ب)آا/ا<آآ
٢٠• فىح تندم • آبمأ صدوق انظازت بن،رمى يوٌغا ت فه و٠  لاتالستة أحدقي الإمام وندتابعه ٠ 

ءداشح:ها"ب.
تكد؛ببلأحجأ،مة، الكوم، تو-ف ابر الهداتي، اليعي، ءوا؛نيوس؛نا؛يإسءاق 

■([ ٢٦١)ا/ وتهيب ؛، ٦٤)ا/ تتترiب • الحعاعة له روئ بعدها؛ وقتل؛ ه، ١ ٦ ١ منة مات ائعة، الممن 
■به • • الهثم ابي ص لث طريق عن شاكر احمد ت نحنض ( ٤  ٩٣م/ ير) التغم حرير ابن روا، دءربمبم؛ 

كلاما(: ),_>YU ١١٠٦بملةفيالإبانةح: وابن رروا.ءِلاف(.يناحمدفيانةح: 
بم•ُنطريقد؛ع-



أيهايا ؤ ت محورة ني تعالئ اض فقول الإممان نرض من القالب لزم ما نأما 
.[  ٤١]آية: ا الكذره١١م ن-ادءون الذين ينزتك' لا رّزو 

T س وثكن بالإممان / نفض فته وأكرْ إلأ بمدبجايب بالي ممر س ؤ ت وتعالي، وتال  /T  ١٦
تتعالئ ونال ، [ ١ ٦• النحل؛ ت ه غظؤم عذاب ولهم اللب من غض، فننهم صدرا شرح؛الكمر 

ظوبكم'ب<ني الإممان يدحل ولئ_ا أملنا فرلوا ونحمح، ئومغرا لم فو الآنرابآنغ١ الت فؤ 
أا[الآة.]اخجرات:

ولاوهواصويزواب، الاعان، اسب ، ^١^^^^١٢س؛ 
ها'/مناعلموا/ العمل، مع يه مصدقابماينْلق القلب يكن لم اذايه القول ينتع 

ذلك.

ااا/دباش ١^١ ^^^١: المرة/ محورة ني تعان ^١٣٢ باووانأ. الإممان وأمارض 
مرمىأوبي وما والأساط وبمموب وإسحاق وإسمامل إبرامم إلى انزل دما إلقا انزل وما 

تنوذ.بمتواطلءا
الأية.[  ١٢١؛،  ١٣،"]الأيتان: ذءاقٍل٤،ه ني نم تي'ئما ئوئوا وإن اتدزا ص بم آمنتم 

علهاغلتارماأنزل وماأنزل ؤفلرْأآمئاباللم عمران; آل محورة ني وتعالئ ونال 
،ح[.إنراهممب<تالآيت:

أ/ماا■أنأىدلاداسصشوضا:لأإكإلأسوأتي الالني.: نو/ 
دنولاش«رئوذكرسث.

غدكره لتربهم بجر آن انك يرد م الذين رأرس، وعلا: جل نوله |لن )ط(: ، وني)م( ، من)ن( محانطة )١( 
والآةصالواحاJةوالاربمون.الآةلك.اان. 

،؛،>r(.»^J(^)>؛(:»ءلم•. )أأ(فى)ط(:
)ط(.، ني)م( ومرجت الأصل،)ن(. في حما نيادة السونتن ي؛ز، ما )٤( 

وموخطآ.انولوا،، )محل(: )ه(في)م(، 

٢• الإيازح: لم؛ي موروا• عمر. ابن ص الرانحح من يغتر• ( ٧٠/ )١ ٢ ٥ ت الإيماذح ني الخارى روا، )٠( 
ابهاد)عونني داود ابر ورواء ، ( ٥٣. ٥ ١ عمر)ا/ ابن ص ٢ ٢ وح؛ مريرة، ام ص ٢ ١ ت دح م، عص 

ارفىمى؛>ْ/؛\(،1آآ)ْ/مصرءرير؛.ورواْاف
ومرمحناسميخ،اكوهم؛تحافيأمم،-ارمآ/ْ؟أ)(وغم>م. اِآآا"، ٣٩٢٧الغأزح: ني ماجه وابن 

الأيمرألاو_وش.



الخوارحعلن نرض بما الإيمان دأث ••طمأنرصا _j الإيان فهذا 
آمنواائذين أيها يا ؤ ت تعالن  ٢٣١سولهاللسان، به ونطق القلب، به آمن لماري تصديقا 

اضْوآماوأبنوا ؤ رتالتعالنث ضد'واهر؛اضؤسونه]انم:لألأ[. ازكنوا 
ومثلهالبدن، جمح علن الصيام نرض ومثله الةرآنلْا، من موضع غير في ارزكاْه 

•الجوارح وبجميع بالدن، الجهاد فرض 
والةاو_، ٢٦الإممانلعن تمديق بالجوارح نمالئ. اممه رحمكم - فالأعمال /  ٦١٤٨

والصلاة،الطهارة، مثل بعمله؛جرارحهأ'اا؛ الإيمان يصدق لم فمن واللماز، 
بالمعرفةنمه محن ورضي لهتذه، وأشباه والجهاد، والحج، والصمام، والزكاة، 
لنملو،ستركه وكان والقول، المعرفة تشُهلبن ولم اميكنءؤ٠ا، والقول، 

.التوفيق وبافه لإيمانه، منه تصديقا ١ا ذكرنا0ل يما العمل وكان لإيمانه، منه 
،[ ، ٤ الحل: ل ب تئزون ولظهم إلئهم ئرل ما لائاس كين ؤ لنيه.؛ تحالن نال وفد 

وقئكثيرة، أحاديث، ش التعت هنذا علن أنها الإيمان شرائع لأمته الك،. بين ئد 
وبنهبعمل، إلا كون لا الإيمان/ أن موضع غير في و؛؛ن فالتتعالئفيكتا؛ه، ل *٢٨ 

الثيهئان.بهم لبر الذين المرجثة نالت، مجا خلافه السيلااا.، 
وانعربالمشرق رجونكزبل ئرلوا أن ابن يس ؤ البقرة: صورة في تعالن افه قال 

ذوىصواينهانمال،خيه/  ٥٨٠
ابٍلوالمابمنوم\رو\بوأف١مات٥وش>كاْاكرتىوالماسرافامراتن/  ٦١٠٨

.النتمونبؤ.. إلئ: ٢١٢١رالضتاء...^اواماء والمابرينفي عاندوا اذا بنهدعم والنوئون 
[.١٧٧]أية: 

اوارا.مضأواج1.•اسأ، )\(ىلافىالأءلاوللالراد: 
)،(فى)ط(:أكلالآة.أقولاهأ. )مفي)م(:أ؛ا•. )مأ(في)م(،)ط(:

، ٤٣أين؛ الترة، مورة ؛ي 'وأبوا* بالواو• منها ت • مواضع ثمان الكرم؛ي المران ش جاءت )٠( 
■آبت ٠ المرمل *ررة وش • ٥ ٦ آية؛ النور، مورة ثي و •  ٧٧أية؛ ، اء النمردة و؛ي • ١١وأية؛ 

.١٣أية:الجائلة، وصررة ، ٧٨آية: ا-ب، صورة قي •فأبوا، يالناء: واثتتان ؛ ٢٠
ولعلهالصواب.اللإممان•، )ا-(»ي)ط(: 

وفيجوارحه*. 'بعل لعاله: عامشيا وش ، جوارحه* 'بعمله وفي)م(: رن(• الأصل، في كذا )٧( 
جوارحه*.'بعل )ءل(: 

•ذكرتا•٠(»ي)م(،)»لا(: ١٠)•العمل،. )٩(١ّثlلةمن)م(^وفى)»ل١(: •يس،لأ )٨(في)ن(: 
الأية.أكمل )ءد(: ، في)م( ١( )٢ ■ رسوله* *وينه ت وفي)»ل( ، لرصوله، *ويته ؛ ا؛ي)م( ١ )١ 



^١١٢*، فلا الإيمان عن الني.١٠ - محك - أبوذر مال الحسن: بن نحمد قال 
ثوْالآة.

حدسأنال.' ثبيب بن محالمة حاوسI 1 نال داود أبي أبوكرين  ٥٠۶٠٢١ء  ٢٥١
٦١٦آم أبا أن ت  ٢٢مجاهاJرعن/ ري، الجو الكرم همد عن معمر، حلما ت تال الرزاق همد 

ه... وجرنكم ثورا أن م يس ؤ عله: نقرأرم الإيمان؟ عن اللميإ. سأل - محص - ذر 
لاوقره;7با[الآة.

نيحتل و؛غيرْرأأيحجرْااحمدبن الحديث وبينذاالنسن: بن نجمد قال 
طرق.من وجاء وعمل، قول أل ت الإيمان كتاب 

UOY  أبو نوتا نال: ، الفلأس-فىكتابالإكان./ نحرس -خوبيأ؛ر\fh
"الرزاق همد حيثما تال: تبل، بن أحمد الله أبوعبد حدثنا تال: المروذي، بكر 

مآ/ع• طريق همر من داود أبي ابن رحدقاْ / • - الحديث هندا وذكر 
٦١٧٨بن إننامل/ بن منمي حدقا ^رأامكر؛نشداودنالت 

)ط(.مايينالجمت؛نمحاثطمن)م(، )٠.♦(؛ 
•قالأ.)أ(فى)م(،)ط(زاد؛: »ءن«. )ا(في)ط(: 

•وغٍر.€.)أ(في)م(،)ط(: امحال•. )٣(في)م(،)ط(: 
ولعلهااصوب.راح؛عا، )ط(ت )ْ(فى)م(، 

امحر•.)ي(فى)م(:أحاوثظ•. )ا"(في)م(،)ط(;

تديأ.مات يإل اياذر، يرك مجامدألم لأة ث-قي؛ ق إي يبات؛ رجاله إّهادر؛ - ٢ ٠ ١ 
٠١٢٣.

.٢٤٣صمفي^: سنيِ:ئ، ظ٠ 
لاينكير اين الخاننل وعزا، • به • *عمر• ص ■اا'آ)اا/حآا( ت ح اكف م الرزاق ب ردا• ٌمبم*ت 

رءزاْ(، ٤١ا/■الهرراكرسمر ُانغلر:م. 
(0S)\/اّر.لسحالإسأروالاص: الخائلفياسمافالماب)ملأ>م(إشإساق. 

اصرتال،:الإمام 0أا)صاأآ(سرس 
م،دالمزدذي اما،، ١ الإءان)قْ زأ وا-لنلأل اياليا' الحديث ن، الث ُبوا• • يه • ■ ارذاق همأد ُُددا 

Iرانظزح يه، . • الرزاق مد حدثنا نال؛ احمد الإعام م،'لريث، جبيهم •هُ()ا/آاا((؛ الملأءح 
اكاليرتخريج٢٥٣٠٠

وف:-إمسادءتكسايتهؤ ٢٠٢
وتخريجه،السائق الخالمي.ثإ ني كما متاح ولكنه ، ٢٢٥ح:ني تقدم ٠ الخال، وهومجهوو انحنمت مخ •٠ 

كائنه.سجع: 
للأتتaلاع.صعيغ، إمئاد•: ٠ ٢ ٠  ١٢

• ٧٩فيح؛ نندم ا؛اير، ثارك لم ممرأ، ّرل صدوق الرحمنى؛ مد *رابن لقاصم؛ ا٠ 



اضعبد بن الرحمنن مد أحبرثا نال؛ عون، بن جعفر حاوث نال؛ محبرة، 
الأيمان؟عن نسأله رجل، جاء نال؛ عنأبيذر-ر؛ق4•- إ \ذنِ ص المرئي، 

-تال: ، [  ١٧٧:]اJقرة واسرب...ه انمشرق نل وجوم' ررا أن ابن لمي ؤ عله: نمرأ 
إلئرجل جاء : - محقي أبوذر. له تال نال: ، أكلث، حمالبن/ عن ليس - الرجل يعي د ا/ ٢ ١ 

شأنتزضكماسرأصهلا؛كاقرأت_،، اض.نألهكاض، 
نةحبممل الذي ُالؤس ننال.: منه، يدنا متى، ادن ننال: ترصئ، أن أبيت 
عقابهارم!ويخاف مئةكوؤْ محل ؤإن  yrjijسم» 

وJاأهلالقرآن، أعل وإياكم-وا افه اعلموا-رحمنا اينسن: ين نعني نال /  ٦١٨/٢
الحلالبعلم الدين، ني تعالن اممه نئههم من معشر ؤيا والأيار، بالسسلأا العلم 

أوجّ،تعالئ افه أن علمتم تعالن، افه أمركم كما القرآن، يدبرتم إن أنكم - واينرام 

•يرجوبها،.)آ(»ي)م(،)ط(: من)م(،)ط(. محانطة )ا(اءده•: 
اون•.أمل •يا )؛(في)م(،)ط(: •ءابهاأ. في)م(،)ط(: )٣( 

معدسغداد مته ح من أل وصايطه; موته، مل امحالط صدوق، ادمديت ائه عد ين اارُءمت، ند ع٠ 
أيضأا مثال وذكر ، ٠ الكبار وثجرحه رمعن التام عن روئ ما له امحح ت ثسة ين يمقومب، نال الأخلاط، 

توتتل >-، ١٦٠منة مامت، السايعت، ن جتدء، ماعه فيالكونة مثه ح امن احماو! وتال ادريني، اين عن 
و-ار؛خبغداد(، ٣٨٢راكي)اآ/رالزانرآ/،م\ه<، (، ٢١٠رتهاود_،)آ/ ]مس،)\/يع،(، >. ١٦٥

([.٢٨٧رالكواتمج،اليراتص)(، ٢١٨ا/>٠ 
•ات'ةت-وتيلتصدوقءناكاّعة، الخزوم، حرت عمروبن ين -بمعمر ابن درسءر-نت ج٠ 

•رأ/'اا([ وتبمذب لتنرس<)ا/ا'إا(، رماين. متع. 
.٢٠٢•لمدسإتامل:ئ،-مادًمفيح: 

■' اان7ّمبي طريف عن ٢ ٤ ١ ٦ را/ '٤ ٨ ت ح نيرالملأ؛ تعللم نمرالروذمحءني محيبن روا• 
وابنحتد١ رعبيين مد، رانويه،ي ين إسحاق إلن وعزا• ٤( ١ ١ ا/ ) اكرب الض بورن، الوذكر• ■ ؛١ 

حكمحجر ابن الخانظ ركاوللخ، ٢(  ٩٦ا/ ) ممر ان الخاتظ بالاممطاع ان.ردريه إماد عالن وحكم ،ردؤيه. 
ضني ونال التمر• ني اصح >ض ارله العالة)م/اي(رىل:الطال، ني إسحاق إمتاد يامطاع 
الجزءاما . (• ١ ٤ / ر١ الومحلي وايويعلئ ثنامت،. ورحاله الوصيريءرواءإسممحاق، قال ٠ العالية ال٠لال٠ 

٢٠١٠٤ح؛ الصنف ني عبادالرزاق روا* حيث يهضهاصحح؛ كثيرة طرق عن تقادجاء الحديث، الأخيرمن 
،١٠٣ْأ(وشلجانتيصبءهكمافياماردع: 

ممعلور،حد• عن صلأم، نيدين عن كبر، ايي ين يعن طرين، عن جعتعهم ؛ ١( ٤ / التدرلث،)١ ني والخام 
٠الألباني وصححه اك>يي، ووانته إ اكيحن• شرط علن متمل اصعحيح ت الحاكم قال امامة. ايي عن 

-١ ٨ / احماد)١ عند طويل. حاديث ني عمر- عن اخرئ علرق جاءعن كما • ْ( ٥ ر٠ رقم المحيحة اننلر؛ 
اييين علي وعن عنداالوجه•. من غرم، صحيح احن وقال: ( ٦٦/٤)٢١٦٥راكر،ليح: (، ٢٦

هداحمدمرسن ايي وعن (، ١٢احمل.)؛/عد رزين أبي وعن ، ( ٨٦/ ١ > الجمع في الهينمي ذكر• طال؛، 
ايضا)،/مام(.



قدبأنه علث يثن لم تعالن وانه العمل، ت وبرسوله به بعدإيانهم المومنن علن 
والنجاةالحنة، إلئ الدخول ذلك علن وأثابهم عنه؛ رمحوا قد وأنهم عئهم، رصي 

يدحلهملم المالح، العمل •' الإيمان •ع يرن • الصالح وانمل بالإيان إلا اكار، من 
قمارله، اوفقهم ١ الدىل الصالح، العمل إلمه ضم حتن ، وحد0 يالإبمان الخة 

بجوارحه،وعاملا بلسانه، وناطقا يقاJهل٢ا، مجمدتآ يكون حتئ لأحد يتم لا الإيمان 
ذكرت.كما وجده ومشه، القرأن يدبر من علزأرآ، يخفن لا 

U٦١١٨ ئاكم.مقلسنثالقرآن اعلموا.رحما و/ 
وتعالنآل٦،بارك افه زأن تعالن اض كتاب من موضعا حمينأْا من نسه قى ذكرته 

وسهموبما إياهم، برحمته الحنة أيحلهم بل وحده؛ بالإممان الحنة الوتن يدحل لم 
الصالح.والعمل لهسالإءانص، 

المعرفةا الإةان١٩فال: ةءلنُن ^٨،، الإيمان قال: س وهندا 
•نائلهندا من يالاله نعوذ ، ٢١لميُملل ؤإن والقول، 

٦٢٠٨ليستض اضت٠الن، الدىبتهسكتاب ه1ذا فاذكر ؛: /٠إندالتص١١١
٠التصثحللمقرأن عن غيرك 

)آ(فى)م(زياد،:اءاوها.•ندا. ناد؛; )١(ني)ط( 
•يوجدنب•.)ط(: )أ(فى)م(، محاتطةمن)ط(. •يلن•: )٣( 
الحصور.منياالعدد من أتل والواضع موضعآا، وحسن اط )ط(؛ ، في)م( )٥( 
ايه•.)ط(: )م(، في )٧( الاض. س اتط العتوفثن ماض )٦( 

)ط(.و(ّا-طُن)م(، •ااورلأ«. )ط(: ص(؛ي)م(، 
ومنهمالقالب. محاله الإممان يتول; من نهم فبيتهم؛ خلاف علن الإيمان في الموجة مقالة عنن•• )'١( 

عربعضهم؛ فقال سمية، التاختلغرافي القالب، محل قالوات والدين • إنواراللمان إليه يضف من 
([.٢٩باب:)عالئ التتعليق ش نوتهم زاتظر • عوالممديق آخرون؛ ونال ■ العرفة 
م:ايام{ خة إلى . صمايالأسا* بمب - مم الإيمان م اءس الأرق رامرل 

وانمزلت.ذوالخوارم أهل وثم: را-بوا;ح، واللماز باصب يكون الإيمان ان القالترن - ١ 
المنثاكقهاىُاينكب.أ.اهاهونلأالإهانةرنبمواكانس،وهم: 

مجهولة.فرئة أو الساسة، رهم: للمانرا"بر'رح_، ١٠إل اهاللون: -٣ 
والماتريدثة.والاشعرية، وااصالح،ن، والمرسة، الجهب، رهم: _، إص،املب اهاثلوزث - ، 

الكرًابن.انس،رهم: ء.اهالألرن:بم<اهل
رسالأتدمحوراْ،لادكتورنثر ظاهرةالإرجاءفياممرالإّلأسص>(خآ(، انفلر: 

•القركا ام جامعة 
>ن(،)م(.>اا(.اتطةمنالأمل، 



•عله والممن ، المؤنقواه ، ^١١٢له: محل 
جانلهم أن المالحان وعملوا الذينآ،ئوا وبسر ؤ البقرة: سورة قي تعالن اف نال 

ثشابهابه وأئوا قل س رزما الذي نذا قالوا ^٥١ نمرة س *نها رزقوا  ١٠الآنه١ركلنخها س تجري 
ؤإنُالذينآمحواوتالتعالئ: ْآ;ا،/ بجرةونم'صاحانم'ونه]الآة: ٦٢١٨

ولاعمعنهم خوف ولا دنهم عند أجرعم لهم الزكاة وآنوا الملأة وأقاموا المالحان وعملوا 
كنزواالدين نأنا ؤ عمران: آل سورة في نمالئ ونال ، [  ٢٧٧: لادغرة ه ينزئون 

وعملواالدينامترا / وأنا ٠ ئامرين س لهم ونا دالآ"م؛ الدتا م شديدا غذانا فأءذ'بهمل'آا  ٢٣٠
شنمالئ ونال ، [  ٠٧ه، ٦ الأية: ت ه الظالممة لايجب والك اجورمم يرنيؤم المالحان 

الأنهارتختها س نجري جنات سندخلهم المالحان وعملوا والدينآسوا ؤ النساء: سورة 
والذينؤ : تعالن وتال الأية، [، ٠٧]الأة: بخرهل؛أب( أزواج تيإبها 

حماالله وغد أبدا فيها حاليين الأنهار ننها من نجري جنات متدلجم ارص١لءات وعملوا آسوا 
عندايكون أن السءح نثكف لن ؤ I تعالن ونال [، ١٢٢؛ الماء ت نلأه الله س أصدق وس 

دوفٍهمْاض١لخ١ت/ ^كين٢ياوuواالهرلأاسافت؛ون...هلْ؛إلنيرله; ا،ِن 
الذينالله ويد ؤ : الاتاJة سورة ني تعالئ وقال [./  ١٧٣. ١٧٢]الماء: ١^ ب اجورنم...  ٦٢٢آ/ 

أصحابأولتك  ١٥١٠١وكدبوا؛كنروا والدين * عظم وأجر ننقرة لهم المالحان وعملوا آسوا 
إلأالمزحمحأ نرمل ونا ؤ ت الأنمام سورة في نمالئ ونال ، [ ١ • ، ٩ الأيمان؛ ] ه الججم 

نمالئوتال ، [  ٤٨الأية; ] ه يحزئون نم ولا نتهم حو'ف فلا رأصثح آس قمن ونيلين بئرين 
الدالالأيات جميع بمتغص ولم الكريمة، الايات بذكربعض اكض - اث المص-رحمه او الواتع )١( 

١٠٣١والذين"ؤ !  ٨٢آية البقرة، صررة مه تعالئ محونوله الايات، من كثير فاته نني ذلك، علن 
الذينإن ؤ ؛  ٢٣آية عود، مررة ش تعالن وقول • ه حاليون ؛-٠١  ٠٠٠الأنقت انناب ارنيك المالخات وعملوا 

،٩ ت انمكرت ونحوها؛ي ب. بهاحاليون مم البمت آنناب ازكك رآختواإلدلهم المالحان وصلوا آنوا 
وغيرها، ٢ ٩ ت والفتح ، ١٢؛ل• ومح، ٢١والحانية؛، ٨ ونملته؛ ،  ٢٨وص؛ ، ٤٥والروم؛

؛١ ١ ٢ أية ٍله، صورة نحوما»ي الإيمان؛ علن البعل ندت التي الأيات ا-كرشيئامن كمالم 
أياددم ؤ : ١ ٩ الإسراء قي ونحو٠١ ه، مقنا ولا فلنا بمناد فلا نرم وم المالحان بمنل،ن س رؤ 

بلالاأيمان انه علن الدلالات اقوئ س الايات وعثا.ْ الأية. ه عوس... منبهارم وصمالها الأحر، 
كاأن٠لأءلإلأبإيمان.واشاطم.صل، 

ومرمحلآ.انيعدبهم•، )ط(ت )م(في)م(، )أ(صاسلةمن)ن(. 
)إ(،)ه(نى)م(،)ط(تأىلالآية.



أوككومعها إلأ نمنا نجل لا المالخات وعملوا والذينآسوا ؤ ت الأعراف سورة ثي 
دا/  ٢٢الأنهاروقالوا ننهم *ن نجرى غل نن صدووهم ني ن رنزث */ ون غيهاحالي نم الجعة أصحاب 

١٠؛أورئموkنا ؤ I قوله إلئ ارلن..ب<لا، سانا لرلأأن لنهتدي و،ا*^١ لهدا اثذى،نال'انا ش الحمد 
رناجرواالدينآسوا ؤ براءة: سورة ش نمالئ ونال ، [ ٤ ٣ ، ٤ الابمان;٢ ت ه ننملون كنز 

وقال، [ •٢ ]الأية: ه اش[رأ،... ]صد درجة أغلم وأنمهم باموالهم الك مجل ش وجاهدوا 
ا AAالتربة; ] ، ^١٣وأنفمهإ... بأموالهز جاندوا منه والدينآمرا الرسول لكن ؤ : تعالئ 
.^١

أ/مآآيعطهم لم تمعون، اضِتبما[ل؛، اعتبروا-رحمكم ايئسن؛ ين محمد ال ق/ 
بأموالهموجهادهم هجرتهم ذكر حتن وحده، بالإممان كثه الختر هندا الكرم مولاهم 

ماذامعه، يهاجروا ولم ممكة، آمنوا قوما ا دكرل تحالئ اش أن علمتم وقد • وأنمهم 
شيءحىمن ولابمهم من لكم يهاجرواما ولم آتوا والذين ؤ تحالن؛ وهوقوله مهم؟ مال؛ 

قوماذكر ثم . [ ٧٢تالأتفال: ه ... ٠، اشنن فعلبجم اسةنمروكم'فىاض وإن ل* يهاجروا 
أعفلمملآ]هو[لأ؛ فيهم نقال فلمتهاجروا، وأءكتهمابنةإيه، ممكة، آمنوا 

ضهلوايمممم'هالواقولهتعالئ: وهو ْنهأدا 
جهئزماوانز فأولتك فيهل كهاrموا وامعة الك ادض نكن ألم مالوا الأرض في ماسمن كعا 

بعدالنهوض ولا الهجرة يستهي لم من - تحالئ عير. نم ١ [  ٩٧؛ الماء ] ب مصيرا وناءت 
اب/مولا حيلع/ لاينتفون والنناءوالولدان الرجال من إلأانمنتضنن ؤ تعالئ؛ فقال إممانه/ 
!^^١١/ • الأية [ ٩٩، ٩٨لاو-اء: ب .١ ينموعنهم. أن الله همى فاوكك * ه' يهتدون 

ونولبالقلب، يق تمد الإيمان أن علن يدل هنذا كل الحنئن؛ ين محمد قال 
لعبالذين المرجتة، علئ ردأ هندا، غيرأى يجوز ولا يابوارح وعمل باللسان، 

٠اش ساء إن تفمهوا، ه1ان.ا ميزوا الشيهنان، بهم 

رم(،)محل(:وفي )ن(. الأصل، ني عما نيادة الموقن ي؛ن ما )١( 
•U•.>م(: )1(فىالأصل،)ن(، >ط<:آكلالآة. )"ا<في)م(، )٢(، 

همثال... وتهم عومبتكم إلأض ّ ؤ.. وبت.يةالآيآ; ُاييرأ،اتجتزإائلس)م(،)ٍد(. )٠-*(: 
بالعن.يخل لأيه الأيئ؛ من •نذاالخزء حيف ولايمن الأية، 

.)ط.(; )د(فى)م(، وعومح؛لآ؟ *توفتهم'، ت ني)م( )٧( •اءئلم>وا'. الأصل،)ن(؛ في )٦( 



ثمالحلي يدأ إل حف الك وعد جميث مرجنكم ؤإل؛ يونس؛ سورة في وجل عز ونال 
\لب1وإن ؤ ت تعالئ وقال آ، ٤ الأية؛ ] ي • • المالحان؛المط وعملوا الدينآمنوا بيجزي يمدْ 
لهمؤ ونالتعانى: الأية. ٩[ ]يونس: ه دبهم؛إيمانهم'•. نهديهم الصالحات وعملوا آمنوا 

وقال. ١^ [  ٦٤]يوض: 4 • • اش[لا، ]لكزت لاتديل الآ>ة الدتاوش الناة م الشرئ 
٠الملوب نفض الئه بذكر ألا ١^ بدكر قلوبهم ونفض الدينآمنوا ؤ ت الرعد سورة نى تعالن 

نيتعالن وقال ./ [  ٢٩،  ٢٨الابمان;] 4 ناب وحن لهم طوش الصالحات وعملوا ■؛>،آمنوا ٥١ ٢٦٢' 
ننبها]_ نجري جنات المالحان ونمثوا آمرا الذين وادخل ؤ ت إبراهيم محورة 

نهدى١^١>، سا ؤ؛ن ; سبحان محورة في تعالئ وقال • الأية [ ٢٣]الأية؛ 4 • الآناiادال٢ا• 
وقال. [ ]الإسراء:٩ 4 محترا أجرا لهم أنً المالحان ينملون الذين امح'من؛ن ويشر اقوم م لكي 

4ل'آا• • تما موجا٠ لٌ يجّل ولم الكناب هميه على أنزل الذي الندلل؛ ؤ ت الكهف في تعالئ 
4أندا فته ماما * خنا أجرا لهم أن المالحان نننئون الذين المؤمنين ويجر ؤ ت قوله إلئ 

أحسنمن أجر نْبع لا إئا الصالحات وعملوا آمنوا الذين إن ؤ ت تعالئ وقال ، [ ٣ - ١ لايات؛ ا] 
الذينإن ؤ تعالئ: وقال , [  ٣١، •٣ الكهف،:] 4 مرنمثا وحسنت ؤ ث قوله إلن / ، ٤ صلا4ل د ا/ ٢ ٠ 

فيتعالن وقال . ]الكهف:U•؛[ ئزلأ'لْا4 اتحردوس جئات لهم كانت المالحان وعملوا أمنوا 
إلأ٠ عيا يلمون مول، الشهوات وابوا الملام أهنناعوا حلف بمدهم من فحلم، ؤ ت *ّربم سورة 

 /T[ ■٦ ،  ٠١]الأيمان: م-!~ا4 يفللمون ولا البمه ندحلون فاولئلث منالنا/ ونمل وآمن ناب من  ٦٢٦.
ارحمنلهز محنيجعل الصالحات وصلوا الذينآمنوا إن ؤ I أيضا مرم محورة في تعالئ ]وقال 

١لماJءاتغمل فد مؤمنا نأت؛ ومن ؤ •' طه محورة في تعالن ونال أ. أرآ آ[ أ ت مرم ] 4 ودا 
آ، ٧٦،  ٧٠]الابمأن: نزش4 من جزاء وذلك ؤ ت قولدأى إلئ ائش4لص الدرجات لهم فاولثلث 

فيتعالئ وقال . [ ٨٢]طه: منالحا.. وعمل وآمن ناب لخمادلنن وش ؤ : تعالن وقال 

الأيت.أكمل )ط(: ، وفي)م( )ن(. الأصل، في عما نيادة السون؛ن ض ما )٢( ، )١( 
)ًل(:)■ا(فيفص)م(، 

كامالت.الأيت ذكر ؛ دني)ط( ، ٠ • • • عدن احتات نوله: إلن زاد في)م(: )٤( 
)ن(.)آ(ّّاتءلةمنالأصل، اكملها• وفيرط(ت احولأ•، زiاد٠إلئ^ضلهت )هافي)مات 

الأخرئ.والتنخ المحق رم حلاف وص المدوية. بالألف رالعلأء )؟(؛ي)ءل(: 
والأيةكاملة.اإانضله«، وفي)وزاد: أكْلالآيات، >ار(في>م(،)ءل(إ 
أكلالآة.)ا،(فى)م(،)ط(:



\TU/T

الأتيدإننخبها بن نجري جان المابنات رمزا الدينآسرا يدخل الك إن ؤ الحج: سورة 
ونملواالذينآمغوا يدخل الله إن ؤ وجل: عز ونال ، [ ١ ٤ الايغ:] يريدب ما يننل الله 

/UTتعالئ! وئال الأن،/ [ ٢٣]اخج: .ب ،. ^إااالآيارuءئون١١
ورزقمنغره يم المالءات ون،Lوا  ١٠٣٢»اإدين٠ بى لكزئدير / أة الئاسإJما  l^j؛^١ ؤقر 
وعملوافالذينآمحوا بجهم ينكم لله يومشد النلك ؤ تعالئ: وقال •٠[• ، ٤٩]الخج: ب كرم 

ورآ،ؤ ااعنكبورتا سررة ني نمالئ ونال . [ ْ " اخج؛ ل ه اشم جنات ش المالحان 
بمملونهكانوا الذي أحن وكبمزيئهم سإءاتؤم صهم ئكنرن المالحان رنملوا الذينآسوا 

^٨٢٦سيمحمذنالآاتم'ءانيي وذالتحالن: ]الآية:ي[./ 
]الخكوت;ه ينوخ؛ون ربمم ض و صروا ين الذ الخ١اتي« أجر ننم فيها خالدين الأنهآد فن؛ها بن 
الذينقاما ٠ يتغرمحون يونبذ الساعه نئوم ويوم ؤ الروم; سورة ش تعالئ ونال . [  ٠٩،  ٠٨

سورةفي تعالئ وقال , [ ١ ْ ، ١ ٤ الأيتان: ] ه يعرون روضة في فهم الصالحا0 ونملوا آم؛وا 
خما...بالله وعد فيها خالدين ٠ ال*مم لهزجثات الصالحات وعملوا الذينآمحوا إن ؤ ت لقمان 

٦٢٨٨كانخمناكنك١نهاLالأصون'* وقالتحالنفىصة: ]الآبمان:ه،ا[./ 
.[ ١٩،  ١٨]الأيتان: بمنلوزه كانوا بما نزلأ المأوئ جنات فلهز المالحان وعملوا الذينآمرا أنا 

،[ ٤ الأية: ] ه ، .١٣الصالحات. وعملوا الذينآمنوا ليجزى ؤ سا سورة في تعالن ونال 
لهمًفأزكك ^١ ١٠٥رغمل آمن إلأمن هرمحزء؛دناوقئ بالى ولاأولادكم وماأموالكمً ؤ ت وئال 
كفرواالذين ؤ I فاطر سورة في نمالئ وقال . [  ٣٧مجا؛ ل اب ٤ عملوا.•١ بما الضعف جراء 
وقالالأية:٧[. ت كجيرب وأجر منفرة لهم المالحان وعملوا والذينآمنوا شديد عذاب لهز 

ونحتج١ءوع١ ^١ -ش  ٠١رمرا الخئغ زر دبهم اهو*ا اثدين رميي ؤ الزمر: سورة في تحالن 
حممورة في نمالئ وتال [. ٧٤، ٧٢ؤأمالخاينب<]الآي؛؛ان: قوله: أبوابها•، 

٢٦ ٩ T/ الصالحات وعملوا ، آسوار٠ والذين بهم رعوواقع مماكسبوا/ مشس؛ث الثأ١لمين زى ؤ ت عق 
وقال./ [  ١٢ورى: الغ ] امحيره المضل نو ذللث ربهم عند يشاءون ما لهم الجئات روضات في 

آ/ط ٢٧وقال [. ٢٢]اكورى: اكالخات..ى أدسآسواومنوات نمالئ 

ومرمحنا.)أ(فيرءل(: ^،١^. وفى)ءل(: •فها•، را(تي)م(ناد: 
a(J.،5T،)؟(^)،؛(،) :a.^

من)ن(.مائلة )٥( س)م(،)محل(. مالأنانممت؛نّاقل )٠-*(; 



£ثثمحت؛ث

ال٢ ياعائل ٠ اإلأ\ذبى' عدول١ ينض الأخلاءيونذبمضهم ؤ الزخرف! سورة ني تعالئ 
أكمالجته اد'حأوا ٠ منسن وكاثرا ؛اياتئا اأدين1سوا٠ نعزئون |دم ؛* Ijالسوم عنكم حرف 

.V؛• ]الأيأت; ه بماكتإمنلون أورد٠رنا اثم البمئ وطك ؤ : قوله إلئ ه ئعرون وأزواجكم 
vr .] :لأ>»م'أن>ممإدووالتحانىفىمرةماس

نوذلك ينب م ربهم فاخلهم اكال٠ءات وعملوا اكينآنوا فانا ؤ توله; إلئ ه *ا كثابها 
ff 'الأحناف سورة ني تعالئ وتال ./ •٢[ -  ٢٨ت تالآيات العوزالمأ؛ني  ٦٣ I قالواربماالذين إن ؤ

بماجزاء تيها ■فالدين اضع أصحاب أولتك ٠ حزنون عم ولا عنهم حوف فلا اسثا،وا قم الله 
كنرواالذين ؤ ت محمد. سورة فى نمالئ ونال آ. ١ ، ،  ١٣الايثان؛ ] ه ينعلون كانوا 

نحمدعز ئرو بما وآ٠غوا ارم١اح١ت رن٠لوا والذينآ٠توا ٠ أعمالهم أضو ١^٠ سل عن وصدوا 
تنمالئ وتالرْا . [ ٢ ، ١ الابمان: ] ٤ا بالهموأملح بابمم تهم كمر دبهم س رنو١^۶، 

كفرواوالذين الأنهار١٠ نخ؛ها من نجري جنات المالحان ونملوا الذينآمرا يدخل اللذ ن إؤ 
VT وسؤ التغاانر'اا؛ سورة ني تعالن ونال/ [• ١٢•حمد؛] ه •ثوىرا"ألهم ؤ إلن ه ... ٠، /م

فيهاحاليين الأنهار حتها •ن نجري جنات ويدخلن سئام عيه كمر مالحا وينل بالل يوس 
مالحاوينمل باش يؤمن ومن ؤ الطلاق: سورة نى نمالئ ونال ./ [ ١ الأية؛ ت ب أبدا..  ٦٢١آ/ 

إذا[ربنت ]محورة ني نمالئ ونال . [  ١١]الايغ؛ ه • الأنهار. ننبها من فجري جغات يدخله 
إلئه يسيرا.. حسابا يناب تسوف ٠ بيمينه أوتي'^١^١٠ س فانا ؤ انتمت: الثناء 

.[ ٢ .0 ^١ الانشقاق:ب] ٠، ممرن عير أجر لهم المالحان وعملوا الذينآعثوا إلأ ؤ قوله! 

إلذرل؛i ذزواى واوام ادم ؤ إلزنرك؛ ،؛ ١١٠٣ذكرسمادلالآ؛ةإلنمنا، )ط(؛ )ا(فى)م(،
■ؤرتساذ؛زثثب 
ثراءةايامادي•: واكت.تيالآءل،)ن(.بإناتها: اس.  ٠٧١بحدف اياهمادا )أأ(نياكحف: 

والشام•.الدية أمل مصاحف لي ثايتة ارمي الإتتاع؛ صاحب تال صامحر. صرووابن دأبي نام 
.([ ٧٦٢)T/ ^ لابن تع الالنداءات ثي لالإىع 

ماب؛ناب؛نضطكورفي)م(،)ط(.)».ء(: اةلأمن)ن(. )م(أكلاءة•: 
ءأولثك•٠إلنتوله؛ وبدلا٠٠•؛ • رمحل( محا؛؛نالج*تينهمرمنكورفيرم،، )♦-♦آ؛ 

)ط(.ني)م(، مذكور ؛؛ناكبمتضغر ١٠)٠-٠(اوتول••. )ْ(فى)م(؛)ا(الآوثالآوان. 
•م-وئلهمُ 'والنار رط(ث )آ(في)م(، 

وىلسفي)م(ةديآةسمقواسرئ.
الأصل.من العتوف؛نمائل بض ما )٨( 

إلنآخرالرئة••كان•؛ لجعل أط•،• س)م(، يكود ضانمت؛نهمر  ١٠)٠-*( 



مننجري ا جئاتار١ لهم المالحان وعملوا اإغ؛نآ»ئوا إن ؤ ت \ؤثوج سررة ني تعالئ وتال 
آ/»و ٢٨ونملوا آسوا الذين إلأ ؤ اكنل'آا؛ سورة ش تعالن وتال ./ [ ١ ١ الأيل؛ ت ه . الألهاد• نخبها 

لمؤ ؛ ، ]اليئة[ر؛ سورة *ي تعالن وتال • آ ٦ ]الأية؛ ه ممنون عم أجر رم فلهم اامال٠ءات 
T٦٢٢/ يم أولثلث المالأءات وعملوا النينآ«ئوا إن ؤ ت نوله إلئ ه الكتاب / أض من ممررا الذين يكن 

اكالخاتوصلوا >ؤإلأالذينآمحوا \ اوعصرلْ؛ في عزوجل وقال 'ا[. خءرالمبلهلالآيةت
.[ ٣ الأية; ] ه يالمم ونواصوا يالحى ونواصوا 

ذكرهل ١^، مولاكم -نول ٠٥١مزوا-ربكم النسنرآا: بن نحند ؛١^ 
أالمالح؟ العمل إليه رن وئد إب القرآن من واحد مجوصح في الإيمان 

تاخم؛ [ ١ • ت؛اطر:ه يرفنه اكالح والنمل الطيب اممم بمني رنم ؤ ت تعالن وتال 
عمليكن لم فان بالعمل، تحالئ اض إن يرم أن حقيقته الطم-، ، ١٧١٢^^بآن ثنالن 

عي/نطلصممن/قاطه،نتدئ؛هإ 
منأخل الصالحات أعمال من عمل ولا التوحيد، من أخل ؛ ^،١٨كلام ولا 

الفراتص.أداء 

٦٢٢آ/الوامعر،تالت النميد عبد بن محمد بن اف عبد أبوبكر حديتا — ٢ ٥ ٤ / 

ترفي)»؛-( غتها' من نجرى جنات 'لهم أن،؛ الأصل' دفي ••الأية، • جنات• 'لهم رم(؛ ر ، ١١

•ظم•.)•ا(فى)ن(: •داكنوالزذرن«. رز)م،،)٠١■،: 'واكن«، >آ،في>ن(: 
•٠ • • آمنوا الذين يكن'إن لم ررة - )ط■،: ، رثي)م، الأصل، في مذكري غم ادمومحا مابض ، ٤ ١ 

آكملوفى)ط(ت . ٠ خر. لغي الإنان ءوانمرإن ت وفي)م( اوانمرء، )ه(في)ن(: 
السورة.
ءاطبء.)ح(فى)ط(: ءالكلم،. )ىفي)ط(: ءالحن،. )٦(^)^: 

عثانتب ■.جدا؛ صاءي؛و إمحغاد•; ٠٢٠،
•الحي مرامل بمرمن ّرح' ا-كرله 

ص؛;وقال اكداب•. مسن: ين يعٍن نال ت الخاوي نال الأموي. ين يكر اتام• همًدأ ام • ٠٢٠• ب 
الكيرالتاؤخ يئنة". الجس اش: —التمن رواة ني ُالب.ارندي، اش الشمنف وكيلك 'سمف*. 

~رضللئتافي)ص1ْر راتضللدرلأيخ/؛ى، )أ/صرراالزانرل/أ؛و(، 
أحملآ،وبخا صدوق، تزيليغالاد، الصري، مولاهم، ايوثضرال،مجلي، الخئانظ، عءتاءت ين الرماب ب ٠ 

متق.ت ؤيتال أؤع. منة مامت، التامعة، من رر، عن ه دلت ينال الماص، فغل قي حديثا عليه أنكروا 
([.٤٠ُمدس_،)أ/•(، ٥٢٨/١]تتريي،)رمالمحن. 
=(: (،راينثفىالإباoامرئرتم٨ْ•١)ص٢٣٢/٣v٧٦^^.)أخمرجه أ<ب*: 



حدثنات نال عطاء، بن الوهاب عبد حدتنا ت نال الزعفراني، محمد بن الحسن حدتنا 
ُإدا٠ اشرسول عهد علئ توم نال • يقول الهن سح أئه النا•جىل١ا، أبوعبيدة 

اللهبمبكم فابعرتي الله ئحسون كنم إن فل ؤ I ، ^٧١٢بدلك افه نانزل ، ربنا* لمصب 
منوكدب لحثه، علمأ نبيه. ١^٤ نجعل . ؛1  ٣١ت عمران زآل ب ذنوبكم محم ويغفر 

قالفإدارص يكدبه، عمل ومن يصدنه، عمل من ليلا نول كل علن جعل نم حالنه، 
وعملحسنا، قولا قال ؤإذا بعماله، قوله اض رفع عملاحنآ، وعمل/ قولأحنآ،  ٦٢٤آ/ 

اميمس انه ؤ تعالئ: كتابه ني وذلك العمل، علن النول افه رد سجتا، عملا 
.ا[./محواساكاتينرسه]فا>:!^ ١٦٩

تنال الصمد، عبد بن يزيد حدثنا نال داود، أبي ابن أبوبكر حع،تنا ء  ٢٥٥
بنالربيع عن الرازي، جعفر أبر حدثا أبيإياس-ةال: ابن ت آدم-يعني حدتا 
يمول:[ ١:١٧٧^ ] ه صدقوا الذين أولتك ؤ تعالئ; ^ ٥١قول ني العاية أبي عن أنس، 

.؛الAملاا وحمموه ، الإيمان بكلام اثكلموا 
/Tفانالعمل، وحقيقته/ كلام، ارالإعان ت يمول الحسن وكان • أنى بن الربح قال  ٦٣٠

.القول، يتمعه لم بالعملؤ، القول يحقق لم 

'ئذا•)مآ(فىرن(:»تل،جلتاز،ر )ما(في)م(،)ط(لأد؛:افي)م(،)ط(:»الأجي«. 

المالينالثور)آ/غماا(إلناين جورني الوعزا• • ؛٠ • عطاء• بن الوماب ب =كلأمماس'لرثق 
امأ.

صعق.فه إمتاده: - ٢ ٥ ٠ 

عنرمر؛الشح، محاورقل4ارمام، ■محراعان، نزل بصري، \واذنتيأ I الكري ادست بن المئح ٍه: ز٠ 
رتهلس_،رم/هآآ([.]مس،)ا/"ا،آ(، مالها. او: ، ١٤• ط عان، الخامة، 

ناغ ب ص ر بن من واسه: منهوربكتته، ابيىملأم، يرجمراراذي:ا ٠
السامة،كبار من مغترة، عن حصوصأ الخنفل صيئ صدرق، ازي• يتجرإن ولكن مروا من واصله ٠ مامايل 
.ممات رجاله ربتية (آ، ٥٦/١٢روتهذيب ، ( ٤ ٠ ٦ رآ/ ]مريب . ومائة الستين حدود م مات 

آيوتال مرلاهم. القرشي القاسم ابر الدمشقي، الصمد همد بن محمد بن يزيد مر المميت عد بن ؛ميد ؤ٠ 
تم\ماأهعنهلإسنة.عشرة، الخالية من ءصدوقء، ت التقريب في الحافظ ونال ٠ ممة صدوق ت 'حام 

([.٣٩٨/١(،و١نمر)١٠"١/١٣(،والر)٣٧
.١ ٥ رح: تقدم عابد، ممة إءاست ابي بن دم آ٠ 
٠ ١٩سلم/نح•' برال؛ابم:صةممرالإرسال، ا٠ 

تتال الحسن، بن عمار محلريق محن ١( ٠ ٢ )T/ - محتارية بألفاظ ٠ تمسرء ش العلري جرير ابن أخرجه دميجه• 
رصبمم>أ(من ١٠٥٩ت الإبانةح م بطة ابن ورواء ندكمء. . ^٠١^. أيه، عن جممر، أبي ابن حدتا 

•به • الرازي• أبوجعفر حدتنا ت تال ءاريقركح، 



ٌ-وصعلىغير ش كتابه في اش ذكر وكذارا، الص-ين: بن نحند قال 
/مVi. [  ٢٢]الحل: ب< ءى كنم بما البمذ ادحلوا ؤ فقال: الحنة، دخولهم و/ 

•الرحرف في قوله مثل لوجمعته؛ الكتاب به يطول كشر، القرآن في وهندا 
بماأورئمونا اش البمئ وتلك ؤ : فوله إلئ ب عدوإلأ لعض شهم يونذ لأخلاء اؤ 

.[ .٢٧ ٦٧]الايات: كنزفبملونه 

المصء،نيؤإا، . نوله مل والطور؛ الداريات،  ٢٣بتيلرف، ّورة مح، قوله لمثل 
كنتمبما هيئا واشربوا كلوا الجمم« عذاب دبهم ووقاهم دبهم ب٠ااتاهم قامت وٌمءر* ت ج، 

ؤإنالنئة؛0فىظلأل) اإمرسلأدت، سورة في تعالئ ونال .آ١لم ١٧نن٠Lونه<لاكلور:
٦٣٦ ١٦. [  ٤٣- ١، ] كنزئننلونه*، بما ننا واشربوا كلوا * يئتهوزل* مما وهواكن */ وهمون 

ولابالتحر ليس الأيمان أن علن العاقل يدل هنذا كل ت الءاسين بن نحمد قال 
•دغيرْ الحسزأ*، قال؛ كدا الأعمال وصدقته القلوب، في وقر ما ولكن يالتمكب، 
وعناكحاوةل؛ا، من جماعة وعن التي.ؤ، عن ردى ٌا أذكر ه—ذا يعد وأنا 

بالحوارح،وعمل باللسان، ونول ، بالهالس، تصديق الإيمان أن ت التابعين من كثير 
فقدكمر.بهندا عندهم يقل لم ومن 

Y٥٣٧/حدثنا ت قال البلدي/ النحنلْ، بن عين بن أحمد حدتناأبوالعباس -  ٢٥٦

من)ن(.قلة محا •ونيء: )٣( رمته•. نيادة؛ )ط( ، )م( ، ني)ن( )٢( • )مل(: ، ني)م( )١( 
•قوله* ارإلئ ٠ منه وبدلا • )ط( ، رم( في مذكور غير التجمتض بتن ما ءب( )٠- 

ءالكثن•.)ه(فى)م(،)ءل(; اأصح1ُه•. )أ(فى)م(،)ءل(: 

بمح:مبم)ًساجآم(،راسفياسمالمل
إلن١( • اكري)U/ الدر ش توٍل الموعزا، ، النة( محرز من رّاتو اربع ٌجموءة )محن ١( )؟-،؛UU ٥ ٦ • ح 

ونالر؛ما'ي'ا)صآبما■(. الإبانة بلأني ابن ررراْ مرنوناعف، الخن عن حننيوالجهني مدبن 
*وذكريا نإف عنه، يمح دلا المري، الخن علن ّرمف •م؛-ذا ب: أبي ابن لكتاب ت،مبمبم ني الأياتي 

أنىعن الخن عن الهالكثن من مر• روا• وند الذمي، نال تمما نالك، و»و: الحنطي، حكتم ابن 
•( ١٠ ٩٨يرتم)راالوءرعة الضمينة الأحاديث *للة ني عليه تكلمت، وتد مرفوعا، 

اكحرج.م، محياتي كما مرصوعُ ٠ • العلماء يعض وتال • جدا نحعيف Jمتاد٠ت ■ ٢٠٦
وكالمحناكير، له صدوق، نيسابور، نزل الهروي، المالت، أبو ال٠نراساتيت صاي ين اللام همد ت يه ف٠ 

•امتهمُ ■ عدي ابن نال ، ٠ءترولثاالحدين١٠ت الدهي ونال ، رانفتاختيثا، اكان ت العملي وقال يشح، 
المني(، ٣١٩)٨ وتهذيب، (، ٦٥٠ )ا/ تنريب، ١(،  ٩٦A)٥/وامامحل ٧(، • )م/ الكسر ]الضعفا، 
)آ/إهآ([.



تئال \ذؤ\ح\ني مالح بن اللام عبد حدش قال! حرم-االموبوأ، بن/ علي 
علىعن أمحه، عن عنجممرينمص-د، عذأيه، ، ^->،بن على حدش 

اض.رسول نال قال؛ - ؤقءرا، - طالب أبى بن على عن أبيه، عن الصين، ابن 
بالهلب(.ديض يالأركان، وعمل اليان، قول ارالإءان 

هشامحدثنا ت قال الائمامحر حسان أبي بن إسحاق أبويعفوب حأثتا —  ٢٥٧/  ٢٦٢٨/ 
اعها.)ا(فى)ط(:

نالاينمشهور. ناضل، نتنه، نت، ثقة، بنا؛يطالب'فن١^^٠؛ ابنءنيتنابهات ٠ ً 
ذلك.غير ت ونيل وتسعين، ثلاث ستة مات الثالثة، من ا، مته اقفل نرشيآ رايت ما ٠ • الرهري من عينة 

س)أ/ْم،وهب)يم؛'م[.
سعاد، صدوق، الهاثس، —تن، الخ ين يلي ين د معجعغرين بن هوموّن الكاظم؛ >_ •٠ 

\ا\صرتهويب)• (، TAT/Y]__)ماتسة'اما،و. اواسة، 
دركاممن والخلل صدوق، ■ •الرنحن• ب يلب • • الم< ين علي بن محمد ين جعض ابن *رمى؛ ين لي ع٠ 

.([ ٣٨٧)U/ وتهن.وب ٤(، ٤ )T/ ننقرب الخمين. يكمل ولم -• ٠٢٠٣تة م مامت، العاشرة، يار *ن عنه، 
وند، ٠٢٦٥منة مات العاشرة، صغار من ناضل، صدوق، الطالمرت علي بن محمد بن حرب بن ش ء٠ 

وتهو.ب)يمأا'آ([.س)\اس تحاوزاكمن. 
الزوائد;ونال»ي .؛ه. انمثالت. ش ٍيرض من ( ٢٦. ٢٥ا/) ٦٠الإبمازح: ني ماجه اين رواه دمحمس: 
،١٥٢إالآثاررقم تهذيب ني حرير ابن ورواه ، الهنوى• الميت، ابي معف، علن لأمانهم 'نمق؛ 

منجبهم : ( )_١YAT • ٦ • رقم الإبانة في بملة وابن ر'ا/آإم(،)اا/يأ(، ؟رت زى دالخف، 
وناماك-رازيفىوءزاْاووطيفىالخاعاير)ا/أآآ(سرش، بمنحوْ. . >يقأبيالمك. 

ُريذ،م،  ٢٢ْ ْ / ١ ل مح، الخيا ورئاء اكر، عوابن ا*اله، ؛ي والعجلي، ، الثم، والهقي»ي الألقاب، 
ايفازي)ا/ههأ(الخدب ورواه ، ٤( ٢ )Y/ التقريب تمماثي وينبح، يدلم( ُ*وصدوق، ١ غراب بن ءرأ 
اللا5ي:سلمان عامرين ين احمد طريق من ( ٣٨٦وني)\ا الجلي. عامر بن مهل بن يحمد طريق من 

؛*•• • الرصمح،  Cfy uiص جبهم 
وهو. بالقول. إنرار الإيمان حديث صالح بن اللام عبد *روئ • توله اإباد؛ُبني ص البغدادي الخطيب ُال 

،٥([ ١ / ١ بغداد)١ .ا. .الخليث، عندا لهوالابمداه»ي مه، مرقه من إب يحدث؛< لم برضعه، هتهم 
منلى موضع، حديث ا>ئاوا المم: ابن رتال، (. ٣٢١التهدم،)آ/ثي كما حجر ابن الهانظ ايفا ونقله 
العبودعون •ع داود أيي لن شرحه \ انئلر . صالح، ين اللام عيد والتهم ت تال . . اش. رصول كلام 

.( ١  ٢٨/ ١ ر الوصوعات ش الخرزى ابن اورده والحديث )آر/اهأ(، 
ماجهابن عند كما ، ٠ لبراأ مجنون علي الإستاد منيا ألوترئ • المائل هر ٠—يا صالح ين اللام رعبي قلت• 

اليت.لأت4من>يقاىةآل )ا/ا'أ(ولملذلك 
صث.•إم-؛ادء:  ٢٠٧

نزلحرثب، بن العوام آخ ابن الواسطي، ا الصلت ابر ، ،^ ٣٧١حوشب ابن خرار• بن جهاب • ته ن٠ 
وتهديّب، ٣( ٥ ٥ / ]تقريمب)١ السامعة. من يخعلئ، صدوق، لم، ممنيمة ني ذكر له ا الكوفة 

.[(Tin/،)
. ٣٥; ٠يح نندم يظش، نمار م مترئ، صدوق صار: بن مام ونه: ٠
.؛1^؛ - عود موابن علي ر؛؛ن الخزري بض الانقطاع ذهت ٠ُ 

ءن=اللألكار ورواه ، المق، طريق إب*ا)ص'آآ(،ن رقم الكرئ الإبانة ني بملة ابن دواه لخميجه؛ 



الخزري،الكرثم عبد حدتي قال! حراش ين شهاب حدثنا قال! الدمثئى عمار ابن 
ولاممل، إلا ررلأيفعمل ت قالا - ظئ؛ - عود مبن اض عبد ر طالب أبي بن علي عن 

.الة، مموانقة إب ث ولا سة، إلا وعمل تول ولا بغول، إلا عمل 
T٦٢٩/.ئدقا ظثاانمنديثالث تال: _وأجمنكمين]تحو[لا،،  ٢٥٨/
ولاا١الإيمانقول، يقول الخن ممعت قال! أبوحيان حدتنا ت قال سليم بن يحين 

.اسنةءا إلا ونية وعمل ئول ولا بيئة، إلا وعمل ثول دلا بالعمل، إلا قول 
؟t-/Tنالدا انم1دئئال:/ حوقاتال: يلضا'عنبننيولى، 

وعمل®.ررنول ننال: الإممان؟ عن الشورى سننان سالت ت ئال مليم ين يحين 
عمروبنبن اض عبد بن منمي وسألت وعمل®. *قول ت فمال جريج ابن وسألت 

وعمل*.ارتول فقال: الخمحي عمر بن نافع وسألت وعمل*. ®قول نقال؛ عشمان 
®قولفقال: ض عتا بن فضيل وسألت وعمل*. ®قول فقال؛ أنس بن ماللتا وسألت 

»ءم«.(: T)_(j)_، )ا(فيالأصل: 

-ب)ا/آه(وما.سمفىابمحصينضج:
سممئس>ساسس'اينبميمم-ا

لتمهريرة آبي طريق دعن - إ٧ • ماح ترجب ٌبردك" دم خاش ين لّاُ"'• ش لكن ؛' ١ص٩٨٦
(،وهم.'اِفي١٤٤٨٤٣/٦ضفياتي)

الأثرهر-وانفر ا اكورى؛ نول هوعن ا إئاهنذا قوله؛ •معب'،^٠ ثم عود' مابن عن ٩( ■ / ايزان)١ 
ام.

.حن ت إمتاده - ٢ ٠ ٨ 
ندس العدى رواية ال إب اكامعة، عن الغظ، سئ صدوق، عكة، نزيل الدم: •-تم بن ،•ص ؛ ب٠ 

([,٢٢٦/١١)وتهذيب ، ٣( ٤ ٩ x/ ) ٠ آوبعدها ٠-، ١  ٩٣ستة مات ، العلماء بها احتج 
ماتطنعاباومناوساسا ممة، الكوفي، اقتص، ايرحيان حئان، بن نعيد بن يحنل ُء،نت م٠ 

١٤٥ .^(__[A/T ،)r([.٢١٤/١١وتهليب)؛
١:١٠٧٥لكيرئح الإبانة في بملة وابن نتم، بن بمهمن *لريق من ( ٥٧/ ١ ر ١ ٨ ت اللألكاماح رواه ٌمهجه' 

وانفلرالحدثاس.)ص»بمأ(من>ساث. 
كابته.حن إمماد٠ت - ٢ ٠ ٩ 

الحسنين اه عيد أحو وهو الديباج، يلعب الدني الأموي عمأن ابن محازت ضروين ين الله ب م مجمد ر٠ 
([.٢٦٨وتهذيب)ه/ا ١(  ٩٧رx/ ]تقريب -. ٠١٤٥قلستةمنالسا؛عةا صدوق، ابنالحسنلأن، 

ماتسةآ1ا،ر.امة، ايممار عن نت، مة، ١!؛^، الخض: ءمربنباس،نضل رن ائع ر٠ 
]ميب)آ/أاآ(،وسمد,بر«ا/بم•،([.

ورواءابرعفان١^. بن وهوام )؛/مإاِ(وذادناط:  ١٠٨٤رواْاللألكا؛يح: 
عن( ٦٩)مرا١ • ٧٦•؛؛^ ٧١بطة؛ي ابن وروا• i*■ • اتحدي• •رض رصحا"(ٌن ١ ٦' اكا؛رتيع؛ 

اسق.>ريق 



ءص<ً^^^^ءً^^صً£ت؛؛صث
.وعمل، ®قول ت فقال عيينة بن سنان ومالت . وعمل، 

ئولر١،الإيمان I يقولون نة ال®أهل ت وبيمأيقول معت وّ•' الحميدي قال 
الحرنهءرالإيمان ت يقولون والخهمية قول، الإيمان ت يهولون والرجئة وعمل، 

nساءرينممقال:/أخ؛رَنارى-هأبومحينشداودقال; ٠■
وعمل*.قول ®الإيمان قال: الحسن عن هشام، عن الطاتفي، مليم بن بمش 

ئول®الإيمان فقال! أنت؟ تنول نما لهشام فقلت، مليم!/ بن يحين قال ْب/م 
.وءملا<قول ®الإيمان يقول: الخناض محمد / وكان وعمل*. ^ ١٣١

وعمل*.محول ®الإيمان ت يقول أنس بن ماللث، وكان سلتم؛ بن بحين ت قال 
وعمل*.محول ®الإيمان I يقولل"آأ عيينة بن سميان وكان •' بمحيئ قال 
وعمل*.يول ®الإيمان ت يمول ؤاض بن فصيل وكان ت قال 

•محدقاقال: ، ثبيب، بن ملمة حدقا قال: داود أبي ابن وحدتئ -  ٢٦١
حرجوابن أنس بن وماللث، الثوري معمرأوسنيان ممعتا قال؛ عبدارزاق، 

لينقص*•يزيد ءاالإبماليولوحممل، وسنيانينعةيقولون؛ 
ممعّتحقال; جتاش، الحدقاأبوداوق■ ت قال محلي، ابن — ٢٦٢/

اك^Jلك•.نيادة: )ط(: )■؟(ني)م(، سمنا«. )آ(فى)ط(: •الأثمان•. )١(ني)ط(نيادة: 

نضلعن نحر• الطري حرض ابن دررئ (، )٦٩ ٢٩الإيمازح: لي اس-تي صر ابزر رواء الاتحرت ابزء )•، 
٣.• ٤ رنم; نحت الث رند_، (،  ١٨٢)آ/ ١  ٤٧٦رنم والاثار، الخم، تهدم، ني ابنء؛انحر، 

٠صعق له إ*،Mاد٠ت  ٠٢٦٠
. ٢٠٨: فيح تقدم مٍئالخفنل، صدرق، •-يم؛ ين بمص ؛ ب٠ 
.٢٢س،-تدمنيح: نيتنممنم: ء٠ 
.٥٣فيح؛ كماتقدم ى، يرل أب ت تل رند الخن، عن سئ إلاأئي ثتة -صان، ابن ر ع ٠
لتنرسالنادا. من صدوق، المزدن، معيل■ أبر ااعلاتنى، صب- محل-بن عر الطاهمرت حمد م٠ 

الأثرثهدل.امم.وعدا ([. ١٩١/٩وتهJ؛ب))أ/هآا(، 
وابن(، A،U>؛/ ١٠٨•واللألكارح: (، ٣١٧/١)٦٣٧اض: ني بناحد رواءمداه ديربجع: 

•• جميعيمسُلرخ،بممنبنمثم ،: ٦٩٣)'/،١ ' ٨٠وفىر٠مت رم،ههآ(، ١ ' ٩٨قيالابانأرقمطآ 
(٢٣٣٦/١•٧); يقاري^ح بالنائل النة احدني بن اض مد ذكرْ زبيراحرم الطالني شرمع،• ومن ؛ه. 

٠صفيان حير ذكر ودد«ون 
.٢٤٣فىح؛تخريجه وتندم • صحح إّئادء• ■ ٢٦١
•بلاغ ونضل؛ جريج، راين ُءنمالك، • صحتح -؛ّيادء؛ ٢٦٢



أنت أحمد قال . ويضساا يزيد وعمل، يول ارالإيمان ت قال حتل بن أحمد 
•وءمل® قول ®الإيماف ت قالوا عياض بن وفضل "م؛ج وابن آنس بن مالك 

Iنال أحمد، حدثنا قال؛ داود أبو حدثنا ت قال محلي ابن —  ٢٦٣
قولءالايم—ان ت الحميديقول عبد بن جرير سمحت • نال شماس بن حلماإبرامم 

__*•زد وصل، 
غمالأ:عناش بكربن وأيا الوليد ين بنئه ومألت نئاس: بن إيرامم باب 

MTiyااالإيمانقولوءمل«./ 

 Iومألتأ؛الا؛إسحاقالفزاريقالإبرامم® I،،ررالإيمانمولوعمل؟
وعمل*.يول ءالايمان مول; المارك ابن وسمعت قال! . نعم،ءقاللآ،ت 
قال:الوامعاى، الحمسد عبد بن محني بن اش عبد أبوبكر وح؛وتئا —  ٢٦٤

إ1ٌماعيلين الموئل سمعت قال؛ بزة، أبي بن منمي بن أحمد الهن أبو حدسا 
•ؤينقص* يزيد وصل، قول ®الإيمان ت يقول 

لهلايم أنه معلم الخير، يه اش أراد لمن مقغ ذكرته فيما اينسن: بن نحند قال 
الكأزوا وما ؤ تعالن; اش قال الدي هوالدين هندا بالعمل، إلا الإيمان 
طا/ ٣٢/ .  ٢٣١[ْ ]النة: ب المبمة دين وذلك الزكاة ويونواالصلاة ■صماءويبتمواالدين له نًلم؛ن 

>ابااغملة«.)•ا(فىضالآٍل:«ىل«. رآ(فىرم(،)ط(:)ا(»أبا«:سس)م(. 

٦٣٨الثأح; ني احد ين اه بو فروا• وائااللاغ • • احد الإمام ^١، ٢ ٤ ٦ ت تيح نندم ميجه■ ٌ ً
٧(،• ٠ )ص  ١١•'رثم:الإبانآ ش يطة اين ورواء (. ١١١الإيان)؛،٦ ني الخلال ورواء • ايه ص ٣( ر١/'ا١ 

اثلالإيماحدو)صأماآ<.كارواْمداُدفيُ^ك. ورواءاللألكارح: 
.إ،طده;ءجع.٢٦٣

ا\أه.مة مات العاثرة، من ثقة، بغداد، نزيل ٠ تندي الثمأبوامح—حاق العازي، قاست م، راهمم إ٠ 
رتهلس،)ا/'اآا([.]هم.ب)ا/آم(، 

رواء.ب١تمنات١.جرير وخر (. ٦٩٩، )صA٩٦•٨٨رواءا؛نبطآ»يإلإبمءنر»م: دمبم*ت 
٤٦٣ احمدح: ين عجياش يكرروا. رأ؛ي، بقية وجير را/ها'آ(ا  ٦٢٦ؤ ال--ةح دش أحبن مداش 

I٦٣١ زح رواء ايارك• ابن لحمر ، ٣( ١ ٦ / )١ "١٦ * زح: رواء إ'—حاق، اض، ،'لحجر ٣١ ٦٨١
(.)ص٦١٣

صعيف.إم٠ةاد٠ت  ٠٢٦٤

 ٠ V : ١٩٢زح:تقدم _،، نز؛: اض بن *_ رجمي؛ن.
٠ ١٩٢تدذمم،ح• 'سيوالخنظّ، ءلرق،، النوّلبنإساملث و٠ 

؛،<..المق،.طريق من V( • ١ )ص ١ ١ • ١ الإيانآرنم: بذني ابن روا. 



>r؛z< اممري>اتكتاب

^-ياب
م>ا؛ممرضتركاثة

Ulo  — ١^؛^أبو حدث قال: \لحزو'\ني يحبن بن أحمد جعغر أبو
همداضع0'جيرين/ ^ر، ثن عمرد عن j^، ن صاد حدقا نال'• الرنرايى، أآِْءا" 

Jii : :أمحااماوسمركاسةأ.ئلنأولاضه
أبوجعفرحدث I تال ثامن، محمدبن احمدبن أبوعسياش حاوتظ -  ٢٦٦
جريج،ابن محمت نال؛ سليم، بن يمن حدق تال! الادمي، يزيد بن محمد 

بج،*يس ت اض. رسول ئال •' تال اض عجي بن جابر صمعت، I قال الربير، أبا سمع 
.الملأة! إلارك \أثن'ذ£ دئ النسلم البد 

رط(.من)م(، ساقطة اذكر•: )١( 

٠صحح إمحتادءت  ٠٢٦٠
]تتريب- ٠  ١٢٦متة مات الرابعة، من ثيت، تقة، مولاهم! اأومحماوالجمءميإ، المم، رويزديارت ص٠ 
([.YA/A)وتهذب (، ٦٩/٢)

٨٢ح: وسلم ، ( ٠٣٧ أحمد)م/ روا• حماير عن رق ثلاث الحديث لهندا المش ذكر يمحؤبميه: 
اثيص الاهممس طريق س جميعهم صحيح•؛ —ن رح (ونال؛  ١٣)ْ/ ٢٦١٨)ا/٨٨(، 

يه.. جائر. عن صمان 
واكغ،فيسثسلي:)ا/إآآ(،  ١٢٣٦راووار.يُيمممح: (، ٨٨/١)٨٢داح: رررا.ُ
ع■با لقيصر ب*■ ■ جائرا• سع الزير أبا سع • جرج ابن طريف س جبهم 

٢٦٢٠،إ)ص؛ا(أرايوداود)ء—رنآا/أآإ(،وادرطىحت الإيازح؛ م ببة ثابي ابن وروا، 
ا؛يثن ماز رض من •يمم أ٣( ٢ / )١ ٨م١•١ ح؛ ماجه وابن ، غريب• محج 'حن )ْ/ما(رغاوت 

مالث جائر.ِووا• عن الزبم أم عن عب ين م-ن طرض من ( ٣٨٩)T/ أجمد وروا. جائر. الزيرعن 
م،ح؛امحه ص بربي؛ ين اه ب من'زيق روييا-ف-ي-ث، جابر• الزيرعن ابي ص لتث، ءلرض من ٢ ^١٦ ح: 

٠فانظر• مناك، وتخريجه  ٢٦٨
ضمف،رم التُاسى، اثان يزدين إياد• نر لكن ( Ti^/\)\'\A',عد عنرانمى وورد 

.٣٣٢ترجمنرح: 
.إئادأ:-صن.٢٦٦

١٢٣٦صتاباكعاك؛زاسادءدانمارم،ح: مسئالخغغل، صدوق، بمصسستم: : ب٠ 
الحديثتخرج ا؛ي كصعيحة احرئ طرق من ورد والخدين، ^. ٨٨/١)A٦لمح: و.)ا/،أأ(، 

اخ،•اي
•" ٠٢ ٤٠منة مات ، العاشر؛ صغار من، عاده ثمة العدائي، الختاز، جعنر ابر الألم؛ يزيد ين معد و• 

([.٠٣•وتهلء.ب)آ/ (، ٢٢•]تمرس،رآ/ 
.ايايى الخدث ثي نندم وخري1يمت 



؛قئ؛؛محص^^صءًسً^^^>آي
ينالخن حدثنا نال! صاعد، ين محمد بن يحين أبومحمد حدتنا > ا ٢٦٧

أبيعن ليث، عن الرحمن، عبد بن عمر الأثار حمص أبو حدثا نال؛ عرفة 
انمديعن أو الكمر، وبحن انمد »بحت نال: ه الني عن اش، عبد بن جائر عن الزيم، 

انملأة،.ثرك الشرك، وبحت 

٤٦آربن المضل حدثا قال؛ الصندلي، محني بن جعفر -خ،تثاأبوالمصل  ٢٦٨/
\لأا،حدثتى/ قال؛ حدثنازيدينايبانم،، ت نال حدثاأحمدبنحتل، ■' قال زياد، 

اض.ؤرمول قال قال أبيه عن بريدة، بن اش عبد حدثني • نال واقي، بن حين 
قسثركهافمدكهرأ.انملأة، ويتهمرك ءيبما 

قالالمروزى أبوكر حدثنا قال كردى بن محمد أبوضر خآئتا —  ٢٦١
الما-معن الم1-ثودي، عن معيد، بن بمش حدقا تال؛ حتل بن أحمد حدقا 

ركالصلأْ«.»الكذت: ابنننثود: نالءبداش.ياض: نال: 
حن. ٢٦٧

اينناسه لكن . ٧١نندم ثرك، حديته ثنم ولم اخلط. صدوق، رماينا؛ي«تتم: دث: ه: ن٠ 
•اض ايالخدث م ى جرج 

• ١٠٧نندم صددق، ُءدم،الأأار.؛ ا٠ 
وندعاتءئةلإْآ،و، سالداشر؛، صدوق، الغدادؤ،، ■كلي ابر انمدؤ(، يزيد ابن سمفُ• زن؛0 ا٠ 

([.١٩٣وت4دم،)^ ]■مرس،)ا/مآا(، جاوناسمّ 
.٢٦٥تُدمفىح• ٌميميج*•  W٠Aحم

واصحبن يعن تابعه لكن • ٠ * • م،ح نندم الثديي، حديثا م، يخلئ صدوق، ب* 
ولهلنيره، صحيح نالخاوث ٣( ْ ٩ )آ/ التترب ؛ اننلر تنأ٠ ومو ، ( ١ )ص؛ الإيان ؛ي نية ا؛ي ^ ■ ٧٠

٠جائركماتقدم عن محعحة شواس 
ّعويل: ماتّةتع، ؛مةلهاو»امساواسة، ابوء-دااذالتاصي، ه دووي ءثينواد•؛ س٠ 

ّ([ ٣٧٣وتهذب)آ/(، ١٨•]تقرب)١/ ّ الات٠ بمد وحم—؛ن، 
الإيمانوش (، ٣٥٥، ٣٤٦)؛</ افد واحمدني ١(، )ص؛  ٤٦الإثازح: هم، نية ابنأمح، روا• 

وابن(، ٢٣١/ساش)ا والنغرب*. صحح أحن ُدالا؛ اآآآ)ه/(ا( والمّمذياح: ، ب( ١ رق٧٢ 
«صمحالإذادلأ;يفلهةيوحه(رتال: ٧/١والخاكمفيافتدركر)^إ٦^rه ١ - ٠٧٩اج٠ح: 

•ءن١يآه■ ، ثريد؛  oiاش مد 'لرف، ص جمتمهم لبْه(؛  ٨٦•ُايراطةهم،الإ؛انتح؛ الرجل••، م، 

للاتضللع.صعيف؛ إمحئادء؛ ٢'- ٦ ٩ 
■ ٧٩م،ح' ترجمته تندمت • معود اين، ص ي-زغ لم الرجمنن مد ابه و*ُ القاّم؛ ف٠ 
التخرج.كمام متابع عتا لكنه ، ٢٢٠ت نرح تقدم اسق؛ ثتخ ب؛ و٠ 

احدمالإمام عن والخلال ، ( vk.wwj)^١ ١ الإيمازح: هم، الندنج، نم أهم، سدبن روا• دما؛بمبمت 
= ١٥٣٣راللألكاشتمر،ح: (، ٣٥٩/١)٧٧٣بناحدفياتح: ومداه الإيمان)ق،خآاب،(، 



^^ءءءءسًءمأتثصث
/Tقال!زياد، بن المقل حدث ت تال المنير، محمد بن جعفر ئ،تتا — ٢٧٠/ ٦٤١٢

عنالاوزاعي، سمعت ت تال مسلم بن الوليد حاوثا قال حنبل، ين أحمد حدثنا 
رائعوا/ الملام اضاعرا حلما ^^٠( من فحم ؤ ت تعالئ اف ^ل ش يبرة بن الماسم ا/د  ٢٣

ولويتركوها ولم المواقيت، ءأصاعوا قال! ، ؛1  ٠١]مرمر؛ ه عا يقون فسوف الشهوات 
.كفارأ، بتركها صاروا تركوها 

الرحمن/عبد/ بن ان مليأبوأرب •حددنا قال؛ —حذ"تتاالفردايى،  ٢٧١ ٦،٨/٢
حدثتيقال! زد، بن يونس حدش قال• مؤيد، بن أيوب حدتثا •' قال الل"مثقيا  ٤٨٠

يمهمهخو/،اآ(،راينطأفيالإبمح:1س)صأأْ(;
بنيعن طريق عن  ١٥٣٤دنعر«ح: اللألكام وروا• i*. .■ التام ص المرئي طليق من جبمبمم 

يناث لعبد قيل ت نال اث حميد ين الرحمن عبد عن صعيد، ين الحز حدتنا ت تال السعودي، عن صعيد، 
.بنحو، فدكر0 . ٠ مهود 

صجيح.إمئادءت - ٢٧٠
.٥١ت فيح نندم هتا، صرح؛ال1«اع لكنه مدلي، جيرت س >؛^ ٠١١
٠عاتآ صنة صات الثالثة، من ناضل، ثمة، ٠ الشام تزيل الكوني، الهمداتي، ابوعرو؛ مخم؛ت ين لمآمم ا٠ 

]همب)آ/.آا(،ولجبرح/بمآ([.
ا^)ا/؟ه"اآ(،وابنحريراحه-دتياثةح: بن ومحياه ررا،الخلألفيالإممان)قمآاآ(، دمحريجه: 

احمد>صالإ.ام من صح)؟/أاآ(:بهم 
٢٦وروئتحر،استيفيالإبمانحت ٠ حام ايي واين النذر لأبن ( ٥٢٦التثور)ه/ الدر ني الهرطي وعزاء 

ئدكر. اض.لعيد نيل تال: معري ين اه همد ين الرجمنن ب عن معد، الحزين رغ )صاو-آه(ُن 
٠نحوء 

ب:حن؛ 

دثاسمص• ٣٠ص٢فىحت ب'■ 
الزري•

عاتالتاصعة، ن يخش، صدوق، الثيباني، الحمري ابومعود رض، ميلت بن ايرب • ابمأ ب ر٠ 
وتهنيّ،)ا/ْ•،([.)م.ب)ا/-ا(، . J،T-Tرتل: م،  ١٩٣ط

صدرق،ايوايرب، شرحل، س ابن اك"نتي المم؛ مس بن ارجمن ب■ بن ّلبمان ابمأ؛ رب  ٠٠
وتدنربنراجبأىوتهدس،)،/7-مآ([. ]مب)ا/لأأم(، ،. ٠٢٣٣.اتّة ؛خش.سالمار؛، 

•يلته الل-ي والخم التخرج م، ّتأتد، مححأ اخرئ ْرق له رالخم • اكرج م، 
،٣( ٩ / ا ارطأ) م مالألت، وروا. به. . الزرى. رض س ٣( ٥ ١ اليتامح،)م معدش ابن درا. لميجه: 

بن٠شام ُن'رين، جبيم ت ب، ١  ٢٣الإيمان)م والخلال ٣(، )ص؛ ١ • ٣ الإيماذح؛ زأ شية ام، وابن 
ثناارزاق يد *ربنا س الإيمان ني الخلال راحرجه • إساد• الأياتي وصحح ■ به ■ • الرد ين ايه م، مُة 

(،٣٥٠)م الطبقات في معد ابن احرجه كما ر ١١٢٨)قأيوب عن إسمتامل رق ومن • به • سنيان. 
آمب(،واين^^ستيفىالإيمانح:

*رئاءردالالهب-ميت ٠ ٠ المنور عن متكة آثي ابن رق من ٣، ٠ ٠ اليمان)V/ ني سمد 
.٢(  ٩٥/ ١ ] الصحيح( رجال ورجاله الشر١تيفيالأوصط، 



مح؛س_ْء»دٍءء—ءٍرسٍ
طهراح؛ن أحبره محرمة ين المسور أل يار، ين مليمان أحثرني ■ تال الزهري 

تنمالوا أدزءرْلآا، اصح فلما ، اس عبهووابن عليه لحل أنه " محقي " عمر 
والخرح، الصلاة* ترك لمن الإملأم في حظآ ولا ، *نعم* ت قال الملأة، 

َُءَ«ُ 

دما.ثعت 

*،T٦/ قال: الأنصاري، عثير بن محني بن اإحستينلْا اض همد أحبرناأبؤر؛، —  ٢٧٢/
بنقرة حدثنا I قال حرير، بن وهب حدسا ت قال ، عليبن نصر حدثنا 

.ْ/نبن المنور عن عنحابرين'سم-رْ، تمر، بن الملك شد عن حالي،/ 
أميريا *الصلاة فنالوا; طعن، حئن محقه، - الحهثاب بن عمر علمن دخلت ت قال 

الصلاة*.ترك لن الإسلام في حظآ لا . . *. فقال! الومتين*، 
T٦٠/•بن/ أجمد صمت نال! أبوداود، حدثنا نال! محلي، ابن خالظ -  ٣٧٣

فهركافر*.لاأصلى، قال: *إذا 

محنيبن زمر حدثنا : ذال ا، الجنزي١٦موس بن إبرامم أحبرذ١ -  ٢٧٤

نزعسننمهبماو: اتهت1وتي. آي: قؤ'طإتيد•'  ٧١٠وتا-كيث: سهوث.'ونيالهاة: )٢(ممض: 
الهاة)م7؛؛1(.انظر: لأنالذي.بلأيخلوسممعءا• ا>ف؛ الفزع من ره وامءت٠أنا، 

)أ(أابو،:اةلأسرط(.«قمج«. )*ا(في)ط(:
•الخوزي•.)ا-(فى)ط(: •الحسن•. )ه(في)م(،)ط(: 

.إطد،:مسز.٢٧٢
الرنةنى حجر ابن الخانظ ءاو0 ، دلس وربما حملل ثمر لب، ممآ اللحم، ّريد اين ءس• ين ائك ب ٠ 

املوتعريف ٤(،  ١١)آ/ُتهوب (، ٠٢١)ا/ ]مريب ماتصنأآ"ااُ. ءناكال؛أ، الدلض، اكال؛آس 
اكدم.رمرمحابعتما^٠^; اصص)ءىأبم(. 

لعرب)آ/0أا(أماتست0ْام. ادّة، سالذماط، المري، الدوم، ؛سخالدت م٠ 
([,٣٧١وتهل.ب)ح/

.٩٧صمفيح: نح،، م،ءليال؛يدم: م٠ 
اض.كميجع: 

صحح..و-،اث»:  ٢٧٣
)صآ¥آ(,احد الإمام اتل ٠—دراءايوداودفي ٌربمبمت 

*يأ-اض:بضف.
منيرصل، صدوق، ، اللرداء لأيي مولن اله • بمال، اتجرى، ابوّلبمان الري•  ٠٧٠ب مح، ُّل؛د • ب ٠ 

والراسل)صْه([,وتهانم،)مبمْا(، بجب)\اب الراب>ط. 
نرحدودءماُت، الخامة، من م؛رُك، ابرإّ—ماملالجدي، اتجري، يروذ ءاش• اض ين ابان • ب ٠ 



|ادش،وعاتكتادطم 
^^أًًًسًًءءءء—صت-

القطانأبوالعوام حدث تال: ايجيدرا،، عبد بن اض مد حدسا قال: المزوني، 
أبيعن العمري، حتدأى عن كلأهما عياش: أبي بن وأبان نتادة حدثنا نال: 

الة،دخل إممان مع الماط يوم ؛هن جاء س »خس رنولاه.: تال قال: الدرداء، 
واعطك،، Jir^Y3ومجودس رجوههنل"ااوركوعهن على الخس الملوات على افظ حس 

مزس.ذلك!لا لاضل الك وام يقول: وكانر؛أ قال: ها. اكس تب / ، duمن الزكاة آ/اْآ 
الدرداءلْا:أبا يا نالوا ، الأما؛ة! وأدى سيلا، إله امتطاع إن الست، رمان، وصام 
ابناس لم اض فإن اج؛، من/ الخل تال: الأمانة؟ أداء وما 
غيرها*.دينه من 

/T؛—  ٢٧٥ ٦٠٢^G،iJ  قال:/ زياد، بن الفضل حدثنا تال: المتدلل، محمد بن جعفر
والخراب•الخميدا. )م(،)ن(؛ الأصل، صلب وش رط(. وماص)م(، الأصل، عاص في (كذا )١ 

انظرالرحة.اديت،. 
ااينبواض«.)أ(فى)ط(زياد.-:

*رولعله داود، أبي من ض الثبت و*و •وص-ومنا، و»ي)ط(ت الأصل،)ن(،)م(• لي تمدا )٣( 

،رتالأبوالدرداء•.)ط(: )٠(ني)م(، •وكأنه•. )٤(في)ط(; 
منالخل معها وذكر ١ الأركان نعد الإملأم، عن ه الني -مريل وموال، صر ابن حدبث، ني نندم )٦( 

انظرح:يى:آ.ا.بماة.

مدمدعامة، ابن وم بمائة: متروا حاء محا لكنه رتهوب)ا/مابم[. لتقرب)ا/امأ(، =الآروعانومائت. 
وتيسن.لكن؛دلى، ماح'  يرايورس نهم، صدوق، المرى، . الواوبعدماراء ينتح داور- بن اطان: الترام ام به: و٠ 

•([ ١٣٠)a/ وتهذب ، ( ٨٣رt/ ]تترب السامة. هن الخوايع، 
منسه، مسن بن يعن ان يشت لم صدوق، ال-مري، ابرطي مدابجدالءم: ين الله د م٠ 

([.رتهوب)ي/٤٣لمي_،)ا/آآْ(، ُاتّةبم:أه. اكاذ، 
ابناني نمتم وابر ، ٠( آ/ انمغجر) العجم واليراتي»ي (، ٩٧آ/ايوداود)ء_رن روا• وغريأبمه: 

ض-يْ(:جمعهم'ن>ءقمداهبنمدانمد•■
'ردا•»ال،الندرى: وابز-مير- تمر، بن لحمد وعزا• ْ(، ١ ٢ الكم)ا/ الخاع ني ثور الوذكر• به• 

ه\م)ا/بأا([.واكرمج،ح: الترغيب، صحيح اتنلر: ٠ الألباني وحنته ، جيد• بإمناد اتجراتي 
٢٧٠

([.٢٣٦)A/ وتردي٣، ، ١( • ٣ رأ/ ]تةري_، الرامة. من صدوق، الخري، ادثم: س*لأل مى •
-،٠١٢٧سه •1^، ة، الخاممن صدوق، الحميد، عيد ابر النوحي، اكري كما ابن *،_؛ بن م، ك٠ 

•( ٤٣٦)a/ وتهديب، (، ٥١٣ أ/ ر ]؛قرب ها. JU؛ونيل: 
مات،ابعة، ،نا1نم،، تئ، ^_، بن ابرحن المتري، مولاهم، الحزم، -مدساضاا،ربت '٠ 

([.v-o(،/U_]تتُي_،)ا/آآأ(، ذلل؛،. غير ونيل: ،، ٠١٦١منه 
من"٠ ناضل ثنا اوالأمران، المر؛ من اًاله الرحمنن، ابوب اهي، اليري: س،نيئ الله د م٠ 



-الرحمن عبد أبر الممري. يزيد بن اش عبد حدثنا تال! حنبل، ابن احمد ٢ ١ ل حدثني 
عنء-؛س5اينعلنمة، بن كعب حدش مال؛ أيوب، أتي معيدبن حدييى ت نال 

ءست غقال الصلاة، يومأ ذكر الثى. أن صرد• بن اش بد عن الصدفي، هلال 
f/wعالٍها يحافظ لم ومن القيامات، يوم نحاة أرقال: ؤإضاءة، ئررأوبرهانا / ك كانت ء،وها حافظ 

وفرعونقارون القيامة»ع يوم ؤام نحاة، أوقال: ولاإضاءة، برهانا، ولا لورأ، ك تكن لم 
1.حلم، بن وأم وهامان 

t،r/Tعبدض حوثاا؛و/ تال(ر"آا: حنتاثنأد، أحمد، _)حاوكئأ^  ٢٧٦
حه٠الت الئزويت5ا، بدك بن مح( حدثا نال؛ اكريئى، إذريس( بن جغمر 
عثله.إلئآحره بإستاده الحديث وذكر • • • المقري يزيد بن عبداش 

تال؛المروذي، أبوكر حدثنا نال؛ كردي، بن محمد خ،دتاأبونصر —  ٢٧٧

حدنا•.اقال،: )آ(في)م(،)ط(: احييا،. )ا(في)م(،)ط(: 
مالل.ك، - واانزديز، • ذائد ام'دين بثن ما ال - اءا-م واه - لي بملهر والذمح، • النخ جميع في كذا  ٢٣١

مالثاني. الراوي محمد- نكون منيا ويش ا أ اكنف شخ ص الإمناد، *—ذا لي الثالث الراوي 
معدين أحل. : وم الثريعة، كتاب راوي هوتلميدا0 وأحل. اكنف. الاجري الصين ابن 

تلاميداثمش.ني ترجت تتيمن ، ام، ايزاد 
.([ ٨٣راُ/ رتهديب (،  ٤٦٢ا/زتقريب) ,  ٢٥٧هرتدتارب! ١٣سة مات ءالتامعة، 

٢٧٢٤فىّسمح: والدادمي (، ١١١رق،ْ الإيمان وني ند، ال(•>, ١٦٩د>أآ/ أحروا، 
(١٠٧ )ص  ١٨٨ رثم الإيانأن بطة؛ي وابن ، ([ ٨٧/ ١ ٢ ٥ ٤ ]الراردح: صحيحه حمان،ي رآ/ااآ(،واين 

احدُرحال الكيروالارصط، احمدواثملراني؛ي 'لوا• الييثص؛ وتال • ب • • الترئ *لريق س جب-،م 
iLo٦٠٧٦للمدرنم احدشاكررتخريجه محععه رالخديث . ٢( ٩ ٢ / الزواتد)١ معمع '، ؛

ماي.اسق م ذكرنا. U انتراض ض حمن أ-،اع،: -  ٢٧٦
واظرح:الشيوخ. ذكر ثي نندم كما الدارنطي مش اس،: حخ الفرليم إد'د،ما س جمر ؛ ف٠ 

الخدثالذيذاا<.ص.تابعكط؛ي .  ١٩٤
.١٩٤:فيح تقدم ■ صدوق ٠ ؛٠٠ امراس• مدك بن م، ،٠ 

ايق.ايّث الخالم نندم دمبم*: 
.إ-؛اه،:ءمف. ٢٧٧

(١٩٣رايننيحاتمفىالخرحُصم/(، ٣٩٣^)U/ء4: ؛٠ 
منامجهول،، الخايتل: وناإ، . ٤( ٣ ٥ ه/ الثغات) ثي حبان ابن وذكر. جرحاولاتعديلا، يل.كراب ولم 

س.]شب)^/0\موهزب)-\اأ؟يلم
.٢٢٠صمفيح: ئخاكتف: ب: ٠ُ 
]تغريبه. ١ ٤ ٢ تة مات ة، الخاممحن ثمة إ الدني الالس، راشد ابن إنناهمل: ابي بن جهد م٠ 

([.٦٤٨وتهيّب))أ/أ(ا(، 



/Tاشينني، تال: ئثناتينع،  ٦٠٤Jعن/حشاب
وهونيأتىرجلعب.صأى، قال: ذورااالو1نى، بن معقل عن 

يصللم أمن فقال؛ تصلي؟ لا الرأة في ترئ ما الومتين، أمير يا فمال; ، التح.انر"آ، 
فهوكافرا.

لمما عع وتضييعها، الصلاة ترك في والأثار المن هنيء الحسنت ين نحند قال 
لوماتصلاته يتم لم لرجل وتوله حذيفة حديثا مثل الكتاب، يه يطول مما نذكره 

علئيدل ما وغيره، ، الأل١٠٠عن ومثله أ*،/ محني.٠ غيرفطره عالئ لمات هنذا، د آ/  ٢٠
[ملام.ولا له إممان فلا يصل لم ومن الإممان، من الصلاة أن 

منلونكانوار٤آ الناس أن وذللث، إيانا؛ ت كتابه فى الصلاة تعالئ- - افه مئ س وقئ 
 /Tحولت،ثلما/ ، ذللث، علئ نوم ومات الكعبة إلن حولوا أن إلئ التيس، ييت، إلئ  ٦٠٠

كانممن إحوانئا من ماتر ين فكيف، افه، رمحول يا قوم؛ نال الكعبة إلئ القبلة 
[؛١٤٢]القرة: يضعإعانكء؛ه ائ كان ؤونا : -مالئ اض فأنزل المقدس؟ بيت إلن تحر 

الترقيق.وبافه ، القدسل***، بين، إلئ صلاتكم ت يعني 
)ا(ماتطمن)ن(.

اننلرح؛دقطنتخمصءلي-هة-ءثللأدا■ وميم الملام'. اعايه )آ(كاوازرالآصلت 

تونيل ايضآ. يتب • محتحال سجد' الآو أوالموم، ابيؤ؛-،' آلية إلمضاءب؛ن ؛ الرم؛ م الإصل )٣( 
محقوص رب"؛تس• ؛ الراد٠٧ولعل واممة• وبلادرب؛ نعتا، ورب؛ امم، رب؛ 
)إ(اثلأ.ن)ن(.(. ٣٣ام:سماسان)م/ي.

)صآأا،٦٣راستيمالإيانلضأح: )ص1،(،  0١٢٦جه:ررباينابيبفيالإءانح: م= 
جبءمس)صيآْ(: ٨٧٠وابنبملآمالإياةرثموالخلالءناحدفيالإ؛ان)قمآاب(، (، ١٢٧

ءاي،ص يمح لا •منذا شتة: أمر ابن محاب ملن ممليته ش الاياتي وتال إساءٍل مجدين 'لرخا 
مجهول'.تالالحاثنل؛ ُءاكمننلثلا, 

والمياري.ب( ١ رقا/أ الإيمان وني ( ٣٨٤الثو)ْ/ ني واحمد ، ٣(  ٦٨الث)٢; ني الرزاق محي روا'. )•( 
حجرالحاُتلاين وهمزا. (، ٠٩^^^امفياض)مخْ، 

إلناينجهةواينما0كافيس)أ/ْيأ(.
امه)ا/ااأ(تالالتانري)صححالترهمبواكرمس_احت )٠٠(ح،وثبلالروا.اللراتي،ورحالثتامت،٠ 

*امشاننلر■' • صرندعا' صح 'ند ونال؛ الاياتمء وصححم ١( ٢ ١ الزوالأو)أ/ مجمع قي الهيثمي وكاول،ئ، 
والترمب.اكرمحب صحح 

وروا.• الراء عن الوصع، هنل.ا وعير ٩( ٥ / )١ ٤ ٠ ت الم٠ءحح الخا.ع ني ٠ ممعنا. - اليحاري روا. اداوي.ث، )...( 
'حنصحح'.،اهآ)ه/يىأ(وتال:^اص،واكرطيح:

وسكمفيادثوركاكبر)أ/با(، في جرير وابن )\/0^م  ١٢٣٨ارمiيّتcح: JJرا
اووهي.ووانته وصحأ0 )أ/هآأ(، 



٦٠١٨-باب ٢٧
سمءفىصنصضممس>اا

فيالأ>سناء العلم; أهل ذكرنامن ممن الحق آهل صفة من ت النش نضدين ؟١١، 
التزكةخوف ولكن الإيمان، ني الشك من باق تعوذ الشك، جهة علئ لا الإيمان، 
لا؟أم الإيمان حقيقة يستحق أهوممن يدرى لا للإيمان، الامتكمال مجن لأمهم 

باضأمتت ت قال ، أنت؟ أمؤمن ت سئلوا إذا الحق أهل من العلم أهل أن وذلك 
بهندا،نالناؤلق هليا، وأشجاه والنار، الأخروالحة واليوم ورسله وكب وملائكته 
مانعتيستوجب أهوممن لايدرئ الإيمان ؤإنماالاستقاءني مؤمن، بقلبه والمدق 

٦٠٧أ/ لهم والتا؛عين الصحابة محلريق/ هندا لا؟ أم الإيمان حميمة من الؤمت؛ن به تعالئ اف 
نيوالتصديق القول، ني يكون لا الأء-ماللأا في الاستقاء أن عندهم ان، بإح

 ،^_ U|, والاسمحدهمعبيالإيمان، لحقنة الوجبة الأعمال في الاقتناء
الإسلام،مت أحكام ٢٤ويهنحر^٠^وبهيتناكحون، بهيتوارثون، الفلاهرمرمحنرن، 

هتذافي روى قبلنا من العلماء وبسه لك، بيناه ما حب علن متهم الاستقاء ولكن 
وآتارندلمْآضئتلنارآ؛.ننكثيرة، 

اْ/نوقد/ . [  ٢٧الفتح؛ ل ه شاءال^عآم؛^ن إن الننجدالخرام ثدحلن ؤ / ت تعالئ اف قال 
"fZUA

)ا(مألأالأضفىالإممانلهاملأنضران:
الاثاعرةومنهم ومرجتة. جهمية ٌن ابدعة وعم • رالإممان الاستقاء متع من نول الأيل؛ 

انهيقطع وأدآالشخص كفر. الإيمان في والشك يميدالشك، جعلواالأستثتاء فهنولأء - والماتريدية 
(.٤١ص)• يب، لابن الإيمان انثلر: ُءام. صل أل تهلع كما 

ولكزيامحايين:الأ-تتيا،فيالإهان، ومجواز ثولظ.ةا>لاتوابمائ، 
ونول.وهرالمل ^^^^ئونإنىالخزءاك1تيسالإيمان؛ 

المش.إليه واثار 
مفاكزبِسامالالإهانكاذكر

٠والدالمف*تا، 
كيرعنماحنّ او*نالا الإملاء شيح نال ؟ الإيمان ؛ي الاستقاء وجوب وهر ثالث، ^1، وعاك 

أيانولهم؛ ُن والخديث اث اهل من مااشتهر يتمر يريدان ممن وغيرهم الأكلأيت ٌن التأحرثن 
ص)ااإ([.]الإيمان، ثاءاه،. إن مزمن 

)أ(في)ن(:»يجرىأ.،بالقلب•. ثي)م(،)طؤ(: )٢١( ساممس)ن(. الأعمال•: >أ(،في 
١سميب وعرمّأء؛غ، ٠واناازيالكءالن٠اتانا•، ني)م(،)ط(: )٦( ايدل•. ؛ في)ن( )٠( 



اءً^ءمأقئصثجم<ا
•داحلون انهم مالئ علم 

الاهثاء إن ؤإيا >_، دارiرم علؤكم أاولأم ننال: المرة الشي. يحل وغد 
أصلآرم>ا<اه1مهستممس>"درتال|إإ: هألأءمهأ>•،، 

 /Tءانا عود: مبن همداه همد رجلاتال أن وروي  ٦٠٨ iعود:مابن/ قتال مومنء
كماالأوآئ وكلت ءأفلأ ت عود مابن تال أرجر، فقال• ، ٠ الحنة؟ أهل من ؛رأفأنت 

نككالآخرئ؟1س.

.ساءاشاأ**س، *أرجوإن I تال ، أنت؟ أموس ت لعلتمة رجل وتال 
بنأنمل• وهومذهب ، العالماء س كثير مذهب وهنذا السن: بن ننند أارإ 
للمزسالمجر في اللكين بمسااةلآا واحنج ذكرنا، بما أحني واحتج حبل. 

بعثاوعليه متا، وعليه كنتا، اليق؛ن •علن له؛ مقولان له ومجاوبتهما 
وعليهمت، وعليه ممن، شك 'علن للكافرواكازت وي؛وال ، شاءاش( إن القيامة 

اه<ء*"<.محا. ان تبعث 
"١٠١ rUA  - تال:/ تلالبدهما--تي، بن تنئي بن اه همبد انوبخر ه

فيالأسثاء عن متل حنبل بن أحمد اش عيد أبا معت ص ت قال حينناأبوباقرالائرم، 
'ارجو*•رااز،)م(ت 

ولعلهااصح.أبما»اة<، رفي)م(،)ط(: >؛س؛؛الةىلا<، )آ(فيالآصل،)ن(: 
رم(في)ن(ش..

٠ ٢٨٧ت رقم تحت تخريجه ّيآتي )•( 
١١١ر.امفيءّبءهح: (، T،o، ١٥٦واءماوفيادثو)آ/يأ، (، ٢٨٩/١رس(ررا.٠الكتيالوطأ)

)صأْص:جسءمصظسفيمامس ١١٦٢)ا/اص،رمداود)ءونيمما(،راينطنح: 
■لمح رُ"ْ)آ/،'ا(،  ٦٣اJخاريح؛ روا• وإلاص •لأرجوا. وحممهامهاالثامن. جنا، اصح 

•لأرجوا.وصوسدهممة: )أ/هصءناس،  ٨١١• 
.٢٨٠)سس(ياتيتحت،رثم; . ٢٨٤)س(ّءأثيف،رثم: 

رووا•(، ٣٥٥ابمام)أ/ نحو. وروئ (، ١٤الم،و)ا/•م احمل. روا. حاوي.ث،»لويل س ،ئل؟اجز. )__( 
سهح:خأأا)أ/اأ؛ا(وئالفيالزوس:ءإس.محا.

سمح..ا-،ا0: ٢٧٨
^٢٧٣عاتّأة عنالخاديهحمتر•، لهعاتٍم،، ثتهحانتل، ينعحخدينعا؛ئ، م٠؛^الألرم؛احمد ا٠ 

(،٦٢٣/١٢اJالآ.)ومراعلأم (، ٧٢/٢وابرحواكعاJل)سم،)ا/مي(، (، ٦٦/١ل■ضس،ر
ُدتاتا.لابم)ا/أأ(،واسمالأى)ا/إ؛ا([.

ب•• (،>،>ة،الارم- ٧٦)• ١١٨٠سم،:



ب؟ماتقول الإيمان 

هوووسل،الإيمان مولل١ا: كان إذا اش: أبوعبد تال فلاق. أنا أما فقال: 
للعمل،إثما الشك، علئ يقولون'' كما ليس واحتياطا، مخافة فاسم، 

امتثتاءهتذا . [  ٢٧امنح: ] ي ناءالإ4أمي؛ن إن الحرام الننجد قنوخ' ؤ تعالئ،: اف تال 
لكله،،!يا تال: أألليلأرجوأن1كونأسماتمسمارال*آ، وقال.: بغيرشك، 

الإيمان.فؤ، للامتثتاء تقوية 

أباسمعت تال: زياد، ؛ن، اامضل، حدثناقال: حعنرالصتدر، وتئ،تا، —  ٢٧٩
منم،إنماالاسرجلان: ،رحل: فق١ل١٣مداممهيعجبهالانثاءفيالإآن؟ 

بموبناوبهمؤإنا ءرجونلْالأمرالدإما ؤوآحرون ٧^٤٢ اض: أبوعيد فقال وكافر؟ 
نيم'واستيبجإه]اكوة:¥.ا[.

٠٦٦ h اماأدركت معيديتول: بن، يحين سمعت يقول: أياعبداظه وممعت ت ال ت/ 
ساجأحدأإلأعالئ،الأنثاءا./ 

اماأدركتسمعتيحٍنيقول: • ومسمعتأباعيداهمرةأحرئيتول • تال 
ولأ؛كيإلأض،الأجاءأرض.م، 

أمومنر>سر،: إذا عيينة بن متان سمعت يقول: افه عبد أبا وسمعت •' قال 
إكاز٠ا،ني ولاأشك بدعة، إياي اسوالك ت ساءنال ؤإن بمبه، شاءلم إن أنت؟ 

وليم،يكرهه، لسن افه، ثاء ءإن ت تال أو ينقمن*، الإيمان *إن • تال من ولايعف 

رأساتنم،.رط(: )آ(ني)م(، إ0ر. •تتول: )ط(ث )ا(في)م(، 
)؛(في)م(،)ط(:اله•. )ط(نس: )م(ني)ن(،)٢(، 

السير]زاد يالهمز. ١^١^۵ ر يغيرعمز. والكاتي رحمز؛ وندتراعانالع •مرجون•، ره،في)م(ث 
([.٤٩٧)م/

٠سيأ ه1اواالخديث تخرج مبق )٠( 

اللسايوداودم نحر• رروئ ، ا( ١ • • اجمد)ق الإمام ص دالمروذي ءاود، ايي من نفلأل أمبمبمهت'ررا• 
٢٨٠•

رمءاتيّنرواةا؛يداوعفيح:؛٠، . الممل.خمأو س ( )ص٧٠٧ ١١٧٠رس<ددا«اينطآفيالإيانت-ء؛ 



س«سم.ني بداخل 
مرشاك،فليس اض شاء إن عومن أنا تال؛ إذا ت يمول اش همد أبا وسمعت تال 

تعالناض تال قد أليس اش، معاذ مقال: محوشلك؟ ألمي اض: شاء إن ل: مل 
ا.١ اJدخاونهل أثهم عالمه وفي ، ، ٠٠١[ TVالفتح:ل ه اللع ياء إن الحرام الننبمد دحلن قؤ 

وقالا هتهنا؟ شك نأي اش شاء إن بث وعليه له نيل إذا النبر وصاحب 
»ئلاإنئاءاسكملأمن«س.المي.: 

/Tسفيان تال ت تال و؛ع، حدسا يقول اض عبد أبا وممعت /  ١٦١ I /همدناءالناس
ونرجوأنتعالن؟ اش ئد هم كيف ولاندري والم-واراث، الأحكام في منمون م ' ٧١

نكونكدلكاا>سا.
Iتال احمد، سممت قال حدساابرداود، قال مخلد، وحاوتأتاابن س  ٠٢٨

®موالكت له أويقول يجبه، لم شاء إن أنت؟ امومحن مسل إذا •' يقول صفيان ممعن 
شبداخل وليس اشيكرْلآ،، شاء إن ت ال ونإيماني، ني ولاأسك بدعة، إياي 

الشك'«.

أحدأاماأدركت I تال ممعتو،ءيئينمعيد، قال؛ أحد، ومحمعت قال؛ 
®الإيمانقال.ص: ونال: ولأ؛لضإلأضالأثاء(اأءس، سامحاسا، 

[••٠٠••)لعمل"قول 

ايكرعه،.)ا(فى)ءل(؛ ادنعلوزا. )٢(نيرن(؛ 

متيالإنن>قآ'اا(.دمأنىسروبم
"c.،/٢٨'دائي■

•قيل قل ت*ميب ممذم ، ٠٠١
• ٢٨٧رنم؛ تحت تخريجه مناني ( ٠٠٠)

،الإيان)ق'اوب( م احل■ الإمام همن والخلال الئاح;بمآ)ا/اا'ا(، احدم بن اه ب روا، )••••( 
الاثرم.وامملر: (، )_v>،Uراينطآفيالإبمر؛م'أ'يا١ >قا-آاب(، 

بناش رب ب(، ٢ ١ • ٢ )ق الإيمان م والخلال (، TU)_،الإئءائ مائل سم،<:؛ربمداود؛ي 
.٢٧٩م(،وصمسرواةاسلفيح: 

احمدفىالنةح;0'ا-)ا/>ام(،ين أه رب ، )ص،يآ( احد الإمام اتل مداودثي ام روا. )•—_( 
•٢٧٩ح؛اسل؛ي ردايآ م لتندم ، ( )»_١U'،U  ١٧٠رثم الإبانة ني بملة ابن وروا. 

•٣( ١ • ا/ ) ٦ • ٥ النةح: ثي اس ين اش رب (^ >ص٤٧٢ائل مابرداودني روا. ( ٠٠٠٠٠)•



٢٦٦٢^مومنون عندنا/ ءالناس ت منيان نال ت تال و؛ع، حدثثا تال• أحمد، ومممت 
اشعند ح—الئاراا تادري ولا ك—دلك، نكون فنرحوأن والمواريث، الأحكام ني 

تحانى«ر•،.
أنات يقول أن ينكر مميان أكان معيدI بن يحين قال ث تال وم«عتااحمد، 

أياممت قال! زياد، ن الفضل حدسا قال! الصتدتي، جعفر ؤحدتئ —  ٢٨١
هشاماممعت قال! زيد، بن حماد حدثنا قال! مرمل، حدش ينول! اش عبل• 

.ؤيقولأن!موس، يقولا٠ أن يهايان رمحمد الحسن ركان قال! ، ين>كر، 

اJمأوذي،تكر ١^ حدJنا قال! كردي، بن منمي أبونمر -  ٢٨٢/
نحنءنقولل'آا! قال! الزمنون؟ نحن ! ، نمول١٢د.اش! عبلأبي نيل ال! ق

المالموزا.

فإنله! قيل الإممان، س والزكاة والصلاة ءالصوم افه! أبوعبد قال ثم 
٢ْ/نلا،. قال! فىإممانيأكونشاكا؟، احت/ 
أبوحاوثن1 قال! حدثناأبوبكرالمروذي، قال! أبوضسر، —ؤحذمحظ ٢٨٢٠

)أ(،ر*آ(أبمول•.>ءاحان•. )ا(في)م(،)ط(:

احد.بن اه رب نياد، ين الشل رواة *ن  ٢٧٩يندرياز,ح: . ( ٢٧٤٧٠ائك)مايوداودم درا• )•، 
.( ٢٧)ص، احد الإمحام مائل ابردارئم درا• )**آ 

صعق.إمادأت  ٠٢٨١

ثتات.رجاله رشة , ١٩٢فيح؛ نندم صدرق، ت احنامل ابن لص ٌوٌل• ءٌ• ؤ٠ 
. ٥٣ت فىح م * ثتة حان، ابن م ام؛ س٠ 
ءُابنامالحنالبمري.اين: دْ 

ْددتماين-مين•
دواة•اب(من >قأ الإيمان م والخلال ، ٣( ٢ ٢ ا/ )  ٦٠٨رالثاح: احمد مدادين ردا، لماج: 
وروا.اللأاكاني.أ:نتي>قآأاا(سووواافلءنالإماماحمد. . الإماماصد. صن المرتي 

حدداقال: كلأماس>ضالإ.اماحمال، )ص«آي(: ١  ١٨٢^-؛: ٧٠بطة وابن (، ٨١٠ا-ها)،/
>س-بم•

أحآ.إساع«:
حرحاولاممديلأ.يال-كرب ولم ، ١( ٩ ٠ مأ/ الخطٍب) ل ترجم • ٢٢٠• ح م نندم اضش؛ هخ ه؛ ي٠ 

ء؛رالمش.س ءال4 انف لم دتمهج: 
حن.إماد»:  ٢٨٣

ُ؛برجالممات.اسريح. ئابعتمام ص أتنا، الأJكور الخم كام اث: فخ ه: حم٠ 



عتاب

تيمول المحميد عد بن جرير سمعت ت نال بحر، بن على حدثتى غال! عبداش، 
ولمث،/وعطاء،ومغيرة، ومنصور، الأعمش وكان ناوت ، نول ءالاعان أ/1آ\ 

الميب،بن والعلاء وعأمارةرنالسماع، حابل، ين ؤإسمايل السابلا،، وابن 
الزياتوحمزة الخن، صاحب وأبوبممحيئ النووي، وسننان مبرمة، وابن 

يستثن.لم من علن ويسون ، ١^٠ ثاء إن مؤمنون ®نحن  '•يهولون 
بنالرحمن عبد سممت، ت يقول مثيختنا بعض سمعت المروذي أبويكر تال 

الإرجاء<ال*،.نهوأصل ®إذاتركالأ<سناء، يقول: مهدي 
/Tتنال ^دالنسدازاطزإ،/  ٢٨٤ ٦١٠

اسمهت الساب وابن * أحمال ين اش لعبد المة ش كذللث، وهر اسابا، ين اعهياء ت )ط( ، )م( ا؛ي 
بنعطآ-* ت راكاني , ١ ٠ ٦ ت فىح ترجمته مرت أ رياح أيي ين عطاء ٠ لأول ا فلعل أضأ، عطاء 

. ١٨٢ت رح ترجمته مرت الساتب؛ 

لتقريس-. ٠٢٣٤منة مات العاشرة، عن فاصل، ثقة الأصل، فارسي البغدادي، بري، ابن علي؛ن؛*ٌر• ٠  ~
)آ/آم(،رتهدس)ب/أخأ([.

.٢٩١فيرح!ترجمه ابرابم، عن صيما ولا يدلس كان أل إب متتن، تته بم، ابن يو هءر؛ت ء٠ 
. AjUlIيعدراربع؛ن ت سنة مات الرابعةi من نت، تئة الجر، مولاهم الأحممير، خآلدت ين محننامل إ0 

رتهدس)ا/ا^([.مب)ا/ما"(، 
]تقريبالسادسة. وهوعن ارِلعنا؛نسعود، ثقة، الكوفي، الفم، ابنثيرمة الفقاع: ين ناية ع٠ 

واالراسل)صمها([.رهب)يممآأ(، رآ/ا0(، 
]تقريب٠ السادسة من رهم، ربما ثقة الكوفي، القعلتي، •' ويمال الكاهلي، راغ ابن انميب• بن لنلأء ا• 

)؟/؛ه(،وتهديب)م/آها([.
عننمه، ثقة القاصي، الكوفي، شبرمة، ابو الغني حسان بن العكيل بن شبرمة بن اطه عبد هو 'ث؟رمة• ين أ٠ 

([.٢٥٠وهوب)0/ ]تقريب)ا/آأأ(، نتستةإ،اه. الخامسة، 
لماعرنه.اين: بمءمىس م ا0 
ومم،ربما زاهد صدرق ا مولامم التيم، الكوني ابرعمارة • القارئ همتب، بن هوحرة >-،؛ ١٧١رة مج٠ 

V )ر\/وبما(اوتهذيب لتقريب وماتة. وتيسين أوثمان ت منت مات ، < ١^١٩ومن  /v  آ.٢)
١١٧٣الك_رئرئم وابن (، ٣٣٥/١)٦٩٧ائاح: ني احمد بن اث مد روا. دمبمه: 

٠به . أحمد. الإمام طريق من كلاهما ت ( ٧٠)ص! 
مضلع.-إ،-تاد•: ٢٨،

معود.اين يدرك لم لحز؛ ا٠ 
•١ ٣ ٨ * ح في تندم به، لابأص حماد* هوابن الأعش؛ عبي ر٠ 
.٣٥ءأمفيح: _، هوابزيزيد: عدس: ر٠ 

وابنأ(، ١ ٢ الإبمان)ذا• ثي أحد الإمام عن والخلاق ، )>_U1( ٩ الإيمازح: ني أبومد روا. دميجع: 
؛٠•احبرناثوس• زال؛ ا؛رابم ابن إحنامل ُلرتق من ١(  ٨٩)آ/  ١٤٩٩حريرفيتهديبالآئ١ررنم: 

•١١٧ l،U_( ،)الإُابميفياده

(.)>_١U0U  ١٧٤)•(روا.ابزيطآفيالإبمااكبرئرنم 



•حدثناI تال الاعش، عبد حدثنا تال! الرمنل١ا، سمب ابر*والمم، بن محني حدسا 
تله فنل ت مال ، *>_، إني ت معري ابن عند رجل مال ت تال الخمن، عن يونس، 

تال:المارا؟ أوني الخة انالوءأهوني تال: ، مؤمن؟ أنه يزعم ياأباعبدالرحمن، 
٤٨٦ىاوسالآحرة؟ؤ »ألأنسالأونى/ نقال: »اشأءالم«، قتال: نألوْ، 

حدثنانال: المش، بن محمد حدثنا نال: أبوكر، ايضأ ؤحدمظ —  ٢٨٥
نيللمكة:قال: عنإبراهيم، عنمنصور، عزمميان، ءبدالتحم1نبنيى، 

ساط»ارحوإنىءاضتحالنأ./ أ،>منأنت،؟قال: 
٦٦٦٨-ندقا/ قال: ندثاثم1دبناء، قال: -ه١ركرلضا،  ٢٨٦

ةالرحلتال: عنإبراهيم، عزالاغض، عنشان، همدالتحم1نا؛نزندِى، 
®أرجوا.تال: ، أنت،؟ أمومحن * لعلفمة 

•ح/معن أنس، بن مالك، عن سعيد، بن ئيبه حدثنا قال: ، الفرياي،/ خآتظ ء  ٢٨٧
نقال:المجرة أتن ه الني أن هريرة أبي عن أيه، عن الرحمن، عد بن العلاء 

الخدين،.وذكر لاحموزا بكم الله ثاء إن ؤإئا مؤءغ؛ن، دال؛رم علٍكم ®الملام 
مةولا أ* اض شاء إن مشع، البابط هندا من ذكرت، نيا ت الحسن بن محني ؛ال، 

إببه*ا.
)ط(.ماضالتجمت؛ناتطمن)م(، )♦-♦(ت • 'اممنيُ را(فىأا•(؛

'طبعلآ؛يءث،-تتميج*الإ،ان م الآلاني ، ١٧• عود مابن ص الحس،  tjij*ُن محم "را/هآا(؛ 
سعردا.ُاين لخض اض 

(،٣٤١/١)٧٢•)ص٩(،رىJاشيناصفياثح:٢٤^:
وساتيسوذتر.الخلميفياصاج)ا/حأا(، (، ١٨٨)T/ ١٤٩٧داينجمنيًغ.م،الآمرتم 

. ٢٨٩: فيح نحر، ايرئ طريق 
٠صحح إمثادأت  ٠٢٨٦

ايابق.الخديشر في ورد كما 
حن..إ.طد•:  ٢٨٧

علنثرية الحديث هتذا ل ملم ورواية ٠ ٨ ٠ ت فيح نندم رهم، ربما صدوق ارجمن؛ ب ،ن  ٠١٠٠٠١؛ م٠ 

لهصححلغير*، والحديث . ٨٠تندمفيحت منالثاكة، ثتة الخرتيت هميدالرحمننينبمنوب ٠ ام 
عاتثة.حديث هن شاعد 

(:ىلآثس>س٩٣/١(،رىنيفيس؛)٢١مبمجه: 
من(، ٤٧١المة)ه/شرح م رالغوي (، ١٨٠ند)آ/الم احمد ودرا، • به • • اي، العلاءص 

يإصاد،.المق، ص ( ٧٦• رص  ١١٨٤الإيانآح؛طأ؛ي اين عنداالخدين، ذر وتد بيأ. 



ءتاباممرسات

uU-TA
n-iv/T ٠ ٠

،^٥١٢ي1آو  ٢١٧مزاساء 
سوءرجو بدع، بدهم  Uaمزمن؟ ك:أثت فيقول 

آمنتت نقل عومن؟ أنت ت رجل لك نال إذا اش؛ رح-عه - السن نحند؛ن قاله 
الوت،بعد من والبعث والوت، ^، ١١واليوم ورمله، وكبه، وملاثكته، باض، 

■فلاأجيبلث، يدعة، إياي سواللئ، ت له وتقول نحيبه، ألا أحبست ؤإن والنار، والحنة 
واحذربه، بأس فلا ذكرتا- الذي النعت، عالئ اض. شاء إن مؤمن أنا ت فقل أجبته ؤإن 

أنمةمن مفن من أثورم، واي مذموم، العالماء عند هنذا  oLi. هنذامثل منا؛لرة 
اف.ثاء إن تسالم المالم،ن 
لوين،ستمان منميبن خوت\ I ت1ل ال1متي، أيوبا بن عمر حإوضح —  ٢٨٨

إمماني،ش أثمك ما ،■. نال١٤أنت،؟ مومحن • يقول الرجل عيينة؛ بن لثمان نيل ت تال 
أمقبولمعيد، أم شقي تعالئ، اف عند أنا أدري ءما  '•ا وتالل بدعة، إياي وسؤالك، 

انملاملأ؟أ./.،ا/د 

الدورتي،إبراهيم بن يعقوب حدسا •' تال أيوب، بن صر و؛ئلهى —  ٢٨١/  ٦٦٨أ/
-قال اش، عبيد ين الحسن عن مميان، عن مهدي، بن الرحمتن عبد حدسا I قال 

ارم™■•مساك؟ننل: إذانولك: : تاللأيرامم 

)أآ(فى)م(:ألض.أ.را(فى)م(،)ط{:شالأ. 
•نتل•.وني)ط(: •لأمل•، )أ(تي)م(: )ط(. )•ا(اثلأ.ن)م(، 

اه•.شاء •إن ناده; )ط( ، ني)م( )٦( •وتقول•. رفي)ط(؛ •وتتل•، ؛ ني)م( )٥( 

ءّحح.؛ إمئادء  ٠٢٨٨
اثاحل-ني ين مداه ردرا• (. ١١١)؛،٦ ، ا( ١ • ٤ الإيمان)ق احمدني الإمام عن الخلال روا. لمبمبمه: 

(.)_١١r 01U• • وروئنحر،اينطتفيالإيانأرلا  dTrhl\)w('\ح: 
.إساد#:محح.٢٨١

.١ ٠ ٠ زح: نندم ناضل، ممة الله: ءٍد ين لخن ا٠ 
جيموابن ٠ ٣، ٢ ١ / )١ ٦ ٠ ٢ النآح: ني احمد ين اش رمد (، ١١٢الإيمان)؛،٦ ني الخلال درا. دميجه: 

(،وسممن>ق)ص١١٩٤٦٧،رايني،كفيبمرمْ
.٢٨٦، ٢٨٥ا.مئنىح: 



بنأحمد حدسأ تال؟ المروذي، بكر أبر حدثنا ت تال حذمناأبوصر، — ١  ٢١ *
ا،محل١١عن سميان حدش ت قال مهدي، بن الرهم.—ن عبد حدسا ت نال حنل، 

وكبوملائكته بافه امنت فقل: أنت؟ امومن ت لك *إذانل ت إبرامم لمحب نال نال؛ 
•ورّّّلهُ 

T٦٦٩/ قال: مهدى، بن الرحمن شد حدقا ت تال أحمد، وحدقمحب نال؛ - ب  ٠٢١ / 
مثله.عنأيه طاوص، ابن عن سر، عن سمان، حدقا 

قال:الأحمش، همد حوتا قال: ت، حشا ج__وا،ساو(أقاللآا:  ٢١٠
اأبنكلمة أخاف )ن(: الأصل، *اش و؛ي ■ ومرممحتف ، حلمة• ين اعجل ت )ط( ، ني)م( )١( 

ولعلهارفيعاش)ن(سعامف)خ(. حرف)ح(، الأصل ماض ني -( fcipوجعل حدغةٍ•، 
اواينحلمة بن محل م نهل • الريال؛ *ند، ني ثاك ومناك رعكذار، احرئ نسخة أنهافي تعس 

الترحة.في ذك انظرممو ايزمخرز• والراجح-وافاءلم-اتح نخرز، 
)آ(»نالا:مانطةس)م(،)ط(.

نهوالطارحينة، ين نحل الذكور كان نإن هتذاا نمل معرنة ملن بتاء اوحن صحح، ؛—اد،ت إ،—- ا ٢ ٩ ٠ 
الخاينل؛يتال كا الثوري، منان منه وندروئ صحح. نالحر ُ*وئتة، الرابعة، اليغة من ١ الكوني 

^^نلملمامىفي-سمدباصالرما.ما(ولأ
■ل؛راباإبم، م ددُاية ايانظ 
تهنذالاياصالمادّة، وعوساسة ُءوالُاريءنإيرامماسي، محرز، منذا*وابن ّمل ان كه 
ح\خثميذ£و([نكونإمادالحرننا. ١٦٠/ ُاكهذس،)• اك؛م.ب)T/٢-آآ(، لترحمء،في: ؛،■. 

•ثردئ لم ال دنذالابمي نثليننمذ؛ ءن دراثة #، J^Uحجردلااثن الذي 
إمنادني باسه التمرح ندورد لأنه التخس؛ إيرامم عن الرائي محرز بن مل ان* لآا-"ني دالذي 

•اعلم واف ه الإبم١نؤص٨٦٢عنداالجرعندأيي،ميدني 
٦٦ اين وهو ، ٠١٤٥منة مامحتظ ة، الخاممن ، ست، ثآنة ت اليصري أبومحي الأزلي، القهًدت بن مءّه "٠ 

ْآآوهوح: ني تميم محالصنف، ونرالإماد: ([. ١٨٥وتهذس،رأ/]تمري_،)ا/ا،ا(، منة. 
التخرج.كاني احرئ س'لرن، ندمى لأل هنا؛ لاتضرجهاك م • الحال مجهول 

الإممانني احد عن الخلال ذروا• • يه • الرجمنن• من»لريذامل الإممان)»_A^( س عتل ابر روا• 
٥١ • ٧ الأتاررنم: تهدسخ ني جرير وابن ، ( ٣٢'ا/ ) ٦ ٤ ٩ ؛،؛^ ٠١١ني احد ين اه ومد ، ب( ١ ٢ )ذ،ْ 

به.جءٍّهمءن>ضالإماماس. (: )_rnU ١١٩١وابنيلأني )آ/اآا<، 
الإيمانني د واح، الإيمان)ص٨٦( عبيدش ابر - بامابدصمثحة - احرجه وتحرطارص، - م، ٢ ٩ ٠ 

١١٩٢'هأرا/«آآ(،رابنهفيالإبانةرتم: اتةح:
•٢  ٩٣ت نحتارقم ومثأتي • مهدي ين الرحمن طريثاتمد س جعبمهم )صآآما(ت 

روا•
ادّة.الممن ثتأ العري، الشاوي، هو ويحءن؛نهميق: إمنادءصحح. سرين؛ ابن —-دحر ج ٢٩٠

وتهدم،)ا/ه0آ([.<، ٣٥٣]تتر,ب)آ/
يناف رعبي ، ب،( ١ ٢ )قء احي. الإمام عن والخلال رص٨٦،، الإيمان ني تميد أبر صهبمة؛ باصانيد أحرجه 

)آ/مأبما(ءنضئدا= ١٥١٣ماوس،الآنارر؛م: 



—^s————؛تثصثمقبم
بنمحمد عن/ الشهيد، بن وحبيبا عتيق بن يحين عن نيد، بن حماد حدش  ٦٧٠آم 

إلىوماأنزو إلما باليوماأنزو  ١٧٢^نقل: أنما؟ أمؤمن ؛ قيل إذا ت تال سيرين، 
[.١٣٦]القرة: رسوب^١١٢ و\ح،ق ^؛؛juL،j J؛إنراهمم 
عنسمان، حدسا قال: مهدي، بن الرحمنن همد عن واا٠س-ادا١ — >  ٠٢٩

»لأإكهأمؤسأنما؟فقل: لك: قل إذا ،قال: عزإبراميم: عمرو، بن الحسن 
إباش».

/Tحدثناقال: أحمد، حدسا قال: كر، أبو حدثنا قال: نصر، أبو حدتنا —  ٢١١ ٦٧١

عنءنمغسنة،/ ماش، بن ، ٢١٧٣حديك، نال؛ سمى، بن الإحمن مد 
باوءةأ.أنت؟ أمزمن الرجل: الرجف *مزال ت قال إبراهيم، 

<اقطةمن)م(،)ط(.)ا(اوي*غوب•; 
بن—ض لاح احر داادك،يظءرليالت المخ. كذاش-بمح )٢( 

•الرجمة انظر ٠ عياش 

)صس(. ١٢٩٣: ٍالارس، 
ابما٠صحتح إستاد• وخم د- ٢ ٩ ٠ 

]تشريب-. ٥١٤٢سة مات السادسة، من بت، ثتة، ، ١^٠٠^، المفيص، م هممرر؛ ين خسن ا٠ 

جريروابن اهأ)ا/اآم(، ت احمدح ين اه وهمد ، ب( ١ ٢ )قء احمد الإمام عن الخلال احرجه ييرتجه؛ 
،إلاJIV•)ص؛آ7(بالغظ:  ١١٩،: (، ١٩١rبم'ْا)٢/فى;هن؛بالآثاررذم: 

.؛،<.احمد.الإمام ُلريق س جمعهم • انت' 
صعق.إمئادءت -  ٩١٢ ١ 

ائومثاممغرةينثثرالمم، رص: •زإللتآاكالث؛، دمغير؛متذامدلي محرأم؛؛'■اهمم■ ب*• د٠ 
رواحيا؛رامم، عن ال بالإدُاثهن إبرابم، دلابامن يدلى كان الأال ج ثنة الكوني' 

(،٢١٢•رآ/ لمس الصمح. عف ،و ١ ٣ ٦ ط مات سادسة، العن ننال، اكغعي إيرابم عن وائه دم 
<،ومحان)،/ْآا(،زصفساس)صآاا([.

.٢٢٥: فيح تقدم محا الخال مجهول محخ ابما: ف و٠ 
ماتالثاعنة، من صدوق، التري، يكر ايي احو الكوني، محمد اير الأصلي، صالم ابن مار؛ مر دن ا٠ 

ُا([. ١١٢)أ/ وتهذب ، ( ١ ٦ ٩ / ١ ) مهدي. بن الرحمنن مد وحمته ، مغم؛ حمن روئ • م ١  ٢١٢ صنه 
التتربفي كما ه  ٠١٢ ٤ سة مات ، العاصر، من ذاك لأف جدافي؛ ١Jاماش بن الجن ص ولمي 

انهنتن؛ لا ماش بن حن أنه حملن دل ومث . مهدي بن الرجمثن مد حمته يرو ولم • ممرة حمن يرو ولم 
١١٩٦بلأح:لابن والإبانأالكسرئ ، ( ١٣٢ / ا ) ٦  ٥٦٢س-،: بن لمداه الث وردعنكدام 

واشاحملم٠ولاثلثاانهتصحم،، اماءندا؛نا؛يضةنهرحصنينتماص، رص(آتما(• 
٦٥٣رباق؛ناءمدفياثح: هه،-ا)اا/خم(، اكم،ح: ابنا؛يت~ةتي ىدربم«بمه:روا• 

به•.؛يالإبمح؛آالل)م،؛صس>زحنينماش.



تتال اض، أبوعبد حدسأ ت تال أبوبكر، حدثنا ت قال سحاوكتاأيوتصر،  ٢١٢
وتكلم- ا؛ ةال١١ عالمنة عن إبرامم، عن الأعمش، حدسا ت تال أبومعاؤية، حدتنا 
T٦٧٢/ اننسزمبتي يودرن و\لبون ؤ / ت علمنة فقال كرهه. بكلام الخوارج من رجل عنده 

لهال قن[، ٠٨]الأحزاب:مءساب نإئنا احنملرا قد اكنسوا بنيرت رالنزمئات 
^٨٠١. >-نو»/ تال: الخارجي: 
اع/محدذاأبرء>داش،/ قال؛ حدساأبوكقر، ت تال اداآبونصر، ا_'محاود ٢١٣

كانأنه ت أبيه عن طاوس، ابن عن معمر، أحسرنا ت قال / الرزاق، همد حدسا تال: 
علنلايزيد ، »آمت،باهقال: أمؤمنأثت؟، قيلله: إذا 

منيا.

T٦٧٢/عن عزنعنان، ندقانكيع، قال: أ-نند، عن اّماد* وم. م،  ٣٩٣/
رط(.>اداةعن)م(، )ا(ر؛ال>ث 

حن.إض: ٢٩٢
ممات.رجالي وبقية كانرالتخريج. ثاح رم . ٢٢٥نرح: نندم الخال، مجهول المئم،؛ ئخ ع؛ ب٠ 
رندالأمسI لحديث الناس ا-ءننل ممة، ءسُصمغ؛ر، اامو،رالكرم، حازم، محيبن سارااال؛ م ا٠ 

)ا/يها(أ]قريب يالإرناء٠ وندرم م،  ١٩٥صة مات 4 التاسعة كجار من 4 غير• حدبث4 م يهم 
(لم١٣٧/٩وت٠ديب)

٦٥٧ح:التي م آحد ين اه وعيد 4 بؤ( ١ ٢ الإممان)ق1 م أحمد الإمام عن الخلال روا• دسميجه؛ 
منءدئاشان4 ءن>يقرتمعتال: )صهْئ  ١١٦٩: ُاينبملثمالإ؛انةاعرئرتم )ا/آآما(4 
٠■بمادة بن طريز4'يم من ١(  ٨٨رآ/  ١٤٩٨ُا-محرجهاينجريرفىتهدم4الآثاررتم: بع. . الأعمش.

١(.• • لأمئمم)٢/ ٠Jال٠اواننلر: بعّ . ّمعاؤية حدثتاابو • ؛ال 

صات.رجاله ريب - التخرج يام ندرح لكنع . ٢٢٥نرح؛كعانني، الخال مجرل اسغ4؛ ثؤع محه؛  ٠٠
ثح:بىا>آراا/عآا(4واتنرتيمالإءانح:بمآدسمبمءيه: 

(،٣٢٣/١ر٦٦•)ص٨٦(4ومداهبن١حمدفياتح:١٣ص:
يىها)أ/آاا(4ُايندمالإبالآامرئرذم:اهاا)آأ^(:

(.١١٢)ق٦ الخلال برواية الإممان احمدم الإمام وذيّ• • بع • • طاوص ابن م مسر طرين4 س جبهم 
•ناح '■^-٥ قلق ُن لتقدم 

.٢٩.^^^^ًهمامحلإ4ب،.ءدًممح: 
]ممريبوعالة. عثر سة مات 4 اعّة المن 4 ممة الحسي. احو - الئيم عمرو ابن ص حل؛ ايي ٠٠

([.٢٩٣را/"ااا(4رتهالؤي_،رلأ/ 
^^يرنممماتجتر،/إآأ(4وممدمزافيدر<«بم: 

.٢٩•



جم<ءسًمأمصث
ا.يسانت؟سل:إذاظن: تال: ءنإ؛رامم، ا-دنُاُ؛نئموينُقتل، 

.سدعوتك* نإنهم ،  ٠٥١إلا إله »لأ 
أح>رو1تال محمد، ين نمير حدثنا •' تال الحمد، عبد ابن حذاستا —  ٤٢٩

الرجلزش الادزام نال نال؛ المرادي، إنناق أبي عمرولأا،ءن بن معاؤة 
٠١به والشهادة بدعان، محه سألر؛ا عئا المسالة *إن تقال: أنت؟ أمؤمن سألر''آا؛ 

إمام،ب، ذلك عن / أل يلمن ليس ستا، يشرمه ولم دسا، ش محقت م ثعس  ٦٧٤٨
٠١بالش لنمك شهادتالث، ما ولعمري ، حديث، نمه والمنازعة جدل، به.ا القول 

بالش.،بها لث، لنفالشهادة ثركك ولا ، كيلك، يكن لم إن الحقيقة تللث، للث، توجب، 
يشكليس إممانلئه، عن يسأللث،رْ، الذي ؤإن كدللث،، كنت، إن الإيمان، من تخرجك 

علمهأن يزعم شرا"ا - ، ذللث، ني علمه تعالئ اش بمانع أن يريد ولكنه منك، ذلك ني 
وتلالثوم، وعف حيث وتف السنة، عالئ مسك فاصبر مراء، ذللث، ني اش لجم 
مايسعالث، ناو4 الصالح، سلمك مسيل واسللث، عنه، عماكثوا وكم، قالوا، فيما 

بعضإJه٠إر٧، عيثها خن الدعة، منيه من غفلة ني الشام أهل كان وقد ومثعهم. 
وعلمازهم،تقهازهم علميهم زد ما بعد الدعة، ■يل؛، ني لحل ممن العراق أهل 

منغ؛نهم ماأصاب، وأصا؛ءم واشءلتهاألسهم، منهم، >، -٠^٠١٥قلرب عأشربمها 
يصيرواأن إلئ البدعان، هنده شن نمالئ اش، يدير أن ييص ولت، ، الاحتلأف، 

.ا..إلاباش.قوة ولا ديتهم، ني إخوانا١٠ 
٠٧فاأسلافكم، / دون ، ٠٠٧حصمحتم ما خيرا هندا *ولوكان •' الأدزاض قال ثم  ٨٦٧٠

الدينبينا أصحاب وهم عندكم، لممحل دونهم لكم حمأ خيرر٩، عنهم يدخر لم 
وعوخطأ.، محيل، صريين ص رالمور، )ط(؛ )م(، ني )١( 

اّئل،.)أ(فىرم(،)ط(; )٣(، والخراباس •ءم«، )أ(في)ط(: 
)ط(.، عن)م( اتط التجتن»مابض )٠.♦(; )ط(. ، )م( عن ّاثط اكبمتض مايض )♦.٠(؛ 

(.U)__(j)،حين•. )آ-(فى)م(،)ط(:أمآلك«. )ْ(في)م(،)ط(:
من)ط(.ماقطة )٩( )ط(. ، من)م( ّاتط الجتن مابض : .٠( )٠ اياس،. ت )ط( ، ني)م( )٨( 

امّاتي''ابن صوف؛- دادؤ(، الغ ائوصري الني(، الأذين، صري بن( المهل، ابن( نرر• *"اد،أ'ر>،  ٠٠
)•ا/هاأ(ء,ويذيب (، ٢٦٠)آ/ }'تقريب الخحح. علن  ١J،Y ٤ منة مامت( صغارالتامعة، من ثقة، 

(.)_inU ١٢٠٣ي*■■ودا.اينطأفيالإُانأح: 



أشداءمعع واثذين الك رسول محمد ؤ فقال؛ بهم، ووصفه فيهم، وبعثه له، افه اختارهم 
دا/ ٤ ٢ آخرالسورة./ إلئ [  ٢٩الفتح:...ب] امحماررحماءسهإنرانزرؤنامجداعلى 

T٦٧٦/ "باب  ٢٩
اسناءث وسوءمذامخم ٢، اننر>بقر١ في 

حدمآ٠ال الوا<سطو؛، المحم؛او عبد بن محمد بن افه عبد أ؛وبكر — 0ا'ا 

ب،. ٠ أرجه ؤ؛١^١ ت تعالن ثوله ومنه ٠ أحرثه إدا وارجيته، الأم، أرجأت ' بمال التاحير، لخن؛ الإرجاء )١( 
دالهمتالالزجاج: ؤر'م،4بمم، ؤرمس'مما،بم"هومحأ وتوله؛ وؤأبمهما»تان. 

الأمرلاين النهاية انئلرت ه. نزوي ؤ ت الكتان ه ئرجى ؤ محن مخففا ه زجي ؤ دارئ • نال • اجلد 
(T'1/X ،) رجا()ا/أ\/(.ادة: لأبن.تئلور، واليان(

كانمن رش صل، بلا يول الإيمان توله: من كان من اعم اليري: جرير ابن تال الاميلاح: رقم 
قالخد العمل دون بالنول التصديق عر إما الإيمان وإئ«ا الإيمان؛ من ت ليالشراتع اذ محذمه من 

.([ ١٨٢الآثار)أ/]تهدب ؛وجوبه!. 
لايضرسمركما معمية، الإيمان لايمرسمرائه يعتمدون الإسلام زق من دقة ريم الأبر؛ اى ريال 

و\بتسمج[وصاالاللواكٍل)ا/آمآا(، وانتلر: ]الهاية)آ/آ«آ(، الكفرطاية!. 
طوائف;ثلاث يتقسمونإلن وهم ([• ٢٢١)

ضرءونولا ا يتولونهفلا - ءإق؛ا - ويلي مثمان ام يرجثون كانوا الدين وهم الألد؛ النرجُ — ١ 
وقملهاCا، تقديمهيرئ لن وكادا أواحدهما. اويغلوفيهما يكفرهما لن مضادو0 نهم • منهما 

،، وعلاتته؛١٣والإيمان الكفر مالة ش ليس الألاتقة هنال.، س والإرجاء • ا موالاتهووجوب 
وظاهرة١(  ٨٢آ/ الاثار) تهذيب انظر; سل. الفتتة في الختالنان المحابة من الوقف ؤإنمافي 

اسنوى.الأم،.التعريف طيهم ط؛ق 
الباب.المشبهندا مراد في غيرداحالن كماألهم • الاصطلاحي دون ■ فنط 

ؤإزارباللسان،به، تمديؤربالقالركنمحن؛ يشمل الإيمان إل يقولون؛ الن'ين وهم النماء• المرجئة — ٢ 
التمسكونالختنية فقهاء الدهب; يممرهنذا من وامهر منه. تثتئ ولايولاينقص، لايزيد وانه 

وقليل، الشهور؛ العقيدة صاحب الطحاوى جعفر ابر رمتهم: - ال—الة هنيء غير في - اللف بعقي،،ة 
([.٢٩ص)•الإرجاء ظاهرة ]انفر: الناحرين. من 

يالقلبيكون الإيمان إن يقولون: الدين وهم ٠ ابهمية م"؛ثة وهم • النلأ؛ اقكلعون النرجقة — ٣ 
يكادالجرد التالي والتمديق العرنة بثن والفرق - هرالعرلة قال؛ والخهم وهرالتهديؤر- ننعل، 

(فمايعدها.المّاررالسابق،)ص٨٨٢يكونمتعن.رأ-ويمثالهمالأشاعرةوالاتكيدJة. 
نرقولالمجثة والتكالمن.. الفقهاء الءلاتفت؛ن. هاتين •٠^٠ منصب الثاب يدا ني المك وكلام 
بعلها.مكان ^ا ليمه والقالأت، الغرق كتب في ^كورة كثيرة، 

٠صعيف إمحساد•؛  ٠٢٩٠
كيرصدوق ت الخافظ تال . تزيل ايويوسف، اامئنانىت اممعي عظء أم بن كير بن محمد ؛ ٠٠٠٠

منءالرائعة اللبنة من حجر ابن الحاظ وند• احمّي صعنه ت وتال حدا، لين ةالال-حاريت الغلط، 



ئت1بيع

صء0الأووني أصاتينمح،/ نال:  ٦٧٧٨
يعني!؛ محذْ من ا ١ أهاله١ علئ أصر بدعة الإسلام ني ابتدءدتر ما ت نال الرهرى، 

الإرجاءأى-
صارن حام -ه نال: ظا1ناقينأيىحانالآىطي، /  ٦٧٨٨

الأعور،التئارأ؛، حمزة أبى عن ، خراشل'ا، بن شهاب حدسا نال: الدمثقى، 
Ijliإثذو\نرلأ، ، *أوه ننال: المنج_ثة؟ رأى ني ترئ ما ت لإبراهيم دلت نال؛ 

ؤإياهم*.فإياك أمرصرممر، من والشر الأمة، علئ أخافهم 
المإوذى،أبوبكر حدثنا أ* نال: كردى، بن محمد أبونصر حدتظ س  ٧٢٩

بشر،حدمإمحمدبن قال؛ -، حتل احمدبن يعتي - حدسأأبوعداش  ٢٠ال'ن
®المزجقت إبراهيم قال • نال / جير بن حكيم عن صالح، بن سعيد حدش نال؛  ٦٧٩٨

الأزارقه*أآ،.من عدتهم ، مزرالإسلام علئ عندي أخوف، 
•_الإرجاء••)آ(فى)م(،)ط(: 'اللة•• رط(: )ا(فى)م(، 
«هماش«،وفي)ط(:ماسو)'ا(في)م(:

المراب؛وهنذاص • ( ٤٠٤حرف)بمدها 'البمارأ •' الهامش وني ، *اكمالي' • الأصل صلب في ، ٤١
ااكالي«.اماJباشغث٠ي: الثمالي. ولمي التناد لأ0ءا->باأو\بمم: 

عن)ط(.سائلة )ه(اعنات )*ل(. ، من)م( انحل اكبمتض عابض )*.٠(; 
ميىينامق)ص؛ح(.متآسالخوارج• لآ،اناعنالجينالأذدذا، 

(،١٨السنان)؛/، ٤( ١ ْ وتهذب)ا/ لتت-رب)آ/"اا'آ(، متا. رندعتعن ًالدلن، 

رام•.دل»رأ: دلكن كبر• ين سد ٌن»لرض )مرام(  ٢٣الإمماذح؛ ايرمدني ردا• نيبمي؛ 
به.. ممر. ين حدتا4حعد غال: الاحرص ا؛ي *لريق ءن )مزه٦٧( ١ ٢ • ٩ ينم رالإيانة بملة ابن وردا• 

صمف.إمحقاد•؛ - ٢ ٩ ٦ 
.١٢٠ممدمفيح:صعتف، اكادالأعوو•' مجمز؛ اْ 
.٢٠١^نندمفيح: صدوقيخطئ. هابرن"؛راشت قْ 

•الزق طؤيق عن )صْيب(  ٠١٢٣ الإبانثرنم م اينبألغ ردا• دمبمي: 
.إ،ااد»:شع؛ف.٢٩٧

(،١٩٣]تترب)ا/رميإ؛اكثني؟ صمغط، الكوني، شف، مولن ونتل؛ الأمدي: جم ين حكم ٌ؛ د٠ 
وتهلؤب)أ/ه؛أ([ا

رالخال مجهول وعر ،  ٢٢ْ مرح؛ نندم اسد،ت هٍخ ؛ ف٠ 
]الخرحّ اس يع ليس ايرحام؛ ونال ثنآ، مسن؛ ين يحٍن نال، الأشج، الاصدى صالح؛ ين عيد م٠ 

واكديل)إ/إم[.
والخلال، ٣(  ١٣ا/ )  ٠٦٢ : الئغح م اجمد ين افع ومد (، ٤٢٧ الطعان)آ/ ني معا اين روا، 

حبهمواين؛طغفيالإ؛انغرنم\>.أا)صبمأج: (، ١١٢٧ءنالإعاماح،دفيالإيان)ق،بمم،(،)^
-بم•'>،'رّبج،ّمدمحايصممينمحر-



تتال المهئان، موسئ بن يو،اما حدثنا ت تال النبي، عبد ابن خاويتا —  ٢١٨
عنعز,يحينينابيصرو\و1(لآل عزالاذرم، حدتااسكينض، 

fMTئنمٌ ام،/ ني الو؛أنلى ذلك أنل لآنرِفضَدتنرآا، »إو حدشَقال; 
٦٨• T/ بال ما أوليناثفنلأل إن / ت يمولون ونوم ونتل، زنن ؤإن كلام الإيان • يقولون 
غزإلئ النص لدلوك الملام أفم ؤ ت صلأتان الْ، مؤؤإنما صلواتل؛ا، حمى 

الم...ه]الإماء:ع7[.
 , ًَُ تالاش، أبوعبد حدسا قال! أبوكر، حيفنا ت قال وحاوثنآأبونصر، —  ٢٩١

عمروأيي بن بممن عن أبوصرد، حيلنا ذال،ت نبم، حيلناالدلتدبن 
سبمامحفىاش؛>>إولآعلاأهلدتن، نال: حديقة عن ،، ١^١٦

دا/  ٤٢ؤإئماهما الخمس؟ اكلوات مابال يمولون: ونوم كلام، الإيمان • يقولون قوم/ 
صلأتازا.

٣٠٠  —X،jG^ ،٦٨١آ/حدثنا٠،ابوعبداش، قال;/ أبوبكر، حدثنا١٠تال؛ أبومبمر

نطأ.وص »النما؛يأياكن، )ا(فى)ط(: 
التصحيف.مجاب من وهتي، ردم'. ت )ط( ؛^،)،،، ٢٣١)٢(، 
رص•.•' ؛ي)م( ا)٥( آيجب ومثد، ، .٠ صلوات. خص قال ما الضلال أولة رإ0 ؛ )ط( ، مر)م( )٤( 

ماب؛نالجعت؛نعاظس)م(،)ءل(أ,رمذين،.)♦.٠(; )٧(قي)ٍل(ت 'الغياتي*• )آ"(فى)ءل(ت 

للإرمال٠ضعيف؛ إمتادرت ٠٢٩٨
•رملت،انمحابة عن وردك ٠ ادصة ايس ثتة الحممر، ايوزدنآ، ايحاض؛ ض) ام ى أخنأ •' ه٠ 

•راا/'ا"آ(آ وتهذيب ]تأريب)|/ه0مأ(، اريعدما. م ١ ٤ ٨ متة عات 
■ ٨٩■ ز،ح نندم بت، ممة مظل؛ س لمحاك ا٠ 

دأحدز،الإءان؛رراة(، مدرص١٨رام (، T'^IOا>آنح: ايننيبتي ردا• دمبم؛د،؛ 
^فةح:آآآ)ا/مآآ(،راينبطأفيايئرنمآاآا

٤١٢نيباصرثم ربرمٍجابن ردوا. )صأص،  ١٢٣٣)_m(،  ١٢٢-م١(، )ص١٧
•اكالي الخم ا"مكام *رض من رماتي ؛*• ■ • الأورام ص الهداتي داود ا؛ي ُلدض اعن ١ ٧ ٤ رآ/ 

كسايته.للإرصاوا معيق، -إمحظد1ت  ٢٩٩
.٢٢٥زح; الخال،تقدم مجهوو اام1م; شخ ه؛ ل٠ 

^^مرقا^،ا)أ/؛لأا(،أ،ها)أ/ابما(س>ساسلين
السابق,الحدث وانظر ٠ به ٠ الوليد• حدثتا ٠ تال المساح، 

معف.ييه إمئاد•؛ - ٣ ٠ ٠ 
تفيح ترجمته تقدمت ٠ تيه مأغتالن، مته سلمة حمادبن وسملع ٠ امحلط صدوق الماتب؛ ين ^١١٠ ءٌ؛ د٠ 

٠١٨٢

كاراسرج.متابع عه وهو-ج٠ولالحال. ، ٢٢٥،ه;ءخث:-قدمنيح: ٠



بنعطاء عن سلمة، بن حماد حدثتي ئال؛ مهدى، بن الرحمن عبد حدثنا غال؛ 
•المئاتزأ مثل المرجة ُّثل نال• جير، سمدن عن السالب، 
اش،عبد أبو حدثا ت تال بكر، أبر حدثنا I تال أبونمر، وسو'رتنآ — ١  ٣٠١

ليتال تال! أيوب، حدسا تال؛ زيد، حمادبن حدثنا تال؛ مرمل، حدثنا قال؛ 
»لأتال: فال؟، بلن، قالت: ق\لرئ: ألمأبما<.عطإقرآ،؟ا تر: بن مد 

منرأئ إذا للمسلم ؤيحق ذلك، في شاورته اوما أيوب،: نال ، •رجرأُ فإنه نحاله 
.ووتها0اايأمرهل؛أ أن يكره ما أحيه 

 /Tقال:نمر، بن افه عبد حدسا قال: اش، أبوعبد قال: > ب. ١٣٠ /  ٦٨٢
غيره،.عالئ الثاس أدركنا محديثج، ارأي فقال: - المر-أئة وذكر - منيان سمعت، 

قال:عمرو، ين معاؤية حدثنا قال: افه، أبوعبئ• ؤحلأتتا قال؛ ؤ ج  ٣٠١
وقتادةبمحين كان قد الاوزاعي: تال قال: - المزارى يعني " أبوإمنناق حدثثا 

ارلت«.ر\(في)ط(:
بعدمات اكالثة، عن ، بالإرجاء ري ء-ايد، صدوق، بمري، العنزي، حتيب ابن مر )آ(اطالق،ت 

.([ ٣١ره/ وتهذم، ، ( ٣٨•)١/ اكعض.تتنري--، 
ا.اعر•.لماله: وني >؛(فى>م(ءءرواضحة، س.نرم(،)ط(. )م(اقال«: 

٦١٦:الئهح ني احد بن اف ومد ، ب( ١ ٢ الخلال،)ق٦ برواية الإبمان ني احمد روا• ه" 0ٌجٌ ً
به.. كلهم.ن>ضءءلا،ينس.(: Uv)._- ٠١٢١٥يا/^بمرنميطأ وابن )ا/آام(، 

حن..إع،ادأ: ١٣٠١
ناصرة.عتابعة توع ويد  ٠١٩٢فيح:تقدم سئالحفظ، صدوفا ٠ إممامل ومرابن ^^٠ ؤه: ف٠ 
لكت4متاحكعاثياكحرج.٠ ومرمجهولالخال، ، ٢٢٥م٠يح* ءثيحاكتمح،ت ب• ر٠ 

٦٥٩افين١حدفيايةح: رمد (، ١١>ق،آأ الإيان احد؛ي ام الإمعن الخلال روا. ِب: 
وروئنمر.ايرلإاوتيالإيماني4. )صآب'\(ي>ضالإماسد.  ١٢٢•وابنط؛نرتم >ا/مأم(، 

اآآرا/،ام(:كلأئ.نشسإتا"مليناسدفياثح: بن ومداه ،آ)صمم(، ح: 
-بم•ايرامم'ءنامب-

رجالوبقية التخرج، كما؛ي متاع لكته الحال. ومومجهول ، ٢٢٥:فيح تيرم الصم،• دوهتُشخ  ٠٠
الإمادثقاص

دسالررذمح،، •^،k، وس الكرُاتي، إصمامل بن حرم، طريت، س الابمان)ق،آها( ؛ي احعد روا• ديربمجه؛ 
بطة؛يوابن 'اآ)ا/اام(، ال-؛ةح:احمدم بن اه مد وروا• ان. حبن ين الحاحمدبن اريت، 

به-• كلأماس>ضا؛نءءر. )صهه،ي(:  ١٢٥٢الإبمرنم
ابته,كحن، إصقاده؛ ٠ ج  ٢٠١

• ٢٩٤ممة،تتد'متيح: ساد،لينصري؛ د٠ 
•امحب >تن، ص ٣، ١ ٩ / ١ > ٦ ٤ ١ ال-نةح؛ احدم، مدادين ردا• دمبمه؛ 





عصت

٥^^ت قال مزاحم، بن الضحاك عن بيط، بن سلمة حدسا ت تال ومع، حدثئا 
الخيري،حد ان مل ^وا ت فقال الخةال١ا، يحل اض إلا لاإلثه قال/ امن عتد0؛ 
الغراتص*.وتنزل 

سمعتI قال الخميدى، حدثنا ت قال عمروالعكبرى، بن خلف ا'مر؛ا —  ٤٣٠
تينولون والمرجئة وعمل،، قول ءالإممان I ينولون المنن )اعل يقرل وكيعا 

المنرعةا(.ءالإممازت يقولون؛ والخه،إة االإممانقولا، 
القرآنرددت له يقال العمل، دون قول الإيمان I قال من الءسنت بن محهد ؛ال 
العفليم.بافه وممزت ايلمن محول من وخرجت ، العلهاء جميع عليه وما والثة، 

؛إن؛ال':بمَذاتم
بالصلاة،أمرهم *ب،إيمايهم، صدئوا يعدأن المومتثن تعالنأمر افه إف له• /قحل  ٦٨٠٨

محوممشدة مع ذكرها يهلول كشرة، وفراتص والخهاد، والخج، والصيام، والزكاة، 
الثديية.والعقوبة النار فيها الممريط علن 

الننل،منهم يرذ ولم ذكرنا محا الومنتن الذ-تعالن-ذرضض أف زعم نمن 
*"fM  أمرلماك5امل تعالئ اش قال ورموله.،/ افه خالس فقد ءئهمل'اا، بالقول ورصي

لكموربت تعمم عنكم رأئممت ليكم لكم أكنك اتوم ؤ ت قال الإرنلأئ؛الآء٠ال، 
وقال، ٢٤١•ضالإضم'ضض..!الشي.: وقال الإثلآمد1اه]الاسة:م[. 

|ز؛رك'اثة،ش'كننأ)ْ(

فقدوالعمل، القول دون العرفةالا"ا ءالإهان ت قال ومن النش؛ مخي؛ن ؛ال، 
•بماذا•.)آ(في)م(،)ط(: (. ٣٣٠)ا(ممدم-ضبفيص)ا/ 

.٢٦٨)ه(ماوم؛يحت  ١٢٠١)أ(تةدمثمريح; ١ ءمداضل٠ •ورصي ؛)ط( ؛ي)م(، )٣( 
الإصالآم؛نمقالات اطر: ١ ا-يهمة •ر-بمثة من يعد• من حاء رمن صنوان بن البمهم غول منيا )٦( 

للأفري)ا/*ااأ(فاساوئ.

عنالإرنال، كشر ّرق ٍالالمامانى، ابرمحمد ار؛ ايوالتام، الهلالي، ز.اج(• *س اليناك ْ  "
رتهلب)،/*اْا([لأ(، ٣٧٣لم.ب)ا/ُاتمدالأه. ة، الخام

ءصدءٍرالث اجد، لم دميجه: 

؛٠.ء ناالحم؛ديؤ )ْ/ا<ها'(عن>ضحشلتال:  ١٨٣٧دب:؛اعأللألكاشح; 



نولهعلئ إبليس يكون أن ولرمهل١، ، هول* ءالإيمان نال من مقالة من بأعظم أتن 
ربؤ ونال! ، [  ٢١اخجر؛ ] ه أغوبمي بما رب فال ؤ رثه، عرف ند لآد4رآ، مجرمنا؛ 

T٦٨٦/باض عرiتهمل٤، JCاليهود.يكون/ أن ولزمه [، ٧٩ومورةص: ، ٣٦]ا-دجر: فأنظر'ثيرىب< 
م>أآ/ع|تاءعمب< ا بمرئون كنا بمرإون4 ؤ ت نمالئ اض قال مرمنبن، يكونوا أن ، ١ وبرسوله 

ءد٨ ٤ْ / ورسوله. اف يعرفون أنهم - وجل عز - فئدأحتر آ، ■٢ • والأنمام ، ١٤٦لقرة؛ال 
عالماألأملاممروند ؟ ٢٧١اكرقuنالإموuناممرلهم: رمال 

ينجيهمولا بينهما، وما والأرض الموات حلق تعالئ اف أل يعقولهم: عريوا ند 
اض.لأيدعوفإلا الشداتد أصاسهم ^١ ١^، ١^؛والجرإلأ فللمات ني 

المرنة^.الإممان: كلضؤلأء.ثل.ننال: فالئقرض.إزالإيمانالمرنة. 
اف.النحشإةر؟،لمنئ ال٠ثاJة هنده قائل علن 

ا،لأالديزأ' وعلماءالمالمن والئة، الكتاب مول.والحمداف.قولآيرانق بل 
يمينياتصديقا بالقلب. معرنة الإيمان أن ت لهم ذكرنا تقدم وقد ذكرهم، محن يستوحش 

٦٨٧آ/يجزى لا الثلاثة، بهنده إب/ مؤمنا يكون ولا بالحوارح، وعمل باليان، قول و- 
ذلك.علن ف والحمد بعض، عن بعضها 

يوسفحدسا I نال صاعد، بن محمد ين يحين محمد أبو حإذكثآ — ٣ * 0 
٢١ليل١ قال نال: عزالرهرى، اتب، ايبن عمناء عن حرير، حدثنا قال: القهلان، 

شبابالله يشرك لا مامت، ارمن I ه الض عن جاء الذي الحديث مروان: بن الللث، همد 
رلازإيى•-)آ(في)م(،)ط(؛ يحذفالواو. ،لنمه• )؛(ني)م(: 

•ايريهم• )،(ني)م(،)ط(ت وءو"؛ءءلآ• •اننلرتي'، رم،؛ رن،، ر'اافيالأصل، 
أص.)تما(في)ط(زادءاوي1:أاوسأ. )آ(في)ط(:»ورملخ•. )ْ(فىرن،:

وثيعثله. أالعرنثأ كلمة وعلن حرف)ج( •ءثلأ كلمة ئن جعل الأصل وش مهومة. غتر المارة ، ٨١
لولموبهنذاالتصحح. ثعلمإعلمها. لكنه اعوموذاوJعال٠احرف)صح( كلمة جعل الهامش 
علنمؤمنون. هنولأ، كل المرنة، الإيمان إل نولهم؛ الملن عنكذا؛ فتكون المارة تضح - ثعلب 

•)؛ا(الي«:صادلة.نآ• أالأذالا. ر'؛،فيرما;را،،فى'رن،:ؤحثة،لخةالهأ. 
صعيف.إمثاد•؛ - ٣ ٠ ٥ 

،١  ٨٢ت فيح ترجمته نقدت ( اختلاطه بعد منه جرير وسميإ اختلط، صدوق، المالب؛ ين عطاء ه•* ؤ٠ 
متابما.احدله ولم 

الصف.غير محي \جن• لم دمحريجه: 



يااممِ ٢٢١^،يدهب ءأين له: فقلت ال: قمرقار١ا؟ ؤإن زنى ؤإن ا-بمة، دخل 
الفرص.ونل االؤتن؟«ثلانلالآموص، 

كإممانإممانه إن ت يقول من نول - اض رحمكم - احذروا النسئن؛ بن نحمد ؛ال 
هتذاالإيمان. مستكمل مؤمن وأنا اض، عند مزمن أنا ينول' ومن وميكائتل، جبريل 

اهلالإهِ.كله.ذهب 
بنبن، نيئ ^ Li، ٢٣الأنناتيلن1ان آبي بن ّهظانن\ق - ٣٠٦ ٦٨٨٨

تتال الاوزاعى، حدثنا ت تال محمد، بن المالك عبد حدثنا ت قال الدمشقي، عئار 
ا.عندالله وأنامؤمن حقا، وأنامزمن الإيان، مستكمل أنامجومن بدعة؛ ص *ثلاث 
Yقال الواصعلن، الحميد عبد بن محمد بن افه عبد أبو،تر حذاتتا س  ٣٠ Iحدثنا

بنناغ ت قال الهلاتقي، مليم بن يحين حدثنا قال اكثان، مومئ بن يوسما 
 ٦ t /إف، محمد/ أيا يا له! حاليس له نقال متكة، أبي ابن عند كنا نال المرثس، عمر د آ

أبيابن افه عبد فغضب وميكاتيل؟ جبريل كإممان إيمانهم أن يزعمون يجالسونك ناما 
محمد.ؤعلن بالثناء ثقاله حتن *ههو• ■بمريل تعالن اطه رصي ما •' ونال مليكة، 

صاحكموما ٠ ؟من نئاعرفم * مك؛ن النرش صدذي إرْ ذي * f-Aدّول فول إل ؤ ت فقال 
ارأفأحعل/ت مليكة أبي ابن قال محمدأ.، ت يعني [؛ ٢٢-١٩التكويرت ت ب ؛مجون  ٦٨٩/T

ولأح<اااأتيااولارت . . لا. مدان؟/ كإيمان ح؛ريلو-يكاتيل ْْ/ن 

أس«.)أ(فى)ن(:)ا(تخريجهفيص)ا/،مم(. 
•حانينابي-نانالأثني«.)•ا(فى)م(،)ط(: 

صعيف.إمحثاد•؛  ٠٣٠٦
٠التامعة »_ ، ا-لحاوست، لين لعنق، صثعاء اهل من الرمم، وهوالحميري محمد؛ ين اللك ع؟د يه؛ ؤ٠ 

([.٤ ٢ ١ ر\"/ وتهذيب )ا/أآه(، ]تتريب 
hjM :** إبانًف؛٠. .)ص؛صس>سعثامينظد.  ١٢٤١اير-بماينطةمالإبمامئرتم

اللك«.»ا،وب معرا: بن اعدالس دل 
.إ،اادأ:بفف.٢٠٧

.٢  ٠٨نرح; نندم الخننل، ٍئ صدرق— حتم؛ س ت،ص ب ٠ 
٢٠ ٥ ٩ ت ح *ي نندم ٠ نت ثقة عم. ين ثاجع ر٠ 

نحو.ردرئ • به • • نتم ين ص طريق س م١؛ )ص١٢٨ ٢ رقرم؛ اغرئ الإبانة م بطة ابن ردا• ٌم،ج*؛ 
ارلمتكة؛ آبي ابن قال ت عمرتال بن حدثتاناع ت تال حدثنالكح ت تال احل. الإمام عن الإيمان فم الخلال 
ا(.١ رق'ا، علهماال—لأم• رمكابل جميرأ إبمان ملن ايمانه اف ُنزعم الخم' يثرب يزعراره نهدان 

مدأ.( ١٢٧• ا/ ) ٨ • ■٢ الئأح: احمدني بن عداه روا. تتكة،نذا، ابي ابن تول )٠( 



.الشراب^ يصحومن لا رجلا لكن عهدان، رأيت اتل •' ناغ تال 
وأتننمالئ، اش علن الفرية اعتلم نقد محنيا، نال من اينسن: ين نحند قال 

القال؛ من أن يزعم اكالة هنده قائل لأن ؛ العالم-اء جميع يتكرم ومما الحق، بضد 
رألسولأاهماحشأن؛نوهارآ،، لمتضر،اعائرأنِسلهارا،، إكإلأاش: 

منكر.محنيا سواء، يكونان والفاجر، شنا ذلك مجن يثاشر لا الذي القي، البار أن 
الهالخاتوعملوا 'كاأذينآuوا و؛ئنلهم أن المئات اجرحوا الذين مب أم ؤ نمالئ اش تال 

[.٢١ا-بايت:] ب يحكمون نا ماء ومماتهم مناهم مواء 
نخلأم تجرالأرض كالممدين المالحان وعملوا الذينآمنوا نجنل أم ؤ تعالن؛ ونال 

إناضالأياشل، اكالةادكرة; هندم لقائل ادنجنكائاده]ص:لأ[بمالأما; 
فضلحتن المالحان، أعمال في الومتئن محن العناتفتقن يسول؛ن لم نمالئ اض 

المنحفل ثن أنمى نن ثتكم نوى بلا ؤ ت تعالن اف قال • درجات بعض علن تعضهم 
T٦٩/.لا-ددي،.: الح«ثىهأ؛ا الك وعد وكلأ وفانلوا بمد من أنسوا الذين أظ(درطمن/ وفانل؟نس 

•بعض علن بعضهم محل أف بمد بالنش، كلهم دجل عر فوعدهم •١؛؛• 
سأٍلم الضرروالمجاهدون أولى عتر المومي؛ن من القاعدون بتوى لا ؤ ت نمالئ وقال 

ال:قثم ه درجة القاعدين على وأمهم بأموالهم' النجاهدين الك نمل وأنمهم باغوالهم اللب 
ا/د ٧٤أنت1تى الدين قي اللحد يجوزلهندافكيف ْآ[/ ]الماء: ب النش الك كلأوعد وؤ 

حقااأمؤمن أنه ؤيزعم وميكائيل؟ا وإممان-مريل، بضإممانه 
Aقالمعيد، بن سويد حدثنا •' قال الئلوايي، بممئ بن أحمد حلأتتا —  ٣٠

»يرذدها•.)أ(في)م(،)ط(: »أنعمالها•. )ا(؛ي)م(.سءةفىسانى: 
.٠.. انحل. وماش)م(: )٣(نررمل(، 

الحديد.مور؛ من العاشر؛ وعي الأية، ل*لاآكل ا؛ي)م،،  ٤١

,صعق مه إماا؛اد،ث ء  ٠١٢ ٨ 

.١٢٠٧تندم؛«sX ٌدوقيخض■ ئءاب،ن;؛راش؛ : ب٠ 
برافض حدسه، عن محالمى ضارسلس عمي إلأاثه نمه م وهوصدوق ميلمرمحمد؛ ابمأ؛ ب و٠ 

.٢ V ؛يرح: النول، محسن ابن 
الثالثة.ص رمماارمحل، مت ثقة، المرة، نزيل الدتي، ايوالحارث، محولاهم، ، الجنم، ذ؛ااد• س؛ن ٠ٌ 

•ظلالرانئلركلأمالآuتيضثاالإمادفي: وتهل.ب)آ/آآا([. لهميب):آ/مأا(، 
=-مثاعتيثهاب. ١(؛  ٤٣نة٠)١/ ال كتاب 



اش.رسول أن هريرة: أبي عن زياد، بن منني عن حراش، بن شهاب حدقا 
يشرقونوقدريت، مرجثت نهم إلاكان أص، ال4 رامتج٠عتر١ نلي، ليا اش بمث  ٧١٠تال 

انالسا، بصن ان يعلى / واشدريت النن-بمثان لخن الدصار ألاؤإن بملل، س أمر١*؛-؛  ١٦٩ ٢^ 
آءرهمرأ،«.

أبوحدثنا ت تال شيبة، أبى بن عتنان حدقا ت تال ا'خمانااكريايى، —  ٣٠٩
عنأبيه، عن أومحني- علي - ٢٤نزارأابن أٌُُبرنا • ئالا بثر بن ومحني أمامجة 

الإسلامم لهما لس أمم من ااصممان الني.; نال ت ئال هريرة، أبى عن عكرمة، 
والمدرإةأ.نمجب؛ 

/Tقالالأيهناري، ثعبة بن محني بن ، النزل أبوعلي حديتا -  ٠٣١ /  ٦١٢
أث1تبمتأ.)مآ(ني)م(،)ط(:

اأوأحد،دم•.نيادة: ور)م(،)ط( ، وبمدهاحرف)خ( •احدمم•، ت الأصل،)ن( ماش )'؟(،ي 
•ا.وين«.ره(ني)ط(; والخرابالشن. •يزادا، )ل(فى)م(،)ط(: 

•• ثعاب عن نالمع ين الريع تربة ابي من'لريث، ( )ص١٨٦٧ '٢ ٦ رنم اعرئ الإبانة بملة؛ي ابن درا• مبمبم• ٌ ً
(.١٨• )T/ ١ ٣^١٤ رغم الأتار وتهيب امرامامأ، عن غالب ايي عن اليري جربي ابن نعر• رروئ • ؛٠ 

وتذلكْآمأ)ا/آ؛ا(. نىنيءامنمر.صساذينملمفوءاح: الشطرالاخيرت. 
•اءرز*' ولم حمن يئزيدبن الولددمرمحن بن بمة رب •' الهتثم نال، ٢( • ٤ الجمع)V/ الطرانيكمام 

والحديث٠ أعلم واه محو، >_ ( ٣٩١رم/ الكير اكاييخ م ترجمة له حصن( بن )زيد اللتة ث. رم 
ابنعن دم بن بموتي واعد بمحء ألا ت وتال النغا •لريتر من التتاب العلل م الخروي اين ذكر• 

(.١٥٠)ا/بمإا، كثيرا؛ يخش اكان ت ■مراص بن شهاب وكذلك *كبرالتدليس؛ ■ توله حام ا؛ي 
٠اعلم واه ، لير• الحس الن بنواحي• يرم نالخديث وعليه، 

صعيف.إمتادءت  ٠٣٠٩
]مربرآ/حبمآ(،٠ السادسة من نحعيف، ُ>لنبميحاش-م، الأصلي، حيان وحوابن لزار؛ ي<ت ن٠ 

والكامل(، ٣٨٩^y/ يب JL٠وت٤(i ٥ )t/ ]تتريب ٠ السائمة من أيضا، صعيمج رارت ين علي ابمه ومهت ٠' 
التخرج.يي تؤعكما ند لكته ٠ ( ١٨٣٨عدي)ه/لأبن الضعناء قي 

ابنعن تكذيب يبت لم بالمر، عالم محت ننة • اصدبربرك، ماُّ<' ابن مولن عداض، ابن مر كرُةت ء٠ 
وتهذيب٣(، ٠ )t/ تتتريب ذلك. بعا- ت ونيل ١ه، ما٠ منة مات الثالثة، من بدعة، عنه ولايسن عمر، 

/U<٢٦٣.])
دلس،ريما ثت تتة مشهوربميته، أبرأسامة، الكرم، مولاهم بنأصاٌةالنرشي حماد عر اماية• م ا٠ 

وتهذيب)ا/هها(4 ]تقريب ٠  ٠٠٠٢ ١ ّة مجان التاّعة، كبار من ٠ عير• كثب من يحدث لأخر• وكان 
M^/T)
٠وتخريجه التالي الخديث اننلر دميجه؛ 

السابق.الحديث م الدكويين واهه ترار ين علي لضعمآ ١ صعيف إمثادءت  ٠٣١٠
=(، ٤٤)آ/ ]تترب >-. ٢٥٦ٍنة مات العاشرة، مجن يتشيع، صدوق، الكرم، ال٠ريقيت النذر بن لي ع٠ 



بنوعلى  ٢١٧حدقا نال• محل، ابن حدقا ت نال الطربمى، المنذر بن على حدقا 
أممن ®صممان اف.؛ رسول قال ت تال ءنا؛نعجاس، عكرمة، عن ^٠١^٢^، 

امجاترضه.^ني:
٠٠٠

٦٩٧٢اصُةسدضنش 
سا*ح4اواوضالآصرآمموثر

هاءالقد*،رن اهتاب، من يمءار|ءزءالراى 

ءنءكرُةمزأيه، نزار، ^،؛0 سنملمة: طرق س المالئالاخرئ وش التح• حمتع )ا(ئ-ا»ي 
آعلم.واش وتآختر، تندكم ب ثلعل . ^< ٧١الطريق كماني 

'؛زاد••)أ<ز،)ط(:
الراح،الخزء بملوم الثالث الخزء 'آخر ■ ونهمايدلأت • )ط( ، رم، ُن •-اتط التجمتثن يثن ما ؛ ٠( - )٠ 

•الويل؛ ونعم اه وحجنا 

AU/^wW.])!"
٢١٤٩اكرمذيiيالتدرح: ثروا•: • *ين من لم لانتجر؛ ٌن،رق دري الحديث عندا دمبمج*ت 

ح;اث عاصم؛ي ايي التدعآح;آا')ا/،1(،را؛ن ثي ماجه وابن ، —ن• ح 'رب ونال'• ( ٤٥٤)،/
راينسيفيمفياس1،)ه/خمخا(:، ١٤٦٩ض١لآمح: 

الإيمانني بم د احص الخلال ودرا• • ماس اين ءن ؟كرمة ص ا؛ءه ص نزال اين ص جميمهم 
٣٣٤راينام،ئءمفيافةح: آأأ)ا/هآم، وماواهينا-ساومكح: (، ١١٢٧^

راين؛طثفيالإبانةرثمهالا)آ/؟يا(،  ١٤٦٨، ١٤٦٧رااد_ري^يو,بالآثارح: 
تنرالئام: ماس• _l^، عكرمة، ص تزار، عن -سجا، ين الخام رتق من جمبها (: ٧٧٢)

الخديث،.]اكزس،>أ/أاا([.
راينجريرنىه.م،الآئاررالخف،فياكارخ)ْ/مأم(. ^ A/\)UTاجهنىاسح: ابن ودرا. 

ائوردوا. ضصاسوجا;ر. 
(٣٦٧اكارخ>ه/ني رالخف، (، ١٨•رأ/  ١٤٧١رالفريفيثماوس،الآتارح: \أ)صس ح: 

لنمالأنأر رتيدب اتجرى يدرا• • تمح لا وكلا-ايدعم صر، اين •لربج، جممهممن 'منكرا؛ ونال: 
كمارالاوط، عنداليراتي؛ي اض »لريى الءلر3،: عتاذ• راصح واني حدينأ •لربج، )آ/•حا(س  ١٤٧٤

مرالمح؛ ررجادرجال الدرانيمإالآو-ءل، •روا. الهثم: ^vUJ فيأادبمع«ص/ي'أ(؛ 
نيبملة رابن (، ٢٥٤ره/الية ني ابونميم انس؛ زق من وروا• ُءوممة" ادرُمح، موس ين *ادون 

تنكرس>3،اخرئصواثلةوجان
العمالوكز اكابلأينادزي)ا/أها(، العلل رانئلر: وممف. •ولوع ينز وكلها ممد وايي 

العبردعون داود.ع ايى لن شرحه ني: البيع احادبث، علن القيم اين كلام دانقلر را/ماا-هاا(• 
منهاIالوترف ؤإنمامح ٠ معينة الرنوعة الةانرية أحاديث كل ٠ اليمحاؤية:ثارح تال (. ٤٥رأا/أ 

رصه-آ(ءل.رابمة.









,/,,,]ا-بزءاراع[>'< 
ْئمتوكك ^زمبراؤعليه ارجمّن برسراٌ 

»ّآ«اب
\شثنموهوه

٦٩٧ ١٦أهل • ض والحمل الوكيل، وتحم ، وكمئل'آ، اش حص / ت الصين بن محمد قالا 
رتديمعالئثواترنعمه، أحميم والكبراء، والمنلمت والبقاء، والعدة والثناء، افد 

كلعلئ الحمد فل المحمي، يحب الكرم مولاه أل يعلم من حمد مه، وغإحاته 

حزءهنهتا *ومرخ •الذي يتوله: أسعها وفي)م( ، )ط( ، ورقي)م( • )ن( الأصل، م لت )١( 
وملم.وآله الم عك اّتج وصش ذكرما تهدم الي الإجزاُ س جزُ تك يم لطتف 

و>م.اماور،اهاكدرا. والنذر: الأمم، أاش'ت: ة1لاولمانى: القفائوالخك؛. )■ا(اش'نواهون: 
النهايةوانغلر؛ (، ٧٤مائة)تدر()م/ العرب، ]لسان الأمور. من به ويحكم ، القماء من دجل عز 

والنول،والإرادة العلم يو»ق حال وملن وفت، ني شيء 'وجرد وحاصله؛ . ([ ٢٢الأير)أ/ لاين 
أوجدمجاتم ليجادما، الأشياءتل مقادير وكتم، علم تحالن افه آل رمو٠ (أ' ٤  ٧٧/ ١ ر١ ايارؤ، ]فتح 
•١([  ٨٨/ اياري)١ ]دح ■ ؤإرادة وثيرة علم عن صائر محدث فكل . يوجل آ؟ علعم ن، خما 

امنال يلزمنا 'لا متكلعيهم: يعص وفال • الأشياء من اه ئدر بما التثذي_، إلئر يتبون توم واقية؛ 
يبوذلأئهم متهم؛ غوثه 'ومنيا قال؛ يه،. أولن آسه ومن عروجل، اف عن المدر لأئانتم، اللب 

(كا,مثJاالأسمضهمئتسمة٧٥/٥سن>]انفلر؛ ولألكنتوا•. القدرلأشهم، 
([.١١٥)ص اللحاؤية، ]شرح أملب. الأولئ الطاتفة علن التمية لكنت ؤإن المدر، إبان في 

تأمام ثلاثة إلئ القدريتممون في والناص 
\طاتنتان رهم - اياب به-ذا انمتيون وهم نير- لا ٠ بمرلرن الدين يمم ؛ ^١٠- ١ 
نلالوحودات يعلم لا اض أل ثرعمون وهنرلأء * وجردها نل بالأشياء اض علم سبق تنكر طائفة آ- 

وجودها.
يخالقالإنسان آل ؤيرعمرن والخلق، المشينة عموم يتكرون ؤإنما ٠ العلم تنر وطاتفة - ب 

اكزلة.وبملهم: وهأؤلأءهمجمهورهم. 
والمشيثةالمدرة العبد عن ؤيتنون أفعاله، علن مجبر الإنسان بال الماتالرن وهم ممهآت اي■ ٢ 

والأخبار.
والإنبات،الغي ثنن متومطون نهم الخق، إلن افه هداهم الذين وهم رابماعا؛ المط أهل - ٣ 

يشألم وما كان شاء وما يريد، محا إع يكون لا وأنه فدير، شيء كل علن اش أف يإبات الناة فيخالفون 
ولكنهاواختيار، وثيرة محشيثة وله حقيقة، فاعل المد أن إبان في ا'بيرية يخالفون كما • يكن لم 

أعلم.واه والستة، الكتاب نصوص عليه دلت ما وهنذا صيحاته. واختياره وندرته اش عشبة نحت 
الأصل،)ن(.هامش في مجغافة وهي )"آ(صاةطةمنرم(،)ط(. 



الأوينمتد المير، السراج النذير، البشير علئ ، وصالواته١١حال، 
المثتحسى،أصحابه وعلئ العئ-؛ن، آله وعلن العالين، رب رمول محمد ذاالث، 

الوبن.أمهات أزواجه وعلن 

المدر؟في ميما عن مال ماثل ،إن بعد; أما 

١ننصح أثا - ممدمنا تخرم أن نبل ت ذلك م فابواب  الأئه ونعله ا ^٢ ١١
/Tيحن؛ ٦٩٨vaJlLI ^ ،لبافأُاأ، ّمر من محم/ المدر لأل المدر؛ عن والحث، التنقير

يامنلا ثم به، يؤمنوا أن العباد علن واجب حيرأوثر من ا،لقادير به جرت مما الإممان 
محلريقعن تضل العباد، عالئ الحارية افه ممقادير ضكذب المدر عن يبحثا أل العبد 
الحي•

اتدور؛ كون حض أهة وماأذز؛ف، يالله، ولايالسزك ط امة ،تلكن' ®٠^١ ٠—ال.: 
.، ^^٠١٠اككذيجا؛١١٥أمر،نالْاوثنكها 

قومعن بالعهم كما خقق. - الصحابة أن ولولا الله• رحمه النش بن مخي قال، 
وسجوهملا"ا،نولهم/ عليهم قرئوا بالقدر، وكذبوا الحق، ^؛*، عن ثردوا صلال د ا/ ٤ ٩ 

به،وكدب القدر، فىلَآ، تكلم من محبوا بإحسان لهم التابعون وكذلك وكمو٠م، 
المدريةمجالسة عن ينهون لمين الأئمة وكذلك مجالستهم، عن ولهوا ولعنوهم، 

/Yعلئ/ردوا هؤلاء أن فلولا مذامهم. قمع للمسسلبن وبينوا • مناظرتهم وعن  ٦٩٩
وشرهحيره  ٢١ت؛القدر[ل الإممان بل القدر، فىل٩، الكلام بعد-هم من بع لم المدرية 

•للسار•.)آ(فى)م(،)ط(: •وماكاه«. را(فى)م(،)ط(: 
والنة،الكتاب من اكونف اناب عندا معرنة اسل ت اه رحمه - معاني الابن الفلمر ابر يقول )٣( 

شماءيبلغ ولم ١^٥، بحار في وتام صل فه التونف عن ندل فمن • والعقل الماس محض درن 
وصربالخبيربه، العليم اختص تعالن اهله امراد س سر القدر لأل القلب؛ يه يهلمثن ما ولا العض، 

ولامرمل، مي يعلمه يلم الحكمة، من ملمه لما ومعارفهم الخلق عقول عن وحجبه الأستار، دونه 
تنقلأءنفتحالارى)اا/ييل([.ملك.ترب•. 

)آ(محاتطةءن)ط(.)ط(. ءاقألةس)م(، )ه(ا،رعا•; ابدوءابالهمز. )أ(فيالأصل:
ايبيزا•.)ط(: )٨(في)م(، ايالقدرا. )ط(: )ىفي)م(، 
القدر،.في )ن(: الأصل، )•ا(في •ءشالقدر•. )ه(في)ط(: 

هناك.وتخريجه ، ٣٨٨، ٣٨٧رنم تحت منيا س1ني )•( 





إئئئ^ئ^^^^^^ددكت1ب؛اإهييمة

لهكتب فما يس إنان وكل الدنيا، إلئ أحرجهم ثم أعمالهم، وكتب أرناتهم، 
•يعليه 

الأتر،فلغوا لخلقه، يالبلاغ وأمرهم وحيه، عاليهم وأنزل رسله، بعث نم 
جرئومن يومذآس، أف تعان مقدوراش في جرئ فن قومهم، ونصحوا ربهم، 

نرسومغكم كابر نمنكم ■ففكم الذي هو ؤ تعالئ اممه نال كمر، يكمر أن مقدوره في 
صدرهنثرح ، عإاد0 من / أراد من أحب ، [ ٢ ت اكغابن ] بمثجرب ننملون بما والله ٧ > ١ أ/ 

وشسمعهم وعلن قلوبهم، ض نختم آخرين، ومقت، ا، والإبمان١١للإسلام 
معزعنا لاسال ؤ يشاء من ؤيهدى يشاء من يفل أيدا، اذآرى يهتدوا فلن أبصارهم 

ظالمغير مايريد، حلقه في يفعل له، كالهم الحالق ، [  ٢٣الأنساءت ت ب بمالون وعم 
لهليس ما يأحذ من ينللم إثما الظلم، إلئ ربنا يتب أن عزأ"؟، ره ذكجل لهم، 

ومابينهما، وما الأرض في وما الموات في/ ما غله وجل عز ربنا وأما مملك،  ٤٨٨
منالهثاعة أحب أسماؤه، وثنيت ذكره، جل والأحرق، الدنيا وله الثرئ، نحت 

كونهاوأراد المعاصي، عن ونهن لهم، يتوفيقه أطاعه ممن فجرت وأمريها، بادث، 
أوبالفحشاء يأمر أن عن - وجل عز - اطه تعالئ بها، ا أمرر٤ ولا ب، منه محة غير من 

أويجرى، أن لم؛رذ ما ملاكه في يجرى أن منلا"ا ربنا نمالن الله وجللْ، يحبها، 
أنوبعد يخلقهم، أن نبل عاملون الخلق مجا علم قد كونه، نل علمه به يحهل لم شيء 

اللوحفي - ثعارن - بامره القلم جرئ قد ، وندرلاّ، اء تفيعملوا ان قبل حلقهمأَاا 
مده،من بطاعته عمل من ض يثني فجور، أد بر يكون،من بما الحغوخل 

 U•*/* مالهم توفيقه / ولولا ويعدهمءليهاشاءل؟،الخليم، العباد، إلئ العمل ويضيف
ياسلم ذوالنيل والله يناء من يؤتيه الله فْنل ذلك ؤ إ الحناء منه به امترجبوا ما عملوا 

النار،بها العمل علن ا ١ لوثرعدهم[ل ممعصيته، / عملوا نرما دم وكدا ،[، تلخمعة ا] 
ديهدتم،بثاء من يضل علتهم، جرئ بمقددر وذللث، عملوا، مما إلههم العمل وأصاف 

يشاء.من 

طممس)م(،)ط(.)آل(»إذا«: •للإئنوالإّلأم«. )ا(تي)م(،)ط(: 
•ولأللأم•.وش)ط(: •رللأم«، )ل(في)م(: طممس)ن(. )مآ(«ءن•; 

من)ط(.)٦(رمن•؛ساثْلة )٥(رجزا؛ساسلتمن)ن(. 
مناف.اللكدم ولعل »كاء'وى.;أ«، )ٍل(: )م(في)م(، ُيخلتءما• إ )ط( رما(في)ما، 

.)خ( وءلءاحرف *الاجرا، الأصل؛ هاص م )٩( 
الثت.والصواب ، ،تواءاوعم« )م(: ، )ن( الأصل، ؛ي ر'١( 

اْا/د





Iكنا\َ   I ميىهًسًًسًءسع--:شسانالق

رثال. [ ١٢٠]الأنعام; ه يرمحون لا \ؤيو عر الرجس الك بمو كيلك النناء نجر يمند 
اللهرفيع اJمالف مع يكونوا بأن رضوا آئٍاء ومم يتاذنونك \ؤوو عنير اللمل إما ؤ تعالن: 

سإيمانيإلأ ند مذ ياش ؤ،حركمر نمالئ: وقال . [ ١٣]التوبة: ننلمونه فهزلا ضرئوبهم 
ئلوبمإغد الأن رمحغ ؤ.. توله: إلن ٢ه  ١١•• • شرح ئن ويكن يالإغان نفض وظه أكره 

بنؤرسورة نجر نمالئ ونال . [ ١ ٨• . ١ • افملر; ] ه الخاظون مم وأونثك وأنمارم وسمعهم 
U.O/T  :سودا حجا، بالأخر؛ يزبون لا الذين ومحن / محنك جفنا اثرآن فرأت ؤوإذارآ، إسرائيل*

الون-■"؛[. ٤٠:الإمراء ] ه وفرا... وغيآذانهم تنهره أن أكنه ئوبهمْ غد وجنتال'آ؛ 
عدقلوبهمجننن١ إئا داْ نآفدمت ومحي نتها فانرض ربه بايات ذغ ممن أشم وس ؤ نمالئ: 

[.٠٧:]الكهم ب أبد'ا إذ'ا يهتد'وا فنن الهدئ ندنهم!ئ ؤون ورا وفياآذانهمً يمنهوه أن أكنه 
كدنك٠ مومتثن به كانوا ما علهم فقرأه * الأنجم؛ن بعض غنى نزلناه ولو ؤ ت الئ نمال ون

ا.آ[./.  ١٩٨]الشعراء: الآلومب< انتداب يروا حى به لايرمنرن * ان٠امم^ن فثوب في سنكناه ا/د ٠٣
إلأغلالافهي نجرأإنا؛بم جنتا إنا * يؤمنون لا فهم غدأك؛رمم اقول حى فد ؤ ت تعالن وتال 

*لأمحمرون ندافأغسنامم'فهم حفهم ومن '-،•١ أنديهم محن وجنتامن * مقمحون فهم الأذ'إان 
سأفرأيت ؤ نمالئ: وقال . [ ١ • - ٧ محي: ] ه يومئون لا تندرمم لم أم ، أأندرنهمل٤ غننهم ومواء 
مىيهديه فمن غشاوْ نصره ند وجعو وفبه محممه غد ءلموحنم ند ١^ وأضنه مواْ ونهه احذ 

إذاحى / إلك يستمع من ومنهم ؤ ت نمالئ وقال / . [  ٢٣اخامحة؛ ] ه أفلا الله يعد ٧ • ٦ آ/ 
رامحعواقلوبهم ند الله همحر الدين أركك فالآننا ماذا افلم أونوا للدين قالوا ء؛دف من حرجرا 

الفهم ند؛لوبهم فلبمإ لم'فمروا بأنهمآنوا ذبك ؤ ت تعالن وتال ٠ آ ١ ٦ ]محمد؛ أمواءممه 
يممهونب]اداضن:م[.

العقلاءيدل الآيات هنالْ من يالوتم ما حمح الله; وحسه - النتٍن ين محمد ؛ال 
وأرادهالسادته، يودت ولم عاليها، وطح توم، تالوب علن خم تعالن افه أن علن 

وأخزاهاتسمعه، فلم الحق عن وأصمها تبصره، فلم الحق عن فآعماها أ، لم٠صيتهل 
ؤاركاك'اكصتيب.ي.إلزنوله: قال: نم ^، ►٠٥٣قوله: )ا(ني)م(،)طؤ(: 
»وج،داعم•.)•ا(فى)ن(:»فإذا«،رممحلأ. )آ(تي)م(،)ط(:

تقدمكما وهشام يعرو رأيي الحرمنتن قراءة دم الثامة، الهمزة وبمهيل ، •ازدرتهم٠ الأصل: )أ(في 
السامة.المنحة يى 

فيالرصؤع هنذا ش نفتس -كلام اش رحمه - القيم ولابن • الِبة لا الكونية الإرادة بذلك• بمي ره، 
.شاء من له نأون-؛ع ااعاولء)صمما(ء اشماء 



،؟ذلك١ بهم فعل لم • يقول أن لقائل يجوز لا • يريد ما يخلقه يفعل يطهرها، ولم 
•الحق يريق عن ؛ ٢١وصل فعله، في افه عارض فقد ذلك، مال فمن 

وكرمتلوبهم في ووكه للإيان قلوبهم فشرح أحب، من حمائم من افه امحص ثم 
واضونعمة اش من فضلا الراشدون، هم أولتك والعصسان رق والفالكمر إليهم 
•حكيم عليم 

T٧٠٧/يه نمالئ اف يخ_اطكم ما اإمون[ر'اا لميا امثلوا / الخنلحر؛ بن محمد قال 
صدره،وأشرح قالبه، ئأطهت أؤيد، من متهم أختص للعيال، مالك أني يعلمكم 

طا/ ٠ ٤ عن/ الغني أناإلي، منه لاليديندمن معميتي، إف وأكره طاعنتي، له وأزين 
العفليم،ذوالفضل واش يشاء من يؤتيه اش فضل ذلك إلي، الفقراء وهم عبادى، 

.للإيمان سئل؛أ س والإ4ض-تعالي-ش 
علنبإسلامهم نوم انس حنن الكرم مولاكم قول إلن - اش رحمكم سمعوا- ألم 

بمنالله نل إملانكم ءز' نموا لأ مل أمدرا أن عشث يمنون ؤ تعالئ: اش فأنزل الخم،.؟ 
[.١٧اخجرات:] ه صائم كم إن للإ،ان نداكم أن عنكم 

٠٠٠

»دلذلكبءم«.)ا(فى)م(،)ءل(:
»ضل•.)آ(فى)م(،)ط(:

إنرادهبأمرين؛ البناء ستحق يالتادئ أل وذلك الثبت؛ والصواب ، مدينُ ُيا المح؛ جمح في ، ٣١
مص،مرادأبه يكون أن بتعريمه ونمي سيهأبه، ولا مضاغآ يكون لا أل بإنرادْ ونمي وتمريمه؛ 

انُإنكرجل . ■ifA* الإنال بسب الداء- بعد أومعرلة وعمرو، كزيد الداء مل معرفة كان مواء 
.<ننو\لوكان به يزثع ما عالن يش أل امتحق الأمران، متدان الأمم ني وحد »إذا معنا، ا بهتريد 

أرييجماو ا ؤ إ تعالئ ونال و'يازيدون'بالواو■ ؛الألف،، نيئان' و'يا بالضم، نيد* 'يا إ تنول 
لأبن\م\ئو هل تصلن وال_اءد (، ٣٣٧)ا/ لالمثنُى واكدكرة التمرة انئلر: . •١[ ل-ا: سه 

مواضععدة ني الصقس، من منيا وتكرر (■ ٢٠٤)ص ام متسلأبن المدئ وتطر ، ( ٤ ٨ ٩ آآ/ ) ماللئ، 

)،<مم<:س.



——ثثثلثمح^ث

Uo-rr "•٠"
يثاء،من نضل أن تعالى اخبراش ما 

يهديهأته اش علم ض سبق من إلا لايهدون £ L_Viواة يثاء، من ويهوى 

كسوابما أركسهم والله فتن الناغف؛ن يي لكم فنا ؤ ت الماء سورة في تعالئ الله نال 
فيتمالن ونال . [  ٨٨ت ]آية مجلاه له نجد فلن الله نمنم دس الله أضل س نهدوا أن أتريدون 

رس*ولاء إلى ولا هؤلاء إلى لا ذللث محن ؤ ت فقال - النافق؛ن ذكر وقد - السورة هندم 
كدبواوالذين ؤ الأنعام! سورة في نمالئ وقال . [ ١٤٣ت ]أية مجلاه ك نحد ض اس بملل 
، ٣١]آية: ه نستقيم صراط علن نمنله يشأ وس يديك اللن يشأ س الثئلنات ش ونحم صم ؟نابا 

]آية:ب أجمع؛ن لهداكم ماء فلو اتالنه النجه فلك ش ؤ : السورة  sJLLaش نمالئ وقال 
زلن فلانادي >ؤمنلاأيضلواطن/ الأعراف: سررة ش نمالئ ونال [، ١٤٩عْ/ن 

لولاكزإ\ الذين ويمول ؤ اذغد: سورة في تعالن وقال آ./  ١٨٦]آية:ه ينهون محابهم ٧ ٠ ٩ ا/ 
الوق، [  ٢٧]آية: ه أناب س رنه يشاءونهديل٢، س يْن-ل ١^،، رن مل دؤ س ءلسهآيه أنزل 

]أية;■جميعاه الخاس لهاى الله لونشاء أن الذينآمنوا يأس أفلم ؤ السورة: هنده في نمالئ 
وسالمجل عن وصدوا مكرهم كمروا بلذين دنن نل ؤ ت السورة هندم في نمالئ وقال [،  ٣١

ؤوماأنّناإُراممِص; مورة في نمالئ وقال لهس'هاده]آية:ممو دللالأهفا
يالخكيم العزيز وهو يشاء س ونهدي يشاء س / الله فنضل لهم لنتن قومه يلمان إلأ رسول من م آد/ 

ولوماءجائر ومنها الجيل قمتي الله وعلى ؤ الحل: سورة في نمالئ وقال ،[• ]أية؛
ومولاامة كل م نعتا وشأ ؤ السورة: هلده في نمالئ وقال ، [ ٩ ت ]آية ب أجمع؛ن لهداكم 

نتيروا؛يالخلانن  aJIpحمت من ومنهم الله ندى من فمنهم الطاعون واجتجوا الل اغسلوا أن 
وم،نضل من نهدي لأ ١^ فان نداهم ض نحرص إن * النكذإب؛ن ءان-ع كنفك١ن إ١نظروا الأرض 

ؤوسيهدإ-نرائل: بض سورة في تعالن وقال •/ [ ٣٧-  ٣٦]الايات:ئامحبريزه من لهم  ٧١آ/• 
نمالئوفال . ، ا١^١٣[ ٩٧]آية: ه دونه... من أث'لناء لهم نحد فلن يهتلل وس المهند فهو الله 

٢إذ'ر؛ ئدبؤم غلى ددثث * هد'يى دزذناهم بربهم ذنبمهآُغوا إلهم ؤ ث الكهف ورة حمفي 

خطآمفي.ولمله •_'، )٢١(ني)ط(نيادة; وموحطأ. رومن•، )ن(٢ )ا(فيالآصل، 
رإذا•.ش)ط(: )٢١( )ط(. )أ(.ساقطةس)م(، الواو- 'مزربدون ت المخ جمح في ، ٣١



ضيضل وس اليد فهو اممغ يهد س اش سآ،ت ذلك ؤ تعالن: نوله إلن ٢ ^؛١ • • • قاموا 
أنزلناهوكيلك ؤ ; الحج محورة في تعالئ وقال . [  ١٧-  ١٣الايات؛ ] ب< ئرشدا ولثا له تجد 
اللهيهدي ؤ •' النور محورة في تعالئ وقال [• ١٦]آية؛بر يريد س يهدى الله وأن ثان آيات 
،[ ٤ • ،  ٣٠]الابمان: ئوره من له قط ئورا له الله يغل لمً وس ؤ نال؛ ثم ه • • • يساء س ذردْ 

صراطإل يشاء من يهدى والل٠ مكات أنرلط لقد ؤ السورةأآا; هندم في تعالئ ونال 
ط١'  ٠٦اصت س نهدي لا ت القصص محورة في تعالئ وقال / • آ  ٤٦تال؛ودت ه تمم ن

١٧١ T/ الروم؛ محورة ش مالئ وقال . [  ٠٦]آية: بانمهتديزه اغنم وهو يشاء م يهدي / الله ولكن 
زآية؛ه ئامرين من لهم وما الله أضل من يهدي علمفمن بنير أنواءمم قمرا الدين انع بل ؤ
مىالفول حق ولض هداها نفس كل لأنتا ولوشتا ؤ I الجدة محورة في تعالن وقال ■ [  ٢٩

أذنؤ : اللاذكة محورة في تعالئ وقال . [  ١٣]آية: أجممىه والناس الجة من جهم لأنلأل 
عنتهمنمك نذهب فلا ثء من ويهدي يناء من يهل الله فإذ حنا فرآه نمله محوء له زين 

فجمرؤ I الزمر محورة في تعالئ ونال . [ ٨ فاطر؛ ] ه يمطعون بما غبم الله إن حرات 
الآلابهل؛،لالآبمان;^؛^^١ / : قوله إن أنته4 نبمرن الهول ينمون الدين * ^١^٣٢ 

مفانيمتشابها كتانا الحديث أحن نزل الله ؤ السورة: هندم في تعالن ونال . [  ١٨-  ١٧
بهيهدي الله هدى ذلك الله ذكر إل وئوبهم جلودهم نئن ئم ربهم يخشون الذين جلود نه نشر 

١V ٢ T/ السورة هندم في نمالئ وفال / . [  ٣٣الزمر: ] ب ناد من نة فما الله بملل ومن يشاء من 
لهفما الله يهد ومن ٠ هاد من له فما الله بملل وعن يرنه عن بالذين ويخوفونك ؤ لحمد.؛ 

حممحورة في الئ نمال وق[. ٣٧.٣٦]الزمر: انتناره بمزيزذى الله ثدلٍأوس من 
]غافر؛ه هائ من له ذا الله بملل عاصرومن من الله من لكم ما عدبرين ثوثون يوم ؤ ؛ رالومن( 

.[  ٣١]آية؛ ه يساء عن الله يضل كيلك ؤ المدثر محورة في تعالن وفال . [  ٣٣
م؟/ I يخبركم؛ / الكرم مولاكم أن اذل\ن معشر يا اعلموا المحسن؛ ين مغمد قال 

يشاءس ؤبمل ويصدق، فيؤمن الإيمان، محثة قله إلن فتوصل يشاء، من يهدى أنه 
ا/ط ٥٨الإيمان./ عن آظافه أن مد هيامه علن 

)ط(.من ماكلة )٢( أؤشطظي, قوله; إلئ اكمل )ط( فيرم٢، ٢١ل
الإقناع: انئلر ثايتث. قراءة الياء ؤإسات ٠ الياء يحيف ؤء؛ادب الصحف; وفي سخ. النجمح في كل-ا )٣( 

)أ(فى)م(،)ءل(ذكرالآةكا4ل،ن.)آ/اهب(. 



oU-rv U,r/T

فياضإاوه|<^٠؛^ ١٠١عش الشياطين أرسل انم ساش الك أحبر ْا ذكر 
الله،اذن أحدأإلا ولايضرون لايؤمن، أنه علمه فى سبق إلامن ولايضلون 

مالياش أحدأإلااذن لايضرون الحرة وكذلك 

كفروما  oUJLعلك،علن نتلوالساط؛ن ٠، وانعوا ؤ ت القرة سورة ني تعالئ اض نال 
باينإلأ أحد س يه بضارين هم و، ؤ قوله: إلن ]ممروا[لآ،...ه الساطئ ولكن منمازرا، 

الكافرينطى الش1اءلتي أرمتا أئا لأي ألم ؤ مرمم; سورة في تعالئ ونال [. ١ ٢• ت ]آية ه الك 
أنتمما ٠ نندون وما فامحم ؤ ت الصافات سورة في تعالئ وقال . !ا ٨٣]آية؛ه أيا نورهم 

.[ ١٦٣. ١٦١]الابات: الجج؛مب< هوصال إلأمن * بماين عتع 
 ١٧،/Tأبى/ بن محمد حدثنا ت قال الفريايى، محمد جعفربن أخأسرإاأبوبكر —  ٣١١

افقول في الخمن عن ، الحداء حالي عن زيد، بن حماد حدثنا ت قال المثدمي، بكر 
ال:آا"ا-أأا[،قالصافات:] ه الجحيم هوصال إلأمن * بمابمن عنءه أنتم ما ءؤ ت الن تع

. ٢٤الخحمااليصلن أن له تعالئ اش أوجب من إلا بضلالهم، يفتنون لا ارالشياطن 

راوزوجه ، الم بض به هزئرن ث بهنا سلمون ؤ ثوله; إلئ غال؛ ثم هنا، إلئ الأية من ذكر )ط( ، ش)م( )١( 
)ن(.الأصل، من )آ(ّاقلا ذاؤينبمسمإلآإئنالهبم 

.٣١٤ءلئ،ح;التعلق انظر )٤( • للأية وهوبتر اوملنار رإنا )ط(؛ في)م(، )٣( 
.إئاد،:صس.٢١١

حملاان زدإلن وتدأشارحمادبن ة، الخاممن برمل، تقة أبوالمنازل، مهران موابن حاليالحداء؛ و٠ 
الدلن.من الأولئ الرنة من الخاففل عده ن،  ١١٥٧١عمل لحوله بعضهم عليه وعاب الشام، تدم ئا تغم 

واسم)ص؛ْ(،تحريفا>،التتدصرص داننلر؛ (، ١٢•ُتهذ.ب)م/ ]-ئرب)ا/ا،اآ(، 
الشرات.االاوضالأوو)صاآ؛([.والكواكب 

٦١ : الإدان٠ح ني بعله وابن ، ( ٤٣٧ / ١ ٢ الئة)عون لزوم ني باب منه، ني رواءابوداود تخريجه؛ 
إمعاعل،من'؛لريق ( ٣٧٦ا/ )٢ ورواءابوداودايضاني • به ■ نني■ حنادبن *لرض كلاهمامن (؛ ٤٣)آ/

عناثعث عن سميان طريق من "٤( )آ/ ١ ٣ ■ الإبانأح بلاش ابن ورواْ ■ نذكره • اجرناحالي■ نال؛ 
ابن>يق من كلأهما )آ/آ؛(:  ١٥الإ؛انةح: في بملة وابن ْ(، ٤٩/٣)٩٦٧واللأاكاليح: اين. 

وعزاه، ١( • ٩ الغير)آآ/ في اتجري حرير ابن ورواء • فذكرء • • للعن نلت نال: منصور عن علية، 
زبرامم،ماس، ابن •ص نحره اّي وروئ (• ١٣٤التثور)؛ا/ ال-ر في كما حنني مدبن إلن الموطئ 

وعن٤( ٠ )Y/ ١ ٢ ح؛ عباس ابن عن رواه بملة ابن وكذلك . ١( • ٩ / ٢٣ير )التغوالضحاك ذي، وال
بامحلولمماهنا. ٤٥٨الصنففيآحI رميعيد. (. ٤٠)آ/ ١ ١ إ؛راهيمح؛ 



حدثنات نال سة، أنجب بن بكر أبر حدسا ت قال _و\خس؛مٍاااميايى،  ٣١٢
٧١٠٨اف أراد ررلو/ العزيز: عبد بن عمر قال نال: ذر، بن عمر عن عدافبنإدرص، 

منلخلما ذلك قي ؤإن الخطيئة، وهورأس إبليس، حلق ما ، يعصزل١، لا أن تعالئ 
أنتمما * تمدون وما فاكم >ؤ جهله،وعرغهمنءرذه،ثممأ:من جهله اض، كتاب 

.[ ١٦٢. ١٦١لالمافات;ايبممحمه صال م إلأس * ابمن مبخ 
آْ/نمحن ما لهم فربموا ئرناء لهم وفنْتا ؤ نمالئ:/ اض ونال السن: بن نحند ثال 

كائواوهم والإض الص من يبلهم ثن حلت أممئد م المرل محم وحى حشهم وما أنديهم 
الشربلا الكرب الإرادة الراد: )١( 

بمم-إ-؛اد،:صحٍح.
من، بالإوجا' ربي ممة ابرذيامفي، النزبي، الهداتي زيارة ين اث ب ابن م ذر؛ نر،ن ن٠ 
([.٤٤٤رتهل>يب)U/ ، ٥( ٥ )t/ ]تتريب ٠ ذلك غير ت رتل -، ٠١٥٣صنت مامت، ادصة، الم

،0 ٢ ٢ ، ٥ ٢ • : فيح اللريق ث؛ س نذكر. محابه. س مامح-ع نمانة ني الصنف ذكر، الأم ء1دا صج*: 
الصنف،عند  ٥٢٤ح! في كا جريج ابن ئابعه ذر بن نعمر ت سآتي كا متاسات له الأخرى الهلرث، في وذم 

عبدناسه إدؤيس بن افه وعبان . ٢( )ص٨٩ أحمد ين افه لعبد الزهد زوائد ني ا كأيرب آيي بن رهمعبا 
الأسماءرني ، •٧( رص الامحماد ز اJيءLني وعد ، ٥٢١نرح; المف، محي كا ء-را-ي بن الرحمنن 

ييمادكاعندالمهني رمادبن ، ٥٢٦،فىح: كماتا;عهضينثام،ءندائدرالمنات)ا/دْأ(. 
^لمةليااضيناصدح:آمه)أ/هآ؛(،وط؛انكما

به.. ذر.بن عمر عن كالهم ٤(: • )آ/  ١٤را؛ن؛ألةح: رآ/ا'ا-ه(، ١ • ٥• محداللألكارح: 
أيضاحميد بن عيد إلن يرطي الءر.اْ وتق  ٠٥٢٥المنم،ح: عند كما العلاء بن هحد تابعه ثيتة أبي وابن 
ا-مآ)آ/ا-مآ.را؛نبملةح; ، ٤١٦ونلذكر.الثأ.ّرمءأفيح: الدرالثور لي كما 

ورواءابرنمناد،حن■ رإ-جابر، عن ألأ، محيعن وجعنربن الزير، •لريناأبي كلامامن ،؛ ٢٣١^
أبيبن ملي وب؛ • صغن وقل مدلس ومر بب، إمناد، ني أل أتُ ، ■٢,^ صر ابن عن  ٢٩٢؛ ٦١الحنة في 

الأمعاءوش ، ^١٢ ١ الاعتقاد)ص ثي رالييهئي ا'اا)؛/هاأ(، اللألكامرح: وروا، وهوجهول. جبلة 
فيالخلان، رمعرون، يرقمه، جد، عن أبته عن معيب، بن عمرو ^^، محن كلاهما : ٢( ٥ ٩ / والصفامت،)١ 

العرفة،آهل مختلق؛اتناق، ٌومرع 'إمه الحديث،: >؛دا1 عن الإصلأم يح قال وقل الإّنادكمانندم. هنن.ا
محٍر)آ/دام([.يرابن ]نف

ثم• صروثرقعه بن اش مد عن •لول حدينا صمن رما/آبما( الزراند مجمع قي اله؛بمم، ذكرء والدينا 
ضعيفوهو المح بن عمر اللبراتي إستاد رني ، بنحو، والزار - له واللغفل. - الاومعل اللبراتي؛ي •روا، ■' نال 
.٠ ا يضن• لا كلام بعضهم وفي ثناُتط، الزار رجال لبنته أعرقه، ولم معيد بن الكن الزار ومخ جدا 

المس؛نح:الة يالفي ذكر. والحديث . ( ٢٧٤. 1٢٧٣لوضوءات)ا/يي الحرزى ابن وذكر. 
وتعالنبحانه واش ، لغير. صحح *ترنه بمجمؤع فالحديث، اوبالحالة وقال: ر؛/هبما-أها(  ١٦٤٢
كماالإسلام مح بالوضع عليه حكم وند ّ المتم، عند المحيحة جابر رواية إلن بثر لم ال .ع • همبأ* 
فييومحلي الوذكر. (، ١٥ ٩٧اليزارح! زوامم. )مختصر حجر ابن الحانفل بالكارة عليه حكم وكدللثه تقدم، 

اللآلئالصترءة)ا/ْهأ(.





٢٧١٩^. [  ٣٩]الأمإم: سقيمه صراط تش نجنك يشأ ومن ٢ ر١ نذلك الك يشأ من الظ؛ل«ات /
ذاءولو * انمشرم عن وأغرض نو إلأ إك لا ربك من إلمك ا؛ي >ؤابغماأر-تعالئ:وقال 

الوق، [ ١ ٧• . ١ ٦• الأمأم: ] ه بوكيل غليهم أنت و، نفيظ خنيهم جملناك وما أشركوا ما الك 
؛١^١م١  ٠٨٦٥فيء كل ننيهم وحئرئا ١^^٠ وكئمهم انملانكه نزق!ليهم ولوأن ؤ ت _الئ من

[.١١١]الأنمام;ب بم؛نهلرر، أكفرهم ولكن الله يشاء إلأأن لئدمُوا 
محءك؛نيزالون ولا واحده أمة الناس لجعل رنك ساء ولو ؤ هود: سورة في تعالئ وقال 

هأجمعثن واثس البم؛ من جهئم لآم-لأءا ربك كلمه ونمت حلمهم ولذبك دبك لحم من لأ إ* 
[.١١٩لالآبمان:هاا.

حدثناI قال ، شيبة، أُى بن ؤوبكر حدثنا ت نال المريايى، أحبرتا ء  ٣٣١
٧٢أ/• قوله/ ت لهنسن قلت قال! الرحمن، عبد بن منصور عن علية، ين إسماعيل 

قال:[، ١١٩ب<]هود:هاا.حلمهم وبذ؛ك دبك يمم من إلأ * مهبمت يزالون دلا ُؤ تعالي،• 
حلن،ررنعم، I ال نه؟ حلمهم وبدلك ؤ قلت; مختلننر،. غير ربك رحم ررومزأ 

هن-ولأ-ءوحالؤر للرحمة، هنرلأء وحالهم، لالنار، هنولأء وحلهم، للجنة، هنولأء 
سلف«رآ<.

بنحماد حدثنا ت قال سعيد، بن قتسة حدثنا ت قال الفريايى، ؤاحبرنا —  ٤٣١
للحن،مجاتبا وكان الكوفة، أهل من رحل علينا يدم قال! ، الحداء حالي عن زيد 

«_«.)ط(: )آأ(ر،)م(، ١^٠. . . ٠. نال: :ا(فى)م(: 

.إّاد،:حس.٣١٣
]تئربادسة. سالس يهم، صدوق الأثل، النظري، الخداني، رص الرح—*>،؛ ب■ بن مرد *٠ 

/Y(٢٧٦ ،) •(،٣١• ا/ رتهذث .]) ودهدلالأراكالي.هات، رشأرجال ' r • - ءر.بى..>ا.ر-سر.ب-سب,رءسمس-. ٠ ٠.

 ٠j ،م،J^ص، حاظ، صة ه؛ !_؛ I٧٠زح .
'ها<)آ/>م؛(.احمدفياوةح;)آا/ماا(،وباهين النقم ني الطري حرض ابن يرام تخريجع: 

عننلية، ابن ًلرتذ، من جبيم (: ٥٤٩م/) ٩٦٧الأصّولح؛زح ني واللألكائي مقارب.، ولف»ل 
■الّح دائي حام ابي للي<'ين ، ٤  ٩٢اكررل؛/الذر م( ال—ترملي، وءزاْ • به • • منصور 

م.إساد،:محح.
:١(  ٤٣/ ١ )٢ اشر ني حرير وابن ١ ( ٣٧٥/ ١ ٢ >صذا الثنة لزرم باب اث في داود م روا، تخريجه: 
لليهيئالنبلاء أعلام وسير ، ٤( ١ )Y/ والتاريخ العرفة ت وانظر • مختصرا به . حماد. طريق من كلاهما 





.[ ٤ ]آية: ه الحكم الخنين وم يشاء من ويهدى يشاء س الك فيضل لهم ليجز 
إلثء من يهدي والله مسنات ، ١ ل أوتاآيات لمد ؤ النور! سورة في تعالئ وقال 

الإئلث ؤ ت يأ(لأآ، - لنثيه القصص سورة في تعالن وقال • [  ٤٦ت ]آية ئسفيمه صراط 
لمبونال [. ٠٦]آية:ه بائنهتدين أعلم وم يشاء س يهدى الله ولكن أصت من نهدي 

أنتإن المنور* في من بمسمع أنت وما يشاء من يسمع الله إن ؤ اللأتكة؛ سورة في محاورا، 
أمهلبمنلهم الله ولوشاء ؤ ت عق حم سورة في تعالئ ومحال . [  ٢٣-  ٢٢]فاؤلر؛ نديرب إلأ 

أآ/مدخمُنيماءفىدض...هلم،]اكورى:ه[. وا'ءدًْوث؛ن/ 
VTU/Tإلأأن يدًكنون وما >ؤكلأإئهل؛،ممكره*منساءذ'مه*/ المدثرت سورة في وقال 

.[ ٠ .٦ ْ ٤ الايات: ] ه المقرة وأمل المموئ هوأهل الله يشاء 

4ندكودا محقا نكن نم الدم من جن الإنسان مز أش نل ؤ ت سورة في تعالن ومحال 
فقاللأوليائه فيها أعد مما الحنان إلئ وسوق النار، من حدر أن بعد ، ء ١ لإنان؛ ا] 

>ؤوماثضاء'ونإلأأننال: تم ، بميلأ4 ربه إل ائحذ ياء فمن نذكره نده إنً ؤ ذلك: بعد 
عدابالهم أعد والظالم؛ن رحمته يشاءفي من يدخل * حكيما عليمل كان الله إن ٢ ل الله اء ين

[.٣١.٢٩أبي٠ا4]الآي١ت:
نساءونوما ٠ سقيم أن منكم ياء لمن ؤ • كورت الشص إذا سورة في تعالئ وقال 

.آ/ن[. ٢٩. ٢٨الأيتان:] 4 الخالمن دب اللن / يساء إلأأن 
نال:سلمنان، بن مالك أبوأنس حددنارأ، قال: البريابي، أ'خبرئا —  ٥٣١

ؤ:امحسينش^محلآن.منلأنسوم، 
]الأحزاب:آد[.ه سلما ومحيغرا ي ء-ئوا 

ومر-يطأ.، ٠١٣١٠)أ(فى)ط(: الابن• )ءل(زيادة: ءي)م(، ٢٣)
»حدش«.)أ'(في)ن(: •إلزأخرالررهء. ٢^١]،: )ءل(ذمسالآةإلنها. )ْ(فى)م(، 

علل;ثلاث نيه ؛ صمم، إمتادْت  ٠٣١٠
صر؛•دام أملم بن نيئ ص الأسناع ب ١- 
٢.ح: نندم؛ي وندصعن، عدلي وم الويل؛ محأبن ت دب ٢- 
نياينأبيحاتمفييرحراضدل)ه/.اآ(،ولم٣- 

دالحمى: ءوف ين •حل- ص ودم ( ٩١٠ )■؟ا/ ز_ اس-ادى وذمْ ين-مبجرحاولأ'مالأ. 
٠. الخديث صمف 



محقي،- هريرة أبي عن أملم، بن زيد محمل،عن بن عمر عن الوليل، بن بمة حدقا 
الأمرت قالوا ، ه/ يستقيم أن منكم تاء لمن ؤ رموله علن تعالئ اض أنزل  ١١•• قال  ٤٧٢ آم 

أنإلأ تشاءون وما ؤ تعالء١ افه ل فاد نتمم، لع ا ثئنار١ ان ر امتقمتا شئنا إن إلنا، 
ااا/ط

ماجمح في لمدري هل ، المون[لآ، تميا اعبروا الحسن؛ بن نجمد هال، 
أقوة؟ وث حدلأن إلا حجة؟ 

حدثناقال إسماعيل، بن محمد حدتنا قال! المريااي، أحبرنا قالل'آ،ث —  ٦٣١
كدبمن أصل / ®ما ت أنص بن مالانا قال نال؛ الأؤيسي، اش عبد بن العزيز عبد  ٧٢٠*/ 

كافرفمكم حلمكم هوالذي ؤ ت تعالئ قوله إلا حجة، فيه عليهم ، يكزأ؛ لولم بالقدر 
بهاحجهء.لكفئ [ ٢ اسابن: ت ه مؤمن ومنكم 

Yحدثناقال؛ سليمان، بن مالك أبوأنس حدثنا ت قال الفريايي، وأحبرنا —  ٣١
>وإنلمنثألمسقم*.)١(ني)م(،)ط(: 

.٤١٩ص التعلق سق •المزا. ايا المخ؛ جميع في ، ٢١
«تكن«.)،(فى)م(،)ط(:

U^Lمن ثنا، محملان، نزيل الدتي، ، بنمحمر بن الد محي بن زيد ابن لمسد[ل*،: ين عم ٠  - JI ؛،
رما/هبمئ([.وتهديب ، ٦( ٢ رمآ/ ]تقريب -. ه ١ ٥ ٠ صنة مات 

ممْفي الطاّيى دددئ • •ردولأ وابن حام ايي ابن إلن ( ٤٣٦الثور)M الدر ني المتوُلي عزاء تخريجه؛ 
اليرطىوعزاه نحره. نذكر . جهل. أبو تال - ١^ نذكر - نزلت لما تال؛ مؤمن بن سليمان عن ( ٨٤م/ ٠ ) 

•٤([ ٣ ٦ ]الدرالثور)M • حام أبي حمدوابن •مدبن إلن ابمأ 
.إمةاد،ت ■ ٣١٦

نارمن ثقث الدني، أبوالتام، الأدبمي، سعد بن ألص بن ننرد بن يص ابن الك؛ مد بن المنير د مت٠ 
([.٣٤٠وتهذيب)آ/(، ٠١"]تتريب)١/ العامرةّ 

كماطآ ابن عند مصرحا؛،، جاء كما الصحح، الخامع صاحب الإمام، الخاري • لعله إحماتمل؛ بن جمد م٠ 
بنمحمد او:م المير)؛ا/ا'ا(.ني الذكور الغريابي نثوخ معنلم ني أجيم لم ليتي ■ التخربج ني 

•٢ ٠ ٢ * فىح تقدم • ثقة * سمرة ين إمماعيل 
حدثناقال'• الرازي، إذريس بن محمد طريق تآآرآ/ح؛(ُن ١دتحرةاح الإبانة ني بطة ابن رواء تخريجه؛ 

العزيزمحي تال الخاري، إممامحل بن معد طريق من ٣( ٦ * رآ/  ٠٨٠ونيح• •؛ه• الأويمي■ العزيز مد 
فيكرم.. الأويي. محياه بن 

=ت علل اؤع في جدا؛ صعيف إمتادءت - ٣ ١ ٧ 

للتقريب,الحققة المحة من )٠( 



عنأبيهمّاني،الثانب، بن عطاء عن ايناترس-عنبرينخد، ض،
عليهمحى وفرقا سئ زبما * محردون بدأكم كيا ؤ تعان: اش قول في ماس، ابن عن 

وكافرأ،مومنآ نجعلهم حلمهم، ح\ن حلمهم وكذلك [ .•٣  ٢١ت زالأعراف ه الضلالة 
.وصلألأأرل، مهتدين القيامة يوم يعودون وكذلك وثقيآ، ومحعيدأ 

IJ٧٨١٦خدئ قال،: ندشاأتوكربنشت، : ؛
بنسمت عن فووي-عنطلمينأمحاشنة، ض، 

. ٤٨الممر: ] بمدرب حلتاه ثيء كو إئا * ممر ص دوئوا ؤ : مالئ اش نول في المرٌإيى 
التدرا.تعيرألأهل ®نزلت نال: ، [  ٤٩

UTU/Tبن أنس/ حدسا نال: سعيد، بن فتيية حدثنا نال: الفريايى، وأخ؛أرأا —  ١٣١

ضلران الإنآل علن الدالة والأحاديث الايات وب؛ن رمثيلاتها الأية هئذه كثيرب؛ن ابن الخاخiإل جمع آ ر٤ 
نطرند كان ؤإن الحال، ثاني وكافر؛ي موس متهم ليكون خلتهم تعالن 'إنه موله؛ التوحد علن 

وجعلهاليثاق، بدلك كمااحدعالهم ، مرْ لاإل-ه بأنه والعلم وتوحيده، معرفته علن كلهم الخلق 
•([ ٤ * ١ - ٤ * ' ّآ/ ) ]الضير وصعيدا شقيا منهم ان تدر *ندا ومع وفهلوعم رائز٠م ءي 

.١  ٨٢ت انفلرح ٠ بعدالاختلاط عنه مبثر رواية ا احتانمل صدوق ايالمإت عُلإءين ؤًه' " ١ ً
. ouUlمحن احمدبالوضع، ورمحاه . متروك الأصل، كو؛ي ، ابرحتمي الجمص• ءثد بقربن دفه• • ٢ 

•١([.٢/١(،نلجب)•٢٢٨/٢]ءر.ب)
.٢ ت انفلرح • عنعن ولد مدلي، الويل؛ يمحأين ومحه؛ - ٣ 
.٣١٠نوح؛ت؛ام • صب—> ّلخبمان؛ بن هالك ربٌت • ، 

•به • • بنته حلما ثال؛ المرج بن احمد طريق ها)آ/ْ؛(تن الكمئح؛ الإبانة بملة؛ي اين روا. 
اييالتن-روابن وابن ، ٢ ١  ٥٦الغيررد/ ني ١^٣٠^، ماس ابن عن سة أبي بن ض ءلر-س *ن نحو• دروئ 

اآه)ميأه(.ُاالأمانيتيشرحالأصولح: محاد؛ور)آ/'ام،(، 
.إ،ااد،:حن.٣١٨

س• غال شنعي ال إي الحديث م صدوق الكوني، ابوانى، المجلي، حسا؛ ايي بن مالم يه؛ ف٠ 
ممات.رحاله وفيه ([. ٤٣٢رنهدس)م/(، م٨/١١٢]صريب)ومائة. حدودالآرب«ين ني مات الرابعة، 

منعالم، صة ،  oJUالكوفة نزل تل. وكان الا"ني، الئرظي، حمزة أبو ٠ أمد بن مليم ابن بن،f،؛ حمد ٠ٌ 
ونهل,ب)ه/«أ،(ا.لصر,ب)أ/م'أ(، ،;. ١٢•نتِة الثالظ، 

٩١٩:الن٠ح ني احمد ين اه عبد نحوه وروئ (، ١١١رتم١٢/ ير اكغني حرير ابن رواه دم;هج—٠؛ 
اللألكاتينحوه وروئ (. U٦٨٤/ التثور )العر جامعه في عيينة بن منيان إلن يوهلي الوعزاه ١ ( ٤ ١ ٩ ر٢/ 
١٦•١ الكتزح: صاحب وعزاه ، ١( ٨ ٤ رأ/ الإبانة ش بملة ابن إلن معتنه وعزاه ( ٦٨٤)،/ ١٢٦■ح: 

ئكرفيتاريخ٠.ابن را/؛ام(إلن 
صحيح..إم،اد،:  ٣١٩

=؛مأ. •ادمابنءٍاضثصة،صمفيح؛



الشص:ل ه وقوانا وأمرنا فألهنهآ ؤ نمالئ! اض تال نال! حازم، أبي عن عساض، 
.اكجورااأنهمه والفاحر ، ٠^١ثيألهمهةال! ٨[، 

اللهنال كما المدرين قالت ما ءوالله أسلم! بن زيد قال وقد الحسئن؛ ين مجمد قال 
ولاقالأهلاLكة، ولاكما/ النيون، قال ولاكما اللائكة، تعالزولاكماقالت ساط 

ؤوماضء'ونإلأنمالئ: افه قال ، ١^١٢أخوهم نال ولاكما المار، أمل قال كما 
تاإلأالاعلم نحانك  IjJliؤاللاثكة; وقالت، ، [ ٢١]اككوير: ه ربالك يشاء أ'ن 

rT]..ه علتا.مأآ/م  :^l .] / ؤومانكونكاأنمردبهاإلأنم،: مهم البون؛ وقال<
/Tكناوما لهذا ندانا الذي لئه الجمد ؤ : الحة أهل وقال / ، [  ٨٩]١^١^،: ربماب الله يشاء أن  ٧٢٨

طناشدوتايقنت ؤربما وقالأ٠لالار: اللعب<لالأعراف:آل[، م"لأانسانا يهتدي 
[.٣٩اخجر:أغوبمبي...ه] بث رب ؤ إبليس؛ أحوهم وقال ، [ ١ • ٦ لوهغون: ا] 

١^١-^-ثنند بن نيئ قال: يخلاك،رآ،، اّنكابريانج، -  ٣٢٠
نبالزبيرر؛، حدثنا قال: ، محمد، بن يحقويظ حدتنا قال: بكردوس.، العروق 

.ه!ذاقال انه أسلم بن زيل. عن حبي_، 

اللأتكة،عن اف تال كما ينال آن الايات هتذه جمح الصواب؛ي وهو ، جيل. تطيؤ، رم، مامش ؛ي ر١( 
وندملهالاشرفيض)ءل(ولموعنإبليس•. وعنآهلام، وءنا٠لالخة، وءنالني؛ن، 

صاجمه-بمزءإلن 
احرئ.نخة فكأنهامن حرف)خ( الأصل ومليهام، رط(• من)م(، )؟(ٌاقملة 

والصوابالب،.اخالدا. >ط(: >"أ(في)م(، 
فيأجد ولم رازيير• يدل ، 'الربيع• : ( ٥٦٩ر"آ/  ١٠١٢اللألكافيح؛ُءنا• النخ. جميع قي كذا )٤( 

سالتابض بعض عن والزبيرهثذايروى • أملم نئدبن عن رواية جنب ين للربيع الكمال تهذيب 
واشاعلم.هو. 

عن، ءاياJ ثقة مغيان، بن الاصود مولن القاصي، الدتي، التمار، الأعرج، دينار، ين عالمة م٢—انم؛ ا٠ 
١٠( ٤ ٣ / وتهذيب،)٤ (، ٣١٦را/مريب، ث التصور. حلأنة ش مامث، ة، الخام

آبيوابن التلّر وابن •يميد ين عبد ت وروا• ٤( ■ ٨ )آ/  ٨٩• ■' الثنآح م أحمل. ين اف عبئ روا، 
(.ن>ساشلي،ىل:٤٦/٢)٢٣(.ُروا.ينطةفىالإبانةح:

يي.. حدساآنسبنءٍاض. 
آ"ا.إّتادأ:ممف.

تاننلر ين. نه مدني، التابع،ن يعض عن ١ داي الأ-الزيتر بن اض تمل ين ثابت، ابن ت حجم، م، الزمحر • نه م٠ 
رالخدبإفيتاريس١(، • ٨١ءدىفياساء)آ/ ابن وذكر، (، ٤٧١ان)آ/ والال(، ٦٧/٢اليزان)

ب=يدكر ولم ( ٥٨٤رT/ والتعديل ابرح قي حام أبي ابن وذكره يالخاء- حستج. ابن تال؛ لكنه ( ٤٦٦)خ/ 



٧٢١٨بن نني قاله ما عض نزيد ونحو1 أسلم، بن نني وصدق النسزت ين نحند قال، /
بعضهمالنار أهل ماله وتما المدر، أهل عالير حجة هو مما الأساء، نالته مما أّنلم، 

.٢ الماJرثةل علئ حجة فيه مما لبعضن، 
بنزيد مائال علن زيادة مفن لما ذكرنا يحد - هنهنا يذكرْ أُتدئلآ، ما قاول 

الأنبياءقالته ما ونذكر القدر، آهل به يفتضح مما قاله، ما تعالئ اش عن ذكرنا أسلم 
بهملب ند الدين الحق، ؤلريق عن بهم حْلنر"اا الذين اكدر، هوردعلنأهل مما 

الؤمن١ن.مبيل ا وحالفوال؛ عليهم، وامتحود الشيطان، 
'ا/ع٠ ذكره: حل فنال الحق، طريق عن وأصلهم أشقاهم نوم/ في تعالن افه قال 

[.١١١]الآسام:ه يجهلون أقرهم ولكن الله بناء 
٧٣• آ/ وقال كذا، وقال كذا، اض قال I له بمال القدرى هنكذا ت الحسن بن نحمد ال ؛/ 

وقاكوقاللْ؛صحا؛ةنيناكذا، كذا، الأنبياء وناك وقالكذا، الض.كذا، 
ا/ط ٦٣أعاذنا ، الحين، مذهبه من ماهوعليه إب ولايعقل فلايّءع / كذا، السلمين أئمة 

علئقلوبنا وثن، بالحق، التمملئ، ؤإياكم ورزئنا مذهبهم، سوء من ؤإياكم الله 
علمواند ١^٠>^ فان ، القالوب، زيغ من وأعادنا عفليم، فضل ذو إنه الحق، شريعة 

ومزرا"؛الحق، ويهديهاإذاشاءإلن الحق عن يزينهاإذاشاء تعالن، يداممه نلربهم أن 

القدر،.اأ*ل ت •وش)ط( ، ijjالقدأهل رملن ؛ هم،)م( ، ١ ١ 
المخ.لشة الواثق وم وبعدءا)خع(، ، ءابدا، الأصل: هامش في )٢( 
أيولعله-ا)ح9لابهم. •نيغ،. وفي)ط(: اشمورة. يالألف احش، )ن(،)م(: الأصل، في )٣( 

ائ،فانظر: ■ الخن، ُريذ( ص محاوزبهم اى •عناه: نكون األقملإورة، لا المئوية بالألف -( الشيهتان 
ءوابراءءرسلس«.)؛(في)ط(: الرب.ادة)حطا()إا/آ'اآ(. 

»س«يحدفالواو.)ا"(في)م(،)ط(: . »وةالت،اا)ه(في)م(،)ط■(: 

تعديلا.ولا ءجرحا 

بغداد.نزل الدني، ، الزمرمح، عوف بن حب■ بن الللث، ب- بن من ابن مسد؛ م، بمترب ابمأ؛ نته د٠ 
،( ٣٧٧/ )Y ]تقريب -. ٠٢١٣منة «-اُت، ّ العاثر، كبار س الفعفاء، عن والرواة الومم كثير ءا-رن، 

ومدب)اا/أا<م([.
٣' : الكبرئح الإبانة في بطة وابن (، ٥٦٩م آا'ا) الاصردح: شرح في اللألكاتي روا، 

ودوئ؛٠. . حلف. : JUالمثار، كلاما.ن>سبمءل (: ٣٢٧/٢) ٥٣٤)آ/بمأ(،ح: 
)ا/آْا([. ١٣١٤اللألكارح: انظر: نحو.ءنشاناكودمح،. 



بهندام•لم->س 
أنكتابه قي أرشدهم ، الدعاء من والومنن إليه أيبتاءه أرثد فيما تعالئ الله قال 

]آلب انوئاب أنت إئك رحمه لدنك س ن وهب مدبما إذ بمد هلوث تزغ لا ربما ؤ ; ولوايق
t٠ ٨ ت عمران 

شمحمد حدسا ت قال الصائر، محمد بن يحين ٢ أبوزكريار١ أخبره —  ٣٢١
ينوالعلن وهشام يرس أحبريا ت قال نيد، بن حماد حدثنا ت قال حساب، بن عسي 
يدعوأن يكثر الميإ. كان رردعوة، ; - تيلف؛ا عانثة. نالت قال;) الخن، عن زياد 

مااض، رصول يا نلت قالت؛ ، ديلث( / على قلي ثبت القلوب، )ايا،ملب ت بها  ٧٣١آ/ 
منأصمن بين قله أحدإلاو/ من ليس إنه I نقال تدعوبها؟ تكثرأن أسمعك دعوة م ،

أزاغه(.يزينه أن شاء ؤإن أقامه، يبمه أن ثاء إن تعالئ، افه أصاح 
حلاف- اللام عليهم - الابياء قالته ما نذكر ثم الله؛ رجمه الجعن ين نحمد قال 

المدرية؛/ نالته ما اا"/ن 

مدناإنبما ياتنا جدانا فئجادتناعاكفون نوح يا ؤ ; قالوالما لقومه، _ججو. نوح قال 
إننمحي ولايمنكم * بمعجزس فناءوماأنتم إن الله به إئنايأتكم فال ٠ الم١دةين من كنت 

.;i  ٣٤. ٣٢: هود ] ب رجنون و'إوه هوزبكإ بمويكز أن يريد النه كان إن كم' أنمنح' أن' أردت 
قومهمن ١تكأروا اثذين انملأ فالن ؤ ت نمالئ الله قال لقومه، ، شعيب١٢وقال 

•شمب' ص دجل م اش 'ليال )اآ(في)ط(ت وموخطأ. •يكرا، )ط(ت افى)م،، 

صمعق الحض ين >كايات اررئ ت حام ايي ابن نال ءادئة. من الحض صاع صح إن حن؛ إمتاد،: . ٣٢'
التقديسآمل تعريف ني كما الدلسين؛ من الثانة الرنة ض حجر ابن الحافنل ءد« ند مدلي رص ، ■ ءاتثا 
اعلم.واه وسماعامنءالثامحمل، (، رص٦٥

صمحة،كشرة أحرئ طرق ل والحديث .  ٤٨ت رح تندم ■ الحديث ثلل صدوق، نياد: ين الض ف: ر٠ 
فمايعدها.٧٢٧سأتيفيح: 

(،٥٣بملةفىالإبالآاصح:آم)آ/وابن ثواس)أ/ا؟(، ل٠ادر^«بمه: 
تيبمض*-امدبمذالااينءدك،ت اسل، العلاءبن 'رب نال: ثم الهثمي. نال الأوسط؛ في واليرا؛ي 

إٌنادعن الألاني نال اآ(آ.  ١٠٢١الزوائد)U/']مجمع  ١٠.حلاف.وفيهم ومرا رجاله وبنية ئكرة 
الحنةتريامر^ • يدلى' - المري وهمو الحز أن لولا لم، مرحال نقات، إمتاده ارجال احمد: 

بعدى؟فما  ٧٢٧وامملرح: ١([. • )ا/١ 



——يسمم
لد٠ كارهئ  US' jjأوفاو  CJuفي فربماأوتنولن س واJذين^مرامنك شمم، يا شمحرجتك 

Y٧٣٢/ نودفيهاإلأإن أن يا يكون مئهاوما اش نجانا إذ / ب،د / مككم ءا>ناثى كذباإن الك غنى افترينا 
.ه.بالحي.قومتا وبض نتا افتح ربنا ٢ فوكلنار٢ اش عنى علما فيء كل دبنا وّع ربما الئن يشاء 

[.-٩٨  aa;]الأعراف 

الإصنلاحإلأ 1رد إن صه أنهاكم إلئ،نا احالمكم أن اريد وما ؤ I لقومه أيضا شعيب وتال 
.[  AA]هود; ه أنيب رإليب نوكك نليه إلأبالله نوبتي وما ارشلنت؛ ما 

بر،نانرأئ أن لولا بها ومم به هنتا وقد ؤ - -ججو يوش نمة ني تعالئ الله وتال 
.[ ٢ ، يوسف; ] ه عنائنا من إل واشنتناء الموء عه لنمنريآ كذلك ربه 

غيينصرف وإلا إنه يدعونني مما إلي أحب السجن رب فال ؤ ت محو- - يوسف ال ون
الثميةهو إئه كندص عنه فمنرف وبه له فاتجاب ٠ الجاهبن من وأكن إتهى أصب كندص 

مأِ،م[.اسمب<]يومف:

هالأصننام نما أن وبم واجبي النلدآمنا هدا اجعل رب ؤ ؛ -ص- إبرامم ال ون
ْ'أ[.]!برامم:

٧٢٣آ/،)ربما/ ممال: وقوه، مومن-ص-لادعاعلن»رءو0ص ونال 
واث؛د"أموالهم° نلئ اءذس ربنا سجنك عن لئضلوا ربنا الدنيا الحناء في وأموالا زبمذ وملأء همءرْن 

فاتفنا...بدغوةكنا أجينت فد قال * الأليم العياب يروا حش يؤمنوا فلا عزقوبهم 
[.٨٠٠٨٨)يونس: 

شينالشماء فمال جميعا لله وبرئوا ؤ المار: أهل عن أحجر فيما تعالن وقال 
لهديناكم'الله هدانا نو' قالوا ذني'ء من الله عداب من عيا منون أنتم زهل° نعا فم كنا إنا اتكنروا 

.[ ٢١]إبرامم: محيمبىب< من لنا  ١٠شرنا أم أجزننا علهنا سواء 
طآ/  ٦٠أشهم./ من لا اممه من الهيابة أن المار: أهل أم ممد ادصتئزت بن ^٠١• ؛ال 
الأنياء-عاوهمالخم،اف4-لمول[أم اعتروا-رحمكم الجتن: س ت ءال 

المذ؛رية.علئ حجة ذس كل المار، أهل ونول 

س)ن(.مائل )أ(امءونوا: الايآ. • . رط(ذكرسالآيتإلنءناثمثال• )ا<في)م(، 
ُفيمل••درأو• •قول•، رن،؛ ،فيالأصل، ٤١أُل■،• —اتطمن)ما، )م(اوم.ه•: 



حجتبالبلاغ، وأمرهم رماله، بعنا تعالئ اش أل ت اش رحمكم ،- ١ اعلموال ثم 
تعالئاممه من له سمت من إلا الإممان إلئ بممهم فلم إلهم، أرسلوا من علن 

تالمار أهل من ثقي أته مقدوره وفي الهداية، اض من له سقأ٢، لم ومن ، الهداية/ ْه/م 
.ذلك المون[لم ]ميا تعالئ اش أحبركم وند كفره، عن وبتا بممهم، لم 

t /T ٤٢ نفعل مما أممهم، هداية عن مله، من والأبياء ، بينا. حرص وقد نعم، /  ٧٣
•يؤمنون لا أنهم الله مقدورأْ، في كان إذا حرصهم، 

.معرفته إن نحتاج فاقا تعان، افه كتانم، من الفصل هندا لما يئن قاتل؛ قال فإن 
اللهاهمدوا أن رسولا أمة كل ش بمتا وشً ؤ ت الحل سورة في تعان اممه قال له؛ نيل 

و\و0اوإ\\يينو ش هسينوا الضلاله نيه حمت" من ومنهم الله ى ند من فمنهم الطاغوت واجتنبوا 
.[  ٣٦]آية؛ المكذ'بماه عايه كان كنف 

منلهم وما يضل من يهدى لا الله فإن هداهم طى نحرص إن ؤ هوم؛ - لبيه نال ثم 
[.٣٧ناصرينب<لافءل: 

الإئك ؤ ; تعان الله فانزل يحبه، من بعض هداية أحبا وقد محوم- - لمته قال، ثم 
[.٠٦]القمص:ينه يايهتد وهوأغنم داء هن ى يهد الله ولكن أ-مبتلا"، من نهدي 

أنانإكت ونو ١^٥ ذاء م، ولأ ضرُا ولأ شت١ شي أملااثُ لأ فر ؤ ص: - أيفأ لمثيه وقال 
vr،/t  /صوضبمتمئون4]الآءراف:يجمذمنانيومائياكو;بم

١٨٨

ويهدىداء من الله مضل لهمُ لم؛ن قومه بدسان ولأ رسوو من أنستا وم١ ؤ تعان: وقال 
،[./داءوهواشامحإؤ<]إضاهم:آآا/ط 

الأنبياءأن يه تعان الربخ لكم يبتنلَا، ه—ذا كل الله• رحمه ايصش ين نحمد قال، 
ومنآمن، الإممان له افه ثاء فمن الخلق، عن وحجة ومنذرين، مبشرين بعثوا إغا 
لقوم،الطاعة كتسبا ئد ، شيء كل من تعان الله مخ قد يؤمن، لم الإيمان له يشأ لم 

»سق«.)آ(فى)ن(: »اواءلموا«. )ٍل(: )ا(في)م(، 
.٤١٩ص عيه الحديث نندم؛ي وفد البت، والصواب ، مسلمينْ ايا المح: حميع في )٣( 

اا.قدور،«.)ٍل(: )ْ(فى)م(، • •ننعيم" رًلات )٤(ني)م(، 
ابينأ.)7(فى)م(،)ط(: اكلرسالآة. )أ(فى)م(،)ط(اضرضثا



الوتوم عليهم، ويتوب إياه، معصتهم بعد أتواما محنرحم نوم، علئ المعصية وكتب 
•ألون يوهم يفعل عما يأل لا علمهم يتوب ولا يرحمهم، 

٧٣٦ ١٦وكع / حدثنا نال! شيبة، أُى بن بكر أبو حدثنا نال؛ \اؤر1؛لإا، احماتأ س ٣ ٢ ٢ 
ةالآدم-هةأ(-تI تال عبر، بن عبتد سح عمن رفح الّريزبن عبد عن سنيان عن 

أنبل قعلي ندرته ا قدأ١ أوشيء نفي، نبل من ت ائتيعته ما أرأيت )يارب 
قولهفذلك I قال ، أحلقك( أن قبل علميك ندرته/ شيء بل لا، • نال تخلفي؟ 

. ٢٣١[٢٧]اوقرْ: ارجزه \فن\ب' م إئه ءد4ر'آ، ثاب كلمات ي س قشآدم ؤ : ت١ءالتى 
٧٣٧٨قال: الثاتلأنىرْ،، بنبمار/ ثخثد بن عمر شن أبو و-نالضر،، -  ٣٣٣

الثوري،أحبرثا ت قال الوراق، عبئ حدسا I قال الجرجاني، يحٍل بن الخمن حدثنا 

)ط(.)آ(إليس1.نالآةذمفى)م(، امم.ن)م(،)ط(. .)ا(اىوأ: 
رإنل؛ههمكارترتائط فلق وتل: الأة. عثار، احدض ،ثذا )٣( 

ألمرب يا تال؛ يلن، قال: يدك؟ تخلتتي ألم رب؛ ءيا I نوله عي ونل: ه. الناسرين ثن تكرس 
•ذلك غير ونيل؛ • ٧٥٥تعاليرح؛ذله الند صفة إثبات في وسيأتي ■ إاحاا ٠ • جنتك نكتي 
»حدناا.)ط(: )؛(ني).((، 

ااقاولأتي.شحالخافوإ.كانالأنساب: وني التافلأتي.بالهمز. (: ٢٢٢/١١)ْ(٠يتار؛خس)
وأقفالهاخثيها ؤيح القدعة المن يشري لن نسمة وذكرألها نهم الشخص يذكرعندا ولم الفاء، 

الزلف.شيوخ في صهله وتقدم ( ٤٤٣٣/ )انثلر: بها. اللي الخديد وعر 

•رواية *وفي • فال حنث ابهالة عنن•■ ترغ رواية كثتر اين له ذكر لكن ■ مرتوق وعو مجهول، تيه إمحئادء؛ - ٣ ٢ ٢ 
.١([ ١ ٦ لال-متر)١/ ٠ • • ءم؛ر صيدبن من مجاعب■ اجر؛ي 

نيغم، وحمد، سالم، نال ه؛ الني ي ض ولد الكي، ائوعاصم اليم، ننال؛ ابن صم: س م!د ر٠ 
([.٧١وتهاليس،)U/ (، ٥٤٤/را ]تقريب، توثيقه، علن مجمع إ مكة أمل وكان؛ام، كارالتابمتن 

مار،0*ا*اع،ممساراعة، نزل1لكو»ة، الكي، أبوءLراللاك،، الأّدى، ااسزتنرإإع: ب٠ 
([.٣٣٧وتهدي-،)ا■/]تقربّ،)ا/ا،-ْ(، • Uju؛ونل: 

(،l\/T) ١٣٨فىاشر)ا/؛لآ(،واينبمتيالإباةالكبُئح: ٌمثجه=  الخهميةاردعلن ني الدارم وروا• به. . -بمسعهمسءرضويع. : ( ٢٧٣ jxالحنة)م وأبومم 
فيالمتوطي وعزاء طرةا'ا-؛صكا• له اليري وذكر • به • • ان-أرصنيان كير ين سد طريق ُن ؛  ٢٣٢رم؛ 

•التالي الخديث، وانفلر: • المقلمة ني الثخ وأبب، حمد بن وعند وبع إلن ١( ٤ ٤ / الثور)١ الدر 
مثاشرةروئ رفح بن المزين وعبد • السابق الإستاد في أدجءر-ل أسقط وهتا • ومومرفرف * حسن لٌيادء. -  ٣٢٣

الزيدمن الأولن ارواية تكون و؛ه-ل*ا • الصورة ( ٨٣٨للمزي)آ/الكمال تهذيب، انغلر: • عمير بن متد عن 
بد<ونوامعلة.وهنا بوامهلة، شيخه عن متاك رراما حنث الأسانيد؛ متصل في 

الخاليةمن ، بغداد، نزيل ابرجاني، اربح أبي بن علي ابر ■^؛ ٠٢٠١٠الجعل بن بن؛ص لجس ا٠ 
ض)آ/،آم([.والآترييدردسالإّرادلياذ،.سة^آُ. مات، عشرة، 

حدثناقال؛ مهدي، بن ارحعنن مد •لريثه نحن ٢( ٤ ٤ / يرر١ التغفي الملري جرير ابن رواء دسميجه؛ 
.التندم الحديث وانغلر؛ • به • • سفيان 



—عءعءء^^ء^^_£ت!بصي

)تال1دم-ه؟(.لربهوعالي.وذمقال: عنعبيدينءم؛ر، رثيع، بن اكزيز همد عن 
أرتخالقني، أن نل علي كتبته أشيء  '•عصيتك الي معصيتي أرأيت يارب، - خطيثته 

فكمانال: اخلقك، أن قل عليك زشيءكنته نال: نفي؟ من شيءايتدعته 
نابكلمات دؤ س تمآدم ؤ تعالئ: اض قول ، iUiiتال: لي، ٢ iاءغر١١ عالي كتبته 

.[ ٣٧]الغرة:ب ارحم الئوات م إئه عله 
ذكرْابتدأتا فيما نمالئ، الله كتاب من الحجة ذكرنا قد / ت الحسن بن مجمد ئال ٢ م آ٦ 

منكانت إذا الحجة لأن ؛ اممه رسول سن من الحجة نذكر ثم المدر• أمر من 
نزيدونحن حجة. لمخ_الفرآا فليس الله. رمول منة ومن نمالئ افه كتاب 

/بإحسان، لهم والتابعين / هؤ، افه رسول أصحاب منة ومن • نتقول السسائلل'ا، د ا/  ٦٧
التا؛عانوغيرهم.من السالمان أئمة وقول 

وهمالءلريقر٤،، هنذا خالف من شقي لقد ؛ ٨٥١رحمه الحسين بن مغمد قال 
اكدرJة.

اأشقياء؟ هدك وهم قائل: ثال فإن 

نلأمرضوا ءإن ت وقال الأمة، هندم مجوس ومماهم ه الني فال كذا نلت؛ 
نثهدُونماال*،.ثلأ نائوا ؤاذ مودونم، 

الله.شاء إن بابه فى هندا وسندكر 

وبهاممه، شاء إن الكتاب من الأ_امىأ* الحزء يتلوه الراح، الح-زءلا"، آخر 
الثقةل*س./هآا/د 

حجة•. L،،JI_• :(J»)_»(Y). رغاءفر،اياا)ا(في)م(،)ط(: 
•،طوْال>مة«.)إ(زرم(،)ط(: •المالة،. وفى)ط(: •المائل•، )•ا(ش)ن(: 
)ر(ّاممس)م(،)ط(.•عاذا•. )ط(: )ه(ش)م(، 

ءاوا<اض صلن محي سدتا علن اف •وصان مه؛ وبدلا )ط(• من)م(، مانط الج٠تين بض ما ؛ ٠( - )٠ 
قراءة•.٠^ الأصل؛ *امش ؛ي )٧( • وملم' وآله 

هناك.وتخريجه ، ٣٨١ح؛ رنم نحت، نيا مّتآتي ما 



٠٠





إهمحمحِ
١٢ سعيزر ومه 

فيساه الذي الذب *!ذا خالف لمن ؤيقال اش: رحمه الحسن ين نحني هاو 
علمئوالكلام كلام، أصحاب نا لأنا شص يا اعلم تعالئ؛ اش كتاب من القدر إبان 

ذكرناوقد اف.ؤ. رسول وسنة تعالئ اض كتاب وحجتنا حجة، به تبت لا أصل غير 
إنهمنزل ما لكاس فض ؤ يو; لسه. قال وقد تعالئ، اممه كتاب من ذكرْ حضرنا ما 

أداءمن عليهم تعالن اف فرصه ما لأمته ه بص فقد [. ٤٤الحل:ت 4 ومحم 
دينهم،سرانع لهم بين بل يعلمون، لا سدئ يدعهم ولم محارمه، واجتناب فرائضه 

٠له ذكريا تقدم نحومما علئ القل.ر إثبات ٠ لهم بينه ما فكان 
ولاحديثا، ولا قدممأ العياء عند تخمئ لا أبوابآ، سنذكرها كثيرة؛ سس وص 

نظرؤإذا وتمديما. إمماتا اضل٢ا- ثاء إن - زادته العالم، فيها نفلر إذا ل عالم، ينكرها 
نمالئ،افه بكتاب جاهل ندري من سمع ند من أوبعض بالعلم، الجاهل لمها 
فانالملمس، عالخاء وسائر بإحان، بعهم ومن أصحابه ومس رسوله.، وسس 

الأخرئذكن ؤإل باطله. عن لرجوعه سبا لها سماعه كان ■مرأ، به تعالن افه أراد 
وأسحقه.النه فأبعده 

Ui./t

٠٠

وآلههق الد رّول والخطض ، حال، كل علن اش الحموي مها؛ ويدلا ، )ءل( ، رم( في من.كووة ض ، ر١ 
أبمأ.محاك وذكرْ ها.  ٥٠٣ ٠ رنم التالي اياب عنوان جعلا ثم • أجمع؛ن 
زادته،.تعالن اف ثاء 'إن وفيرءل،؛ • زاده، تعالن اث شاء *إن لآ،فيرم؛ن 



باب ٠٣٥ ٢٧٤١; 
خص،خلق تعالى اش إن والاثأداننسق المس ذكر 

سؤرر١اقد علم فى سار، خص شاء ومن للجغق، خص شاء من 
0َُِم يَِ ِ هِ ُِْثِِْ ٠ م م رمءم | ء

 f/؟yئال الفريايى، محمد بن جعفر بكر أبو / احمنا —  ٣٢٤ I سعيدبن قتيبة حدثنا

رييبن الرحمس عند بن المني همد أن • ا أسسةل أبى بن زيد عن أنى بن مالك عن 
•الأيه منيه عن سئل - محقي - عمر/ أن الحهتي سار بن مسلم عن أخبره الخطاب ابن  ٧٤٢آ/ 

جمْضنمأك؛ربمضمح

•الخرء أول، وش هنا اكوب، هلذا كررا ؛ رط( ؛ رم، في ، ١ ر 
وهوتصحيف.٠ الثسةاا )ط(ت رآ(فىرم(ا 

=وُالخمع كبر. وابن الكوفيون فرأ فالإفراد قراءتان. وهما هذرياتهماا، الأصل؛ في )٣( 

؛أم-إمتاده:ثلع.
عتهقال . ١ ١ ٢ ح! خي تقدم الثالثة، من - التابعت عند أي - مقول الحافظ نال الحهتي، يسار؛ بن مسلم يه؛ ف٠ 

([.٢١)صرا ]الراسل ربتعة. ش سهما٣ عمر، س يسمع لم ت أيه ص حام أيي ابن 
]تقرب• هنام حلافة في بحران توخي الرابعة، مجن ثقة، ا المدني عمر أبو الرجمن• عبمد بن الحميد د م٠ 
([.١١٩/٦(،وتهذب)٤٦٨/١ر

منهنذا ينار بن مند سمع لم الكتاني؛ محمد بن حمزة القاسم آبو ائال الإستاد؛ هنذا عن المتذري تال 
لم IJLaار يبن ملم لأن الإستاد؛ منتهلمر حديث هندا التمرى؛ عمر أبو وتال ■ - عمر عن نعتم رواء عمر، 

حجة،به تقوم لا الإستاد مع أيفأ _!ذا وه-ريّعة، بن نعيم الحديث —يا ه؛في بينهما الخْلاب، ين عمر يلي 
،اوحملةأيضا؛ وتال ، البمّري® سار بن بمسلم وليس مدني، إنه نيل؛ مجهول. هندا ينار بن ومجنبم 

معروفينغير حميعا ربيعة بن ونعيم يسار بن مجنلم لأف بالقاتم إستاده ليس حديث أيه الحديث هتذا في القول 
]ءونانمود)آا/آب؛([..٠. بننرالملم. 

سمق:سش١/(١٩٠٠١٨٩/١)١٣١١صح:
فيوأطال الأنقهلاع٠ ظاهره كان وإن صحاح ءآمانيده شاكر؛ أحمد عته ونال يه. . مالك. طريق من 

طريقمن كلاهما (ت ٢٦٦/٥)٣٠y٥والترماJىح؛ (، ٤٦٩/١٢المنة)عون في داود أبو ورواه ■ تخريجه 
فيبان ابن ورواْ عمر مجن يسمع لم يار بن وملم ا حسن الترمجدي لاحديث ونال: به، ■ مالك. 

علنصحيح ءرحديث ونال؛ ٢( ٧ / ١ ر المدرك في والحاكم صرٍرلأ؛ة(،  ١٨٠٤رالمواردح؛ صحسحه 
(٨٧٠)١/ ١ ٩ ا ال1تةح؛ في عاصم أبي ابن وأحرجه ا إرسالء فيه ت الذمي وتال ■ يخرحاُْ ولم شرطهما 

ب١١٣/٩(،و١تجرىفياشير)٥٥٩/٣)٩٩٠(،واللأاكائيح: ٦٣/٢ر٤٠وا؛ن؛طةنيالإبانةح; 
الدرفى توطي الوعزاه ■ ينار بن مبم طرتق من جمعهم ؛ ٥( ٧ آ/ ) الأ--ماءاراكغات ش والبيهقي 

••رديته دا؛ن اكخ وأي حام أتي وابن الذر وابن تأريخه لي والخارى حمد بن ب- إلن  ٢٦• ١ رم/ اكور 
رجالممات سمدْ •ورجال الأم: الشخ نال •ْ(. ٣/٣واظركلأ٢اينكيرض^دْفيض)

مشكاة،١ في ؛ أي ؛ يمضها٠ مجأتي شواهد له ولكن وعمر، ار يبن مسالم بين ُنةعني أنه غير الشيخن 
لهأحد نلم الظهر؛ مح إلا لخيره ءصحح الضعيفة؛ في وقال . ٣( ٥ / ١ ر الشكاة انظر؛ . المابيح، 

أعلم.،واف u٣٠٧٠هداا.ح:



.[  ١٧٢: ]لأعرق هذاءاظء،ب< ض تما إي القامع قولوايوم أن ذهل، 
#إن; ه اض رسول يقال عنها، نل ه اض رسول سمعت ؛ - ث؛؛مح - عمر فمال 

٢٤٣'خالمث كال: ، ٥^١٢٢/ محه فامتخيج يمغ4 ظهره فسحرااعلى آدم خلق نا صالي اش 
هؤلاءفقال: ، ٥^١٣محه فامتخؤج ءلهرْ صح ثم بمملون، أعل؛■بنة وبممل للجة، هؤلاء 
\موفقال العمل؟ محقتم اض، رسول يا فقال؛ رجل، فقام / ، بمملون® النار أعل وبممل للنار، 

ممونحتى ابة، أهل بممل استعمله للجة انمد خلق إذا صالي الله راون اض.: ول رم
أهلعمل على ممون حى اكار، أهل بعمل استعمله لكار انمد خلق ؤإذا ا-بمة. أعل عمل على 

.الار(ابه ،دخله اكار، 

حدتاقال; الومثقى، عمار بن هنام حدتا قال; وا'صرأااميايى، — ٣٢٥
سمعأنه الميب بن معيد عن مهاب ابن عن الأوزاض حدقا نال؛ ياض، بن أنس 

،٢٦١فىلْاشءJسمه٢٤أدغمللاف، رمول ؛ايا عمر-محقي-; قال ن يقول هريرة أبا 
it /Tمميزألعمل؟ قال; _*، لؤغ فيءند/ م ابل محال: ، مته؟ شيءندمع أوفي 

اض«.رسول يا ءاذأنجتهد ت محال ، يالعمل، إلا ذلك ئددلث لا عمر، ّيا محال؛ 
حدكاقال; أي؛ناسأئوكر؛ننيت، قال: ^'ا-ومحئأابنابي، 

.٢(  ٦٣رT/ القدير رفح (، ١٦٥ المع)Y/ القداءاس، ني الإناع انظر: . ^ ٧١ثرا =«ذلاتهم• 

مواذقلما»يوالست . "ذريةاامه: الشولأ في وفيهامش)م(; . ااذرته<ا)ط(: )م(»ي)م(، )٢(، 
من)م(.ساتطة )٥(ارفي•; رالع»ل«. )؛(في)م(،)ءل(;

الازمري،قاله مي لفت.بتوب أول في ت أي آنفا؛ الشيء وفعلت، ابتداته. إذا • ام،■*' ُاسأش ، ٦١
ومدير.تفاء ابق به سّبق يكون آن غير من امتثنافا نف تأ مأي; ؛ انف• الأمر ارإنما • وضلهم 

([.٧٦.٧٥]النهايت)ا/فه. ودخوللث، اختارك اهومقمورعلن ؤإن
•حدتا•.)ط(: )٧(>،)،((، 

حن..إمحادأ: ٣٢٠
ءّدالرزاقمصنف في صحيحة، أحرئ ■لريق ول - نماريتلعن كم صبر3امثرتمأ، س؛٠١٧ إ ب ٠ 

ن؛حرف.لك.به، ّ حبث،رُاءءنمسرءنمءريّ 
١٦٥؛ةح; اوفي عاصم ابي وابن ؛(،  ٤٨ص  ٧١٨• رالواردح; صحتحه في حنآن ابن ردا• 

طريزح:مآ*«؛راا/ااا(من ز•منف الرذاق، ب- رددا• • به • • •نام امن'لرين، كلام' ؛ ١٧١٢( ي
الجمعالهتيٍني وذكر، عرير؛. ايي بإّغاط ٧( ١ / ر١ ْ • ;-»لةح: وابن ■ ته • • الز٠ري ءن  ٣٢

اّيلابن للئن تخريجه ني الألباني رصححي اهّ المحيح• رجال، ورجال 'رداءالزار ■ يزال ( ١٩٤ ٣١
ءامم)ا/آ¥(.

.إّ،اد،:صمف.٣٢٦



،اآ1سدعاتكتا|\/ 

افرعبد بن سالم عن اممه عبيد بنل١، عاصم عن شعبة حدثنا ت قال سوار، بن شبابة 
أومنه فؤغ ند أمر I فيه نعمل ما أرأت اف، رسول ®يا ت قال عمر-ثق-، أن أبيه عن 

أفلانكل؟عمر: فقال رغءئه«، »لنيأمرس/ فىأمبدغ.أوبدأ.؟قال; مآ/ن 
يعملفإنه هادة الأهل محن كان أناس نيسترأ،؛ فكل الخطاب،، ابن يا ر)اعمل فقال: 
.للشتاءا(فإنه؛عمل الشقاء أهل س كان س وأ*ا للسعادة، 

٠ا بهأدهر منها اكتفينا كثيرة، طرق - قق عمر. ولحدين، 
Yحدثناجريرقال؛ ، ابيرشيبة، بن حدثناعثمان نال: وهم،رئاالفريايى، —  ٣٢

.•ئاحلق زيادة: )ط( )Y(^،)،(، حطأ. وم )ا(في)ط(; 
مزحالخطاب صربن ت>قءن الئة كتاب ني عاصم أبي ذكرابن )٣( 

٧٣.)

ني*ات ارابمة، س معتق' الدتي، الدري الخطاب بن همم بن هماصم ابن الله؛ محي بن ءاٍم ب؛ ٠  =
وردمننفد ينمرد؛ لم لكنه . ٤([ ٧ / وتهذ.يب)٥ (، ٣٨٤/]مريبح)ا ه. ١ ٣ ٢ منة العباس بتي دولة آو)، 

اض.شام إن متأتي صحيحة شواس وله بعضها. بق آخرئ.طرقا 
روابنه ا ( ٧٧، ٠٢)Y/)ا/؟آ(، ثدْ مني واحد ، نيه)ص؛( مفي العليالي أبوداود رواه تم_يجه؛ 
الش،عناني رهمة مجمن ٣( ٢ الخبب الرًذعلن ني والدارمي (، ٣٩٤هْح)آ/ال1ةح: 

•حنُنال،; (، iio/orwoُاكرمذىفىالذاورح: ُااماريفيحالقالآنمال،)ميا(، 
صحميعهم (: ٠٣آْرأ/ ; وابن؛طةح ؛أارل/لي(، ، ١٦٣ّتهح:الفي عاصم ابي وابن صحتح•. 

والزارالطماز، 'لوا• ونال؛ همم، ين ١( ٩ ٤ الجمع)U/ ش الهبمي وذكر• • به • ■ هماصم عن شب طريق 
اوغيره ممن ابن وصعقه وجماعة، حام أبو رمه عتبة: بن مليمان وفيه والعليراتي)كذا( حديثه، وحن 

فيوحشيش ٠ حرير وابن الشاشي إلن ( ٣٣٨/ )١  ١٥٤٥: ١اعمالاح كنز ءاحج، وعزاه تقامت،لأ رجاله وبقية 
وافهاعلم.اي(لطر؛ه، ًُححهالآنتيفيرياضالختةرا/ الامتمامة، 

صحيح. ٣٢٧
.١ ٥ ٥ مرح: تقدم ثقة، محلة: بن عد ،٠ 

حالخنف م الرزاق رمد ، ٢( تد.)»_T مم الطالي أبوداود رواه ثخويجه: 
نيملم ورواه الد. عتاتي من الخهمية)صآ1م( هملن الرد ني والداري الند)ا/هأا(، ني واحمد 

اشتر)-ممأآ(.في جرير وابن مالنتةرءونآا/يه؛(، 
وعزاء• به ■ • جرير طرتن، من "بمبهم ؛ ( ٧٢اْ)آ/ آآ(،ح؛ رآ/ ٤ ١ : الكيرئح الإبانة ني بملة وابن 

١٥٥٢ح: الكنزايفافي صاحت، وعزا. ، ( ٦٥٣ ٨/ التثور مجردوية)الدر حميدوابن بن محل إلن توطي، ال
وآلدىفًوانظرالحديث،ازلي، فيالأئنا.ةرابشواوءهتيفياص_،، 

الئةفي ظًم ابي وابن ٢(، • ٤ • u/  ٢٦٤٧التدرح: ني ونالم اكالي، الحديث، ني المق، حبث،روا. 
أبيطرين، من جميعهم هأ'ا)؛/بمآه(ت ١، • ٦٤ُاللألكا5ينيشرحالأصول،ح: )ا/هي(،  ١٧١ح: 

)الفتح ٦٦٠٥ح: اور القفي والبخاري يليه، الذي ني المنغم وروا. • به • • منصور عن الأحرصى 
(،والترطيفيالخدرح;٨٢/١)•٤•٢(،وايىلنيالن١)٢٦٤٧ح;

الاعتقادفي والجهقي (، ٣٢٢٣; ِير)• التففي حرير وابن القيمة، في ماجه وابن ٤(،  ٤٥)٤; ٢  ١٣٦
بنمعد عن الأعش طريق من جميعهم ; ه(  ٩٨/ )٤ ١ •  ٦٣الاصووح: شرح في واللألتكا؛ي ، ٥( لٍصا' 
٠به ٠ عبيدة. 



المقسالتحم1ن همد أبي عن هميه بن معد عن الخميد.ءن،صور همد ا؛ن -يمي 
هاض رسول فأتن قال؛ ، الغرند، بقيع في جنازة في كنا محال: ٍإنحه.، علي. عن 

٧،٦أ/ ثم، بمحصره' ينكت وجعل رأسه هتكس ، مخصرةر١، / ومعه حوله، ونعينا فقعد 
ندؤإلأ الأار، ٢٢ولالحنة من مكانيا تح_، لاونو منقوعة، نفى مجن منكم ما قال'. 

هآ/موييع كتابنا، علئ نتكل أفلا افه، رسول يا 1/ رجل فقال • أومسمدة شبة كتستا 
كانومن العادة، أهل عمل فيصيرإلئ النعادة، أهل من منا كان فمن العمل؟ 
الثماوةلٌ'آ،.أهل عمل إلن نمير الثماء، أهل منامن 

رأ،االنناذة، أهل مل مروزأ؛، السعادة، أهل أما مر؛ فكل ))اعملوا، ; ال فهن
٠بالننى ق وصد ٠ واش اعش من فأث ؤ قرأ: ثم الشقاوة، أهل مل م1تون الشقاوة أهل 

شركاهفستر، * بالنش وكدب ٠ وامتغى بخل وأئاس * لتحركا ميسره 
ْ--ا[«.]الأٍل:

Utv/Yأنج، بن وأبوكر الحارث بن منجاب" "صبدّا قال• ، البرئامج، دالحبّر؛ ■؛  ٣٢٨ر
سعدعن منصور عن أبوالأحوصن حدثتا I أبوبكر وقال أحبرنا، متجاب قال - ميبة 

ال؛ن، وج-ههرآ؛ اض كرم - ٠لالب أبي بن علي عن الرحمن همد أنج، عن عيية ابن 
اماا/طافه ول رمنعدأى العرمحد، انتهيناإلئ؛قبع فلمانازة، في س اللمى ُع جرجناا 

منمكم ))ما فقال: رأسه. رفع تم الأرض، به نكتا عودأ فاخذ حوله، قعدنا و. 
رجلفنال . م،ياوةااأم شقية والنار، الحنة س محكاما علم قد إلا محمومة نفس من أحدأى 

٠ءتكّ  ٠jJ قض،  ٠١عة مم أ• ، ٥ عك1أ أ9 عصأ مأ*, فمسكه ءد-ْ ان الاي٥ بخص ءما ت  ٠٥ءالمحمس ( ١ ) 
Y)^] .i4-U.])V-؛/

•أو•.وني)ط(: ؛. JLفي وموكذلك )،((، )ن(، الأمل، في )أ(كذا 
•سرونأ.)0(فى)ط(; )٤(، •الثقاء•. )ط(: رم(في)م(، 

٤٩اكُدقءالئح! انظر) وموالأولن، عنه•، الله •رمحي )ءل(ت و؛يرم(، )ن(• الأصل، في )ا"(كن.ا 

.نفساامن •أوما وفي)'؛ل(ت ■ )م( )ن(، الأصل، في كذا )٨( . ءفةعل.اا)ءل(ت )لأ(في)م(، 

صحيح..إبسادء:  ٣٢٨
. ١٨٣زح: نندم ثقة، اخارلث،: بن بماب ث٠ 
..٠١٧٩منة مات الس_اوعة، مجن ٠ متقن ثقة الكوفي، مولاهم، ا الحنفي سيم بن سلام الأهمرم،ت م أ٠ 

([.٢٨٢وت،اويِ،)،/(، r،r]■>؛_،)؛/
آننآ.نندم تخريجهت 



ع،إصربمت

أهلمن منا كان فمن كتابنا، علن ونقبل ، ٢١الإهل رمول يا العمل ليع أفلا •' القوم من 
فقالالشقوة؟ إلئ صار الشقوة أهل من منا كان ومن عادة، الإلئ صار عادة ال

العادةأهل من كان ومن لخطها، يسر الشقوة أهل من كان فمن بر، فكل رراعطوا ه! 
*لتسوئ فسره * بانمى وصدف، * واش أند من فأما ؤ ه; الم فرا لم نمطها، بمر 

[«..١ . ٠ زالأيل: ه فسرك، ميزه ٠ وكذب؛النش / * رامتغى بخل س وأما  ٧٤٨أم 
حوثنالآ،ابنئال: ندتابمبنالخارث، ئال: ا؟'ا_واح؛تةمني، 

بنعلي، عن الرحمسل؛ا، همد أنح، عن عيية بن معد م، الأءمrا عن منبرأم، 
.منه. تحوأ الحديث فدكر ِ الثني. همد نحن ي؛ّا • قال ٠لالب، أبي 

ذكرناه.مما منها اكممينا جماعة، ءلر3، علي ولحديث 

ديناربن كبر بن عثمان عمروبن حدقا ت قال وأتحبمرناالغريابي، - -  ٠٣٣
,•ااخرنا«)ط(: )أآ(فى)م(، .«. أنلأ.اث •ايار-ول )ط(: را(في)م(، 
«ءاليينَ«.)آ(فى)ط(:

لس«.اااو)أ(فى)ط(زيادة: 

صحح. ٣٢٠
.١  I٨٣ فىح تقدم • أصر بعدما غرائب له ، ثقة ا علي م ءسهرإ ين ا٠ 

.٣٢٧تمبمبم:تنممنيح: 
الرحمنن.عبد حال معرفة علن متوش إمتادءت -  ٣٣'

(، ٢٧٦والتعديل)ه/ الجرح ي حام ابي ض ذكر• ؛ المرتم، اثى يادق؛ م، ارحمن، ب رت هو٠ 
الثناتم حنان اين وذكر• . ولا جرحا ب يذكر ولم ٣( ٤ ١ ه/ الكبير) اكاليخ ني رال-خادمح، 
.(٧٠/U)

آ،و.٠ • مة مات ، العاشر؛ عن مدوئر، الخممي، حفص ايو مجر■' م، مبد م، ءدان م، دءمد ٠
١٦٨!^ ٠٠١^ايي لأبن تاسانموتي، لكن (. )ث/٦٧وتهذب (، )T/٤٧]تتريب 

.( ١ ١ ٧ / )٩ الطري عد كما ؤيزيد وحيرة، الغرم، بن واحد ٠ ( ٧٣/ ١ )
فيعاصم ايي عدابن مالم بن عبداف رندتابع• بالتحدث، ه-اصرح لك؛* مدلس، بميات ابما؛ ^؛* ٠٩ 

(.١١٧/٩وعدالطرىفى١فر)(. )\/iv ١٦٩اكح: 
بارعن ثمةتبت، النامي، انمصي، ابوالهديل الربيدي، •يآم بن الولد بن معد *و بي• ُبجا" 

]تقرب)آ/هاآ(إبعدالآتة. وآربعين تع آو أوسح ت ستة مالت، المابعة، من الرهري، اصحامب، 
ره/آ'ْ(ا.وتهذيب، 

• ٠١ ١٣ونل: ّا'ت،سةنمان، _؛_، قةمم؛رالإن.نال، الحمي، اثمذر/ب معد: بن اضي ر٠ 
رتهدي_،)م/هآآ(،والُامل)صآه([.(، ٢٤• لممريب)ا/ 

،٧( ٤ .  ٧٣/ )١ ١  ٦٨الناح; ني عاصم ابي وابن (، ١ ١ ٧ ير النفني الطرتم، جرير ابن روا• 
ناو;=بغتة عن،لرض جميعهم : ( ٥٨والصفات)أ/ الاعما، ني واليهغي (، ٧٣)آ/  ٠٣وابن؛ْلثح: 





فقآدمعلى يده ضرب .. - ١^٢٥، خلق ®لل اف.; رسول قال ت قال / هريرة، أبي اآ/م 
ئمٌ■ الحط،، أهل س ذريتك >لأء ياآدم، فقال: ذرية:فالأن، سرآ، فأخؤج ام>ا، 

أهلس ذربمك، هؤلاء نال: ثم كالحمم، ذريت منه فا'خرج الأيسر، على بجده ضرب 
ادار«.

تال:حوتابواصينساد، ئال: 
محمعت،/ ت ال فالرئاسي، يزيد ّمت ت نال ، الكلبي، رجاء أبو يب، المابن  ٧٠٢آم 

علئقائم وهو المسجد هندا قي القرآن يعلمنا أبوموسئ كان • قال فيس، بن غنم 
قبض- ص - أدم خلق يرم ار ه؛ الثى قال • أبوٌوّكت، فمال آية، آية يعلمنا رجله، 

هزلأءأصحابهاللْ،: بئماي، نيثِ وخل يتجه، يب خل ، ^١٤وسن، صس 
هؤلاءأصحابولاأبالي: الشمال وهؤلاءأصحاب الحنة، هؤلاءأصحاب ولاأ^اليت ابمتن، 

الأن*.إلى ذلك على بماملون فهم صلبآدم، في أعادهم ثم ةاللأ؛ت الناي، 
بنالليث حوتنا قال: سعيد، بن كنه حدتنا قال: ، اكزئانج(/ أخبجا -  ٣٣٣ ٧٠٣آم

■؛>،" ٧١٠• إلن رم، هاص ش وصححت . الأصل،)م(؛ هاص ني  ٢١)
)ط(.__).؛(، )آ(«ت«: 

»ينان«،وصمحلأ.)م(فى)ءل(:
نرصع•.انرتع، هاص)ن(: ولي افوصع". ولونهما: ولونها: الأصل، )أ(كدالي 

)ط(.)ا-(اقطة.ن)م(، نقال". »قال: )ط(: )ه(لي)م(، 

*•ا*ا-إم:س؛بمح:
منصمف، زاهد، القاص، المرى، ابوء-مو، التداسإ أتان ين يزيد وهو دب،زه ا— 

وتهديبإ)ال/ا،--ا([.(، ٣٦١لميب)م . ٥١٢•نل مات، الخامة، 
ونال،(، «١ ٣•r/ ]الكاز ُحفرظة• ض راحادث، عدي: ابن نال، وهوهو\■ النس-،: م، ونح دب ب- 

]ايزانالرواة نحل لا الشماث،، عن الوضرعات ايروي ماز: ابن دنال، 'ءوطح•• اينس،ث 
إانظر البزار. ووقته ([، ٤٩٦دالتعدل)آ/]الجرح بالقومح،' لتم، 'هوصالح، • أبوحام ونال، [، ٢٦١)آ/

(.٤٦٨ان)آ/الال

]تقريبعض. تط مات، الثابت، من ثقة، مخضرم، المرى، التري او الاذني أ—؛r،: مت،  ٠٢٢٠
)آ/آ'ا(،ونهد,ب،ص/اْآ([.

بندذخ 'وب قال،: ( ١  ٨٦الزواتد)U/ •جمع ني كما والاوط المجتر مح، والطrّاند، الزاد رواً ُمر؛ج*■ 
الثاح:م'آ)ا/آؤ>بم(،ني عاصم ابي ورواءايى ، ٠ • • غيرْ ومض محويلح ءس؛ ابن هال، المسب، 

العللوذكر •صعٍفهطاا، وقاوالالجاني; يه. . ■ روح 'لريق عن كلاهما (؛ )آ/٩٧ ٠٩ُا؛ن؛طةحإ 
ال.ايقة.

حن..إسادْ: ٣٣١•



خرجقال: العاص، عمروبن بن اض عد عن مانع بن شش عن مل أي عن سعد 
ساطا لا، ٠الوال١،: الكتابان؟ / هذان U )رأثدوون محال; يابان دْ ونى اض. علمارمول 

أسماءف الخال؛ن، رب س كتاب هذا ايمغى:  oJbللذي،ي فقال تخسرنا، أن إلا الله، رسول 
،٢٣١٠٠٣تمص ولا  ٠٠٣تزاد فلا آخره٠ا على  ٢٢١^٠٥٢١ثأا ولاللهأا، آباله»ا وأسماء ابنة أهل 

علىأجمل ئم وداللهأا، وأساءآباله،؛ الناريامماله،ا أهل كتاب هذا فماله: في للذي وفال 
Y٧٠٤/ كان إن الله/ يارسول العمل ي؛ أصحابه: هال أبدأ،  ٠٠٣ولايمص ، ٠٠٣أخره»افلايزاد

أيعمل ؤإن ابة أهل بعمل له ابنة؛خخ؛ صاحب فإن رقاربوا، اسددرا فقال: *غه؟ مغ فئ 
فيذها.يده. قال م؛ عمل. أي عمل ؤإن النار، أهل بممل له يحم؛ النار صاحب ؤإن / عمل، 

[«.V ]الشورى: التمره ز وفريق البمة في فريق ؤ الماد، من دبكم همغ قيأ؛؛ قال؛ ثم 
بنبكر حدسأ ت قال سعيد، بن ثتيبة حدثنا ت نال الفريايى، وأخبرنا -  ٣٣٤

افمالوا،.)ٍل(: )١(؛ي)م(، 
ولانيهم يزاد فلا وجمعوا، أحموا أي: ؛ أفرادْ وكماك أحائم جمعت إذا الحساب؛ أحملت )٢( 

([.٢٩٨/١]الهاة)يقص.
الأصل.ماص مضافة؛ي هي ر )ط■(• ّانهلةس)م(، ؛ )؛(اا؛داا. اأ؛دأاازيادة: ،ي)ن( )٣( 

•ومنالذهى: ونال صا-وقيهم، الصري، المعانري، نافلر بن ناتئ بن حي ومر بل؛ أم ب؛ •  -
والكاثف)ا/بما<ا([.(، وتهذيب)"T/٢٧]همب)ا/ا<'آ(، طتطهآا>او. ساكامح، جماض«، 

حلانثني ات ح»لأ، الصحابة ز بعضهم فيكرم حديثا أرسل الثاكة، من ممة، الاصحي، ت ذاع رن س ش٠ 
([.٣٦•وتذمب)إ/ ]مريب)ا/مهآ(، تالحلمة. عثام، 

غريب»حن وتال: ٤( ٤ ٩ )؛/ ٤ ١ ٤ ١ القيرح: ني والترمذي ١(،  ٦٧الي)آ/ني - أح.، دوام ىمّبمبم: 
.١ ٠ ٤ / )١ ٣ ٤ ٨ ثاح: الني عاصم أي واتن ، ( ٣٢رص' الخ-هب يلن الرد ني دالدارم ■ صحتح' 

٤ْ بملة-؛; وابن ١(،  ٦٩\.الحلمة)ْ/هأ في وأبوثننم ٩(، ير)ءآ/ اكفني جرير وابن (، ١٠٠
مردويهوابن النذر وابن ائي النإلن اليوطي دءزاْ به- • • ص؛-_ بل أيي ًلرغ< ُن جميُهم • ٢٧٤٨١

وعزا،•حا(إلناسوابنأبيحاتم، )U/ الضر ني كشر ابن (كءاءزاْ ٣٣٧/٧الثورأيضا)الدر 
وسضالآكتيكمافىاواسالةرا'اْْآ،إلناينجرمربذ.بالآثار.  ١٠٧٦ًابص؛ 

"رداه• ويال عمر' ابن عن نحوه ١(  ٨٧الجمع)U/ ني الي—مي لذكر (• ٠٢٨رنمالصحيحة 
طريقاوذكر الصحبم؛•. رجال رجال وبقية ، ابن,مجاهل• اعرف ولم أبيه: عن مجإهد ابن حريث ص الْلثراني 

حديتاروئ النكوني أيوب ين الرجمنن ب- دب "دء-اًاتجُا'ي؛ بألأل• أحرئسمْصباشين.سر' 
الراءعن طريقين وذكرايفا ب،. متم بقية 'وتيه قال: ا • • ءلٍه رلايتابع ب: اد-ق؛لي فقال • —يا ٠ب 

.٦( • ٧ / ٤ ر ١ •  ٨٣ءباسح: ابن عن نحوه اللألكار واخرج ■ اّانثدها علن تكلم وكلها مّيرة؛ دايي 
حن..إض: ٣٣٤

•تقيم يند ؟؟؛؛،■ أم ■ ؛* ن٠ 
نةمات الثامنة، من نت، ثقة - اف أبوعد أو: محمد. أبو المري، حكيم بن محني ابن در؛ رن م ٠ 

([٤٧٨٠وتهلءيب)١/ ١(، ٠  ٧/١]تترب)• وسعون يف ول وماثة، وبع وأربع اص 
السابق.الخديث تخريج في تقدم دمي،بمت 



،ادسدعمك0و\/ 
———————ٍ_:_ص

اضه،رسول ي خرج قال: عمرو، بن الله عبد عن نءي عن قبل أيي عن مضر 
ثمآبائهم، وتمية الحنة، أهل تسمية فه العالن، رب ^؛-؛١٠^، كتاب ررهدا فقال: 
ربكب وهذا مهمل٢ا، ينقص ولا مهم يزاد فلا آخرهم، عالئ أجمل 

يزادفلا آخرهم، علئ أحمل ثم آبائهم، مية وتالنار، أهل تسمية فيه العالين، 
لهيختم الحنة عامل إف قال: الله؟ رسول يا العمل ئبتم • قالوا ، يقصل٤، ولا فيهم 
٠النار ٢ ر أهل بعمل له يختم النار عامل ؤإن عمل، أي عمل ؤإن الحنة، أهل بحمل 

موفرض امحئة في قرأ: ثم ، ٢٦عهرمن تعانى الله فرغ عمل، أي ؤإذعمل/ آ/ْْما 
•ء؛ا ٧ • الفوري ت الُئم؛رهآ 

تقال ة، شيبأبى بن أبوثكر ا حدثنت نال / المريايى، واحبرئا — 0ّاّا ••ا/م 
امنقال: جابر، عن الزبير أبي عن ليلن أبي ابن عن هاش-ملإ، بن على حدتنا 
ءالكتأب،.)ط(; )م(في)م(، )ط(. رأ(انهاةمنرم(، )ط(. من)م(، )١(ساقطة 

)ط(.ائطةمن)م(، رمنحلمهء; )٦( )ه(سائطةمن)م(ا)ط(. امتهمء. )ط(زيادة! )؛(فيرم(، 
■)م( )ن(، الأصل، هوامش في مصحح ص كما الثيتا والصوابح ، ؛ في)ط( )٧( 

حسن..امئاده: ٣٣٥
حدا،الخمفل سيء صدوقا القاصي، الكرش، الأنصاري، الرحمن عبد ن ومرمحي يلي• أيي اين * يه ف٠ 

عندزمروأبونمنمة تابعه لكن • ٣( ٠ ١ )؟/ وتهيب (، ١٨٤/را نتقرب ■• ٠١٤٨صنة مامت، ١ ا؛عة المن 
لمح:م؛ا-آآ>؛/ء؛-مآ(.م

أخرئملريق من ورد وند ١ ٣( ٠ ٤ رم/ أحمد عند المتكدر ن محمد تابعه لكن الزمحر• أبي عنعنة ■ فيه ر٠ 
مح،ياص؛ ر ابن رئاء • به ■ ■ ّرانة عن طادس عن ذ، بن نس عن •سننه، بن حماد طرين، من صحتحة 
.(.)\/٣٧ ١٦٧\ن-ح: 

يعدها.التي في ن وقتل *-،  ١٨٠صنة مات الثامنة، صغار من يتنيع، صدوق البريد، ابن ^ ١٠٠٠بن علي و٠ 
.([ ٣٩٢وتهديب،)ما/]تقرب)آ/ْ؛(، 

نال:٠ زير من ٢(  ٩٣رم/ الند ني وأحمد (، ٢٠٤٠ر؛/  ٢٦٤٨القدرح: في لم مرواْ دمحريجه: 
به■ • جا؛-ّ عن الرمحر أبر حدثتا نال: • تمتمة أبي طرين؛ من لم موعند ؛٠• • جابر عن الرمحر، أبو حدئنا 
^؛٦٠١/٤ر١٠٧٠ح: واللألكائي (، ٤٤٨ص  ١٨٠٩رالواردح:ابحه ٍفي حممأ ابن ورواه ■ أيضا 

رآ/أ"آ(،واينهءنهنىند الني أحمد ورواء ■ به • • الربير أبي عن القامم، بن يوح من'^؛^، كلاهما 
دءاي،بمأ،نيد،به• • • جابر عن المتكدر بن محمد عن زيد، بن بيذ،ئي من ( ٣٩ ٤/٢ر٨٥١مال-نةح: 

عهلاءمحلريق مجن ٣( ٥ ر إ١  ٩١* ح القيمة ش ماجه ابن ورواه •  ٩٨ح: في تميم ، صعيم، عان: حد ان هر: 
عاصمأبي ان ورواء ٌقال،•. إمنادء افي الزوائد: ني نال ا به صرانة عن ُجاعل، عن الأعمش ثنا سليم، بن 

لهنداب • ■ سرانه عن ضءلاوس، نيس، عن ش، حمادبن طرين، من ا/■آما( ر  ١٦١^هم،اتح؛ 
الأومعلفي الطبراني ءرواء ونال: (، ١٩٥رما/الجمع في الهيثمي وذكرء زيادة. متنه وفي صحيح، استاد 
ورجالهالطبراني، ءرواه وقال: سراقة عن أخرئ للريق من وذكره • صعيفء وهو أبوأمية المج.يم عجي ونته 

الصححء.رجال، 



حلتاكأنا أعمِالنا عن أخترثا اض، رسول يا فقالI الني، حعشمإلئ بن >ارادةلاا 
T٧٠٦/ بل »لأ، نال:/ نتأمت؟ شيء أم القادير، به وحرت الكتاب، به ثت أشيء الناغ: 

فقال:العمل؟ مغتم اض، رسول يا ت قال ، اشادير* i* وجرت الكناب 0، لت قيء 
._،« ثنت فكل رراعطوا 

حدثنات نال راموية، بن إسناق حدثنا ت نال رةامياش، _واخ_بس ٣٣١
عنالخر بن اض عد ين ، مطرقعن الرملث، حدثنا ٠ قال إيراهيم، بن ماعيل امح

المار؟أهل من الحنة أهل أعلم اض، رسول يا • نال رجلأ، أن الثمنين بن عمران 
أوكما، د٠لهاار٢، مجر فكل ءاعملرا ت فقال العاملون؟ يعمل مقيم • مال ، ُرمم® قال؛ 

،لإا/ط،./ قالاه١٣

٧٠٧٨الدنشقي، إننامم بن الرحمن عبد Jتا ح /

جسم،.بن مالك، بن ءمحراغي ت في)ط( ١( ر
)ط(.ساتطةمن)م(، )ثل(. من)م(، رمحانطة الأصل،)ن(. •اص ر مصححة )٢( 

صحح..إي،: ٣٣٦
ه. ٩٥سنة مجايت، الثامنة، محن ناصل، عابد ثمة المري، أبوعثداش اكئموت ين الله مد بن لري، ش٠ 

([.١٧٣/١رهب)•(، ٢٠٣لتترس،)أ/
نقةد'االتشالئ،اا، يعرف المرى، الأزهر ابر مولاهم، القسس، يزيد ابي بن هويزيد الوذلدت بن ؛زيد ؛٠ 

وتهذيب،(، ٣٧٢رآ/]يريب، ٠ متة ماتة ابن وهوٍ ، ٠١٦٠صتة محامت، ٠ ادمة ايمن ليته، من وهم همابد٠ 
MTU\/\\)

.٧٠ح: في تقدم حافئل، تنة عي، ابن هر \ن'ص•' بن، إسامل، ٠
واجمدفي(، ٢٠٤١)،/  ٢٦٤٩المح: ا/اآأ(،وم)١  ٦٠٩٦اJخاريفىاكدرح: روا، دميجه؛ 

(،ومااهين١٨•٨٧٩/١)٤١٢(،وابنابيءاصمح:٤٧٦/١٢همون
ر،/ا«أ(،وصفيالأسماد)صأأ(إ ١٠٦٩ُالألكانيح: (، ٣٩٠^/

(.٦٩/٢)٤٦طةتيالإباممح:وابن 
بمجإ-؛اد،:سح.

باكحديث،.ندصنح لكه ، ٠١■ نندم؛مرح مدلس' ملم؛ الويلم، ؛ ب٠ 
تئة١ اليم ابن لحم، ت لمه سعيد، ابو الدمشقي مولاهم، العناني، صري ابن 1ضامم• م، ارممف • ب٠ 

وتهييج،(، ٤٧١/]تقريجح)ا ستة. وسبعون حمى وله ، ٠٢٤٥مامتامنة العامرة، من متقن، حافظ 
)\ا\س.

تلامث،أر إحدئ صثة مامتط الرابعة، عابدمن تتة الثمير، ، الإيادتم، ٠ آبوثعيب، الدمشقي، بنبمعه" بن يبمة ن٠ 
([.٢٦٤وتهويبؤ)م ]تتري_،)ا/م؛أ(، وعشرينوده. 

ذكرءفيمن ومنهم ، اكاسحم، كار من تتة المحاك، احو • تردن• بن يربداه بل،'لاهمت• الل* ب ٠ 
.([ ٣٥٨)ه/ وتهل،ب (، ٤٤٠ا/ تتتريب) الصحابة. 

=■ باش- ين حدثنااسابل ^،j،: رآ/،ماا،،ر،طربج،المنبراءرن*،  ١٣٥دمبمبم؛رواءا;ر،؛طةح؛ 



^^£تابإ؛ضبمة

عنيزيد بن ربيعة حدثنا I قال الأوزاص، حدسا ت قال مسلم، بن اثويد حدثنا تال 
'؛إنI افه. رسول تال قال! العاص، بن عمرو بن اش عبد عن الديلس بن افه عبد 
به،اهتدى الرر ذلك من أصابه قن توره، من علهم وألقى _، م خملقه حش صالي الله 

كائن*.هو مما الملم جس ١١أقول: فالذلك : عمرو بن اض عيد تال ضل*. أحْلاْ ومن 
^١ئال: ■ذدتامم؛نشوة، ئال: خّام-واتيعممح، /  ٧٠٨٨

بزلاخُ ب■ عن آ، النبأيىر عمرو أبي بن بممن عن ، ٢ عّاشل بن إس-ماعيل 
يقولاض رسول سبيت يقول عمرو بن افه عبد ممعن نال؛ الديلمى، 

النوراهتدىذلك من أصابه فمن نوره، من علتهم فاشي ظلمت، م خلقه خلق صالي الك ررإن 
تعالن*.الله علم عالئ الملم جم ١١أنول: ضل*. أخهلأْ ومن 

حدثنات نال الثناري، صالح بن اممه عبد اخبرنأأبومحمد —  ٣٣٩/  ٧٠٩أ/ 

امم.ن)طU»(r ;.))،الشانئ•. )آ(في)م(،)ط(: ،ءاس•• تا(فى)ن(: 

ح;محٍحه في حبان وابن (، ١٧٦)آ/واحمد ، ٣( ' ٦ )ص  ٢٩١الطٍالسح!داود ابر رواء و. 
٨•١(،ُالأعاتي٢:>١ ٧/١ر٢U، ٢٤٢■مَفياتغ: 

والمنسنيالأساءواسات)ا/'آ«آ(، 
■ح جان ابن درداْ ■ يه ■ ■ يزبد شنة؛>( حدقأ ت ؛-ال، الاوذاض، طرض س جسمهم ؛ ٤( الكرئ)اّ/ 

•٦(٤/٤•١)٧٨(،بخعاشح;٤٢٤/٢)٢٩٣'أيىJفيكح:
(.١٧٩)؟/به، . ءناينالtض. ورواءاجمدس'لرضموةيندم، يه- ■ سطرضريعة• 

ولأأءالملهعإأن1،يخرجاء، ولم رواته حمح احتجا وتد تدتداوكهالآئ٠ة، صحح، حديث، ١ الحاكم! تال 
.١٩١■وذكرْالهيشسفياص)يم اكورك،را/«"ا(، ولأء1تل<«. اضشرطهما، وئلالد،وي: 

بنربيعة ناع وقل • احمدثقامت،ارأحدإسادي ورجال ا واتجراني والزار بإمنادين احمل ،م.باْ • وتال آ ١ ٩ ٤ 
وتخريجه.غانظرء التالي. الحديث، كماثي المائي يحين يزيد؛ 

صحح. ٣٣٨
صنروايته من وعليه ■  ٢٣• م،ح تندم ' نقط الثامم، عن روايته ني صدوق، ءًاش؛ م، إّاما، ت ب ٠ 

كماواجد، غير وتابعه (، ١٠٧/١)٢٤٢انةح! ني عاصم أبي ابن - Upكما محمرة تابعه وند . أمل؛اا-ْ 
ابق.ايالحديث، ني 

٢٤١ازح: في عاصم ايي وابن اٌن«، (وىل: ٢٦/٠)٢٦٤٢اكرطىنيالإيانِع: رواء سمه: 
فيواليهقي ، ٣( • / التدرك)١ ني الحاكم ورواء ■ به . تاش.بن اسامل طريق من كلاما : ١( • ٧ ا/ )

عمروابي بن ؤيحين يزيد، بن ربيعة حش ■' تال طريناالادذم س ٢، " ٣ ا/ الأساءوالمعان) 
الحديث،واظر به. . يحين. عن محمرة طريق عاصرح:أ،آ)ا/لأ'ا(من أبي ابن وروا. • به • • افامحي 

صحح..إ،ثد،:  ٣٣٩
المتنبن عتبة يمان ابو تابعه وتد ، صمح؛التحديث، تق لكنه ءا-ثس، مداوق الربد: ين بمية • يه ف٠ 

امارى،كماءثواادارثطي.



ربحيننا»ععنبميينندتاأبوتوبمة غال: النلوش، علي بن زالخ—سنالا؛ 
اللمى.•قال قال" عمر' ابن عن مجاس عن النذر بن ارطاة حوي ت نال الويد، 

سفها يكون وما اكلا ،كب ئن، يده وككا بمجه، لأخذه القلم، الد خلقه فيء »ارل 
فمحمإن ارووا قال؛ الذكرثم م عنده لأمه«اْرآ، اوياص، رطب تجور، او ير •سول، عمل 

تكونفهل [،  ١٩]ا-باثٍة; ه ننانون كم ئ سح كثا بالحقإإئا عانكم بمش كنابما دا عؤ 
.ث؟ا1امع قد فيء س إلا اذنئل"آا 

٧٦"الالهانى'اساومان بن ماللث، حدساأبوأنس I نال ءوا'خمرأاالمريايى،  ٠٣٤ / 
بلغهأنه جبر بن مجاهد عن المنذر بن أرءلأة عن الولد بن بقية حدثنا I قال الخمصي، 

وككابمجه، لأخذْ الفلز، صالي الله خلقه فيء أول #إن قال: السؤأ.، عمرأن ابن عن 
أوياص،رطب يرأوتجور، مصول عمل فيهأس الدناومايكون فكب يادت محت، ؛د؛ه 

كثاإئا يالحى عليكم بمض كتابما عدا ؤ إن'دم• ارووا قال• ثم الذكر' م عدم رأحمحاْل؛؛ 
أمرقد،مغإلاس ارسحةلا، ثكونرْ، فهل [،  ٢٩]الخانة: ه ننملون ماكممم نتسخ 

،.٧١٠إ محه؟ 

.٧٤٥ت رح محيام وكما التراجم كتب في كما اكت والصواب ءالحبزا، ت )ن( الأصل، في )١( 
.«المخاا)'ا(في)ط(: »فأحصاْ«. ْ؛لإسل: وح: ، ٥٤٢رآ(سأتيفيح: 

»اوخ«.)أ(في)ط(:أكون«. ره(في)م(،)ط(;»فأحماْ<ا )؛(في)م(،)ط(:
علنمجعور سان الإنأل تمد كثيرة. ور شابهها" حائينا؛وما الا هلذْ أف الناس س كثتر يّر,عم قد ا ر٧ 

وفد، النار او الخنت أمل س ، ازلنلى؛٤٧ونبل القدم ث- ط* حكم ال دام ما ١لأحتياريت، أء-مإاب 
وس=العادة، اهل س كان المتن النضة ر وقع فمن اوحظ، الأمرفوصن ال الآ-؛موف يرعم 

]تقريب. آه ٤ ١ سة عات< العاشرة، من ، ^١^ حجت ثقة ءلرمحوس، نزيل الحلي، ابوئربة ناقع• س الدبء ٠ ًً 
)ا/ا-،آ(،دتهليّ،)ماهآ([.

]تقريبه. ١  ٦٣سة مات الاد،ة، محن ثقة، الخعمي، ابوعدى الآلهاني، الأموي اين الدر: س رث؛ ا٠ 
.١([  ٩٨رتهنيسا)١/ ، ٥( * / ا) 

وأخرجهيه. . الريع. حدقا ت ثاو الصين، بن إبرامم ُلريت، س ٣؛ رآ/  ٩٢• ابن.بملةح اعرجه ٌمهج*• 
نيالدارنطتي ورداه ؛ه• ■حدكابتيأ•ت نال هممن ابن 'لريث، الئأح؛آ'ا)ا/؛،(ءن في عاصم أ;ي ابن 

؛،،..عمر.ابن عن محجاعد، عن ، لث، حيفا يال: الذر، ين ار»لا؛ *لريق من ،  ١٨لءر^١ ٤ • ح المعاين، 
التغ—مفي اليرمح، جرير ابن ورومحانحره مزيؤية، ابن إلن ،  ٤٣• الراكود)U/ ن، الء-ور، لعزا• 

ءباسصمفا.)هأ/آْا(ءناين 
.إساد.;حن.٣٤٠

وفيهالحديثه. في ناخ بن الريع تابعه لكن ، ٣١٥* ح مح، تقدم ، صعيم، الألهايي• ّليمان ين مالك يه؛ ف٠ 
بذلك.منجتر _؛ Uiالخديث مر يالتحديث صرح ند لكن بقية، عنعنة 

_.UIالحديث يي تقدم تضحي: 



/Tا"ّا-إاب ٧٦٢
الإامانا1ناشماش/ْآ/ن 

والأرضالسماوات يغلق أن انمادقبل فدرالمقاديرعلى 

الدمثتى،إيرامم/ بن الرحمن عبد حدُنا ت قال اشرياعى، أحبرتا ء  ١٣٤ آ'ا/ع 
التحم!نعبد أبي عن هانئء أبو حدسا ت نال وهب، بن اض عبد حدثنا I نال 

دامما انمل وعدم الراكل تفيد أيها يتوهرن وتل الشقاوة، أهل من كان الأخرئ الشفة في ان كح 
اهأف حبيا م!ؤلأ، أن فيجب لدلك أوالنار، الخة اعل من أل علن وكتب نمى، ند الأم 

واعدلأحكم وال صفاته، ولافي ذاته لافي ، [  ١١الشورى:] ه ئي، كث لنس ؤ الن تم
انهعلم ُن علن باليعتن مض تعالن فهر وحكمته، وعدله بعلمه فهي نمة فإذاقض العادون، 

•يؤمرطاعته حم. بب انه علمه في سق من علن بالأخرئ دذض بطامحه، لزم حثن بلعه 
الأحول،الشفة أعل من يكون أن متض هو من علن باليمتن بمض أن اض عدل ملن يبمتحيل 
jLsهم  ٠١٠ كادم،؛ن المسامتي ركبمنل ينول: وجل. عز - واه ذلك كيما بالعكس، والعكس 

الوروءيرذلك.وسلأكلأساسن.وتحومااعاةة 
دتيالنبائك اف س *وحكم بل ايار، أعل من أد ابة ا*ل من يكونوا اأن لأصحابهإ-بماد فيها 

منلكل منها، تعالن باق والعتاد التاد يشفي كفر أد ابة، يتلزم إيمان من منهم متمدد يما ملتهم 
مس٠ واحدمنهما؛ علن حلقه أحدأمن وتعالن نارك اف يكرم لا اخياييان، أمران الكفر أد الإ؛اب 

الني.به أمر الدى بالعمل إلا النيثة عنان، تتحقق ولا ، ١'( الكهف: ] ه شاءفنكم دمن موس ذا، 
صواه منا، الجزاء لكان ولولاه والعقاب، النواب يترتب وعليه الأحاديث، ننس في 

علواكبيرأ.عته اق تقدصوتعالن العبث، 

'هم-إّ؛اد»:حن.
•وعب لاين شخ أتمم وعر ة، الخاممن به، بأس لا ١ اكري الخولأني عام، بن حب ؛،؛• ١٠ام إ ب ٠ 

([.٥٠وتهوي_،)T/ ٢(، ٠ ٤ ر١/ ]تقرب . - ٤٠١ ٢ متة مامت، 
.٢٣٧نندم/،٧■ متقن حانغل، تتة، الوءاتيس؛ضاب(اكص؛ ب٠ 

بنصرو بن اف صد صرو؛ت، بن أحد •لرض ■اهأآ)إ/؛ل*آ(س التدرح:رواه.-نم»ي ٌمبمبمه؛ 
(،٢٠٤٤)؛/ ٢٦٥٣ح؛ لم مورواء ء؛-رغا. بدل؛ ءكتنب،ه ت بالنظ، به، . • أبوهانئ حدقا ت تال ٠ مرح 

٨٤٢:النةح نير احمد بن اث وعبئ غرب•، صحح 'حن ونال؛ راكرءديح؛اْاآ)؛/عه؛( 
'ركان،بدوززيادء: ءنابي٠انى، حيوه، ٠^^، من جميمهم ١م،٦ْا؛ الاعتقاد في واييهتي (، ٣٨٨)آ/

الزيادة.^ عاتئ، أبي عن يزيد بن نانع هلريق مهآآ)(/؛(اأ(ءتي ُ-امح؛ ورواه • الا٠' ض، مرشه 
الأٍا،ز والجهقي ٣(، ٩ ٤ )آ/  ٦٨٠ ال—ةع؛ في اض عيد وابنه (، ١ ٦ ٩ )آ/ المد في احمد ورواه 

به.. • عانئ حدثناابر نالا: لهتعة وابن حيوه ءلر؛و، من ٩( ■ ؟U)؟/ ت بمدح وابن (، ١١والمعان،)آ/، 
عن(س>ضاس،ينّلأ٠د، ٩١/٢>٧٢وانبملةح:(، ^صة>ص٨١٣

حدثنانالا؛ زيد بن ُناني الليث حلرين، ص ١( ١ ٤ والمعامت،)؟/ الأّاء في التهتي ورواه • به * ٠ عاتئ أبي 
الثاني.ح:الحديث، الصف»ي عند الآءلئ،-بإ مب،ينب ٌر،'لرض اللألكار دلواه أبوعاما 

٧٣خ: بملة ابن حرتح. بن حنة عانى: رابي وعب، ابن بع، جعل انه إب ( ٥٧٩ر(/ ١ • ٢ ٦ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ 
>آ/.بم(.



»رغاسسسسملافه,ضل: نال: عنءبداضينشر٢ا، التررار 
عرخهوكان ملة، ألف والأرض؛خمعن السماوات يخاق أن و«ل الخلق، •مائير من محار 

ع،ىالاء«.

Vir/Tذد'ة\ قال: المابوري، زياد بن تنئي بن اف همد أثوثكر -ميتة -  ٢٣٤ / 
أبوهاننءأحجرنج، نال؛ وهب، بن اض مد احبرثا ت نال الاعلن، مد بن يونس 

نال;العاص، عمروبن بن اض مد عن الصر ار'حنن مد أبي عن الخولأني 
انماواتيخش أن نل كلها الخلائق •مائير صالي ربكم رركب يقول: الس.: ممعن 
اتاء!.على عرفه وكان قال: منة،، ألف بخص والأرض 

٣٤٣ w  m الولدحدثنا نال: صالح، بن صفوان حدثنا تال: اإننيابى، وهيره
Unt/Yعن / الير الرًجمن همد أبي عن هاننء أبي عن حدقاأ؛نية تال: ابزنبم، 

•مائيرالكتعالى *كتب نالرمرلاض.: قال: اضبنعمووبنالعاص، عبد 
ملة*.ألف بمءٌس؛ن والأرض الماوات يخلق أن لل ام على ومرفه الخلائق، 

نال:، حسس، بن اللك عد أبو•رواق حدثنا ت نال النريابى، واخبماتا —  ٤٣٤

الشت.والصواب اعمرء، ت ش)ط( )٢( ٠ بنيريدُ افه ُمد * نيادة رًل، ر ، ١ ّ 

حن..بمد»: ٣٤٢
ام'ئ؛ئ:مدم.•ب:

منةمامحتا العاثرة، مغار من ثتة، المحري، مرمن أبو المثدفي، محيرة ابن الأعرت عيد هن ردس ء٠ 
،J،Y1 . لم.ب /T(٣٨٠ ،) ٤([.٤ • ا/ )١ رتهذب

ابته.كأ«ءربم: 
حن. ٣٤٣

امس:ممدم.ءب:
وغيراشن، انالحديين يي كا ومحبا ابن تابعه لكن كيه، احتراق بعد حشل صدرق، ليهنة- اين • فيه و٠ 

•٣٤١ت فى"م؛جح ى دب ابن 
هنا.باكحديث، صرح لكنه ، ٠ ١ ت رح نندم • •دلس الولد• ٠ ب و٠ 
راضايمحا. مرح؛التحديث لكن، ، ٠١• رح تقدم • ايضأ محيلي ثقة رم صالح؛ ين 'صقران نيه ر٠ 

ا،آيبم:ممدتمفيح;
.إمح،اد»:ءن.٣٤٤

•،آم.حيري ش محات I انماشرة محن محمول، ^^؛ ١١١امحمي لخحب م اللك  ١٢٠•ردان ام ؛ ب٠ 
الأماءفي البيهتي عند ا كيرو بن معاؤية تابعه لكن . ([ ٣٨٩)!/وتهذيب، (، ٥١٨ا/ر ]تقريج، 

التخرج.كام به، . الاعش. عن صعتحه »لرق محن درئ ■ • ُالمحغات)آ/0ا؟



ئ——؛ث

محرزبن صفوان عن شداد بن جامع عن الأعمش عن المراري إسحاق أبو حدثنا 
المن،اهل من مر نجاءْ اش. ر-ول أتت قال: ء-منان؛نءصن، عن/  ٧٦٥/٢

كيمالأمر/ هتيا أول عن نسألك الدين، فى لنتمئه اش رمرل يا أتيناك نقالوا; 
^١،؟

الذكرم كح لم ال1ء، على عريه وكان فيء، يكزرآآ ولم صالي الك أكان سال; 
•والأرم،* انماوات يخلق أن نل قيء كل 

ياب ٠٣٧ ٧٦٦آ/
أبداممايكون بدالقلم جرى بما الإبمان 

fto  — الأزرقحائد بن هشام مروان أبو حدثنا قال: المريايى،  ٢٣١ا*خبرأا
أبض مولي، اض همد عنأمح،ل؛ا المحيآ يُمكت، بن الح>، حدقا - تال الدمشص، 

شمءأول ررإن يمول: اش. رسول سمعت نال؛ هريرة، أبي عن صالح أيئ عن 
قال:ب  Ujقال: اكب، لم،ال: الدواة. ادون.وهي خش لم الملم، الك خكهرْا 

إلىوما يكون ما فكمحا أوأجل، أوأثرأورزق صل س *وكأم، وما يكون محا اكب 
فلمالقلم• على ختم ثم [، ١ الملم: ] ه يسطرون وما والفلم ن ؤ محالى: فذلك؛ولع المنامة، يوم 

المنامة*.يوم إلى يبملق ولا يبملق، 

زيدحدثنا تال؛ شيبة، أبى بن أبوبكر حدثنا قال: النريايى، وخمبرم —  ٣٤٦
/زيد أبو - أيوب حدش نال: صالح، بن نعاؤية حدسا نال: النساب، ابن  ٧٦٧أ/

«يك«.)ط(: رآ(نى)م(، )ط(. اممس)م(، )ا(أتمفلكن؟«: 

فيلكنت ؤإئما ا ت الرجل فاسم ٠ خعلآ وم • إلحء • • اش ب ابي ءاّدتن إ )ط( ، )م( في )٤( 
الأصلمن رم، ناقل فظنها ا هنكذا احرئ نسخة في ولعلها )خ( علامت وعليها )ن( الأصل، هامش 

احلقء.رط(ت )ه(في)م(ا وافاعلم. )ط(. نام ذلك في وتبعه 

ءيرْءشيء يكن أولم ت بلغنل ( ٢٨٦آ*/)الغذخ  ٣١ ٩١ت الخلقح دء فى صحيحه غي البخاري رواه ميجه: ث ء
(i.T/\r^)wi\Aورواْنياكوحياوح: به. . 1صاالأثل. من>سضينؤاثنال: 

من١( ١ ٥ / رآ والصفات الأسماء قي السهمي ورواه به. . الأعمش. عن حمزة ابي طريق من *ممهء ت يلففل 
.؛< . • الفزاري أبوإمحاق حدثتا ٠ نال صرو ن همعاوه طريق 

'١ ٧ ٩ * ح ش وتخريجه عليه، الكلام نندم ٠ صعق فيه إمحقادءت - ٣ ، ٠ 
.١٨٠) ةيح وتخريجه ا عليه الكلام تقدم حن. إمتادءت - ٣٤٦



؟•ارمأنهدخلضر١، عنأيه/ الصتات، بن عبادة الويدبن بن عبادة عن الينحميإ. 
قالر'آا;واجتهد، أوصني أبهأ٢ا، يا ت نمال الوت، ذّه يرئ مريض وهو عبادة 

نومنحتن الإيمان حقيقة ملغ ولن الإيمان، طعم نحد لن إنك نال: ثم اجلمأ، 
ماأن تعلم ت قال وشره؟ حيره أعلم أن لي وكيف ت ملت وشره، حيره يالمدر، 
J»/\VUاض/ رسول سمعت ليصسكرن، يكن لم أحطآك ما وان ليخطثك، يكن لم أصابك 
يومإلى اس طك فجرى اجر، هالرْ،; القلم، صالي اش خض فيء »أول : ينول .

.اكارء دخلت ذلك ءٍر ء،ى رأيت مت فإن هوكالن، كا الشامة 
بناف عبد حدثنا ت تال سامن، بن محمد بن أحمد اض ح^وتااأبوعبد _  ٧٣٤
T٧٦٨/ الزهري عن يحين / بن معاؤية عن ساليمان بن إسحاق حدسا I نال الكوني، عمر 

إنيبني، أي I فقال أبي علن يحلن I نال الصامت، بن عبادة بن محمد عن 
رماقال. اكتب، فقال القلم، صالي الله خص شيء أول ر'إن • يقول افه.ؤ رسول سممت 
.اشامة( يوم إلى مماهوكالن الساعة تلك فجرى القدر، اكب نال: أكب؟ 

أبوحدتنا تال القاصي، حرب بن الحين بن علي أبوعبيد ا'خبرتا —  ٣٤٨
حدتنات قال سليمان، بن الع؛تمر حدثنا قال! العجلي، المقدام بن أحمد الاثعت 
ارإلقال؛ عباس، ابن عن منسم، عن المانب، بن ءهل١ء عن أبوع-اصملا'ا عصمه 

منقلما ثصور قلم؟ فقال: هجاءرى، من فخلقه القلم، شيء مجن افه حلق مجا أول 
،ممنور، 

لآلس•ياآبنىأ؛ ، يجوزإتبات٠١١١٧وها اس. •A؛ •ياات«.'وزكذنفىح: )آ(ش)ط(: 
الإصانة.عالئ ناللدلألة ابت• ايا الكر آما . والمعوض المرض بتن يجمع فلا الياء' ُن موض 

وموالقالكمور صلن ونمت فإذا . . •ايتا•. من الألف حذف ملن نللدلألة ات• والفتح'يا 
للكتماء زدت الألف ذٍه ما علن وقنت ؤإذا - عتا كما اُها- •يا ُقالت: بالهاء ونفت والفتوح 

.([ ٣٥٣والتذكرة)١/ التمرة ]اننلر: •ياايتا«•. فتلت: عليها ووقفت 
ءلناس•)إ(فى)م(،)ط(ت •ثمتال،•. )ط(: )م(فى)م(، 
•ابنعاصم•.)ا"(في)ن(: •فناوله،. )ط(: )ه(فى)م(، 

٠•هاء، ولملها: الشح. جمح قي كذا )٧( 
ولعله، رم( مامس قي وكذلك حرف)خ(. ؤبعدما •*لوله،، وهامش)ن(: الأصل، عامش في )٨( 

٠الصواب 

,١٨١: فيح وتخؤيجه عليه، الكلام نندم • صعيف ءإمئاد•:  ٤١٢٠ ٧ 
.١٨٤وتأميجهييحت -إٌثادءتتتاومالكلأمعاوه، ٣٤٨



بماذا؟رب، يا ال; قامحانمفوظر١ا، ش اجر فقال: والأرض، الماء ب-؛ن ما 
بمغظونحفظة بالخلق وكل الخلق اض حلق فلما القيامة، يوم إلن يكون بما قال؛ 

كتابماهدا ؤ فقيل; أعمالهم. عليهم عرضتا القيامة يوم كان فإذا أعمالهم، عليهم 
لوحالمن ت أي [؛ ٢١:ب ننمالون كتم ما تسخ نكيا إئا بالخى عيكم بطي 

سواء*.هما فإذا الكتابين بين فعورض ت تال ، الحفوظ، 

أبوهشامحدثنا فال; ساهين، بن محمد بن أحمد اض ابوعبد خوكظ —  ٣٤٩/  ٧٦٨٨
عنالضحئ عن؛بى عطاء حدتنا قال الفضيل، بن محمد حدثنا نال; ، الرثاعى، 

أكتب؟وما نال؛ ، اكتب، فقال القلم، تعالئ اف حلق ما أول ت قال عباس، ابن 
فلهرهعلى فكس النون، حلق ثم القيامة، يوم إلئ كائن هو مجا اكتب / ت قال آا'/ن 

ا.١ القلم: ل ه يسطرون وعا والملم ن ؤ ت تعالن قوله فدلك الأرض، 
ابنأحبرنا ت قال الحارث، بن منجاب حدثنا ت قال المزنابى، أح_؛رنا س  ٠٣٥

اثرحلق ما أول اءإن ت قال ماس، ابن عن ظبيان، أبى عن الأعمش / عن هر، ما/د  ٧٨
فجرئ؟اهورمايكوناكتبالقدر، قال: رب'وقأكتب؟ قال: فقالاكتب، الم، 

الماءبخار منه رغ ثم الماء، علن عرثه وكان ا، الم1اعةأ٤ تقوم أن إلئ ذللث، في 
النون،ظهر علئ الأرض ددحبت،ل٦، الون، حلق ثم ، الموات، منه ا فمتقتار 

.لتفخرعليها،افإلها/ فأنمحبالخبال، فتحرلث،الونفمادتالأرض،  ٧٧•٨ 
حبيب،/بن الللث، عبد مروان أبو حدثنا قال: المريابى، رأا اح،أا0م_ مآ*ا/م 

•)ُا(اله*إ—انهلةس)ءل( •فهاوله•. )كل(: )٢(ني)م(، )؛(صازطةس)م(،)ط(. 
إلئيومالقيامة•.ءيينسخة; )ط(تعليقت )أ(فىهاض)م(، 

صرام\ّآ(.ا1فرداتفىمسامآن، انظر• • صدالرتق ابسملمر'ءوهم •م ا^ّّْل • ره،ارا'انتقأا
-([ ١ ٠ ٦ آ/ ) ه١ية ل١Jرومثع. سط ت أي ريدحئ؛ يدحو دحا ت يقاو • البسط ت ءالدحو• )٦( 

.١  ٨٢رح; وتخرقجه علته، الكلام نندم صعيف' إمثادءت - ٣٤٠
.١  ٨٣ت م س وتخريجه عليه، الكلام نندم صحيم. إمحناد•; - ٣٠٠

'هٌإسا0:حن.
عندتوع وند *ا ٣ ٤ ٤ • ح قي نندم ٠ التابعة عند ت أي متبول؛ الميمم؛ مب ين اللك عد مروان أيو ؛ ب٠ 

صحيح.وسنده .  ٦٦٦الصنف؛مرح؛ 
■المُ.ء، رس مجامد، ص روئ الناس، ُى ثنن، ام،. او»انازى كير بن م)ننامحتل بو•اهم؛ ا٠ 

)\/٣٧(،]ب 
دحيى ئال: موّن، بن اه مد ا'ا"ن'لمحيق • ٦ ءآ/  ٩٨اع-دئح؛ الإيانة بملت؛ي ابن روا• لغ/بمه؛ 



أبيعن - الشورى ؛عني - سميان عن المراري أبوإسحاق حدينا ت نال المصيممإ، 
،٢ بالئدرل يمولون نوما هد!هنا إن عباس؛ لاين نيل قال. مجاهد عن ا، ١ ه_اس_مل 

اضإن ،، لآحذلثعرأحدمط؛ضوهل افمالي، بكتاب ءرإدهمكال؛ون I فمال 
القلم،حلق ما أول فكان حلق، ثم شيئا، يخلق أن نبل الماء علئ عرته كان تعالئ 

عليرالناس يجرى قائما الساعة، قتام إلئ هوكائن ما فكتب • اكتب نقال؛ أمره ثم 
. ٠١محنه مخ محي أمر 

٧٧١آ/خّا-إاب 

يعلسأن فبل ااْعصيق هدرعلىآدم تعالى اش إن الإيمان 
حدثناقال؛ الكرى، الصقر بن ٢ ٤ اضل عيد بن أحمد أبوالعباس حنواث\ — ٣٥٢

بنهشام حدثنا نال! وهب، بن اممه عبد حدثنا قال؛ الحزامي، المنير بن إبراهيم 
مومى»إن ه; اض رسول نال I قال محقي.، - عمر عن أبيه عن أسلم بن زيد عن معد 

فقالآدم، تمالى، الله فأراه ابة، من وشه أخرجا الذي آدم أيانا أرنا رب، يا قال؛ - ؤ( حم- 
الأمماء'كلها،وعلنك روحه، من فتك الله لفخ الذي أنت فقال؛ نعم، فمال؛ آدم؟ أنت له؛ 
اخة؟من ولفك أخرجتا أن على حملك فما نال؛ نعم، فال؛ لك؟ مجدوا ملألمحه أمر ثم 

أنتقادئ؛ نعم. فال؛  ٠١إمرالل؟ ض نم فال: م-ى، أئ قال: أنت؟ وس دائم: قال 
ط/ ١٧٩قال; تعم، قال; خالقه؟ س رمولأ وينه ينك يجعل ولم حجاب، وراء من / الله آفلنك الذي 
فيءفي ظومض قلم فال؛ لعم، فال؛ أخلق؟ أن نل كالن ذلك أن الله كاب في وجدت فهل 

فئ٢ذزنوصسماالم'.: □ل أخلق؟ قدسقمنءالمرىالئٌفهدلأن 

افيالقدر،.)آ(فى)م(،)ط(: دم.'؛ٌي'■ '•بام*، ،شأط؛ت ١١
وص.ميعةسامته، احذت اى والرادمتا؛ تاصته. إذامددت نمرأ؛ أنموه ازجل فوت ؛ بماو )٣( 

ان)0ا/م'أ'ا(.واللالهاية)ه/ح\■(، انفلر: الرأس. 
البت.والصواب ، اض، مد بن ءاحمد إ )هل( ، ني)م( ٢ ٤ ١ 

)هل(.، س)م( اسل التجبن بض ما )ءب-ءبم(ت 
)»ل(.س)م(، )٥(ًاسلة 

ل؛/آا'ا"آس>.ز ١٢٢٣: راب٠اءةح الة اعتقادأمل ، ١٢١شرح م اللألكا؛ي ودوا• ؛٠• ■ ً-غان■ 
حدثنانال: ثيبة، أبي بن بكر أبو حدتنا تال؛ الغريايي *لريق من الصنف ورواء • يه • - مغيان عن ا بملن 
صحيح.إساد رمنذا . ٦٦١أإ؛،ح: نحوء،ح: ؛٠ . صنيان. من ابراح، بن ويع 

. ١٨٥ت مآح حت.ميجه تقدم صحح. -إمساد•؛ ٣٠٢



اُة
صالحبن أحمد حدسا نال! داود، أبي بن اش عبد بكر أبو حدتنا —  ٣٥٣

أحبرنىتال! وهب، بن اممه عبد حدثنا I عمروقالا بن أحمد وأبوالطاهر الصري 
ررإن• ه افه رمول قال ت تال - يق - عمر أن أبيه عن أسلم بن زيد عن سعد بن هشام 

بسالجة،لأراهاشصارلآ،،هال:كربأرناآدم/ محا مسم-س؛ال:  ٧٧٣٨
كلها،الأسماء وعس ررص م فك الك ممح الذي أنت نال: مم؟ آدم: ٨٧١٥أيوناآدم؟ 

الجة؟س ونمك أخرجتتا أن عر جملك فما قال؛ نعم' فال؛ لك؟، فجدوا ملألكته وأر 
رالله ٢ الذيل٤ إمرامل بتي نم ألت نال؟ مرمى، أنا نال: أنت؟، وس آدم: ك قال 

فيوجدت فما قال: مم، فال: خلف؟ س رمولأ ويته محنك يجعل ولم حجاب، وراء 
فيتلوهم فلم فال: مم، قال: فلأناخلق؟ الك كاب في كان ذلك أن اش-مالى، كتاب 

•ورا.آدم تحج النم فال السناءنلي؟ فه اش س فيءقدمق 
نال;الفرات، بن أحمد مسعود أبو حدثنا ت قال المريابى، حمذمثا —  ٣٥٤

فعلعلن بالقدر احتغ ند آدم أل يعضهم منه نهم حيث الناس، س كثتر عني، أشكل قد الحديث هتذا )١( 
يالى:مما ئجمئها متاية محوافف الحديث هتذا س الناص وثق ولهدا • العصية 

وشرذت.الحار على كايى ١^٥، رمم - ا،راء،م خالف إذا عادصم ض - الحديث بهذا م شق، ا- 
يلوملا والابن ، أبا، لائهكال حجه إثما ■' بعضهم كقول المراب؛ ص لب؛ ب"دبيق'أرلو•بمأييلأت 

إلح.. احرئ. شريعة في والذنب شريعة، في كان الملام لأف أ بعضهم ونول • أبا، 
فعلعلن بالنير فيحتجول ررّوله، الله لأر اءاه؛ن عن الملام ميرط في عد؛ ■بملوء رفليق - - ج 

لكمص ثنن الحدث،ومر هتذا في نلك الك مأبملل اللك •وهدا القيم: ابن نال • العاصي 
]شناءالعليل)صرا٣([.القدريةفيردْ 

سونرت< حلت، التي الصسان علن ؤإئما العصية، عن - يا( - آدم يلم لم يص. - ءوس أل واكءمحت - د 
المسة،علن بالقدر أدم فاحتج أبيهم، حهليئة بِ، بالبلاء دار إن ونزولهم الحنة س خروجهم 

واشخلقي. قبل افه بقدر ُكتوبة كانت خءلي؛تي ثب بالديية نالت التي المسمية منذ، إل وقال: 
أعلم.

ومجموعة، ١( • ٨ )a/ الفتاوئ ومجمؤع ، ٢( ٦ ، ٦ ، ٥ ) ص بالقدر الاحتجاج رمالة ر: الاي
٤(.١  ٢٨ص)العليل شفاء وانثلر؛ تيمية، ابن الإصلأم لشخ جميعها 'ا( )آ/*وال—اتل ارصاتل 

لأيناشم،م:تحالارك،)ال/ه'ْر
ءانت،الالى«.)ط(: >؛(في)م(، ااه«. )ط(زيادة: )*ا(في)م(، »إتاْ•. )آ(في)ط(زيادة: 

١٨٥ت تخربمجهفىح •ع تقدم صحح. إمحقادءت -  ٣٥٣
صحح.: ٠٥٧٠٠١-٣٥٤



VVt/T

عنالحسن عن حميد عن ستمة بن حماد حدثنا ت نال إسماعيل، بن موصئ أحسروا 
كالالسلام، / علهما آدم *احج اف.: رصول قال نال: -بمدب، 

ا/م• i وأمكنك ملاثكه، واسجدلك روح،، من فك ونغخ يده الد/ خالقك الذي ألت ياآدم، 
صاراش بمثك الذي موسى ألت آدم: هال الحة؟ من ولدك ،أخر-بمت، ماست، وست جتتم، 

فنجالم هال الذكر؟ أم أفدم أنا ئجئا؟ ورثك اكوراة، وآثاك وكلك ،، ضن١لأص١١
^٨٨'•  ٢٥٢٣آدم 

شعن أس بن مالك عن نبد بن كثة حدتا ت تال ههّا-وامرناممح، 
ومرمى،، ٥١٣٠قال: اف.، ول ر-أن هريرة، عنأبي الأعرج، عن الزناد 
آدم:نقال الحة؟ س وأخرجتهم اواس أغويت أنتاالذي موصى: ك قال ءوٌى، آدم فحج 
مم،فال: برّنالأص>م<؟ انس عش وامطماك فيء، كل علم اش أعطاك الذي مرمى أنت 
ي؛فاومعالىمسسرضنلأنأخو؟®.؛ائت 

Y٧٧٠/ صالح، / بن أحني حدثنا تال: ، ٢٦١داودأبي عن بكر أبو وحا،تئلْ، —  ٣٥٦
مَءََةَِ  ن/ ٦٧يقول؛ / هريرة أبا صجع أنه ءلاوس عن عمرو، عن عينة، بن منيان حدثنا قال 

ابةس أخرجتا أبونا، أدم أنتا مرمى: سال ومرمى، آدم ءاحج ت اض. رسول نال 

)آ(فى)م(،)ط(ضءكررة.•براك،. )ا(فى)م(،)ط(: 
)أ(اتطثسالآءل.•برّاكا. )ط(: )٣(ني)م(، 
ااأبوكربنابيكر«.اا-حدسا،. وفي)م(،)ط(; • "وا-صنااا )ْ(؛ي)ن(ت 

التخريج.في كا تقويه صحيحة كثترة شراحد له الحديث زلإآل عتعن. وتد هدنس، وهر اخمن• ■ فيه ٠  ~
ُدلى.ثقة، ، انواو عالن اييه اسم في اختلف المري، آبوءب؛دة الطويل، جمٍد ايي ابن هر ٍد؛ مج٠ 

ُن، الاهراء آمر من شيء في لدخوله زاني؛ وعابه انس. عن ه تدليراممر التاكة، الرنة من حجر ابن ءدْ 
لهروئ وبعول، خص وله يملي، وعرنائم وماتة، وار;ع؛ن نلاث ؛ اتماُينال، منة مات ة، الخام

A )وتهذيب ، ( Y • ٢ / )١ ]تقريب الخاعة.  /IT  )التقديس اعل وتعريف ، ٣AA_( ]).
التاسعة،صغار من ثت، ثقة وئامه؛ بكنيته مشهور التيوذكى، ٍدة ابر المنقري، اّاملت م؛ ّى م٠ 

وتهذيب(، ٢٨٠/٢ى]تقرسب)YY٣سئة
)•ا/'امأم([.

. ١٨٥^ ٠٠٠٠تقدمتخريجع: 
.١٨٥ْء'ا-بمد،:^ع.سأه:ضمفيح: 

صحح."إمتاد،ت  ٣٠٦
■٢٦٠■ ح م نندم ■ ب ثتة، • دينار اذ م ري• ص٠ 

■ ١٨٠تٌار"مفىح■ ٌمبمُه؛ 



التوراة.يده،.يعي لك وخط بكلامه، الله اصطفاك مومى وألت لعآدم:  ٢١ة١للوأفقنا، 
فحجنومي، آدم فحج س؛ةلم؟ با'وبمءن يحكي ان نل علي اق هددُْ فدرى أر عر  ١١۶٠؛^؛

ئدرياء.كان ءإوا< الجهى، ®أتموال؛٢ ت طاوس لنا قال عموو• قال 
ةَمَ م ُءمم ةََ َ ِمم ٠  ء

العزيزعبد/ يا حد قال: سعيد، بن قتيبة حدسا قال: الفريابئ، -محاحبرظ  ٣٥٧ ٧٧٦آ/ 
اضرسول قال نال; هريرة أبي عن الأعرج عمروعن أمح، عمرومح، م، محني ابن 

روحه،من فيك ونفخ بيده، الله حلمك ياآدم، مرمى: له فقال ورمى، آدم ®اجج هرْا؛ 
،^٣ حيث رعدأ مها فأكل اخا، لكن أن وأِك لك، مجدوا اللأ'كاترأا أمر ثم  ٧۴٣

تعالىالئه أن تعالم ألم *ومي، يا فقال: متها؟ا فأكلت ربك فعميت واحدة؟ شجرة عن ونهاك 
آدمحج لقد مومى، آدم حج ارلمد ت افه. رسول فقال يخلهم؟ أن قبل علي ذلك قيئ 

رمى"•

./بهذامنها اكتفينا كثيرة، طر3، هريرة أبي ولحدث النتن؛ بن محمد قال د ا/ ٨١
٠ر ءء 

•نتاوا.)ط(: )ا(في)م(، 
)أ(»س«:تنظتس)م(،)ط(.

•أتلومىمها: والش الخيري مد ر ورواية الرواية هنيء بض الجمع حجرإلن ابن الخاظ ذءب ، ٣١
بار؛ع؛لالموة الرواية ال علن • إلحء ■ • والأرض السموات يخلق أن نل علي اض ءدرْ  ٠٣٠١علن 
وذماه. محي والعلم بالعلم•. يتعلق ما علن الأحرئ وحمل بالكتابة، يتعلق ما علن محمولة سنة 

.٥([ •  ٨/١الباري)١ نتح ]انفر؛ • عنده• محر اوجها 
رنم;نحت مدا الصنف الأثر انا وندذكرع!•احذروا•. )ط(: ، وفي)م( الأصل، هامس يي ، ٤ ١ 

»امُوا•.بالفظ:اتأْ.
•،لأذى•.)آ(فى)ط(: ٠ءال،•. رط(زيادة: ره(في)م(، 
«حثنم،نغأ•.)ط(: )٧(ني)م(، 

حن..إ-فاد»: ٣٠٧
م;نى تقدم نخلئ، محرم كتب محن يحدث كان صدوق، I الدراوردي هو *_• س ادنع ءآد • ب ٠ 

٢١٩.

بعدمات الخاسة، من وعم، رمما نتأ، I ضان ابر المدني المطلب، مولن مرة،  ٧٠٣٠ا؛م دروس ء• 
ولا"لرقوشواهد• ٣٠٠أكنتابسابوالزناد • [ ٢٨٢وتهديب،١٨!(، تتمري-با)آ/٥٧• الخمض 

التخرج.ني كما بعضها نندم صحيحأ أحرئ 
.١٨٥تخر،«بم:مدمفيح: 



أمه'طن قس كب من السميوالشض ماز الإيمان 
 َْ ٠ ُ•

ايكون•.)ط(: افي)م(، 

٧٧٧/T

yoh  — بنمحمد حدثتا نال; الحلواني، يحئ بن أحمد ثناأبوجعفر حال
ونبنيدبن عن الأعمش عن زكريا اسناعيلبن حيننا نال: احاادولأنى، الم11
ررإن• المسدوق وهوالهئادق اش. رمول حدثنا ت نال عود، مبن اض عبد عن 

مثلامضغت ١ ١ تكون ثم ذلك، مثل علقة يكون ثم للة، اربم؛ن امه بملن م يجمع احدكم خلق 
أموشقي ورزنه وأجك عمله فيكب كلمات، فٍؤمرياربع ملكأ• إله الله يعثا ثم ذلك، 

T٧٧٨/ رينها/ يته يكون ما م ابنة، أهل يصل لعمل أحدكم ،إن الوؤح، له / يفخ ثم معيد، 
مبممل يعمل أحدكم ؤإن النار، ندحل النار، أهل بممل محممل الكتاب عليه سق إلاذراع، 

ابنةأهل يعمل فيسل الكتاب، عليه فسق ذراع، إلا رينها بينه يكون ما النارحتى أهل 
ذدحلها«.

صحيح.-إماد•: ٣٠٨
الحديثني كما يكح تايعه لكن ■ ٠٦تندم تللأ، يخش صدرق، ذم؛ا• ين لّّمابءر، • ب ٠ 

مهمالأمش، اصعاب اس نفرء-ثمين بضع •لريق س عرانة ابن اخرجه حش كثم لغير• اكالي، 
وانظرالتخريج.عدالرزاق)اا/مآا(. ممغ عالن حاشيته في الاعغلمي الرُصحن ُميب ناله ■ الثوري 

منثت<حاظ، العدائي، تمبف.ايوجعنر ُم الدولأني. ت التتريب الدرلأض-وم العاح حيين م٠ 
وتهن.يب)بم/ا'آأ([.(، ١٧١]-انريب)مآ/. jkTTUiمات-الماشرة، 

•حالل' حدث 'في ت نال، عن يما لم جائل، ثتة ٌخمرم، الكوفي، ابوعلباذ ابهي، رب• ين يئ ن٠ 
وماوس،)ميأ،(ا.]تتريب)ا/ي¥أآ(، . ّثنأا<وثل: ءار،سداكانين، 

•٢(،وم٢٦/٤)٢٦٤٣ساس(،ريمح:٦ْ٤٧٧/١١ر٩٤اكلرح:
٢٦٤٣ح: ملم ورواه • به • • الأعمش حدثنا نال،: شعبة هزيق عن جميعهم : ٤( ٧ ٤ / ١ ٢ داود)عون 

و١لشذيسح•(، ٤٤٧)،/ ١٢٣٧واكر.نىح: (، ٤٣•واحمدمال_د)ا/ •٢(، ٣٦/٤)
٢١٣٧واكرذيح: (، ٤٣٠وررا.أح،د)ا/ به. . جميعهم.ن>يقوسمعنالأعمش. اكالي: 

A^-T\/l)T\iTيرح: وروا. ب. . الأننش. عن اشئان يمن >يق اعن كلام
وابيهفىفيالأمحدُ(، ٢٩/١>٧٦ا-بمح: وابن  AH-\/l)r\r\راكرُذىح; واحمد>ا/أخم(، 

ودواء• • الأعص عن ا؛ي.عاوية عن"رض جميمهم : ١(  ٢٨أ/ والمنان) الأماء وش رصيْ(، 
وأبوداود(، ١٣٢ الجهمٍة)ص علن الرد ش دالذارم، (، ١٢٣/*•أ)اا  ٩٣اكغ-اح؛ في الرزاق عبد 

١٢١ح:ْ سد ني الستدي ودراه ■ به • • الأهمنش ءن الثوري *لريق عن جب-،م : ٤( ٧ ٤ / ١ )٢ 
ورواهالأنض. عذ الطنافي غثي بن عحد طريق عن كلاما (: ٢٩/١>٧٦وابزعاجاح: )ا/آآ(، 

ورواهدغترمم• ينزئيق، (.ن'لدثت،ابنمحررا؛يأ'ا*ةلصار ١٢٨اليهغيفيالأّاءوالمعان،)أ/
)أ/آمرلأأا(ءنءدً؛طتقاضأ. ١٢٦٠١٢١ابزذح: 



^^ثلممييية

حدثناI ئال ثيبة، أي بن أبوبكر حدثنا ت نال المريايى، رئا وأ'خب|—  ٣٥٩
اضرسول حدثنا I قال اض، عبد عن وهب بن زيد عن الأعمش حدثنا ت نال و؛ع، 
ثمليلة، أربعتن أمه بهلن ني يجمع أحدكم حلق إن المصدوق المثادق وهر ، . 

الملك،إليه نمالئ الله يبعث ثم ذلك، مثل مضغة يكون ثم ذلك، مثل علقة يكون 
بينفخ ثم سعيد، أم وثقي ، ١ وأحالهل ورزقه عمله نيكتب كلمات، بارع ويزمر 

•آخره إلن الحديث فيكر الروح. 
 /Y؛ جماءة١٢طرق عود مابن ولحديث السن؛ بن نحمد قال، /  ٧٧١.

عنسفيان حدثنا قال ممد، بن نتيبة حدثنا ت محال الفريايي، وا'خأأرأا —  ٣٦*
اضرسول نال قال: أميي، بن حديثه عن الطفل اثي، دي-ار-ءن يهوابن عمرد- 

لٍاة،/ وأربمن يخممر أو بأدبمث' الرحم/ م تمكر بمدما ايطمة ءش اللك  ٠٣؛؛د٠١.؛  ٧٨'٢' 
وعملهرزقه فيكتجا اكب، تمالى؛ الك لقول ممد؟ أم اشقي مدا: ما رب، أي، فقول؛ 

يقص«.ولا نها يزاد فلا اكحمأ ثم وممسته، 

رآجالهورنته•.)١(فيرم(،)ط(؛ 
(٤٧٨/١١الفتح)في حجر ابن الخاففل ماذكرء محليا، نيد عدا'ريق عود مابن حدسنا طرق من )٢( 

وأبريعلئ، عندأبى وعلقمه* عودعنداحمد، مبن عبداش بن أبرعبيدة قدرواْ ٠ آته ذكر حيّه 
كتابني الفرئامح، عند كلأهما السلمي؛ الرحمنن عد دام •لم بن وثخارق فوائدئمام، في واتل 

اهعبد عن كلاما الحثص: الاحرص أبي رواية ومن طارى رواية من ايفأ وآخرجه اكدر، 
بنوحيثمه ري، الخيفراد في كعب بن وناحية لم، معند العلفيل لأيي وكذا مختم-رأ، 

مناعة جمعري مابن •ع ه الني عن ودواء • حام آبي وابن الخطابجا عد عيدارمخن 
ندكرمحم..، .الصحابة.

.٠سطوى٠ )٣(في)م(،)ط(; 

,صحيح إمتاد•؛ ء  ٣٠٩
السابق.الحديث في نندم مفجه: 

صحيح.-إصتادءت  ٠٣٦
المحاية.محن مات عن ومحوآخر .، ٥١١•صنه وعان أحد، عام ولد صحابي، راثلة، بن ءا،ر اليل: م آ٠ 

لمريب)ا/؟مم([.
.ْ( ٩ ٢ / اللألكاتي)٤ كماعند لم بن،عحا رندتابعه لم. عني كما عينه، ابن عر • غءان ٠ّ 

نيعاصم أبي وابن ، .٧( ٦ )؛/ ند الني واحد ، ( ٣٧')؛/ ٢ ٦ ٤ ٤ التدرح: في لم مرواء 
ُال_هقيني(، ١٣٠)T/  ١٣•وابن؛aU;-؛: (، ٠٩٢)،/ ١٠٤٥واللألكارح: •٨(، )ا/  ١٨•-ةح: ال

 )AU_(١٠٤٦اللألكارح:واخرحه به. . عنيان. حديث عن حميعهم : الاعتماد  ،)بعلةوابن )ا/آهه
٢١ ٨ ح; يهلة ابن واخرحه ٠ به . عمرو. عن لم، جممعدبن طريق امن كلأمح(: ١٣١)Y/ ١٣١ح؛ 

.بم.0ا/ا<آاا(ءن>يقءا؛رءنابياةل.



اووو؛دحدثنا نال; صالح، بن صنوان حدسا قال! \ؤوت؛ي، وأ'خأءرتا س  ٣٦١
بنعنأُيالطفيلعامر ،اق، ١٧عنابنجرج، حينما نال: ابنمسلم، 

أمهبطن في ثض من ررالثثقى ينول: عود مبن اش عبد معت مقال: وابنة، 
أنقل ٌن محنثض الإنسان عد يللضaلان حريا فقالت: بغيره*. وعظ من عيد وال

فقال:عود. مبن اض عبد قال مما فحدثته الساري، أسيد بن حديقة فأتيت ا؟ يعمل 
٢٧٨١' رسول سمعت تال: يلئ، فقلت؛ يقول؟/ اممه. رمول من ممعن مما أحدثك ألا 
سقالأرحام هلك أتى صباحأ، وأربم، اه؛نلأ، ازمم في التهلمة اممرت رءإذا يقول: .

يلهاء ١٠ريك فمهم معد؟ أم أفقي يارب، بمولل٣،ت ثم، وسمعهاوبمرعا• لخمهاوعظمها 
اللكثمويكبا يشاء، ما ربك فقئي اذكرأمألثى؟ رب، يا لم^٠ولت اللك، وكنبا فيها، 
ولافيها زاد ما مأمفت4لإ،، اللك بممج الممات.ثم هذه كثل وعمله. وأجاله رزقه يذكر 
.ا؛نقص 

أبوالأشعثحدثنا قال؛ حرب، بن الحسين بن علي أبوعبيد ا'خبرلا " ■ ٢٣٦
أبوحدش قال؛ حرج، ابن عن عدى أبي بن محمد حدثنا قال؛ المقدام، بن أحمد 
فيثقي من ررالثقي يقول؛ عود مبن اض تمد سمعت، قال؛ القل، أبي عن الرمحر 

.«اضن،ا)آ(في)م(،)ط(: امم.ن)ط(. )ا(»أبي«: 
»صحبمن«.)؛(فى)م(،)ط(: »ئال،«. )■آ(في)م(،)ط(: 

.إمساد،ت ■  ٣٦

نياكحاليث صمح ت الريير فأبو ٠ صيأتي كما ياشحدث صرحوا ني، لكنهم الدلثن، الثقات من أربعة يه ف٠ 
وابنملم. ني كسا ريعة والد وكلثوم حالي ين عكرمة تابعه وند •٢(، ٣٧/٤ر٢٦٤٥مسلم صحيح 

وكذلكهتا، بالتحدث صرح • ملم بن والوليد ا الصنف عند التالي الخدث قي بالتحدث صمح ٠ جرج 
حدثمن ثاهل وللحدث التالي. الحدث في كما عدي أبي بن محمد الوليد تابع وند • صالح بن صفوان 

.٢٦٤٦ح؛وملم البخاري عند انس 
وابن(، ٢٣١/٢الآساءواسات)في لهقي 

راحر-بمالمتم،.زيJ*. . الزير الخارث، ين صرو 'لرض س جبهم )آ/ا'آا(:  ١٢٩بملاح: 
ابنورواء به. . جريج• ابن ص طرضاينأ؛يءدى، س ؛ ٠٩٣ر،/'١  ٤٧ت اكالي-داللألكائيح ا-ف-ث 
به.. عود. ءنا;ي.ءنأبيالآ-مص، رإسءاق، ءدرض .ن ١( ٤ ٢ )آ/  ١٤١^.بآ■' 

ايق.ايانفلرالكلأمءلنإطدالحديث صحح. .إ-ئاد،: ٣٦١
التاسعة،ُن ثقة، سروالمري، مإبراممبن نل؛ بد•، ب رغد ؛ ٠١۶١٠سارامممأضمسد ر٠ 

.([ ١٢وبجدس)و/ (، ١٤١]مب)آ/ طئاكحح«
السابق.الحدث في تقدم تأءربم; 



ع؛؛مميبمت

الأتانعد أيللشيطان حزيا / ت قلت نال؛ . يغيره® وعقل من عيد والأمه / بطن ن / ٦٨
عود،مابن قال مما فاحمرْ أسيد، بن حذيفة ، ١ iألضل نال يعمل؟ أن قبل يثض ؤ م

سمعتI قال ، ثلتار* ه؟! اغ رسول / من سمحت بما أحبرك أفلا ت قال  ٧٨٢آم 
نلكلزل هباحا ايثن الرحم م اشك اسمرت ارإذا يمول: اض رسول 

ففميمعيد؟ أم أفقي رب، أي قال: ثم ويمرها، وسمعها وخمها عظمها/ فخلق الأرحام، ا/د  ٨٣
اس،ويكب يفاء، ما ربلث، ،فعي أش؟ أم أذكر رب، أي اللك، ويكتب يقاءل^، ما ربك 

ولافيها زاد ما بالهأحمات اللك فتخمج الللث، ويكب يشاء،  ١٠ربك ففضي أجله، رب، أي 
هص«.

حJق١قال: ض، -ثاوناإناقبنّيار قال: "اا"'ا-واحيرةامش، 
 /Tقال معد، بن اللبث، حدش قال; صالح، بن الله عبد صالح أبو  ٧٨٢ I يونس/ حدش

عصربن الله عبد عن محقي-أحبره عمر. مولن هتدة بن الرحمن همد أن شهاب ابن عن 
الأرحامملك مال السنة عالي الله حلق ررإذا ت يقول ه الئى ممعت ■ قال أنه 

)ط(.، مز)م( انط الجمتين ض ما )م-م(ت ■ ُفلةيُ • رُل( )ا(فى)م(، 
،طشا،•.)أ(نى)م(،رط(:

حن. ٣٦٣
فىكما 'ترع ند لكته • ٤ • رح تندم • غملة ب ولكنت اسل، محتر صدرق مالح؛ ين الك ب إ ب ٠ 

■التخرج 
ناسهلكن . ٣٥ح؛ ني تندم - نللأ ونعأ ص درايته ني ال إلا نقة، ؛ يزيد ابن ومر مدم،ت • ب رم 

•التخرج يي دينار-ى بن ويرو ب، وصرين سمر 
الرابعة.من ممة اللك، همد رضيع الدني، محولامم' العدوى، متد؛ ابي ابن ؛ اُ _•؛ ين الوممه ب ٠ 

([.٢٩١وتهن.ب)أ/ •٥(، ١ لمب)ا/ 
والتعديلزالجرح ■ ثقة محيونا لكن • • يعمرب أبر الثْتيص، نتبم بن محي ابن ستار• بن سناثا إ٠ 
وتخريجه.التالي الحديث انظر؛ صحيحة. نراهد له والحديث ([- ٢٢٣/ار 

الدارمإوروا، به. . صالح. ابي تلريق اه'ا)؛/،اْ(من الامحووح: شرح ني اللألكائي رواء ؟٠^.،^؛: 
;واللألكاتيح (، ٤٤٨ص  ١٨١٠)(الواردح; مححيحه في حيان وابن (، ١٣٢ رص ايهمية علن الرد في 

.اخبرنييرض. جبدهمسرسا؛نوم،نال: : i\r)٦ا^ ١٣٧وابنطةح: (، ٥٩٤)؛/•ْ'ا 
٢١ح'. اكنف في الرزاق عبد ورواء • 'عمر، ت والصواب ، عمأيو٠ بن اف 'عبد الوارد• في ال إلأ • به  ٠٦٦

جبهم(: ١٣٧آ/الإبانةح: في بطة وابن )\/\AA  ١٨٣ا؛يهماصفيالنةح: وابن )\\/^\\ب 
عمربنمن»لريق ( ٨١)ا/  ٠١٨٤  ١٨٢ا؛يءاًمحت ردواءابن به- • الزركا• لدبنإسب-رعن ُس 

الجمعفي ال♦—مي وذكر. به• • ءنالرمرِي■ ومعمر، وءنءلرضءنرُ؛نببمار' الرنرى• ءز،صعد> 
 /U(عزاءوكيلك الصحيح■. رجال يعلن ابي ورجال والزار، يعلن، 'رواءابر عمرونال؛ ابن عن ، ١  ٩٣

انسحدث محن صحيحة شواهد له والحديث . يعلن ابي إلن ( ٢٧٥م/ ) العالية ال3لال-ا في حجر ابن الحاففل 
٠الخالي الحديث وانئلر . وغيرها المحيحض في مخرجة وهمر. 



أىيقول: ثم فال: أره، أبه تهالي اش محملي فال؛ أتقى؟، أم أذكر رب• أي معرضأرا؛: 
الكاحتى لاق هو محا ءس4 بعن يكب ثم أمره، إله فال: معد؟، أم أفقي رب، 

•؛بمكأها« 
يحئحدثا قال: شيبة، أبى بن بكر أبو حديثا ت قال امانى، ءوأح؛أرالأ ٣٦٤

قال:حدثه، ناس بن أنس عن بكر أبي بن اممه مد نيل-عن بن حماد عن آدم ابن 
،٨٧آ/ رب، أي أطفة؟ رب، أي لمول;/ •لكأ بالرحم وكل فئ نالي الك ررإن ت اممه. رمول قال 

أذ/اللك يقول قال: خالقها، يقيئ أن صالي الله أراد فإذارم فال: _؟ رب؛ أي أعالقه؟ 
أ.م«.بطن في ذك نكب الرزق؟  ١٠٠الأجل؟ فا معد؟ أم أفقي أنش؟ أم 

أبوحدثنا I قال الماضي، حرب بن الحسين بن على عبيد أبو اخب.رتا —  ٣٦٥
ائته،عبد بن الزبير عن النمدي همامر أبو حدثثا ٠ قال المقدام، بن أحمد الأم—عث 

عائشة.عن يحدث الزبير بن عروه سمعت ت قال مصعب، بن جعفر حدش قال؛ 
T٧٨٠/ محدخل طكأ تيبمث[ل؛ا الخلق/ بمخلق أن يريد حنن الك '؛إن قال: الني.، عن -، ؛٥؟؛ 

.ءربضىالهأا)'آ(في)م(،)ط(ت. ماثادا، الم-دئ ت ممعتن ( ١ )
)م(أءسثء.)ن(، )؛(رالاصل، فإذا،• ْةال: )ط(: )مفى)م(، 

.إّيادٌ'٠  ٤٣٦
ونهذب، ٠( ٣ ١ / ]تقرب)١ الرابعة. من ثقة، معاذ، أبو مالك، بن انس ابن بكر؛ أبي بن الله بيد ع٠ 

٢(،• )؛/٨٣ ٢٦٤٦اامح: و،(، ٤٧٧؛/١ )الت  ٦٥٩٥الندرح: ني الخارى محرجه يمبمبمه؛ 
الثةني َ ايي وابن (، ٣٩٦)T/  ٨٦• التاح: ني اش وا؛تب (، ١  ٤٨، ١ ١ ٦ افد)م/ في واحد 

وفيالآسا،(، ٧٩الأءمم1د)ب.ش واقض 0/إ\'0(إ ١ • ٤٩واللألكارح: (، ٨٢)؛/ ١٨٧ح: 
؛٠.حبهإ'،ن'>سئادينوش.\(: rr/r) ١٦٢١-وابزيذح: (، ٢١r٢/١والمناذ،)

عاتان!ب صعيف؛ إمحساد•؛  ٠٣٦٠
اكاسة،محل اى: ممول؛ - حبان ابن ناله - الربم بن مصعب ابم وهو؛ • حجازي *صنب؛ جسربن •' فته - ١ 

ويل_ب)\/ا\-\(إلتم.ب)ا/آ-آا(، ادة. االأيدنئسنر،ٌنالالدهي: وناو،وإلانضعغ.. 
اكيشالضعفا،)ا/هآ0لمالضعفا،)ا/هآا([.ادد.ذ.

عدي;ابن نال ■ ايضا مغول رممة؛ ابن له؛ بمال مولاهم، الأموي؛ ■مال• أبي بن الله ب■ بن الزير دفة؛ ■ ب 
تقرب، ١( •  ٨٢رُا/ المعغا، ني ]الكاعل ايعق ايمن والإسناد،. الس زيرهدامتكرة 'احادث 

ماله.وئ ^، ٧١الحديث، فى كا صسة، شواهد له لكن وتهد؛س،)-ا/آا'\([. <، ٢٥٨/١ر
حمرأو أرع سنة مات التاصعه، من ثقة، عامر، أبر عمروالقني بن الملك هومد العندي؛ عامر بر أ٠ 

٤(.•  ٩/٦روتهاوي، (، ٥٢١لتترس)١/ ومامز<. 
اتةا،لفي عدى ابن وأحرجه المتم،. ءلرِض بتض ١(  ٢٨)أ/ ١  ٢٧: بءلةح ابن رواء —*؛ دء

■جعفر. عن الزير >يت، من كلأها (: o<\o/t)\'or■واللأاكا5ينيدرحالآصلح; (، ١٠٨٢)•ا/
شواهدله والحديث، تقات،. ورجاله اليرار ،رواء • ونال ١(  ٩٣الزوائد)U/ مجمع في إلهتشص وذكرء • به 

٣٦٠•— . ٣٦٣—-,-.ت . ص..:, ٣٦٤،^ ٣٦٣مرتشحّت صحيحة، 



الرحم،في يخلق أن اش فاء أو*ا / جارية أورا، غلام ،قول؛ •اذا؟ رب، أي محمول؛ الرحم، ا/ط ٨٤
فقول:أجله؟ U رب، أي لقول: سعد، أر شقي محمول ممد؟ أو أحقي رب، أي محمول؛ 

محلاهه؟محا خلقه؟ ما فقول: وكذا، كذا فقول: رزق؟ رما رب، أي بقول؛ وكذا، كذا 
اررحماا.***ص،ي وهويخلق إلا قيء فا وكذا، كذا محقول؛ 

بنوهب حدثنا نال محاجية، بن محمل بن اف عبد وأخبرئاأبومحمد —  ٣٦٦
اشعبد بن يحين عن . ا]وامهلي اض عبد ابن يعنى - حالي أ-محردا ت قال الواسaلي، بقية 
والممدأمه، يملن في شم من ررالشم افه.; رسول قال : قال هريرة أبي عن أسه عن 

سسعد،يطها«.
بنيونس/ حدثنا قال! النيسابورى، زياد بن اغل"آا عبد أبوبكر حمتتا —  ٣٦٧/  ٧٨٦آم 

>اءسداف«.)'؟(ءي)م(،)ط(:. »مهاافي)ط(: )٢( . ٠٢١١٠)ط(: رني)م(، 

نحعيف.إمثادءت -  ٦٣٦
إالحديث٠ امكر ت حام وابر أحمد وتال • الحديث لن مليكة، ايي ين اش عبيد ابن الاه- مد ين بمص • يه ف٠ 

أحرئطريق وردمن وند وتهذيب اآ/آه'؟(، )تمريب . ٠- ١  ٧٣صنه مجان السائمة، من 
•التخرج ني ءمرر-كا بن اه ب حدتث ُن قاعد رد • مرياّة ابي ■ص مرين ابن ءن صمحة 

شص طريق س كلاما (: ١٣٨٨) ١٤• وابن )إ/ا-آه(، بْ-ا لمبمبم:رواْاللألكاليح: 
وابنر؛/\"بمه(،  ١٠٥٦، ١٠٥٥ت ح اللألكاتي ورواه • ٥( الاعتقاد)صزخ ش اليهقي إليه وأثار • اش همد 

ْ('ن>يئ،ا؛نِمءنامح،هميرةبمظ:
.(٨٣)\إ  ١٨٨ابناييعاصمفياتح; ورواه صحح. ؤإماده: نقط،  ٠٠٥١بطن في سد عن عتد رال
ذكرهوالحديث، الآJاتي. وصححه ٠ شل.  ٠٠٥١بملن في شقي من رالشقي ت بمظ عمرو بن اش همد حديثا من 

.ماررمانىفيسورجالابياررجالب«.الهبمسفيانمعم/ 
(•١٠النضثر)٨٩ الروض في حرجنه وند جوهر• والوالعنلأني المراثي اوصعحه : الآل^انج، ، ١^١١

لرياضالحنت)ا/ص[ا
صحح. ٣٦٧

صدوق١ بغداد قاصي الدني اه همد ابر ، حز؛مُ*ُ عام؛>. ولد س ، الجنحم، ارجمن• مد بن ٌُمد • ب ٠ 
٣٠( ٠ * / ]تتربي،)١ محة.  ٧٢ول م،  ١٧٦ط مايت، تضمنه، في حنان ابن وأزط الثامنة، من اومام، له 

٠الم ومالبخاري عنلب كا الرحمن عبد بن يعقومحي، تابعه حيث، كثيرة؛ متابعات له لكنه . ٥([ ٥ / وتهدييا)٤ 
انفلروغيرهم. احد عند بن ومعد البخاري، عند ال وغحازم ايي ابن وكدللت، - التخريج ان»لر 

الحديث،.تخرج 
.٣١٩م،ح!تقدم ٠ عابد تقه الأعرج، يبار بن سلمة حازم' م ا٠ 

فيوملم (، ٤٧٠)U/  ٤٢٠٢وفىالغازىح: (، ٩٠)٦;  ٢٨٩٨الخهادح: يي الخارى رواه دمبمه: 
فيالبخاري ورواه به. ّ حازم. أبي عن إلرحمنن همد بن بمتوب حديث الإياذح:آاا)ل/ا'ا(من 

٤٢٠٧(^^ ٧١ /U(٤٧٥ ،) ابب،ابن كلأسا•>،>يت، ا'اآ)ا/ا"ا،(: ئٍمفىالنةح: وابنأبي
(من>يق٤٩٩/١١)٦٦٠٧(،ح:٣٣٠/١١)٦٤٩٣^^ه.ورواهالمخاريفيالرuقح: 

اهيج=عبد بن عطيالرحمتن ًلريق من ( ٣٣٢الند)ه/ احدثي ورواه • به • حازم• أبو حدم، ؛اا<■ همان، 

وهوالصواب.ا العجة يالذال ا-ءذيمأ الحتتة التتريب نسخة يي ( ٠١



معيدأ-محبرتي ت قال ومب، بن اض عبد حدسا ت نال القدر.، الأمي.فيى1ب عبد 
ه،اش رمول أن الساعدي: معد بن مهل عن حازم أبي عن الرحمن عبد ابن 

لعملالرجل ؤإن الثار. أهل ش لأنه للئاس، يدل محبما ابنة أهل همل ليمل الرجل ارإن نال: 

امم*نأهل لن لأ؛اثرُ'يإٌ أًثد ايادفي أض ٌل 
VAVأ/ بن الحسن حدثتا قال حرب، بن الحسين بن على أبوهميد ؤاحبرظ —  ٣٦٨/
أنس،عن حميد أحبريا نال؛ هارون، بن يريد ٢ ١ حدثنال I نال الزعفرانى، محمد 

الخاملفإن ك، يختم هللروام باحدحض شبمواأن ارلأعلكم اش.: رسول قال قال: 
ثمالحة، دخل عله لومات صالحا عملأ بممل يعره، من أو,/'ظ عمره، من زمالآ بممل 

Y٧٨٨/ دخل عله لوعات مئ ممل عمره من زمانأ لعمل / انمد ؤإن سيء. ممل فعمل ثحول 
اش،رمول يا نالوا: امصمك، حيرأ بمد اش أراد ؤإذا مالح، ممل دٌل بمشول لم النار، 
يمهدعلي(.ثم صالح نمل يوهش قال: بمصمك؟ ،ف 

Iقال الصوفي، الحثار عبد ين الحسين بن أحمد اض أبوهمد —  ٣٦٩

.الآثلإمث<ااءايو نيادة؛ ؛ي)ط( ( ١، 

;ه..حازم.ايي كلاماعن سو'ف بن عحد غ—ان أبي طريق س ( ٣٣)ه/ْ دبماررفي -ابن 
١٢ ٨ ، ٢ ١ V : ٢ عاص ايى محيابن ريرة ابي حديث شاهدس ول ذما. الحديث ءلرق يعص رفي 

صحح..إض: ٢٦٨
والصغاتاء الآ،في كما يالسماع صرح لكنه . ٣٥٤رح؛تقدم مدلس، ثقة الطول؛ وهو ض،• • ته ف٠ 

لدهقيرا/مْأ،■
الاممقادوالسهقي»ي ٦(، ١ • ر،/ ١ •  ٨٩: واللألكاشح (، ١٢)م/• السند في احمد رواه 

من( ٢٥٧أحمد)م/ورواه به. . اتمرناحميد. ؛ ُال، هارون، بن يزيد طريق ٌن جمتعبم -"٧(؛ لص٩٦
،٣  ٩٣الماح: هماصم؛ي ابي ابن واخرحه به. . حنني. اخرنا ؛ ، J،jحماد، حدثنا نال؛ يان، طريق 
الجمعفي الهينعي وذكره • به • • انس عن حنني، إلن كلها طرق سع له وذكر ( ١٧-١٧٤/١ْ)٣٩٩

 /U(٢١١ ) وروئ. المحتج٠ رحال ورحاله • الأوّعل في والزادواليراني يعلن احمدوابر •دواه ونال؛
عدي،ايي ابن طريق من ( ١٠٦ند)م الفي أحد ؛ .٠ بعبدحيرآاستعمله. افه •إذاأراد الاحترمنه ابرء 

واكرمديح:به. . حمد. عن الهالأضارى، مد بن محمد طريق ،ن ( ٢٣٠وفي)م به• • صحميد• 
عنا كلأه( ٤٥١ص  ٨٢١صححه)مواردح: حتان»ي وابن ، صحح• 'حن ونال؛ آ؛اآر؛/.ه؛( 

طريقِتي ٢(  ٥٣ا/ الأسماءوالمعان) اليهتي؛ي وروا. • به • حميد• ين بن-؛دعغر، إممابل حديث 
الحراص،الحمق بن نمرو حديثا من شاهد وله • مالك بن أنى صمع ال الطويل حميد ءن جعفر بن محمد 

ذكزهامحيآحمد احرئ طريق وله ٢(  ٥٣/ الأسماءوالمنان)١ ني والسه؛ني ، ٢( ٢ ٤ احء_د)ه/ روا• 
رجالهوبمة بالسماع، صرح وند ببية وفيه ، أحمل• •رواه • ونال ؛اآ-هآآ( ل٧/ الجمع في الهيثهي 

yjيي الأزتي صححه والحدمك ثناذ،«ّ  ji  ٣٢٣إمما'رمر\ثمبحا،
٠حدا ضعيف، إٌاقادءت  ٠٣٦٩
»وكن=الملأس: ونال ٠ حديثه• الايكب احضر: قال الناش، الممثاب حزى ابو ضبم-ات س  ٠٣٠•يه؛ ف٠ 



جزي،أيئ/ نمر عن إبراهيم، بن حمال حدثنا I قال عون، بن محرز حدثنا/ ا/د  ٨٠
نالت قال عود مبن اش عبد عن كب، ين ثاجية عن حمال، أبي عن ثتادة، عن 

بمللض فدعون >محا.،وخلق أمه يملن في زم؛أ بن بمص صار الله »خلق اض.: رسول 
كازأ*.أمه 

بناممه عبد حدثنا قال! العطار، مخلد بن محمو اض أبوعبد حاود،0 م  ٠٣٧
 /T »ثنا قال المخرمي، أيوب  ٧٩Jمر/ حدتنا / ت قال العمئانى، هارون بن الرحيم عبد حا

عنسعود بن اض عبد عن ءنناج؛ةبنكب، نثان، أبي عن قادة عن  Jujfابن أا"َن 
فرءونوجل عر الاه دخلق مزمحأ، اس يطن في ذكرا بن يحي اش *م نال: ١^>،.، 

ضطنأمهكازأأ.

ونالطريف•. نمرين اشماب جزي ابر •نهم: نوم منهم يروئ لا انه الكذب: امل محن ءاو4 ءاجمع 
واضنياسا،(، ١٠٣انر^ مج)،/اْآ(،رالأ

رأ/ا-اا■(.
ائهاكهذب يكرني خناق. بن ناجية - بالأول حلطت من ورمم ■ّناا؛الئث، ممة، الأّدي، اءغسكم،: ،٠ 

ابنعر إمحاق أبو وصه عود مابن ص الرواى إل قال: لكنه • الأعرج •مال أم رعنه معري اين عن روئ 
([.٣٩٩/١(،وسمذِبر•٢٩٤/٢ترىءنض.]همبر

برايرم صدوق، ت صداش بن منم ت واسمه الشهوريكنيته، البصري، الأجرد، الأعرج؛ حمتازت م أ٠ 
وتهذيب]تنريبح)آ/ااأ(، نتادة. ومحه كعبه، بن ناجة عن روئ - ٠١٣٠سنة تتل ؤ الرابعة محن الخوارج. 

{[.wy)أ\إ 

التامة.من يخطئ. هسدوق كرمال، ناصي العنزتم،' ابربشام الكرماني، اه صل• ابن وبرامم؛ م، ان مج٠ 
وتهذيت،)آا/0إمآ([.]تتريتهرا/اا'ا(، سة. •١ ٠ وله ماتِ_ةأحام.، 

محوله  ٢٠٠ ٣ ١ ّنة مايتح العاشرة، محن صدوق، ٠ البغدادي الممل، أبو الهلالي، محرز؛ بن حرز م• 
ا/بْ([.رتهذيث،)• (، ٢٣١];تريب،ر:آ/ انولّة. وت

ُلءّخ،ام،من ١ ■ ٢ ■ م،ح• ُ.ردا* • ب* • • د-بم (من'لريتح ٠٧٤)"ا/ ١  ١٠٢ اللأاكاثيح; روا، لخريجه: 
به,. قتادة.عن الراسبي هلال ابي طريق من ( ٥٧٣رم ١ ٠ ١ ٩ : زيح ورواء • به • • ناحية عن إمحاق، 

وذكرءالأياني(. ١٤•/ ١٢ر• ١٤٣)مآآا(\ودوا.من>يقالثحفىح:  ١٤٢ورواءا؛ن؛طةح: 
حيويةوابن ، ١( رص٨٢ التاؤيخ في الشيح ابر *رواه ■ وقال ر؛/آ؛؛( ١  ١٨٣ رقم المحيحة اليلة في 
'وجملهقال: ال الن .٠ قتادة. عن طريقه نمربن عن احباراصثهال في .وا؛ونعيم حديث)ا؛/آ(.في 

فئ،ء.م، ٠ بكير منها حير فهي الرامي علاي ابير •لريتح سوئ جذا راب كلها ننال؛ عن ايلرق، متذ• ال الترل 
اعلم•.جيدواه إسادء تال: انه الهيتمي عن الناوي رقدنتل • حنة نقدي 

كابقه.جدا، صعيف إمتادءت ٠  ٠٣٧

من١لن١رقطي، كديه صعيمح، بغداد. نزيل واطئ، العشام أبؤ. ام• اله*ارون بن الرحمم ب" • فيه و٠ 
.([ ٣٠٨را"/وتهذيب ننقريتح)ا/ه*ه(، الاتان. بعد مجان • التاسعة 

٠شيوخنا صه حدتتا I وتال ٠ ٣( ٦ ٢ )a/ التقات ني حبان ابن ذكره ا بغيءادتم، الن'مس• أهرب بن الاه ب ر٠ 
رمادان.حمس\ن صنة بعد مات 

ا؛ق.وانظرادديثحالرآ/بمما(شى>يقاكشه.  ١٤٢ابزبلاح: روا. سريم: 



"""٠♦إ_اب 
نمدالإبمان>1ئا<لاصح الإبمان 

إلابدالأسان س لاصح وشره خيره بااسد يوْس حض 

الدثص،\زتي بن ار'نض مد ندثا ; Jliالإّا_اخيرعيني، 
حدثناال نمحاتكة، أبي بن عثمان حدثنا I نال منلم، بن الولد جدثئا ت نال 

نات نال المات، بن عجادة ]أباه[راا أف عبادة بن الوليد عن حبيب بن سليمان 
فلمأوني أجلفمال أوصني، ، أية١٢يا فقال! الرحمن عبد ابنه سأله احتقر 

T٧٩٢/ حنن / بالله ترس ولن بالله، نومن محن الله ثقي ولن الله، اتق بني يا تال: ، وْ أحل
يكنلم أحطاك وما وخطثالثأ يكن لم أصابك ما أن وتعلم وشره، حيرْ بالقدر نومن 

دخلءٍرسا على س.هات سا، على ®القدر ت يقول اممه.ؤ رّول سمعت ليمييك، 
%عا/دالار«/. 

بنزيد حدثنا تال شيبة، أبى بن بكر أبو حدثنا نال الفريابي، أخمرنا —  ٢٣٧

أيه،.)ط(:في)م(، ءايا•، را(ءيالآصل: 
ا-أ-ا)صه0أ(.\ّوثم)ىض.■ )٢(!> 

حن..بمد«; ٣٧١
ضعلي عن ررات م صعغو، الخاصي، الدمض حنص أم الأزلي، يان ؟^؛ ١٠١١اض رن ^١)، ؛ ب٠ 

يهء،باص لا ٠ ■ حام أم وتال حليفة، ومه حديثه، يكتب فهومقارب غيرء من روكا ما وأنا * الآل،ني ينقد 
حلاصة(، ١٢٤)U/ وتهذيب، (، ١٠)T/ ]تقرب . ٠٠ ١٥٥سة مامت، السايمت، من ان، النوصمنه 
.١٨٠مرح؛ ^٠١ الكلام نندم كبرة، أحرئ وطرق متابعات له لكن ([؛ ٢٦■رص الخزرجم، 

.٠١٢٦ماتسةمنالثالة، ثقة، القاصيدمثز: ايربالياراقى، أم المحاؤى؛ ■بات انمت، جل٠ 
([ء١٧٧/٤)٠٢وتيذب]ميبرا/أآم(، 

اكلاه(: ٦٧٢>؛/ ١٢٣٣>ا/اْ.آْ(،واللألكارح;  ١١١مفىانةح: 
١ ٠٣ا؛يءاءمح: وابن وروا،احدّره/'ت'ام(،  ٠٩. حدتناالولت-دبنبم• نال؛ منطريذ،ن-ءيم' 

ذكرندكوءبدون . مائة. الوليدبن أن حبيب أبي بن ءن.زيد لبينة ابن طرين، م، ا كلام: ٤( ٨ / ر١ 
وفيالأومعل. وني باسانياد، الكم ني ااءلرا'ي، *روا• • ونال ١(  ٩٨ادبمع)U/ صاحيا وذمّ• • تمدارحمن 

وءزاْكلام•. بعضهم وني ثقات رحال* وبقتة دحيم، ولته رى- صعيفا وعر العاتكة. أبي بن ثان مما احد 
ضنياكارغإرضمالكلأمض>نهالأخرئنى

rUT؛y_. :،_j.،
.١٨٠• في،ح وتخريجه عليه، الكلام تقدم د٠ءربمهت 



عنالخمصي أبوزيد أيوب حديض ت قال صالح، بن معاؤية حديا ت قال الخباب، 
وهوادة، عب، علزأ١ دخل أنه أمحه عن الصابت / بن مائة بن الولد بن مائة  ٢٨٠٨

إنكاجلس، ت نال واجتهد، أوصني ، ، أيت١٢يا I قفال ا،لوت أثر فيه يرئ مريض 
نلت:وشره، حيره بالمدر نومن حتن الإيمان حميقة بلغ ولن الإيمان 'لعم نحد لن 

ماوأن ليصبك يكن لم أحهلآك ما أن تعلم • قال وشرم؟ خيرْ أعلم أن لي وكيف 
الملم،الله خلق فيء ®أول ■' يقول اش. رسول سمعت ليخهلئك، يكن لم أصابك 

عرغير٥^؛،وألت مت نإن كاهوكاثن، المائن يوم إلى الناعت ئلك اجرفجرى له: هال 
.اكار( دخلت 

vقال:اشسيإ، الأصبع بن متمون حدش قال; ١^^، —وأخبره  ٣٧٣ /٩٣/٢
أباأن ت صالح بن معاوية حدش ت قال صالح*،، بن اف بد أ* أبوصالح حدثنا 

إنيله: فقال ثابت بن زيد لس أنه الدلس: ابن عن مرة بن كشر عن حديه/ الزاهرية اس 

من)ن(.نهلة ما 'علن•: )١( 
.٣٤٦رم)٢(، التعلق وانظر اواا؛هاا، )أ(فى)م(،)ط(; 

)حل(.من)م(، النجمت؛ناقل و؛ن ما .٠(ت )٠ 

حن..إّ؛ادء: ٣٧٣
فيكما متابعات لهما لكن ، ٤ • رح تقدم كلام ا فيه■ صالح بن اض عبد وتلميذه ت مالح ين ساومحه يه؛ ف٠ 

الخرج•
]مريبماتءانراسالا؛ت. الثالثة، من صدوق، الحممي، الحمزس، حيض أبوالراهميا؛ و٠ 

را/1ْا(،وتهليب)أ/هامآ([.
(، ١٣٣رT/ ]مريب الصحابة. من ءدْ من ورهم الثانية، من ثقة، الحمصي، الخضرمي، ر؛ت ين ممر و٠ 

،([.TA/A)وتهذيب 
ندالفي ءمختصرأء أحد الإمام ورواْ • ٤ ٢ ٤ ت تيح يا مما همام االصس ذي٠ الحديث تغ-ريج-هت 

ماجهوابن - اليمان ن حديقة ت ّاُد همدل وفيه - آا/ااأ( )عون داود آهمو ورواه (، ١٨٩، ١٨٥، ١٨٢)ه/
أبيوابن ، ( ١٣٨٨^؛;^في بنأحمد اه عدأولأثدثة.وءيد ُدكر،(.رلم ٢٩/١)٧٧ح: 

١• ٩٣، ١ • ٩٢واللأنارح: (، ٤٥•ص  ١٨١٧^شبان)اداردح: 
وابن٢(، • اعرئ)-ا/٤ واويه؛نينيالأئتاد>ص؛آ(ونيالن (، ٦٧٣>(/  ١٢٣٢ح: (، ٦١٢)٤; 

به• ءنابنالديفى• حالي، همن دميا ص ، المحاني( ّنان طربج، س جبلهم بملةحر'آا)آ/أها(؛ 
نالالرازي، بن!لرص محي طريق ْلآ)أ/أْأ(،ن ابن؛ط؛ح؛ ودوام معا. ت من بدلا حدنت ومها 

ورحالباسادين الطبراني •رواه ت وثال ١(  ٩٨الجمع)U/ في الهينمي وذكرْ • نذتمره • • صالح أبو حدتنا 
فيالفهيد حاسم الشخ ونال هأآ)ا/وها(، ت الخنتح رياض في الآلي١ءي وصححه • تقاتء الهلريق هتده 

تح في المنما ذكره والحديث، ه. ا الطرقء هند.ه ممجمؤع صحبع انالحديث سايل.)صررهأأ(ت النهجال
•معود وابن كب بن وأي حصتن همن صران 'ونونأ■علن ٤ ١ ٧ 



نالنرجآ، عندك لي يجعل أن تعالئ الله لعل نحدش، القدر، بعض في شككت 
الماءأعل عذب لمل صار اش ®إن ت يقول س الني سمعت إني أحي، ابن يا نعم ت زيد 

سلهم خيرأ إئانم رجمته كانت ولورجمهم لهم، ْلالم وعوغم  ٢١١١٠٠ع—^الأرض واعل 
لايؤسبالمدريتمدْ، مارحى اش سل ر يقمه ذما مئلأحد لامركاء ولوأن اعمالهم، 

.١^٧ دخل وشره خٍرْ 

UMirقالا: ت أبي ابا وضنان وكر -سا قال: ^_اصرأاالإايي، ئ/ 
اسدرآ؛،بني من رجل عن ا، ■ماش١٢بن ربعي منصورعن عن حدتاابرالاحرص 

/ا■١A٧تمالإءان رجل يجد لن ءأريع ه الني نال قال؛ بنأبيطالب-ءلمح-، علي/ عن 
بمدمن ومبموث بت، وأله باخدل؛،، بمض الله، رسول وأر الله، إلا إله لا يهن؛  J*jiحش 

. 4ji5r#بالقدرويوس الرت، 

T٧٩٠/ ت قال الهروى، افه عبد بن إبراميم حدتا ت نال أيوب، بن عمر حدتنا —  ٣٧٥/

بالعجمة■محراثا واعبرْ بممرف )م( هامش عن منقول بصلتق الهامس في الناشر عليه علق آ لًا ر ا ر٢ 
نحلم.واش الصواب، وهر بالهملة. منه النتول الأصل في بانه ملما 

ا-ف-ثفى ءلى.كما عن ماشرة ومرة علي. عن دجل عن هكذا: ص؛ رواء انه ربعي عن ب )٣( 
نيا،.ربالحق )ط(; ني)م(، )٤( واث١ءاJم. مباشرة، وأ-محرئ برامعلة مر؛ سمعه فلعله - التالي 

صحح..أماد•:  ٣٧٤
منتمات الثانية، من مخضرم i عاياد i ثقة الكوفي، المسي أبومرم - الهملة يكسر - مراشُ س امم ب٠ 
وتهوب)ما-م1([.لهمب)ا/-اأأ(، غيرذلك. ونل: ، ٥١•• 

ه،اأ)أ/آه،نسدي)صلأا(،واءسفىاس)ا/^(،راكرطىح:
صثع_ة، طريق حميمهرمن )أ/مْا(:  ١٧٦ُا؛نبهلةح: )ا/هه(،  ١٣•وا؛نا؛يء_اصمح: 

١١ • ٠ ح: واللألكانى ، الليالي)'سما١( رووا• • نذكر• • • عليا سمعت، نال; لبابي عن منم—رد، 
ص ٢٣ت از)الراردح حجوابن (،  ١٣٣احمد)\إ وروا• ■ به • منمور. عن ررناء ءارض من ( ٦٢' ر؛/ 
ينمنيان، *رّيق من جميعهم (: ١٥٩)أ/ ١٧٧وابن ، ٣( ٢ / افيرلث،)١ في رالحاتم (، ٣٧

يخرجا•ولم النيخان شر•ل علن اصحيح وت-الا-داكم: به. . علي. عن رجل، عن ءند؛عي، *نصري، 
الخدثني المش ورو١• • ؛٠ • • منمرر عن جرير ُلريق من ( ٣٣/ الخ-اكم)١ دروا• • الذهيي' ديانته 

•ما)ا/ا'ْ(،وسماكارخرمأآم(،اييءاٍمح: وابن (، ٣٢١٨١اكالي،واينُاجهح: 
.؛٠ . ممحّرر. عن اف، عبئ ن مرهق من'لرض جميعهم .(.' ٦٦)i/' ١١١'ح■' واللألكالي 

-إuاد•:ءن.٧٣ْ
وورناءثعبة تابعه حيث، كثيرة؛ متابعات ل لكن ١  ٤٧ت فد،ح تقدم كثيرا، يخش صدوق شر؛لث،■ • يه ف٠ 

اق.الخديثإايكافي وآبوالأحوص. يمنيان، 
ثيه؛___،=ئكلم حاففل، صدوق، بماد، نزيل ١ إمحاق ابر الهروي، •،f ابي ابن الأ*؛ ب لن ص 'ز\٠ 



ادسساتكتام، \سحَ 

عليمحقي-،عن حراش بن ربص عن منصور حدثنا ت قال اممه، عبد بن شريك أحبرنا 
ك،فريك لا وحده اش إلا إك لا باربع: يؤس حى عد يلس رالأ س: اض رسول قال قال: 
خيرهيالمدر يؤس وحتى المرن، بمد بالعث يؤس وحض بالخق، بمشي الك رسول وألي 

وذره«.

 /Tقال الفزيايى، واحمنا —  ٣٧٦/  ٧١٦ I لهيعتابن حدثنا ت قال معيد، بن ئتببة حدثنا
حضب، يوم، رالأ ت نال اض.، رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن 

•وشرم" جرم بالقيد يرس 

 /Tبنحدثنايعقوب ت قال سعيد، بن هتيبة حدثنا ت قال ، أخبرنا —  ٣٧٧/  ٧١٧
الني.،أن جيم عن أيه عن شعيب عمروبن عن حازم أي عن الرحننن عبد 
•وثرْأ جره بالقدر بؤس حض مد يؤس ارمح، قال•' 

القدمى،بكر أبي بن محمد اممه عبد أبو حدثنا قال; الفنيابى، أخبرنا _  ٣٧٨
وتهذيب)ا/؟ٌآا([.، ( ٣٧/ اتقريب)١ , jkXiiمنة مات العاشرة، من =القرآل، 
ال—ابق.الديث ش تميم ترج 

حن. ٣٧٦
الحديثني ا كابوحام تابعه لكن . ٤٤إ فيح نندم كبه، احتراق بعد حير صدوق، لبعل؛ اس ■' به ن٠ 

■اكمةجأ تاظر ■ للألكار الأصول وشرح عاصم، أبي لأبن ال—ة في كما معد بن وهشام التالي، 
.ا ٤٣زح: هداالإساد عمل الكلام وسق جد،، ص أيه، ص حب■' م صور فته: و٠ 

فيَ أبي وان (، ٤ ١ ٨ )T/ ٩ ١ ٦ ازح: ني وابمع ، ٢( ١ ٢ ، ١ ٨ ١ )T/ ند الني احمد روا. لخريجه: 
نيالحديثوالصنف )؛/،■؛U(،  ١٣٨٧الأمووح: شرح م واللألكام )ا/اا■(،  ١٣٤الناح: 

١٣٣ازح: قي عاصم ابي ابن وروا. به. . عزعمروبزشمب. حازم، أبي *لريق من جبُهم التالي: 
■س>يقثامينمد،صَوينشس•

اماني،دأم،بملذ،'دماْإلي<، ٢ ١ ٩ ٩ الجهع)U/ ني الهبممب وذم• ■ نيادة عاصم أبي ابن وواية وفي به. 
عندالساعدي معد بن ومهل عمر ابن حديث من روى وند ممات•. ارجاله ونال: العاص، عمروبن عن 

>رواْاتجرانيوباسامل؛ن^ّءنرولةسهل;
الحرحفي رجة هداله ؤإمعاعيل . ٢([ ٠ ٧ ]الجمع)U/ رجاله؛نات' وبنته • اعرفه ولم ال؛تني الحكم أبي 

 /T(٦ ٥ والعديل )محياث عبد بن جابر حديث، من وروى شتغ. إ فقال محه أبي متل حام: أبي ابن وقال ١
اقهوصد - عتون بن اش محي حديث، من إلا نعرفه لا أغريب • وقال اممدرح: في الترطى 

د.١ الحديثه• منكر مرن بن 
.ائ،دأ:حن،تما؛قه.٣٧٧

بميحلن، الإّكممريآ، نزيل الدني، القارئ، ند، بن اش عبد بن محمد ابن الوجمن: مد بن سرب ل٠ 
([.٣٩١;١١لممريبرآ7آلإآ(،تهذيب،) ٠٠١٨١نعرة،تئ،مزالئامة،ماتمة

وتخريجه.ايابق الخديث، وانتلر (. ١٦١)T/ ١٨٠ح:بملة ابن رواء تخريجه: 
•٢٠٦•ماح تخريجه ٌع نندم ٠ صحح إمتادءت -  ٣٧٨



ما/ • ١ عن بريدة بن عبداش عن الحسن بن حدثناكهمس I نال ، معاذ/ حدثنامعاذبن ت نال 
أنافانطلقت الحهني، معبد بالبصرة بالقدر تكلم من أول كان قال; يعمر، بن يحين 

يقروونأناص نبلنا ظهر قد إنه فقلنا: عمر بن اض عد فالقنا الرحمن، عند بن وحمتد 
لقيتفإذا ■' قال أنف، الأمر وأن ندر، لا أن ويزعموزرا، العالم، ويتبعون القرآن 
ع،ما/طلو عمر، / ابن به يحلف والذي برآء، مني وهم بريء، منهم أني أولئك 

وشره،حتره بالقدر يومجن حنن تعالن، اف قبله ما فأنفقه ، ذهباأحدأ لأحدهم أن 
•U/درجل عبا طبع إذ ال~ي. عند نحن بيتا ت نال، -محقي-، عمر/ أبي حدأتتي نال؛ نم، 

النبيإلن جلس حنن الفر أمر عليه يرئ لا الشعر سواد شديد الثياب، بياصى شديد 
محمد،يا فقال; يحييه، علئ كم1هل'آ، ووصع ركبتيه، إلئ ركبتيهر٢، ند فاّ.، 

٧٩٨/٢نعندأ وأن الله، !لا \ل4 ألا ثشهدر؛، »أن م.؛; فقال الإسلام؟/ عن أختنى 
إلهامتيت، إن الست، ونحج رمضان، فهر وصوم الركاة، ونوني الملأة، وشم الله رسول 

Iقال الإممان؟ عن فأحبرنى ت قال ؤيصدقه، يسأله أنه فعجبنا صدقت، ت قال سلارر، 
ال.نوذرْاا، خسره يالمدر ؤومن الأخر، والوم ورسله وكتبه وملائكته بالله نومن رران 

تراهتكن لم فإن تراه كالك الله تمد ررأن قال: الإحسان; عن قال: ، صدنت،. 
اممهت هالت، الساتل؟ من تدرى عمر، يا لي؛ قال ثم مليا فلبثنا انهللق، ثم ، يراك® فإنه 

•اافإنه"مر؛لأتاكمبحكمأمديخم* قال: ورسولهأعلم، 
ا-صناقال; ■ثدقاإناق؛نبج، يخمح؛مناُي-ه.قال: 

عنبريدة بن افه عبد حدثنا قال الحسن، بن كهمس حدثنا قال شمل، بن النصر 
ورملهوممبه وملاثكه بالله ومن ®أن I قوله إلئ بطوله الحدينؤ وذكر - يعمر بن يحين 
الحديث.باقي وذكر - صدمت،...٠ تال: وفره، خٍرْ والقدر الأخر وايوم 

T٧٩٩/ بن يوسم، حدثنا/ ت قال صاعد، بن مممحمد بن يحين حلتتئاأبومحمد —  ٠٣٨

.ركبته• الرك-تهإلن )ط(ت )م(، )T(^؛))l(، ٠ الواو يحذف ٠ ءيزعموزا ت )ط( )ا(فى)م(، 
.شتشهدا)ط(: )م(، رن(، في )٤( ءاكفه•. رط(ت في)م(، )٣( 

.٢٠٥فيح!تخريجه *ع نندم • صحح إّهادء• ■  ٣٧٩
٠صعيف إم؛ادع;  ٠٣٨٠

ت~صنة قتل الرابعة، من العراق. امير البجر- أسد بن يزيد بن اه همد بن حالي وص هؤبمد• ين خالد ت يه ف٠ 





لأب ٠٤١
الْكدسن،إانسرماذكرض 

بنإبرامم حويظ قال \ذزتي، الن1ن بن اش عبد شعيب أبو ئوتتا 1  ١٣٨

٨٠١آ/

حن..إض:  ٣٨١

ابديحنن،الترظي، - جدِْ إلن تقدرئب بن يمن ذكيابن ا؛نتج-ُينالت نما؛نثلروت ؛ ب٠ 
اييًً؛اا*زقربن عبد تايعه لكن ٠ ([ ٢٣٣ رم وتهذيب )ا/اآ'آ(، أمريب الثامة. من محعيف، الدتي، 

.سياءي كما كلام اّاتيدها وفي كثيرة، شواهدايضأ وله • التخرج انظرت ^١^^• داود ~حازمءنادأ؛ي 
.٣٧٠نندم ثقة، امحردي؛ الك __ _٠ 
ذلك.أومد ه ١ ١ ٧ صة هات اكالثة، محن محشهور، فقيه ا ثقة عمرا ابن مولن الدني، اش همد أبو افع" ي٠ 

]■مر.ب)آ/أ؟آ(،وسمد.ب0ا/أا؛([.
المننوح؛نني ح!ان وابن ا"أاآ(، الإبانت)T/ ني بطة وابن (، ٤٣٩)أ/ ١ ١ ٠ • اللألكا؛يح: رواْ ^.٠■■ 

به.. عمر. ابن عن عزنانع، حازم، أبو حدتا نال: ■ج-سسسرضزضاينطور، (: ٣١•)ا/ 
شرطعالن اصح—ح (-ونال: تدرك)ا/٥٨الني والحاكم آا/\ْأ(، النة)عون ورواءأبوداودني 

الأستادني وال__هقي الدمي. ووانف ولم عمر ابن محن حازم أبي ساع صح إن اكجخن 
ابن■م امحه ص حازم أبي بن العزيز مد س'لرينا جبهم ؛ ٢( ٣• ا/ الكرئ)• الس ُفى ، ٢١)صم١١ 
نالعمر. ابن عن ح-ازم، عزابي (٠نءريقزكريا، ١٤٩/١)٣٣٨اييءاصمح: ابن ورواء عمر• 

ابنعن طرق، من ايديث، علذا روي وند همم، ابن من يمع لم دينار بن بة حازم ابو •متقطع، النن-رى: 
القابيالقطان بن الهن أبو صحح كذلك .، وهو - راو بنتهما بأن وتحمب، شتا٠ شيء فيها ليس عمر 

فهوبالعاصرة. الاتصال ني يكتفي ومسلم "تنة يالالممه فكان عمر ابن عاصر حازم ابا •إن • فقال إستاد. الحافظ 
١٩ ٥ ح: لأبنه والنتن ، ( ٨٦ند)T/ الأحدفي ورواه . ٤([  ٥٣/ ١ المرد)٢ ]عون شرطه• علن صحيح 

محن•٢(:كل٠م ٤/٢)T٣١آ)١/•١ْ(،وابنيط٠ح:٣٣٩فىاثح:
عننافع، عمرابماعن طريق من : ١( ٢ ٠ ■؛ا/ ) تي الاحدفي وروا. عمر• ابن عن همنرة مولن طريناعمر 

.٤  ٨٨: فيح ترجمته سنأتي كا صعيم، عمرهنذا لكن • عمر ابن 
زكريابنومه الأوسهل، ني اتجراني 'رواء ونال؛ ٢( الزوائدرما/ْ" مجمع في ذكرءالهتنص والحديث 

االأالتامة)ا/؛؛ا(ُنال:العلل ني الخوزي ابن وذكره • ء جماهمة وصمنه صالح، ين احمد وثقه متظرر 
داودأبي حديشر منقهير-يعتي لكنه ممات اررجاله اككاة)ا/٨٣(: مي سشه في الألماني يصح*. 

.حسنااالعلرق بهذه افالخا-ث توله: إلن ٠ • • صعيفا رجل فيء لكن فموصول أحمل- إمتاد والحاكم-راما 
X\lA/\)\Tiوحنهني؛للألالحةح: 

٢٨٦، ٣٨٥رنم: محت، هريرة وأبي ، ٣٨٤رقم: تحت ومحيأتي جابر، حدث من شوامحد له والحديث، 
للامنشهاد.لايصلح وبعضها - ثاءاا؛< إل كماسيئته فتهاكلام كان ُإن - وتخريجهاهتاك 

وابن، ٤( ٠ ٤ / ١ ٢ وأبوداود)عون •٤.م١•٤(، ٦/٥ني)المني أحمد رواه حدينة؛ حديث، من دوي ائء كا 
عمرهمحولن عمر طريق من جميعهم (: ٦٤١)؛/ ١١٥٥ح؛ واللألكائي ح:آآم)ا/؛؛ا(، عاصم أبي 
لايححداود: سنأبي علن نيتعليمه الذرى نال حديقة، عن الأمار محن رجل عن 

،٤( ٥ ٤ / ١  ١٢ولاثيتؤ،)عون حدقة، عن احرظ طرق من وقدروى مجهول، الأنصار؛ من ورجل • ؛٠ 
وقدطرق لهما وحديقة عمر ابن •حديث، الحديث،: هندا ئد داود أبي س ^؛، تعليقه ني القيم ابن وقال 

اللالئءني كما الأومحهل. ني الطراتي رواه انس حديث، ثاهدأمحن للحايثؤ أل كما ه[ نف]الرجع صءف.تها 





ينسعيد ولد من " السعجدى سعيد ين الحكم حدثنا I نال أبومممعجا، حدتني 
افهرسول قال قال: عمر، ابن عن نافع عن \}تك مد بن انمد العاص.عن 

٨• ْ أ/ الأمة، هذه مجوس وأولثك / ألا، بالقدر، ممقذبون الزمان؛وم آخر م مكوزرا، ررإله .; 
.فلاثغهدوممء ماثوا ؤإن صودريم، غلا مرضوا فإن 

بنبقثة حدثنا قال; ممض، بن محمد حدسا قال؛ ؛خ'اا_وأخيءرئااموانى، 
١^،:قال قال: جابر، عن الزبير أبي، عن جريج ابن عن الأوواض عن الويد 

فلاماتوا ؤإن تمودوهم فلا مرضوا فإن سدررزا، بالمالمكذبون الأمة مده مجوس ارإن 
.اايأ٠داراضاا)م(،)ط(: )أ(فىعاص)ن(، . »يكوناا)ا(فى)ط(: 

أييابن عند حميد؛ بن يعقوب وتدتابعه . ([ ١ ٢ / ١ ) . ٠٢٤٤منة »،ات ، العاشر؛ من ءبالرأي، 
>؛م)ا/«ْا(.ءاصمح:

ولدطزند، بن حناد بن إ.نناءيل ابن ال: يئلهرلي واليتم، إنحاق،؛ بن إحماعٍل إنحاق؛ ام ب: ر٠ 
([،٢٨٤بغداد)!/ممسمئلأ'ثأضآ. الخطيب: ىل،محه رتوفيطآعأ،و. •أم، •

راام؛اء.ااعراق، امل  CPررئ ١(. • ٥ )a/ الممات، م حبان ابن وذكر، 
:، JJL؛حام ايي ابن ذكرْ أبوإّحاق،. ممر، نزيل الكوني،، مهل؛  Jtانناق إساءءر،ين مناك؛ ر٠ 

الكبيرلالضعفاء ٠ لحديث، ا امتكر : وJالtاالعقيالي ([■ ١٥٨والتعديل)T/ تالخرح صدوقا٠ وهو عنه *كبت، 
واه(، ٣٩٢/١اjراUل٠قيالي،وامملر;

اعلم.
■ ١٠١٢تذدمم،؛حت ثقة' "؛بسبالرِ؛ ا٠ 

.٣٨١ح: تخريج في كاتتاد.م بشراهده، لغيره حن والحديث، 
عدىوابن (، ٢٦•ُاسايتياكعفا،را/ (، ١٠••؛م)ا/ رواها؛ناييءاٍمفياتح; سربمبم: 

هممح،)اا/م.أ(:جهيمبممس>سامينسيد.
الزانش الاومبي عاليه واطلق .«، الايمح. الحوزو،فىالعاإلاكاميةرا/ْ(ا(ء ابن وذكره 

>\/هتماه(الكارءّ
،\ر*ا.إم;ءن.

ابيلأبن الثة كافي صنح؛التحديث، نل لكنتب ّ يدلتون مماته كالهم الزير: رام •مج بماراين : ب٠ 
وقل. ٠ ثراعاوكثرة الحديث، يعقد لكن، • حرج وابن، الزبتر آيي، عنعنة نيتين، (٠ ١٤٤/١ر٣٢٨ح:عاصم 
الاشة.بعض عنعنتهما *ع بهغا احح 

التخرج.ثي كما نتابع لكنه ٩^١؛ • م(ح تقدم • اومام له ءدُق، همض؛ م، ءسا• ايفنا: نيه و٠ 
.٣٨١ح: تخرج قي ممدم كما كيره. شوامد له وردمت، والحديثح 
وا؛نرءاٍمفى^حهفياكدهةح:أ!)ا/ْم(،ُالأ؛رشفياكغيررا/اأآ(، ب: 
كنزهمع بمنه عنعنة إلا نيه *وليس القيم: ابن نال، • به • • تبة ُلرين، ص كلهم (ث ١٤٤/١)٣٣٨ال~ةح؛

عنعنةبقتتؤ لكن، عاصم، آبي ابن عند بنية؛التحديث، صق ند تلت؛ العبرد)؟ا/هه((اا ]عون ه* تدلي
عنعنهءوند تدلس الزبير آذأبا غير ممات،. حسرإرجاله *إستاده الألباني: ونال، حرج. الزبيروا؛زا أبي 

ء*لامح• ١(ونال،:  ٠٤زالخلل)ا/ ابنالخوزتم، وذكره ١([. ٤ ٤ )١/  ٣٢٨: ]ريانحرا



تغهدرمم*.

حشقال: حماد، الاعلئبن همد حج قال: -واخيرهالخزيابى، ٣٨٥/ أ/ا"'ح 
قال:هريرة، أبى عن مكحول عن يحيينا أبى سمعتا تال؛ سلمان، بن معتمر 

إذاصودوهم شلا المدرين، الأعة عذء مجرس ؤإن ، ءجوسلا، امة ®لكل ه: الص نال 
•اماأ.إذا عليهم ولاتحارا مرضوا، 

A«v/T  ،ااميانىiحكا/ تال: حاد، بن حكابوالأض قال: طصر

مثلإلن الهامس في صححت ولكنها ، اصل)م( في كذلك وهي ، مجوسا• أمة لكل 'إن ؛ رط( افي 
هنا.هرمثيت ما 

لانقطاعه.صمف؛ إمئادءت  ٠٣٨٠

بمعلم إلاائ< ؛ ١ • ٨ نندم؛يح! ٠—هور، كبرالإيصال ثتة ■ الشامي وهوأبرمداث ءيءول؛ ت ه ن٠ 

• ١٣٨تى-متيحث لأ؛أسبم' بالآءمح،سءثر ب: و٠ 
.٣٨١ت ح تضج تقدم؛ي كما يثراهده، لغيره حن والحديث 
بملاح:اين ودراه . ( ٢٦• يوطي)ا/ للمافوعأ _ في كما القيد؛ كتاب في الميا؛ي دواه دمبم0: 

وتخريجه.النار الحديث وانغلر • به • • مكحول عن عهلا٠ يلريق من ( ٤٠٨آ/) ٢٤١
تعلل أرع فته صعتف؛ إّثادمت ء  ٣٨٦

المابق.كماسارالحديث هريرة؛ وأبي مكحول بتن الانقطاع أ- 
اهمداض•،ونل: رهسرة•، ف: وام أبوعثمان، لم، مأي بن عطا، ُهر مملاءاخراّاضا: ذه: ب- 

والراسل٢(،  ١٢وتهديب،)م\/ (، ]تقريب،)أ/٢٣ص. ١٣٠ماتصنة يهم^.١محيرصلؤيدلى، ءدُذأ، 

الضننممل ر كما فرْ يوثقه ولم ( ٠٦٢ القانط)U/ ر حثان ابن ذكره الشام: بر؛ بن تيه - ج 
والكبير، ٢(  ٨٨/ والعديل)٩ الجرح ر الذكور الدمثقي حلس بن رة ميبن يزيد غتر لهو (. ٤٥)ص( 

/A(٣٥٠ ،) وعالث،يزيدبن. ( ٧٦٢للدارممي)٢; والخلن، ُالؤتاش، (، ٦٢٧/٧•مان)لأبن والثقاتخ
أد(.٥ الدتاق)رت،ه برواية تاريخه ر معم، ابن فاله ٠ ثقة بمري متره، 

،١( ٣ ' / ]تتريب)١ المابعة. من الخْلآ، كير صا.وق الاشهبه; أبو وهوالواصهر، ؛ اخارُث، س جطر - د 
أ/٨٨([.وتهذيِط) 

]تقريب،ه. ١ ٢ ٩ سة مات، ادمّة، المن عابد، ثقة، الكور، الحرامي فياهم، بن هوننال اض- ُ ا٠ 
عنالحسن، ابر ثنا نقال) هندا معتمراروئ أل 'أثلن • عدي ابن وقال (. ٣٨١! ٢١وتهذيب لا/ملا(، 

]الكاملحالدء أبو يزيد؛ وكيه ٠ كاه ومحنكدا • هارون بن يزيد الحز بابي يريد ابارث، •نا جهفر 
راثأثبت. ما ذالموا|ب، عاصم، أبي لأبن النة ر انيادا باسمه التمرح جاء ند ئلت؛ . ([ ٥ ٦ ١ / أ) 

أعلم.
١٣٨١ت رح تتدمتؤ كثيرة، صواهد له والحدسث، 

وابن(، ٠٦١الكامل)أ/ر عدي :ألآ)ا/اْا(،وا؛ن اسةح ر عاصم أي ابن رواه أغربم-ه؛ 
٨٣ ١ ح; وانفلر • به ■ ■ الحن أي ُلريةا من ج—متمهم الوموعات)ا/ل'اأ-ْماأ(ت ر ابرزي 

دُحريجه•



عنالحارث بن جعفر حدش ت محال الحسن، أبا معت Iّ محال سامان، بن العتمر 
نالنال هريرة أبى عن مكحول عن الخراٌاتى عطاء عن الشامي رة ميبن يزيد 

رلأمرضوا إذا ^ ٥٠٢٥فلاالمدريأ، الأمة هذْ مجوس ؤإن مجومأ أمة لكل ررإن ت الس. 
إذا،اأوا«.عالىلا،جاثزعملى صلوا 
محمدحدسا ت قال صالح، بن صفوان حدثنا محال؛ —وأ'خأر؛ااهميايى،  ٣٨٧/

o/U>بن ءمرور؛ا آحبرنى قال•' الدمشقي، يزيد / بن صرلْ، أتمردا - قال تجب، ابن 
ءنجدْعبداضعنأبيه، الخام، بن يحن عن عنعمرينهمدانمز,ز، مهاجر، 

ا\ا/مإلابالإشراك قط أمة / ءماهالكت، اض.; رسول نال تال: العاص، عمروبن ابن 
بالقدرا.بذرإشراكهاالكذيب إلاوكان وماأفركترأمة؛ْل بالله، 

•جنازتهم،.ت )آ(في)م{،)ط( اءل؛هم،. إلن: ممححت )ن( الأصل، هاص في ٢ ١ ١ 
الصواب.وص عمرا، ١٠يلفظ يليه الذي الند في سيأتي لكنه • الأصل؛ هامش في ، ٣١

.)خ( حرف يعدها العمرو٠ ب الهامس في عليه علق لكنه الأصل، في كذلك وم اعمرء، )؛(في)ن(ت 
الصواب.رص اخرئ، نسخن في ولعله 

عئان:فيه صعيف؛ إمحياده: -  ٣٨٧
نيالخالي ذمْ ■ الماص ين يرد بن اذ ب• بن المام بن رموص وض؛ اكامم س -ص ت ب - ا 

ابنوذكر0 تعديلا، ولا جرحا ب يذكرا ولم ( ١  ٨٢ره/ والتعديل الخرح في حام ابي وابن ، ٣( • ' را،/ المحّ 
الخمّحني حام آبي ابن ذكرء • الماص سردبن بن اش ب بن القاّم وابرم حماننيالثة-اترما/ي'ا■(. 

.٣( ' ٣ )ْ/ ال؛نامت، ني حبان ابن وذكر• تعديلا، ولا جرحا ب يذمّ يلم ( ١١١)U/ داك*ا-يل 
ا،لراّللأوير؛ع •كانءنيتاو،الآابد، حبان: ابن تال الدثتي. ءمّس،زدانممّي: ب-وب: 

ابووذكرْ . ([ ٨٨/ ئلأضيرا]الاحروح؛ن)١ ال؛ناُت، بمايوانت، اعتبر يإن الإطلاق علن به الاحتجاج يجر.ز 
([.٣٤•واليازر؛/ (، ٢٣١اأوزان)'آ/ ]انئلر: الدثتيشتات،اكامحن. زرعآ 

مرتنماجو:ممثمدمفىح:ي-ا.ء٠ 
عناعابه، صحيح صدوق يردن، نذبل ال-*شتي، عولامم، الأموي' شابرد ابن يبثإ• س ٌد ٠ٌ 

(.٢٢٢وتهييج،)ه/(، ١٧٠]تتريج،)آ/ انرن. وئارّع ول -، ٠٠٢٠ مآ ُات يارالتامعة، 
.١ ٤ ١ را/  ٣٢٢; اثح م بْم ابي وابن ، ٣( • • المجير)٨! التاريخ ني الخاري روا، آغ0جه: 

هم.نجبد(: ٢ْ١٢١٧.٢١٦/٢>(،واينظح:٦٢٤/٤^
عون•ع الءلبوع سن البه، لايحج الإسناد •مت-ن.ا القيم: ابن ةال4 • به • • النْمّي يزيل• بن، ءم_ ًلرثمحا 

الفإئهما ا وأيه القاسم بن يحين غير نقا•ت، رجاله • ضعيف، ءإصناد• : الألاني وتال المرّد)آا/هه؛(ب 
ذكروغاو ١([ ٤ ٢ / ا-فه)١ ]رياض • نته' مختلف النمري يزيل- بن وعمر • جان ابن وثقء-،-ا يإف بمرفان 
الأوّءلني اسراني 'روا، نال،: منه، بأطول الشي. يرقعه!لن أماُة ابهم، دوايآ ص احرئ طريقا له اليتثم، 

الزوائد]مجع به، لابأس •ارجوائه عدي: ابن ونال الألعة• جمهور نحعغه سالم، بن سلم رفيه 
)ي/؛>أ([.



——ثثلمحتث

٨ ٩/٢• / ،Jقال ئلحئينمحمدينصاعا I العباسحدثنا
قال:شابور، بن شمب بن منني الجو، قال؛ سمد-سوت.، بن الوليد ابن 

حرصصاحب مهاجر عمروبن عن - وهوالدمشص - النصري يزيد بن عمر 
أبيه،عن الخام، حزين عن ءنءمر؛نءدانمز.ز، ءمررآ،بنهمداَلر.ز، 

هلكتررمحا قال: أنه الله. رسول عن المهس العاص بن عمرو بن الله عبد حده عن 
./باصرااالتكذب بدوشركها يكون حى أمة أشركت وما بالله، بالشرك إلا قط أمة ط ام ٩ ١ 

 /T <يعقوببن محعيد بكر أبو حدثنا نال؛ الخريابى، ، راار٤ وأخوأ—  ٩٣٨ /  ٨١
نال؛لهيعة، ابن حدسا قال! التحم!ن، أبوعبد اكرى حدثنا قال; الهلالقاتى، 

الخوم!بعض فقال الست، بن سعيد عند جالسا كنت، I قال ، ثحيت، عمروبن حدثنا 
مافوافه ت قال الأعمال، إلا شيء كل تعالئ افه قدر يقولون؛ قوما إن محمد، أبا يا 

فعلوها؟ت قال م، بالقيام، هم حتئ يومثد، غفبتإ مثلما قهل عفبتا سعيدآ رأفنا 
وما؛ ٢ ر فقالت، سرأ، به كفاهم حديثا فتهم ّمعتا لخد وافه أما ■ يعلمون لو ويحهم 

سمعت،I قال حديج، / بن رافع حدش فال؛ افه، رحملثج الْامحمد؟ أ؛يا ذالث،  ١٨١ آم 

اقطةمن)ءل(.)أآ(ااع»ِراا; حدسا،. اانال; رط(! )ا(في)م(، 
)ه(اياأبا،;انطنس)ن(.«سالت،له•. )؛(في)م(،)ط(:

.كايقه صعيفب إمسادْت ■  ٣٨٨

■ ١٢٧رح؛ نندم صدوقءا؛د، الويل؛ ين اياس ر٠ 
.السابق الخديث في تقدم ت تخريجه 

صمف"إمثادوت  ٣٨٩

-وما وابن المارك وابن القرى - عنه العادلة رواية من هندم لكنت ؤإو ، ٤ ٤ ابنإه؛ثنتهلمفىحت ت ته ف٠ 
موصؤعحديث اله!ذا I وتال أعلع ند حام أيا آد إي ؛ ( ٣٧٨)ه/ التهذيب ني كما الأندى صحعمحها وند 

لأينابيحاتم)آ/أمئ(آ.العلل ]انغلر: 
•الجب بن معيد عن رداثته ش رمه • ١٤٣دوق-مدمفىحت ص ٠
ماتالعاثرة، من ، آ-حطأااءرمما حنان ابن تال >ديث، صاحب ثقة يكر، أبر اطافاتمرت بمتوب بن عد م• 

([.١٠٣/٤(،ومالسب)٣٠٩/١ىمسب)
وءزاْالحاظاينسرفيالأاوباس(، ٦١٧/

أسدسأ)الخافة(،بملاسيفيي:
وعزاهإ ٠ الحديث لين وهو لهيعة، ابن أحنها في بأسانيد الطبراني *رواْ ■' ١(  ٩٨- ١  ٩٧الزوائد)U/ مجمع 

^سيبفياكفقوافرقمنشز
الجهومحاغيرواحدا.من إسناده ءني وقال.٠ الحارث، 

•يلنه والذي إ التالي الحديث وانظر 





شعيبعمروبن سمعت ت تال رباح، عطاءبن عن[لا، عطية، نبن عطية عن إبراهيم 
آخرهل٢ا.إلئ الحديث تحوآمن فذكر - السب معيدبن عند كنا I يقول 

أبوندتا تال؟ ت أي بن لمثنان ؤثدتا ةال: 
جرمةعن أبيه عن محمد. أو علي - نراررُأ؛ ابن أحبرنا • قالا بثر بن محني و أسامة 

الإملأمم هما يس أُم س ءصمان اف.: ومول نال ت نال مريرة، أبي عن 
والقدر^.لصٍب: 

بنسويد حدثنا ت ةال الحلوانى، يحين بن أحمد أ؛وجعفر خإيمآ —  ٣١٣
الضأن ت هريرة أبن عن زياد بن محمد عن حراش بن شهاب حدقا نال؛ سعيد، 

وقدرية،مرجتة بهم إلاكان اص، لع / فامتجمت للي صارمأ الله بمث،  ١٠٠نال: .، .٢٧ 
أنا Ljممن لسان على والقدرية المجئة ض ممار الله ؤإن ألا بمده، من أمرأمحه يشوشون 
آخرب•

بشر/ أحبرنا نال! راهوية، بن إسحاق حدثنا تال! الغرياُى، أخبرتا —  ٤٣٩  ٨١أ/، 
أباسمع أنه وردان، بن مومئ عن لهيعة ابن حدقا نال؛ ، ال-رمرازل؛، عم ابن 

ويكذبونبمدر، يزمرن الدين القدر أمل الله *لس ت ه افه رمول قال ت يقول مريرة 
فداءا

العملي:وعد الاحرئ. المخ ش كما البت، والصواب وباح•. ين عطاء بن •عية الأصل؛ هم، ، ١ ل 
)آ(امم.ن)ط(.•ءطةينرطةأ]اساء)م/بْم(و 

•اك،رراتي•.رط(: في)م(، )٤( وعوممف،. را؛نبزار'، ت رم(في)م(،)ط( 

•مزبمتنس:بىلآم.صمفىح:يأ.
>يقكلأسامن والشاليفياففا،ر-آ/ي0م: (، ٦١٦)؛/١ • ٩٩روا.اللألكانيح: دبيجه: 

.وتخريجه  ٣٨٩ت راتنلرح يه. . . عملية 
.٣ ٠ ٩ ت فىح وتخريجه مليه، الكلام نندم ٠ صعيف إمثادءت - ٢ ٩ ٢ 
.٣ ٠ ٨ I ح ني وتخريجه عليه، الكلام تقدم . صعق ثيه إمئادءت - ٣ ٩ ٣ 
t٤٤:فيح نندم له؛عآ، ابن اجل من نحمف. إمتاد،: -  ٣٩.

Vالثالثة من أ-حء1أ، و£\ صدوق، الأصل، مدتي اكري، أبوعمر مولاهم، العامري، وردان: ين مٌي، و٠ 
ا/ا"يم(ا.ونيديب)• ]درب)آ/هعآآ(، سطخ؟اه. 

صح،ّنة ^، ١٠اكاصعة، من ثمة المري، ابومحمد، الأزلي، الزراني؛ الحكم ابن يو•' بن ر خي٠ 
وذ٠دم-،ر٤ْْ/١([.١(، • • ]تترم،ر١/ • سعوماهئن ونل؛ 

مجمعني كما الأوسط، م اللراني ورواء • اكنن، طرتث، من  ٩٢٢٢ رآ/  ٢٦٩بميآح؛ ابن دوام تغري"بم؛ 
الخعسث،ا.وهولٍن لبعة، ابن 'رمه الهبمي؛ نال . ٢( • ْ الزواتد)٨ 



حدثنات قال سلمان، بن مالك أبوأنس حدتنجر قال! الميابى، أخمنا —  ٣٩0
oZUTعن ^ أثي عن حازم ابي عن قاء بمحرال عن ننم/ بن بممن عن الويد لإبن 

 ،^_Jى\اط^اكاتزسهإلأأ^ااككذبباصر«را،./ ئال: ؛
باب

اسرة*ولوديوندعالي ايكل الإبمان 
١١٠—  ٣٩٦ أبىعن أنس بن مالك عن سعيد بن ئتيبة حدثنا ت قال الفريابى،  ٠٣٠٢١

٨١٠أ/

سعاءاأ.٠؛^ الأصل'• •امش ا؛ي 

تآرعءالل مه جدا؛ صعيمه إمثادءت  ٠٣٩٠
،).١٦•سة عات ايايعأ، من ءّمف، المري، ابوالعضل، الماء، كيز ابن وم الهاء؛ ثم ب؛ ا- 

وتهلبرا/حاأ([.]مب)ا/ي(، 
وتهذيب)أ/م0"ا(ا ]تتريب ابعت. ايمن i يب *—اخ س ُجهول، بمري، ٌامت بمص؛ن  '■رب - ب 

)اا/ا^أ([.

٢■ذتي'شر-مفىحت ت دب ج■■ 
.٣١٥• فيح نندم صعق، الأيثانجر؛ سبيمان س عالك رب؛ د- 

]تقريب)ا/ْاآ(«٠ ،؛؛< 11رأس مالن مات اكالثآ، من ثمة، الكرم، الأنجم، *ويان ما3م؛ م ا٠ 
■وتهذثب)ا/*،ا([ 

العالةاسالب م حجر ابن الخانظ ُءزا. الث. >_ من ( ٢٣• )T/  ٢٧• :بملأح ابن درا، 3>سمس: 
 /T(إلئالحارث، ٧٩) ايصع في الهيثمي وذكر، ؛ االخاشيةااالبرصيريٌنل"ْ. وصعق /U(٢٠٣ )وئال؛

.( ٢٧٤/ )١ 1الوصوءات في الخرزي ابن وذكر، ضعف". رعُ امن ين إبرامم دب الطراتي، •لداء 
صحح.إمحتاد•؛ -  ٦٣٩

عنالموال عض ؤبعمهايتممر الغهلرة ين الكلام بعضهاب - مثر•لرق لهنداالحديث ذكرالمف 
لحديثطرق ا'إ-ونكراربع •نحتا؟'آإلنحت *رير؛ ام لحديث زق نذكرحص - اطمال 

.٤٠٥ءادث.ةح: لحديث واحدا وذكرطريتا ا'؛النحتْ•؛. عنحتماس ابن 
ح:الثور ني - منه الاجمر الجزء - لم وم، ٢( ٤ ١ / الرطأ)١ في مالك الإمام روا، ؛ -  ٠٥٠مهر؛ اض دعد،ث 

^^ة)ءو0أا/سأ(،وسفيتواستواسقيفى
)الغح ١٦٥٩٩لخاريح: وروا. ؛٠• ■ الزناد. ايي عن الك طريق«عن ■بميع+م الأء-؛ناد)صآي(: 

.؛٠ . هريرة. ابي عن ام، همعمرعن طريق اعن كلاه(؛ ٢٠٤٨)؛/ ٤٦٥^ح؛ لم وماا/مبمأ(، 
ب،.. هريرة. ابي حمن المب سعيدبن (ءنطريق ١١٩/١١•٢)•٨٧ح؛الصنف ني الرزاق مد دررا. 
الرزاقهمد وروا، . ؛٠ ■ ■ هريرة ابي عن ومجاهد طاوس طريق عن  ٢٣التالي)٧٩ الحديث م اسق وردا. 

٥٩٨النيرح: في والبخاري ٢(،  ٦٨المني)٨ في واحمد (، ١ ١ ٧ ١; ١ > ٢ • ٠  ٧٧سفح: ام 
وابنامuتمنىثآ(،واف؛يقيايام)؛/خْ(، 

؛<•• • هريرة ابي عن اللم يزيد ين م طليق س جب-هم ؛ ٣٩٨واسففيح: اأ)ا/آه(، • ح: 
بمهسح:وااكغففيح: (، ٤٤٧/٤ر٢١٣٨اليح; واك_رممْآآ>،/حأ'آ(، المح: ُوروا. 

•ب* • • رير؛ ا؛ي ءن صالح، ام ص الاصس، ُلرض س جبلهم • ٤ ' ■، 
افيس.ءالئاضا-:لمآتي-خرجكلنهماسأق؛؛-ر-ءديث ابن ء،.يث  ١٠١



الفطرةعلى يولد مولود رركل قال; اض.، رسول أن هريرة أبي عن الأعرج عن الزناد 
صغير؟وهو يموت من  ٢١ذأرأتلاش،/ يارمحول ■. نالواو؛أصرامح®، يهودانه، فأيواه  ٨١٦آ/

كاواس«رآ،.بما »اسأعلم قال: 

رارأيت،.')ط(: ني)م(، )١( 
'■تعليق إلن تحتاجان س-أكن تتضمن الباب هثل.ا ني احاديث عن يعده و4ا الحديث هينذا ( ٢ ) 

االرادياسر،نيالحويثالأولى: ايالأ 
اِى:اا؛بأتمحبهله>:

واركبه.ة كابلت الحالة والفطرة الأثJاءوالأمحراع، أالئطر: ىلاينالآير: بدئهما. 
■(^[U/T ،)اسعادة)قز()ه/ا"ه([.وانفلر: ؛،؛

تمنها أنوال؛ عدة فيها نقدورد الحديث، فى،زوا ياكلرة آماالراد 
ال—تاؤ نعالن؛ نوله في آياتهم أصلاب ني ومم آدم بتي علن اه أحد، الُهدالدى الرادبه؛ أن . ١ 

وشرح، ( ٨٨-  ٨٣ذذخ0ؤي)U/ الن معالم انثلر الأية. [ ١٧١;الآماف ل يهدناي ق ؛رمحزناثرا 
([.١٥٨/١الكتلابنوى)

صتاترنيمهم فكل . والنقاوة.العادة من تعالن اش عالم في الإنسان عليه يل ما الراد ونيل: .٢ 
.١( ٥ ٩ ١/ السة المارك)شرح لاين القول منيا وسب عليه. إلئ،اءْلر العاب 

لزومهاعلن لأسمر عليها ترك فلو الدين، لقبول الهيء والطع السليمة اببلت الراد إف ت وقيل - ٣ 
والهايةلأبنالآت؛ر)م/م\هأ(.(، ٨٨.٨٣اJن٧/ )معالم غيرها. طرقهاإان ولم 

اكالث،.وءوالأول القول مدا في الإملأم.ويدحل فهلرة أن'الراد وأمنها: الأنوال وأشهر - ٤ 
وأجمعلف. العامة عتل. ءوهوالعروق ت البر عيل- ابن قال • والمنة الكتاب من الأدلة تعضان، الذي 
.الإسلام، •■>[ ]الروم: 4 محا الئاس فلر ام اش طرت ؤ تعالن: بقوله الراد أن علن بالتأويل الملم اعل 
أحدقيوعداطذم،إليهالإءام/ دناءاكولص)^ه(. وانفلر: الباري ]كح 

سيحه)المحفي كما والبخاري والفتح الخيلص'أ«ا■، محه)شفاء الصحيح 
o]YM ،) المللص'\ا'ه(،القيم)_ وابن (، ٢٤سموئاكتاوئ)٤/هلكفي

العلما،ادءةت؛ن.من وغيرهم حجر)الئتحم/٨إ٢(، وابن 
.بعدهافما ٦( ٠ ص)١ الخيل شفاء في: يتوسع انئلرها ، ذللت، غير احرئ أقوال المألة في وقيل 

ولأحابري)ما<أ[أ(فما؛عدئ.
الهديثاأفهندا في الفعلرة معنن في الخماء ، احتلاف ١٦٣أن.إلئ اه. رحمه ٠ القيم ابن وذهب 
فحاولإحداثه، الناص ابتدأ ثما بل افه، بقضاء ا ليالكفروالعصية أن علن يه كانوايحلجون ااقدرية 
الاثارلأف لدلالث، حاجة ولا إلإمحلأم، معتز غير علن النعلرة يتنأييل مخالفتهم العلماء من جماعة 
علنحملها من يلزم ولا الإّلأم، إلا اكلرة لفقد من يفهمرا لم أنهم علن تدل لف العن المقولة 

التهبتفا-ير يقع ذلك أف علن محمول ٠ يهوداة ءفأبوا، ت قوله لأف ١ القدرية مذهب موافقة ذلك، 
فتحانظر؛ • ءاءلز،ر' كانوا مما اعلم راه  '•اح١يث، آحر في يقوله مالك، عليهم احتج ثم ومن تخان، 

اّيلص>«'آ•(.شفاء في: وانظرممعنا، (، Y،>،^)^u؛
لكنأقوال؛ عثرة إلن الخماء بعض كييرجذاأوصلها فيهم فالحلأف اليرم: أهال اكايت: المالة 

=اثتان: الشهورمنها 



٨١٨٨تال: \و1ثييم النناج بن ص قال: /
امحيأن هريرة أبي عن ومجاهد طاوس عن معد بن قيس عن ّات بن حناد ندة 
كانوائ ائم »اس ; ؟ ٠٥١رمرل ا هم أين فقالرحل: الثركن._J كر ذ. 

ءاااتي«.

سفيانأحبريا قال; راهوية، بن إسحاق حدث تال: خاّا_وأخرتااميايي، 
ءما0ومحن الحق، ادخله اجابه نمن التئامه، رّولأفىءرصه إيهم ؤيمث بممتهم اض ال ا: ولها =

إيمانهموم العلم، عن فلهِ محا ض ؤيجزيهم سحانه، اش ^J< ما مهم يظهر فهناك ، النار• أدخله 
وعلهإ المنركغ، اءلفال في نل ا *اجرد •ومحيا غالشيحالإ-لأم: لأءشء«مدااعلم. وممرمم، 

طريق■' انظر • المم ابن نال وبتحوء )إ/يأأ(، الفتارئ ]مجؤع . الأحاديث، جميع نتنزل 

ايصررننا الخالي الذي؛ي جندب بن سمرة حديث ذلك علن يدل ابنة، م أنهم اض: اك
•ااسارة ملن مولودمات نكل حوله، الذين الوالدان وأث . ....وفيه.نذكرالحديث، • .• 

■القيم ابن نال الشرك؛ن' 'واولاد نمال؛ الث-رك؛ن؟ وأولاد اش؛ يارمول السالمان؛ سى فمال 
صاا٠جرمح، تطرينا• ورلئاالأنيياءدحي' ابغ، أنهم؛ي في صرح المحح الحديث 'فهدا

(٣٦٤.])

سلءإراا/ح*آآ([.مأشرح • الحققون إليه الختارالذياذهب الصحح وعوالقلب ٠ النووي؛ قال 
لآ؛اتهم،نح إيهم نال؛ من ومنهم الشئة، نحت، إنهم تال: من متهم فكير؛؛ الأخرئ، الأنوال أما 

أنس،ص محعيف حديث وفيه ابنة، اعل حدم إنهم وقيل: والنار، ابنة بتن برزخ ش وقيل: 
والإمساك.يالتوثف وفل: ٠مفىالار، وفل: ترابا، يمرون إنهم ونل: 

،ثذايندرفحابري)م/أ؛آ(. (، ٣٧٣ص>،آم.>يقالهجرتين، انخلرuباكنصيلني: 
ئساناد أو بجنة لهم الحكم وهمدم ء-اطء،• كالوا يما ائم رالد قوله.؛ من ثمم من المم ابن علط 

العاملللهدئ، منهم القابل م يعالوتعالن فهوسحانه ، لوءاشرا٠ ءا٠لان كانوا مما أيلم ءاف المتن: 
بلانهم ملمه، بمجرد يجزيهم أنه علن *يا لايدل لكن للكفرالوثرله، منهم والنابل عاش، لو ؛٠ 

]ملريق. .٠ .حياتهم. بتقدير عاملون هم ا ممنهم يعلم أنه علن يدل ؤإننا ٠ لونه يععمل 
الهجرتين،ص>اآم([.

•الشامي،بالعجمه.)ط(: )ا(فى)م(، 

٣٩V :صحيح.-إ-،اد٠
وتهذيب(، ١٢٨]تقريب):؛/الاتة. بعد عثرة يضع متة مات السادمّة، من ثقة، الكي؛ معد؛ ين س حم٠ 
(U/A.W؟
منةمات العاشرة، من ^|_S، ممة، العري، ابوإنحاق السامي، نيد ابن النعاج: بن ؛رامم إ٠ 

وتهديب)ا/ماا([.]تقريب)ا/ا'آ(، أوبمدما. -، ٠٢٣١
■ايابق الحا-يث، في تميم دنيبمي؛ 

خبمم.إ-؛اد،:صح؛ح.
و.اته،وذدجادرأومح حس ّة مات اكالثه، من تته، التام، تزيل الدني، اليم: بله س "لاء ء٠ 

وتهذيب)ي/يام([.(، ٢٣]تتريب)٢) اكانض. 
ثخ0أبمه:تقدمز,-



اش.عنرسول/ مثل نال: هريرة، أبي عن اللم يزيد بن عطاء عن الزري عن  ٨١٩٨
الاسمئلكواعاض«./ضىن؟ممال;

بنمحمد أبوكريب حدثنا تال؛ الطرز، زكريا بن قاسم حلمتاأبوبكر —  ١٣١
تقال هريرة، أبي عن صالح أبي عن الأعمش عن أبومعاؤية حدتنا نال ، العلاء 

يهودانهفابواْ عنه مر حى اكطرة، على إلا يولد مولود م ءها الض.: ال ن
أعلمءالله نال: ذلك؟ تبل كان بما ذكيف اف، رسول يا : قالواأويشركاله*. وبمرانه 

.ءامل؛نااكانوا كا 

AT • /T  المهثانموسئ/ بن يوسف حدتنا قال المطرز، قاسم أيضا ؤحدتتا — ٤ ٠ ٠
عنالأعمش النبد.عن عبد ابن ٢ يعتيازر١ - جرير حدثنا •' قالا د؛ع بن وسفيان 

الفطرة،هذه على يولد إلا هولود س  ١٠١١ت الني. قال قال؛ هريرة، أبي، عن صالح أبي 
نبلمات إن أرأيت ، اف١٢٢ رسول يا رحل؛ ممال ، و؛شركامم« ويصراله، يهودانه ئماْ 

رااللهأءلمءاكانواءاضر/نال: ذلك؟ 

•كبرة طرق -محقي- هريرة أبي، ولحديث 
الثقغي،عاصم بن محمد حدثنا ت قال داود، أبي بن بكر أبر حنمخت — ٤ ٠ ١ 

.)ن( من صاتطة الدات ُيارسول )٢( * ُي*نىُ • رط( افى)م(ا 

صحح.إمثادءت - ٣٩٠
.٨٥ت ماح تقدم ■ ثت ثقة، السمان، ذكوان مالح• م أ٠ 
.٢٩٢ت رح ثقة.نندم ٢^، ش حمد م ٠
سنةمات ٠ الع-اشرة من حافظ، ثقة مشهوربكتيته، الكوفي، الهمداتي، كريب ابن انملأءت ين عمد م٠ 

([.٣٨٥وتهدس)بم/(، ١٩٧لمس)أ/. ٠٠٢٤٧
.٣٩٦دءربم:تقدمفيح: 

٤٠ ٠حسن إماةاد،ت — ٠
.٢٠٠^٠^ تقدم صدوق. الظان; يرمق : ب٠ 
فأدخلبوراته ابمبي أل إب صدوتا كان الكوفي، الرواّثي محمد أبر ابراح، ابن دك؛ء• بن مقتان ت ب ر٠ 

وتهذيبرا/أاآ(، تتقاري.ب العاشرة. مجن حديثه، فشل يقبل، فلم فتصح، حديثه، من ماليس عليه 
/،(١٢٣.])

ستفتحة.وشواهاو0 ، السابق الحديث في كما متاح وله الفتان" رايومف ئ مقرونا ورد لكن 
.٣٩٦مبمبم:تقدمفيح: 

حسن.إمتادءت - ٤٠١
التالي.=الحدث في كما بثر أبو تابعه لكن ، ١٨٢:فيح تقدم • اختلط صدوق، الماف: بن عطاء ته: ف ٠



١٨٢ آ/ جثم بن سعيل / عن السانب بن عطاء عن عوانة أبو حدثنا تال ، مرمل حدتنا ت قال 
سلخوالم الذين الكفار، الشرين أولاد عن الني. متل تال: عباس، ابن عن 

»اشممماكاراسأذص.تال: الخل.؟ اسمرا<.ض: 
هشيمحدثنا قال: يونس، بن <«راجأى حدثنا قال: الميايى، واخبؤة _ ٤ ٠ ٢ 

ذراريءن الأي. أن عباس ان ءن ص ؛ن عن بشر أى عن بشير ابن 
عااا؛ن«.كانوا بما أعالم رراش فقال: النركن؟ 

٢٨٢ آ/ أبى، حدثنا قال: معاذ، بن اش عسي حدسا قال: واحبرنأاإمنJااى، س ٤ ٠ ٣ / 

دكذلكرن(-بملهام^ءاليمء، )ا(فىضالآءل: 
التراجم،كتب يي كما ءسرجء ت والصواب اشرح،، I المح حمح في )٢( 

• ١٩٢ّءأس'صمفىحت صدوق، النوتل: ر٠ 
صغارمن ثغير، يعدان عسة ابن من سماعه ال إي صدوق، العابد، ء الاصيهاني ؛ ٧٠٥١عامم محمدبن و٠ 

([.٢٤٠)\إ وتهذيب ، (  ١٧٣)T/ ]ب العاشرة، 
ماتالسابعة، من ست،، ثقة، بكنيته، مشهور البزار، الوامعلي، اليثزي، اس عبئ بن وصاح ءواٌة■ بر ا٠ 

راا/ا'اا([.وتهذيب (، ٣٣١)t/بعدالاتبم. ومعين أوصت حمس منة 
القدرح;في السلف.ومسلم ءقامم مجموعة صمن ٣(- ١  ٩٠٠٠٢٥الخهمتة)عليي الرد م، الدارمي رواه دمريجه؛ 

١٠٩٠واللالخامفيثرحالآصولح: (، ٤٨٢/
صسر، سد؛ن نرانت،ءنا;يدر،ءن ايي ءرض س جببمم ؛ '٤ ٤ إ رح دالمف (، ٦١١)؛/
ينتائب، البن ءطا» عن ،  iCjj■ابى طريق س ٤( • الخديث)١ ش،ندا الصف وروا. ؛*. . ماس. ابن 

اباتزمحاب ثي المن ني والننار ^٩T d)\\/\^0٦وررا.اوخارىفيمب0ح; ؛٠. . مٍد. 
عنبثر، م عن ثب، ٍزض من ح-بهم : أ•؛رالْدففيح: ، ٥( ٩ ا/ الثرين) أولاد باب 

حديثوانظر; . ؛٠ . صعيد. عن بثر، ابي عن نتم، *ن'رض ٤ ُ ٢ ■ ناح اك-س دردا• • • صمد 
.التالي عاتشة وحدسث، التقدم، هريرة آمي 

-من.،-إطد«:
.بالعنعنة روئ وتد ، ١ ١ ٥ I ح في تقدم الخفي. والإرصال اكدلمرٍا كثتر ثت، ثقة، بيم• بن *غنم • ب ٠ 

التالي.الحديث، في كما معية تابعه لكن 
نيثب وصعق جتر، بن معيد ثي الاس انت س ممة، لحنية، ايي ابن إاس ين حمغر بمشي؛ م ا٠ 

)ا/هآا(،]تترب . ١٠٠ ٢ ٦ ت وقيل ، ٠٠ ١٢٥سنة مات ة، الخاممن ومجاهد، مالم بن "مب ث حل■ 
•([ ٨٣)آ/ وتهذيب 

منةمات العاشرة، مجن عابد، ثقة الأصل، مروزي الحارث، أبو البغدادي، إبراهيم ابن ،وبى• بن ميج '٠ 
([.٤٥٧/٣وت٠الب>]ميب)ا/ْمحآ(، ^. ٢٣٥

.مج: 

 t ■ صبمبأ,إٌسادءت
.٢ ٠ ٦ زحت تقدم محتقن، وابوءثقة •  ٢٣٨فيحت تقدم • *حائل ثقة، • ٥١٠٠بن اش همي• ر٠ 

• ٤٠١فيح؛ت لمح 



^ًًسسًً؛ثمحصث

ابنعن جير بن سمد عن وحثجة أبي بن جغمر بثر أبي عن ثب حدثا نال؛ 
ط\ص\ذصطك\يسال: الشركتن؟ الني أن ماص 

عاطه،*.

أبوحدثنا نال؛ ، عبد بن محمد حدتنا نال: الفريايى، وأ'خبراا — ٤٠٤
أولادعن سئل ه المى أن ماس ابن عن جير بن سعيد عن بثر ا؛يى عن عوانة 

خلمهم.إذ يعطون كانوا بما أعلم )راش ; سال المثرين؟ 
بنبمة أحبريا نال: راهوية، بن إسحاق حدثنا نال؛ اأميايى، ^٢^١١  ٠٤٠٥

كبد\ضيناأبىقس،نال: ينذياد\لألي(وك مث2 قال: الزليد، آ/مأع 
سألتفقالت: المشركين؟ درارى عن وسألتها الن؛ي زوج عائشة حدثتتي • قال 

:، فقالر١ إ عمل؟ بلا اف، رسول يا ■' فقالت آبائهم؛ا، مع ®عم ت فقال افه. رسول 
بماكانواعاطعن!.اعلم ر)اش 

ويرحدثنا قال: شيبة، أبى بن أبوبكر حدثنا نال: الفزيايى، واخبؤنا — ٤ ٠ ٦ 
)ا(فى)م(،)ءل(:»تال«.

 ٠ t - صحح.إستادءت
.٤٠١مزح!تقدم ■ ثبت ثقة، • البجزي اه همد بن وصاح عرانة؛ م ا• 
. ٢٠٠ ٥ ٨ منة مات ا عشر الحادية من ا ثمة العزال، بكر أبر البغدادي، زئجريه ابن اللك! عمد ين عمد م٠ 

.أآآمدمنيح:
٤٠٢-

ه،-إضتحن.
عدكما حرب بن محمد ونابي هنا بالتحديث صرح لكنه ، الضثعماء عن التدليس كسر صدوق، بمات يه ي٠ 

اللألكاني)،/ااا-(.
ثقةالحمصي، اضري، الأمرد، أبو مرصن آبي ابن ت ويثاو نس، ابن ومال؛ دءست ام بن الله ب ٠ 

([,٣٦٦وتهذيب)ه/تمريبرا/أ،؛(إ الثانية. من مخضرم، 
وتهذيب(، ١٦٢/٢تتنريأب)الرابعة. محن ثمة، الحممص، أبومهسان الالضام• فهأد بن اصمد م٠ 

به؛. بة. طريق من ٤(  ٨٣/ ١ ٢ الثرين)عون خواري ي ت باب - الثنة كتاب قي طود أبر روا• ةخوأيأ 
التهور'.؛، ءوليس؛LJMنال تيس، امحي بن مدافه رواية ذكر لما القتم ابن وتال اليري، عنه سكت وتد 

مجن( ٦١١/٤)١٠٩١اللألكارح - مجته باملول وأحرجه. . ٤(  ٨٣/ ١ العجود)٢ عون سمر المن وتهذيب 
أبي*لريق من آ  ١٨٧)آ/٢ ١ ٢ ت طةح وابن ، ( ١٨٧أحمد)٦/ رواه والحديث به. . زياد. بن محمد طريق 

محه.. * نس أي بن اف همد حدش تال؛ صمرة ين عثية حدتتا ت تال الخيرة، 
-صن.'1-اطدء:



حةإ<ق؛؛ئمحقشم^
ما/ ١ ، دعي ٠ نالت المومتئن أم 'ماتثة عن / طلحة بتت عائشة عمته عن يحين بن طلحة عن 

طا/  ٩٠عصفور له، طوين اف، رسول يا/ فقلت/ عليه، يصلى صى جنازة إلئ الني. 
٢٨٢٤^ي( »ارمزذوك فقال: ولزتدربي. ولموت_»لاتءلاأ، سهممامرابمن، 

سجمبموماشسبس،ومكار
.أصلابض وعم لها، وحلمهم أعلا، 

بنالفضل حد؛، ت قال المنيلئ، محمد بن جعفر الفضل أم حمدتظ — ٤٠٧
١٠اوغه1رةأ على يولد/ مولود ®كل ه; النك، قول جمل بن لأحمد تلت ت تال نياد،  ٨٢٠آ/  ٠٠
'آ،.والعادةال'®الشقوة ت تال به؟ يعنى 

معتزعلئ تدل الض. عن ذكرتها الش الكن هنذه ^' ١ذننsJبن محني قال 
الذيأن كما بعضا، مدق بعضها أن تعالئ الله عن عقل من كل وتدل اض، كتاب 

اولادان يشك •_ وئال; نه، احمدو٠لعن الإمام مّدُ • الناس كبرس يلن عنداالخ-لس انكل  ٢٢١
من•الإنكار ينوله يعضهم وثأوله نهم'. اختلاف لا 'إنهم •" أيضا ونال ■ ٠ ا ابنة *ي السلمين 

»إلالمن، للم—لم كالشهادة الختة، ش يانه المن لممل لشهادتها كان إنما ءالثة، علن جق الني 
والإحاعلهعا، التابع يشهد نكف لهما؛الحنة، يشهد لا أبواه كان فإذا لأيولإ، نتع الْلنل 

وانللق'.المنتن المرق؛؛ن فيجب آياثهم، •ع الحملة حث ص لم؛ن الأيال أل ملن *و إئما 
صالهجرتثن، >لريق وانفلر: . ( ٤٨٧/١المرد)٢ عون مع سأبجبداود التيمعلن ابن تحلتق انفر 

حتكاْكا الإسلام، ت باكلرة الراد أف توله؛ آخر كان ؤإن السألة، في احمد الإمام تولي أحد منيا )٣( 
صالملل، شنا، ت وانفلر (، ٢٤٩)V/ القح في حجر ابن الحافظ عته نمله نتما • نمر ين محمد 

(٥٩٤.)

ادصة،ايمن يخش، صيوق، الكرنآ، ننيل اليني، ، الدتب، المحس' اث محي ابن ،م،• ُ، • ب ٠ 
ح;لم معد عمرو بن يمتثل ثابنه لكنه ([■ ٢٧وتهذيب)ْ/(، ٣٨•]تمرسر١/ ". ٠١ ٤٨ّنة مات 

أا-ا-أ>،/-ه«آآ(ا.
]تتريبالخماعة. لها روئ اكاكة، من تقة، عمران، أم التيمية، اف، عيد ابن ءللعات بمن اكيا حم٠ 

>آ/ا'آ(،وتهويب)أا/ا"أ،([.
>يقرمن عالشة، عمروعن بن نضل الغدوح:أا"ا"آ>إ/*ه'أ(س»لريق في لم مرواه ٌمبممه؛ 

المنةم وأبوداود راحميرا'/اإ،خ'أ(، تْه''أرال/؛آا(أ ارزاءاح عل• ورواه يعن، بن ءللحة 
واد-،قيفيالأمحماد(، OU/،)،y^رابنما-بمنياكد.اح: >ءونأا/ْخ،(، 

 ،)U،_<( •؛٠ • من»لريق»للحة•
 i- صحيح.إمئادءت

اسلآونيالإممانصالإيمأس)ق1ها(.روا. تضبمه: 



سكت1بإممييمة

jlUT  علنوالمنة الكتاب يدل بعضآ، يعضه يصدق تعالئ / اض كتاب ، مزر١ ذكرناه
إذاخطبته ينول؛ي الّكا. كان ينل النير، ني مذهبنا من أعلمناك مجا محعنئ 

منجماعة روئ كذا ك« فلا بملل ومن له نمل غلا الك يهده »_ خطب: 
فييثلث، لا ويمنا وتمحديقأ إممانا حطبتهم في يمولون الصحابة كان وكذا أصحابه، 

أهوالايان.ذلك 

الباركابن ونا تال: ■ثدت1مان؛نصب تال: ل-ل_أخي؟الإني، 
النبيكان تال: افه، عبد جابربن عن أيه عن محمد بن جعفر عن الرري سمان عن 
نلأالله يهده »_ يقول: ثم هوأهله مما عليه ؤيتني افه يحمد خهلثته: في قول ي. 

مهصند،هدي الهدي وأحسن الله كاب ١^١٠^، أصدق له، هائي فلا يجلل ومن له ممل 
•اياد* في ضلالة ومقل ضلالة يدعة وكل بدعة، محدثه وآقل محدثاتها، الأمور وشر 

/Y٤ ٠ ١ /  ٨٢٦ 1 بنمحمد حدتني تال: المطرز، زكريا بن نامم أبوتكر وحمذي،ا
'تي'.(تي)ط(:

حن.{.أماه*: 
ح؛خي تخريجه هع تقدم ممات. رحاله ويقية  ٠٨٤ت ح ني صدم فنيه. صدوق، ت مجعد ين جممر ت جه ي٠ 

.٨،

؛اد«:م؛طع.1.إ'>
عامحر،اسمه ت وينال • ^٠^ ل أصم لا والأشهرأل بكبه مشهور مهردت بن الله مد بن مؤد؛ ام. ت يه ن٠ 

نقربتان؛ن. منة يعد مات أيه. من ماعه يمح لا أقه ت والراجح الشاكة. كبار هن صة، كرني 
(A/T ،)،،(0/0وس ،)إلاللاقْناع؛ نإّاد.ضمف؛ وباء والراسل)صأهآ([. لأ

الخالي.الحديث ني تما أبوالأحوص ندتابعه انه 
ماتباحرة، احتانمل الخالخة، ن عابة، صة الثتيعي، إمحاق أبو الهداني، اق عيد بن عمرو أّلفاقت بر ا٠ 

بعدعنه وروئ ٠ نيه الخاص وهوأنت ٠ اسمدّي عنه ررئ • الحمامة له روئ • ذللث، تل ت ولتل ، ١٠٠ ٢ ٩ ستة 
رصا،*ا(،النرات والكراكج، (، ٦٣رتهالب_،)A/ (، ٧٣]تغرم،)آ/ عيية. بن ّفان : الامحلاط 

ممرحلكنه عنا، وتدعنعن االدل،ن، ص اكالخة الربة ص واعتبره (، ١٠١التندص)ص أمل تعرين، 
اعءمماادالي)صْ؛([.بال
. ١Aزح: قدم يشح. كان ممة، م'-ء،؛ م، الله ل حم٠ 
منةمات عثرة، الحائية من صدوق، العامري، إبراهيم بن الحّتن بن محومعد إء؛كابت بن د عم• 
 ٦ ١J،T  . ،ِلءري /T( ٥ ْ ،)١([.٢ ١ وتهدبب،)ا</ ١

رعرذالكاح ني داود وأبر ، ٤( )ص0  ٣٣٨ص: ثي والْلخالي ، ٣(  ٩٢ا/ احمد) روا. تخريجه: 
١١ ' ٠ • ح ح م، الترُذي التالي"وذم" الحديث م، ى الأحوم، دم،أم، يتدة، ابي، عن ؛ ١  ٠٣/ ا" 

دددا''سُلرخ،ل؛/حْا"؛'-نُلربج،أمح،بدةدابيالأجمص■ ١  ١٩٦ورئاءاللألكار،حث ٤، ' ٧٣١ (،٦٦)آ/  ٢٢ ٠٨: اككاحح 'والدارسفي (، ١ • ٤ الحمعة)٢; يي الخن النمازآي ايفأ: شل تدة أبي 
اكقدA٤.٢وح: الخالي. الحديث، واننلر (. ١٨٢التدرك)أ/يي والحاكم 



إسحاقأبي عن - الرري يخني " سفيان عن مرسن بن اف عثتي حدثنا تال؛ إشكاب، 
دا/  ٩٦; الحاجة حطبة / اف.ؤ عالمنارسول I تال عود، مبن اض عبد عن عبيدة أبي عن 
يهدهم أعمايا، رسات وس ثررراتسا، من بالله وموذ ونمتهمره، نمسٌ لله، الحمد *إن 
عبدهنعندأ أن وأشهد اس، إلا إله ألا وأشهد ك، فلا*ادي يضلل وس له، مهل فلا الله 

الحدث.وذكر ورسوله...* 

٨٢٧أ/ بن همثر حدثا ت تال سعيد، بن يتيبة حدثا تال; الاريايى، وأخبرتا — ٤١٠/
اض،عبد عن الاحوص أبي عن إسحاق أبي عن الأعمش عن أبوزثدرا،، القاسم 

،وسغفرْ تعينه ناطه أ الحماوإن ت الحاجة ني التشهد اش رسول علمنا ت قال 
له.هادى فلا يضلل ومن له، مخل ملأ افه يهده من نا، أنفشرور من باض ونعوذ 

١الحديث وذكر 

ATAآ/ الئي.ويوم رأيت قال؟ عازب بن الراء عن روي وتد الصئزت بن نحني ال ؛/ 
توهويقول الخندق، 

ارلأدانلأ٠نشاللهم'بملأك'طاش/تارأ< 
ندتالأJدنمإنلأداص'جاسا 

lوافترلأافطس•.(:٢0١٠/١١(فىالخاري)اكحأالزياوى•. )ا(فى)ط(:

صحح.إمثادءت - ٤١٠
رثتل الثالثة، من ثقة، يكتتته، مشهرر ااكوني، ق الجذنس متالة بن مالك بن عوف م الأمرص؛ م ا٠ 

([.١٦٩)a/وتهذب (، ٩٠)آ/ ]تترب ئنانياق• الحجاج ولاية 
وتهذيب، ٤( ٠ ٠ / )١ ]تقريب .. ٠١٧٩منة مات الثامنة، مجن ثقة، الكوم، الفامثم ر؛ن ب٠ 

)ه/أّآا([.

حديثاه عد *حديث ت وثال (، ٤٠٤)T/ ١ ١ ٠ ٥ ت وااترمجذيح ، ١(  ٦٥٣/ )عون داود ابر روا• ^٠^٠٠ 
ءنابىشب، وروا، الني.، عن اه، مد ص الاحوص ابي ص إنحاق ابي عن الاعش روا• حن، 
صيقال ١ -بمعهما إمرايل لأ0 صمح؛ الخلّثن وكلأ ، الني. عن اه تمد عن مدة، ابي عن ا احإ؛]أ 

مماجه ابن وروا• • الني.٠ عن سوئ، ين مداش ص ميدة، ُابي الاحوص ا/، ءن إّ-حانا، اص 
TOOاصمفيالنةح: اّيءوابن )ا/بم«آ(،  ١٨٩٢وُياككاحح: )ا/أا(،  ٤٦الفد.ةح: 

جبهمسضث٧\٦)٦/\^\(.■ واينط؛نح: وافهئينيادناهمئ)م،اآ(، )ا/إاا(، 
به■■ ءنأ؛م،الآحوص• أيإمحاتا، 

الهمداني،نرً؛ >ض س ٢( ٤ ٩ / ١ )٣  ٢٧٧: الأءت٠امح محاب ني ممس في الخاوي روا• والخدين، 
الرنؤع.حكم وله • نذكره • • مجعول بن اه عبد نال ت نال 

.١ )مره الحاجة حية I رسالته في الألباني الشح ذكرهما صعيغان، آخران ؤلريئان معود ابن ولحديث 
.٨٤فيح؛ تقدم جابر، حديث مجن شاهد وله (. ٢٢



ج،بايي

الحديث.وذكر • •  •

بكربنأبر حدت ئال؛ ، ، المطرزأ١ زكريا بن نامم ؤحاوتناأبوبكر — ٤١١
َتََِْ ٠ ك م ُ َت>ا>ِ َ ٠ َُء مع 

 /Tحدثنا/ ت نال الفريايى، يوسف ين محمد حدثنا نالا! منيان بن وأحمد زنجويه  ٨٢٩
وهو- النه رسول رأيت I قال ، الراء عن إسحاق أبي عن الثوري سعيد بن سفيان 

.الحديث/ وذكر . . . ت يقول د مااا/ 

يدلمما به وعقله وما به، أوصاهر٢ا ما ه الّثي م، عباس ابن ذكر وقد قلت• 

مرمأ؛ووبالوليد؛نمدسنال: 

•حدثا،.)ط(: )r(_)،؛(، ااوصن،. )آ(فى)م(،رط(:)ا(فى)ط(:أال>زى•. 

,صحيح إمثادءت ٠ ، 
،( ١ ٥ / ١ ) مريب ل عشرة. الخالية من مصتف، صدوق ار، النسفيان أبو ميان؛ ين احممد يه مه٠ 

•اكغرج ني كبا ئربع وتد ^ ٢٣٣/ ١ ر وتهذيب 
٤■م،ح ظدب؛رمحأ التحم' م ،؛ م؛"٠١٠ا٠  ٩■
■٢٤■م تقا • ناصل تقة' ام،أبي؛ ُّف مح د س٠ 

أ؛يص جرم طريق من ٥( ١ ْ ا/ ١ أآا'آ■)الفتح • القدرح: كناب م صجحه ني الخاوي اءرب ٌمج 
(:١٤•بم0؛آرآ/ والوارسفيسح: (، ١٤٣•D/  ١٨٠٣درواءالخاريرُالمح; يه. . إمحاق. 
رعن ذائدة، ر بن صر عن ( ٢٨٢احمد)؛/ ورئاء لأ■ • إمحاق. ءنا؛ي ثب، طريق من جبخم 

أشص الالحزص، أم، سلم ين، ملام طريت، مض ١(  ٩٢رأ/ ٢ ١ ٩ بطآح: ؛;>، وروا• • يه • • إبناق 
.يه . إمحاق. 

إساده:-٤ 

■،الهاشص رصتم بن صالح يكون وئد مراجع، ءز1 لدى بما ترجمأ له أجد لم الشام؛ اللام ب• ام ؛ ب٠ 
٣(٩ • / ٤ ) وتهذيب ، ٣( ٠ ٩ / ر١ لمي_ط الئالثة. من مجهول، ومنذا الدمنم، لام الأبوعبد مولامم 

.ماا"ا"( / ر٤ واكرمذي ، ١(  ٣٨/ ر١ أبي،(صم صنيابن الخبملج بن بس تابعي لكن 
الجرحني، حام ايي، ابن، ذكر• ايوومب، ، الخراني، رح م oiاه نتحد امح( اسى؛ ب■ س الويد ب؛ د٠ 

رجالهويقية التحرج، في كما متاع لكنه . صدوقء نمال عنه، أيي مالت  ٠١وتال؛ ( ١ ٠ )؟/ واكعديل 
ثقات.

نزيلالمعاني، أبووندين ، هممروالتحاتج، اين، علير- ابن، وينال؛ - اث ب هوامح، المغع—ام؛ ، ٠٣٢
•([ ٥٧)"T/ وتهذيب 'آ(، )ا/ه*ه. ١ ٠ ٠ منة مات الثالثة. محن ثقة، أفريقية، 

ادّت،منالممة، اوما؛ي، مولامم، الأموي، باك؛ر١رثم، بن،ابي،يزيدمح، الي ح ٠
]مس،>ا/اآآ(،وبمب،)مآأا(ل.ات>نة((اه.

علن ٠٠٢٩١ستة مات عثرة، الحادية من ا ثقة الحراني، مولاهم، إ اناعر اف عبد ابن حتنأت ين حمد م• 
-١([  ٩٣)٩؛ وتهذيب (، ١  ٦٦)آ/ ]تقريب الصحيح. 
■حسن=(وىل; ٦٦٧/٤)٢٠١٦واكرُاويح: (، ٣٠٧، ٣٠٣آحمالفيافاو)ا/آوآ، رواْ صوح 



الملامعبد أيي عن الرحيم عبد آبي عن سلث بن محمد حدثنا مال اi٠ماتي، 
•ال ق-ث؟قئل، ماص ابن عن الصنعاني حنش عن حبيب أبي ين يزيد عن الثاس 
٠٨٣ T/ اض رمول أعجست / فكأنها ، ٢١م1ملمةرشهباء بغلة اف. لرسول مارس أهدت 
حلقيعباء دعا ثم رن، وعدارأ رنال'ا، لها شيلنارآ، ويف، موف فدعا .، 

ابنض؛ - غلام يا اركب ت ونال ركب ثم عيها، وصعها ثم ربعها ثم مثناها، 
علئاليمنئ ييدْ مقرب اثنزد، بقح حادينا حتئ رنا محلفه فركبت ■ عباس 
تالولا الكءدْنحاهك، احفظ اللهيأءففلالثا، احمحفل غلام، رل؛أ وقال: الأيسر، متكى 

٨٣١٨أهل لوأن  ٠٠٧٧٥فوالذي المحق، وطويت، ءمغولأمحإلأس،ح،الأ؛لأم/ 
أعلولوأن امء3لاعوا، •ا لك الله ماكب بمير أن؛بمنروك على اجمعوا الأرض واعل الياء 

([.YUT_0/'اكموا-فع. الثويرةت'،سالم': )ا(»الأواوة«: 
.يالضم تحله ثحله ت ينال . استحقاق ولا عرض غير من ايتداء والهبة العية ٠ االنحل )٢( 

،[.الماء:] ب نتأ ان1اء ا وأم ؤ تعالن: قال أيضاكما انمث بالكسر; واشنل 
والاوانس)نحل()اا/بمأ\(.الءاة)0/؟آ(، 

.(;[٢٢٤]الهاة)٢; الداثةوأن-قنا. تّت بمال: المروغر،. به الحلالدىبماد •الرً-ن«: )٣( 
عذاوآاللجام من عليه يكون الذي السر سس ثم • الألمان وجه من كالعارمّين الفرس من العذاران ( ٤ ) 

■١([  ٩٨]الهاية)٢! موقعه. ياصم 

(،واسنيالأصاد٦١٤/٤•١)٩٠(،بملكاشح:١٣
.(:جبهمس>سضيناساج،صِ.

الغلة.نمة ذكر يدرن به، 
يناللك عبد عن حراش، ين شهاب عن المداح، ءرض ه(،ن  ٤٢، ٥٤١غدرك)م/الالحاكم؛ي ودرا• 

والاحر-متروك. حاتمت ابر نال ءالمداح الوميت تال لكن القصة ذكر ومه به، . عباس. ابن ص عمير، 
أمح،ابن طيش من الحاكم ودرا، • لماارئ• ماص ابن من بمع لم اللك يهمد يته، شهابا.سنحتلف بمي: 
ا-مئ>ق هماس ابن عن دللحدث • بمتصل• ليي ص؛ انه: الدمي: مه تال ماس، ابن عن ملكه 

(،١٣٨-١٣٧) ٣١٥: عاصمح آبي ابن رواه حعغر بن اش عبد حديث، س الحديث، روي رند • غاني "
وب»ررا.الدراتي، وقال: ١( ٩ • -  ١٨٩ايبمع)U/ ني الهبمي وذكر. )1ا\س ا-بما واللألكارح: 

•رموصمغ،• مرالترشي أبي بن صلي 
علي،ا؛بج رواية س كثير؛ من هماص ابن عن الحديث، عندا روي اوقد الحلي؛ رجب ابن الحاتنل نال 

دابزأييعم؛، مولن ونمر ، ^١٠^٥١١٥٠وتد وءنرد؛نبيتاُ، دءءلاء؛نابيدباح، عكرمة، ومولا• 
مدهابن ناله كذا اكرمدي، •؛مج_ها اكي اتي المثيحنش *لربث، • كلها اللزنا وأصح • وعيرهم متكة 
طالبأتي بن ^، حديث الوصب.ن به-ذء تماس ابن اوصن ائه ه الم، ءن روى 'وند نال؛ ••• • وغثر• 
ألالقير وذكر صعقا. كلها ام-ايدما وش جعنر، بن اف وتمد ، معي. بن وصهل اكري، صعد وأمح، 

([.١٧٤والبفم)ص الملوم لجا»ع ١ ه ا س؛مص، أصالح وبعضها لينة كلها انميثج أصانيع. 



^^ب!محت؛ث

،ذلك« امتطاعوا U أالث الك كب U بممر أن؛بمموك على اجتمعوا الأرض وأمل السماء 
Iنال ااالسا؟ من اخرج حتئ اليق؛ن، من ذلك بمل لي كيف اش، رمول يا  '•تلت 
ومءاك«.يكن لم وماأخألأك لٍخهكك، كن لم أصايك U أن )اصلم 

نال:ينعباواضصوِى، \زبما حك'ة\تال:  ٢٨١٠
عباس،ابن عن ء  ٧٥۶عن سليم ين الواحد عبد حدثنا تال: العوام، بن عباد حدثنا 
غدهاش احمظ بمسلك، الك ءاحمظ لي: فقال قال: اض.، رسول رديف كنت قال: 

 /Tالمحق،وجمت الأقلام ريت باش، قامصن امست ؤإذا اش، قامأل مأك إذا نحاعك،  ٨٢٢
iiNt  ك١١الأمة/ لوجاءت بيه شي والذيMولوذلك امت3لاعت *ا لك اش بغر•اكب ، كء

./سرت(ا))ما أوتال: ، ذلكا< امتهلاعوا ما / لك اش كب ما بغر يضروك أن أرادوا 
الوليدبن محمد حدثنا نال: صاعد، بن يحين محمد أبر حسدتظ — ٤ ١ ٤ 

جدعانبن زيد بن علي عن عطاءأبوأيوب بن ميمون بن حدثنابممح، ت نال الفحام، 
عباس:بن اش لمد اض. رسول نال قال: الخيري، صعيد أأي عن نقرة أبي عن 

د•ليسك را(في)ن(: 

صعيف.امئادء؛ - ٤١٣
وتهذيبزتتريب)ا/\'آه(، ايايعة. من محعيف، البصري، ، ^ ١٧١حليم• محيالواحدبن يه; ن٠ 

)ا-/ْآ،([.

أوماتِةهحأه• الثامنة، من ثقة، الوامعلي، آيوٍّهل محولاهم، اتكلأيي، اين*عمر ؛ ۴٧٠١١يادُ؛ن ع٠ 
وتهوسيح)ْ/آا([.(، ٣٩١را/؛لمس_، صمن. نحومحن ول ؛عد.ها، 

العلوم]جامحع محاس، ابن من ، عطا► عن ضعيف بإسناد حميد صدبن اروا، الحض،; وجب ابن قال ٌمهب• 
٤١٢ئ،فيح: وتدروىمحن»لرق،اءرئممل واسم)ءس،با([. 

عاقان؛فيه حدا؛ ضعيف إ،ثادءت > ٤١،
محاتالثامة، محن محتروك، بغداد. نزيل الثمرى، التمار، ابرايوب اهم'؛ي•  ٠١١٠٠مربرن س بمص نبه؛ ا- 

.([ ٩٢• ا/ ر١ وتهديبه ، ( ٣٠٩رأ/ ]تقريب ومحاته. حدودالمسن في 
. ٩٨مرح: تقدم ضمتا، جلفان: بيدين س علي ت وفته - ب 

. ٩٨تميمر،ح • ثمة محاللته، هوالمتغربم منمرء• أ٠ 
(.٢١٦]تنريب)آ/ ). ٠٢٥٢ءا.ت،صة العاثر؛، محن مذوى، الثندادى، الويلآلننام: بن صي حم٠ 

وتهذيب)و/،•٠([.
بنيمن طريق من، ١(  ٩٨)أ/  ٢٣• بطآح: وابنر ، ١( ٢ ٠ ا/ بغداد)٤ تاريخ فمر الخيب ررا• تغرهه؛ 

•وتخريج* اخركاقاننلر• طرق مل، ٤ ١ ٢ ت ح م، نحو• دمدم • م ■ • بون 



ءتاباممر؛بمة

اش؛حفظك،احمظ به؟ ضك أن الله لخل قيثأ، ألا _ عليم يا أوت - غلام رريا 
مالله إلى صرف الله، فامص اّمت ؤإذا الله، دال مأك إذا _، يكن الله احمظ 

T٨٢٢/ أن على جميمأ اجتمعرا اياس أن ولر عرك-اتن، بما اقلم جف الشدة، م ؛م،ك الرخاء 
َعبمرك أن على جمعا اجمعوا / الناس ولوأن عله، يقدروا لم الد يسلك لم د؛أ / بملوك 

وأنيسرأ، النحر وأن،ع رخاء، ئدة لكل أن واعلم ارس؛ْلاءوا، ما وآقه لك الد ؟دره فبما 
اعالمرهرأ«.

٠٠٠

ر*وياسااتوهق

وض،اش اممرياواتبح4د ،-، ١٥٧٣ايبمزءايفامس ذم 

ؤسنم،يسولدسيدنإ•حمدالنبيؤآته الليملي يبمنى 
ؤيدالممذ٠٢رىشاءاس، اهتاد4 من ار٠٠زءالسائس 

.)ط( ، )م( س صاسا انمعت؛ن عاغ ؛  ٢٠-  ٠١





السادس

٠-





اتجزءالسائس

أ،،منلااوم 

كلعالئ ض والحمد الوكيل، ونعم افر بنا حالله؛ رحمه النحن ين نحمد ؟ال 
الألمن اض. رسول ستة ومن تعالئ افه كتاب من ُه احتججنا ما ذكرنا مد حال، 
عناض ورصي ل* - اف. رسول صحابة عن روي ما اذكر وأنا اكدرية. علن 

عنأذكر ثم والسنة، الكاب معنئ علن المدرية علن ردهم من - اجممتن*، الصحابة 
ادألمينوتحديرهم المدرية، علن ردهم من المسلمن أئمة وعن بإحسان لهم التا؛عين 
اسسرم/س.سآ مذاهبهمسوء 

٠٠٠

٨٣٦/T

واعترماثرة، التالي الكتاب بداية وجعلها ، )م( صاحب أحرها والاستعانة لة والمالخزء سعية ( )١ 
وبدايةالخامس. للجزء ■محتام كأنه 'مذامهم' نوله؛ إلن ٠ • • • الحين بن معمد انال ت نوله 

.)ٍل( صاحب كله ذلك ش وتعه • التالي الماب س المادص 
)ط(.، )م( من اثط •النجمتين بين عا )٠-♦(؛ 

وعثله، ٠ الرحيم الرحمن اه بم ت السائس اول لخامى ا الخزء ُآخر • )م( في جاء الكلمة هندم بعد ( ٢) 
)ط(.



/rمأ_ياب ٨٢٧
إنماتائي u ذم 

٢١ددصاضامJتوإهارصاصر
بنينبه حدث •' تال الغريابى، محمد بن أبوبكرجعفر أ'خجرأاأمآا — ٤ ١ ٥

٠١٠٥َ  ٠٠ ،َ0َُ

بناض عبد عن أخبرْ عمن ديتار عمروبن عن عيينة بن سنيان حدثتا •' تال معيد، 
فجعلهمالخلق، حلق تعالن اش ُإن ت - يئقي - المديق أبوبكر قال ت نال مداد، 

.ولأأ؛اليااالمار/ ادخلوا I لهنولأء وتال الحنة، ادخلوا ! لهنولأء فقال منين،  ٨٢٨أ/
قال!الغوى، العزيز عبد ين محمد بن اض عبد القاسم أبو حذستا — ١ ٤ ١ ٦ 
أضعن عقبة بن مؤمن عن زكريا بن يحين ندتا قال: رشيد، ن داود حدقا 

منذلك ولعل غترمعا، المحالة من كير عن ؤإساذكر منهماشل، ماردى علن المس يتنمر لم ر١( 
التغليب.ياب 

«ءاوئا«.)آآ(في)م(،)ط(:

-إمغاد•؛محعيف. ٤١٠

احرئ•لريق جاءمن لكنه ■ ممات رجاله وبمنه مجهرل، يداي: ين الك ديناررب صررين ض الوامعلة ه ي٠ 
ّابملبن الرجمنن ب رراثة لكن اللألكالي؛ مند نحر• ، ٩ • • تكر م عن مابمل ين الرجمنن ب واية دس 
مرسله.رواته تكون كر. ايي مكرأ•ثل ترش س خاصة نها• مثكرك الصحاية عن 

اكاسنتمار عن المجلي جووذكر، الشي مهد علن يلد أبوالولدالدتي، البم؛ الهاد س يداي ين الك ب ٠ 
،٤(  ٢٢/ ]تقو,ب)١ ■ ؛عديا وتل: . ٠٨١عكرلأسأ يالكونة مات • المنهاء معدودا؛ي وكان الثنات 

([.٢٦١المجلي)ص وصات (، ٢٥١ره/وتهذيب 
تمزالمعالماحب وعزا. الث، >ض عن ( ٢٣٦)أ/  ٢٨٤: ا١كمئح الإبانة ني بملة ابن رئاء لخربمبم؛ 

•نعر وروى • ب . ■ نداي بن اقه مد •لريق س الاسغامة ني امزم ين خض ْمآ(إلن ا/ ر ١ ٥ ٤ • ح:
معأرأ/ْمأ(:سىعن، ٣٨٢>،/مآآ(،واينطفىالإبمامرئح;  ١٣^•

•نحو• فاذكر • • أبوبكر نال • نال مابمل بن الرحمن مد •لربق 
 ١ ٦ t - ٠صحح إمقادءت - ا

 ٠*jij  ّهات كلهم رجاله الزير؛ اض
لمة، الخاممن الغازي، ني إعام نتنه ممة، الزبتر، آل مولن الامدى ماش، أبي ابن *و ءب؛ رن رم *٠ 

([.٣٦٠ا/وتهويسا)٠ ، ٢(  ٨١آ/ ]مريب) ذللث،. بعد ونيل؛ ه، ١ ٤ ١ صنة مات تته، عع؛ن ابن أن يمح 
صةعات، التاسعة، تمار عن عتغن، ممة، الكوني، ايومعيد الهداتي، رانية ايي ابن زم؛اات بن يحص ل٠ 

.٢([ ٠ ٨ / ١ ر١ وتهيب ، ٣(  ٤٧رأ/ ]ممرب منه.  ٩٣وله ٠-، ١ ٨ ٤ او: ثلاث 
■ ٨٦ت؛يدم؛يح! ث؛نة، لمحل• ّداود؛ن ر٠ 

اللويقكما؛ي علي بن معد تابعه لكن (؛ ٣٦ح؛ ني )شيم ومومدلي، الزير ابن ععنة إب فيه وليس 
.٣١٢;فيح كاصدم الأسة بمص واثقار• بالوصع علته حكم ى- الحديث إلاأف • الثاني 



٢٨١٦ئ./ 
قالالني. أن اف همد بن جابر عن أمحه عن مند بن اجنمر وعزر١ - ب  ٦٤١ 

•ائس* ها٣، بممى محلهاأن الدمارلولم إن أبايكر، ®٠١ بكر؛ لأي 
T الثاثراى، اإخ؛اج بن ندثاإبرامم تال: _اجمتةامني،  ٤١٧/ :Jli/٨٢١
افعبد بن الأعالن عيد عن الحداء حالي حدثنا تال: المختار، بن العزيز عبد حدثتا 

'أا،تيقه.باأجايةأ'الخطاب. بن عمر حهلبنا تال: نوفل، بن الحارث بن اف عبد عن 

نحولعلن علامة الوطن عندا مثل ؤي )ح( حرف ضعوا أن ^ yJL^JJوعادة ، رن( محن الواومانطة ( ١ ) 
•اخرمحا ُلرض الإصتادإلن 

غالب.بن لني بن  i،Lfإلئ ن_ة البتؤ؛ والصواب 'الثاسا؛افبمثة، )•ل(: )م(، )آ(فى)ن(، 
ناحتةمن ■ ■ • دمشق ال اعمن قرية وعي • اناءللإبل ب بمبمن الذي الممم، اللغة؛ مٍ، )"ا('الجاية: 
.٩( ١ T/ اJلدان حوران)معجم شعالي ني الممر مرج قرب الخولأن 

حسن..ب.إّااد»: ، ١٦

اضأ.٨ ٤ نرح; نندم ناضل، ثتة، ؛ ووالد• ■ ٨٤فيح؛تقدم ثب، صدوق، ننش؛ س جمب • ب ٠ 
.٣١٢نندم وأربمبم: 
با،.إم،اد،:

■ة الخاممن ممول، المري، الرحمن ايربل كرين، بن عامر ابن الاه• ب بن الأض ب ؛ ب٠ 
اشعبد عن النداء. خالد من»لريى ١  ٩٨اللألكارح؛ وتدروا• ([• ٩٠وتهن-ب)أ/را/أآ؛(، ]مريب 

غالخبر. ١( ٢ ١ ُا/ الحارث) بن تمداه عن خالدأروئ أف التهدب في رندذكرالحافظ. الخارث.باشر؛. ابن 
الأنتظاع.من حلم إل مححح الملريق منن.ا من 

نه٠ المرة آمر الدن، ، أبومحي• الهلثعي، تمدالهللب بن الحارث بن ئوثل ابن اخارث؛ بن الله عبي ر٠ 
٩٩: اكقرب رفي ه. ٧ ٩ مة مات ٠ توينه •أجمعواعلن البر: ايزعبد نال صب. ولألأوجدث دلية، 

([.١٨٠وتهيب)ه/ (، ٤٠٨/١أتقرب)الحماعة. له روئ ". ٠٨٤منت ؤيتال؛ ُءوخ،لآ(. 
]تترب)ا/أاه(.السابعة, عن ثقة مرين، بشن حمصة مولن المري، اادباغ، امحار؛ بن ادز،ر. " ب٠ 

وتهوب>آ/ْْ'ا([.
وابن(، ٦٠٩)،/ ١١٩٧راللألكارح: ؛(، Tf/T) ٩٢٩بن اث عد روا. 

وروا،؛٠. .ءنتمداص؛نصداه.^^دالنداء، (: rrA/r)rAv؛طةفيالإ؛ان؛؛ح; 
ماشرة.الحارث ين اه تمد عن النداء، خالد عن الثوري سمان •لريق اللألكارح:مهاا)؛/'أآ(ءن 

عزتمداثءنأيعءثدالأءاJن، •أأ-اآأ(ُنءلريقمداش؛نتلالآض، )،/  ١١٩٩وررا«فيح: 
مايرغ ءيهدتء هنا؛ وتوله - فيكره - بالجابية الناس يخملب ايلآب بن ععر مهدت تال؛ الحارث. ابن 
١٠٤٧الممالحأ م ما-ب عزاه والخبر الخءلاب. بن وعمر مد؛٥٠ ي؛ن الأسلاع من بعمهم ه توهم

وابر٠ حم أبي وابن الأتار، تهذيب في جرير وابن ، •القدرية• كتاب داودفي ابي إلن  ٢٣'٤ -  ٩٣٣ / ١ ١
فرمندء وابن ابهبة، اليدعلن في الدادمي صعيد بن وعثمان أمالته، في بشران بن القاصم وأبي الثتخ، 
حتيفهابي ند مبنوفي وابن زالحجة والاصهاني . . الاصقامة. في و)خشيش( ثمة، غراب 



اءشساتا4 كتا1.\سبر 

مقلفلا اف يهده من ت ممر فهال يترحم، والترجمان يديه، بين ماثل ٢ والج-ادل؛و(لا 
فمال، أحدأاال٢، يضل / لا افه ءإن الجائيق! فمال له هادى فلا يضلل ومن له،  ٨٤آ/• 

رامن؛ بلخريلما حطبته. يي عاد ثم ءلاشيء،ا، I الترجمان فقال يقول؟*، راما عمرت 
يضللا افه ءإن ت الجاثليق فمال ، له، هادى فلا يضلل ومن له، مضل فلا / افه يهده T/د ٠ . 

عهدكولولا عدواممه، يا كذبت I٠٠ فقال ، فأحبرْ ٠، يقول؟ ®ما ت عمر فقال أحدأ؛ا، 
الار،يدخلك ثم مميتك، الالهأ'آ؛ ثم أصثك، وايله خلقك، اممه بل ، لضربت 

هموما الحنة أهل فكتب ذريته نثر أدم محلق ئا تعالئ الله ررإن نال! ثم ، اممهء ثاء إن 
.له!دْااوهؤلاء لهتذه هنولأء تالI ثم عاملون(، هم وما النار وأهل عاملون 

 /T أحد.يذكره وما الناس فافترق القدر، تذاكروا الناس كان وئدرإ، /  ١٨٤

أخبرثاتال؛ الواطهمإ، بقية بن وهب حدثنا ت قال الفريابى، وأحبرنا  ٠٤١٨
عن- المنازل أبو الحذاء مهران ابن وهر - خالد عن - الله عسي وهوابن - خالد 

خطناعمر.ه-قال: نوفل، بن الحارث بن الله مد عن الله عسي بن عبدالاعلن 
رُس• عمر فقال ،، ل يترحم الترجمان يديه و؛ين دلأ، والجاليق؛؛ن بالجابية، 

آخره.إلئ الحديث وذكر .٠ .له.هادى فلا يضلل ومجن له، مضل فلا الله يهده 
المىعن حديتهمارا"؛ جتخئن. وعر. عمر عن ذكرنا وقد النتن: ين نني قال 

٠الأشباء المدؤية علئ يردبه لما كبير وهوأصل المدر، ي فه 
إناتالماس يعلم كان أنه . ، وحه١٧افه م، -  ٠vJلاأبي ين علي عن روي وقد /  ٨٤٢*/

ّومعيدأ شقيا الخلق خلق تعالئ الله وأن القدر، 

٠الروم اعراء كترمن لب •' رالجاثلق• ( ر١ 
الأصلاب.ال_؛ة خارج من جاءت بالهدر القولر أف؛د؟ءة علن دلالة هدا ني ( ر٢ 

»ولقد«.)إ(في)م(،)ط(: ّاثطُن)م(،)ط(. رمآ(لفنلالخلألأ: 
وبتنيديه- يئن 'داباثلثق وفيرط(ت • يترجم* ان الترجديه وبتن 'والخاثلتق، رْاالمارةفيأم(؛ 

يترحم(.الترجمان يديه 
\<:أ"اءنئي.أيفو.، ٣٢٨، ٣٢٧وح: ءنعمر. ٣٢٥، ٣٢٤)ا-(صل..ابرقم: 

الاعادة.عن يمي بما ذلك، مالن التعلق تقدم وند الازأن. وهو ، حمته( اه •رمحي )ط(: ، )م( في )٧( 
ا'؛.اظُح:

الخامة.• ٠٠ل نش اف، حمد V. الاعل'. حمد الأ ا ممات حاله 1 كساته. امغادء:  ٠٤١٨

■سمضالحديخ،اّ 



الوامطى،ونير بن محمد حدث I قال داود، أبى بن أبوبكر حذينا — ٤١١
ن®U/ يف. علي. كان • نال الكندي، / ملامة عن الطاحي نيس بن توح حدثا • نال 

Y٨٤٣/داحىالمدماتر١ا، / ^٠٢ ١١ت ررقولوا فيقول؛ • الني.ؤ علكا الصلاة الناس يعلم 
اجعلومعيدها، مميها فطرتها، علئ القلوب وجثار السموكاتل٢،، وبارى 

٠٠...ورصولالت\ عبدك محمد علئ يحيك ورأمة بركانك ونواُّى صلواتك شرانق 
ا'آَ'لبطوله./ الحدث وذكر 

ا/ن ١٧محمد حدث قال؛ زاطيا، بن / إسحاق بن على أبوالحس وامحبرلأى - ٤٢٠

ورّع.نّط ت أي ويدحن؛ ويدحر دحا ت مال ٠ الأرض—رن ت والمدحرات البط. ت الدحر® ْل ( )١ 
تالهايت)^أ.ا([.

النهاية]انظرن رفعه. إذا سمكه، الثيء وسماك الري. العالي ت واو1ا،الت، الح. مثرات الأي ( ٢ ) 
نالالثاءر:)أ/يمأ([.
ولوالهأعر ه لعالنا لما بمي المنماء ممك الدى إذ 

)احدئا«.)•ا(فى)م(،)ط(:

والحجالة.الإرسال، عثتان؛ ب ٠ ضعيف إّ؛ادْت - ٤١٩
ربن صلي ص برئي 'شح ونال: ٣(  ٤٣اكات)ا/ ني حمان ابن ذكرْ مجهول. الإدي؛ محلاط ؛ ب٠ 

-غك - طالب أبي ين علي ■ص درئ ونال: حام أبي ابن وذكرْ • الطاحي• قس بن نرح همن دوئ ن طالب 
]ابرحذلك• ينول أبي ّمت الحياتي، نيى بن نرح عن درئ المم.• علن الملأة حديث 

نهرتعديلا، ولا جرحا ب يذكر ولم ( ١٩٠أيما)؛/اكايخ ش المخاري لذم" • [ ٢٣"'/ ر٤ رالمعديل 
([.٤٠٣ك؛ير)ا"/ ابن ]تنم نيا• ييرك ولم ممعروف ليي الكندي 'ملاعن ت الذي ُال ■ ٌجءرل 

منةمات الثامنة. من يالتشح. رمب صدوق، حاك، أحو ا البصري أبوروح لدي* الطأم محس س ح م٠ 
ُتهد.ب)>ا/ْح،(.(، r>A/T]->_)نلأثأوأما،و. 

]تقريب. . ٠٢ ٥٧منة مات ، العاشر؛ عن ، ^ ١٠ثقة، الوامعلي، الم-وي نيى ابن 'للنهر؛ دم "٠ٌُ 
)آ/ْاآ(،وتهديب)ا،/ا-ْ(.

■نبس بن ا-صمِنانوح نال؛ مارون، يزيدبن طريق م*م)م/ا"إآ(س طةح: رواءابن لغربمبم*: 
ينبس، بن حدثنانوح ءن'عتد؛نمتمور، المائع، يلي محيبن عن الملراني ررواءأبرالقامم 

بنّارِد ؤلريق من 'رويتاء الخاففل؛ وقال . ( ٤٥٣نفيره)أ/ ش كثير ابن الخافنل قاله به. . الكندي. ملامة 
كانش0 أو الكلي ملامة حدثنا تيس، بن نوح عن ثلاثتهم عاروذ بن ليزيد الناب، بن ونيد متصور، 

اأق.الالمري كلام وساق ■ نظرُ إمنادْ 'ني • وقال • منا مما بأطول فيدم اكءاءا، منيا الماس يعلم 
رنحقيقمقاربه بلفظ المعتز الخطة في ( ٨٢اللاغة)صزا٨. نهج في والأثر ٤([.  ٥٣- ٤ ٥ ٢ را"/ ]القتر 

]انفلرباس" به ®لمس الحاففل؛ حمته قال ناد بإّالهلبراني إلن حجر ابن الخافنل ءزاْ والحريث، وزميليه(. البنا 
صلاةصغة محابه ن النل١عرية ءخألوءلات س الألماني نقلها التي. علن الصلاة كينية من موال ؛ش إجا؛ت* 

•الض.)ص'ا<أ( 
ثالخن في كما داود أبي ابن أبوبكر تابعه لكن فيه؛ محتلفأ المش وشح تقدم. كا ضعيمؤ إنغائم؛ - ٤٢٠

الدكورآما.
كابقه.لخريجه: 



^—ءسس£ث!تصي

مثله.بإستاده الحدث وذكر - قيس بن نوح حدث • تال الواسطى، الوزير ابن 
t i /T  بنأحمد أحبريا ت قال الحلواز، يحنن بن أحمد جعفر أبو أمحبرة — ٨/٤٢١

أحبرثات نال محالمة.، أبي ابن وهو - العزيز بل حدث ت نال يونس، بن اض مد 
،- كنفه - على إلن رفعه حديث نى - مالك بن كعب بن الرحمن همد بن همبيداف 

والوسطئ،السبابة ت فيه ني إصبعيه فأدخل تال؛ . يوما القدر عنده ذكر ت نال 
*امنأن أشهد تال نم ذراعه. ني يهما هرئم لينه، من بهما ياخد اث ن_الأ 

الكابء.الرفتينكاثافيأم 
حدنت فال لتا، شخ أيوب حدن ت تال داود، أبي بن أبوكر — ٤ ٢ ٢ 

)ط(.اثطةمن)م(، <ا

.صعيف إسادءت - ٤ ٠ 

تناتهفي حان وابن (،  ١٣٣/ )ْ ني الخاوي ذكر؛ • *جهول ارجمن• ب س اش ءآءد • ب ٠ 
 /U( )؟ السة تحجل ني حجر وابن ، ٣U،/"( ٢ ) ، تديلا.ولا جرحا ب دأزرا ولم

لاباسبنداي، نزيل الدني، ا؛وءدرحخن الهينصر، عبد ين مداه ابن دالمبزسامثة: م• 
 V([ ٣٣٩وتهيب)أ/ ، ٥( • ٩ ]تقريب)١/ العاشرة. ن ع.

وابن)أ/أأأ(،  ١٢١٣واللألكارح: (، ٤٣٢/٢)0ها' ازح: ني احد بن مداه روا، دمبمه: 
ب-ن مداه ص سلمة، أمح، المزيدبن ب طرق ص جمجعيم اا'آ)آ/خاآ(: طةمالإيانتحت 

-بم•ارِنز،-
تعلل ثلاث نيه . جدا صعق إمئادء؛ ٠ 1 ' 

اللك;ء؛د ; احمد رتال، صبان، ما الدارثيي: نال ابيه، عن متزة، ابن ررنت ١٠ى اسث عد نه: - ا 
سانوالل(، ٦٦٦)t/]الزان كاوااس،. دجال ت العيي ونال الخديثج. يفع ت حبان ابن ونال معيق• 

([.١٢٢ر،/

• ٧٨■ ُد،ح نندم • الحدث معتق الجنيت صور بن إسامل ت وب - ب 
عمائر.عن مالني ترحة يلن ل اقن، لم ايرب؛ ت وف - ج 

■محب الثابت،ونم'نزءمافل* س ممة الكوني، مدارجمنن ابن ت عادون بن اللك جدب ؛—رء؛ ٠٠ 
.١([  ٦٢)A/ وهذ.ب ١ ( ٨٩رآ/ ]تترمؤ 

اللكعبد ابنه ترحمة في كما الدارقيي وصعقه به، باس لا ت ١لثيابى ارحمنن ء7ل ابن ءتتر٠ت بن اررن ع٠ 
وتهذ,ب)اا/آ([.]ت؛نريب)آ/آام(، ات.ّةلأاه. اسم.ساواد0، 

رفعالرحمثن مد ابو حدى قال: بكر، بن اه مد >يق ُن ( ٩٦٢ U/ ١  ٢٣اللألكا؛يح: روا. لخ0أبم: 
فيبملة ابن ورواء • معروف غ؛ر عند-ا ارجمنن وأبومد مختمرأ. فذكر، . عال. د علي إلن الحدبثؤ 

.٣٤٧: نيح المال ممز احي، وعزا، المتم،. >يق من ٣( ٤ ٩ )آ/ ٣ ١ ٠ الإ؛انةح:  ١٠٦١)
•إلخُ • شاء'ئا اه ءاحالقالاه تول؛ من منهء الأجمر الحزء وروئ • منه التأريخ؛أًاولا اكرفي عابن إلن 

لا'يتيإ؛<.و،ثدا المداح بون بن اه عبد إّاد.; في لكن بالنقل.قارب، ٧( • ٧ )،/ ١ ٣ ١ • : اللألك١أيح 
([.٣٦٠ ٠٣ ٥٩/الضعفاءرا في الغغي ]انظر• ٠ الحدمثؤ  ٠٣٠١٠٠ت البخاري وقال ، عتروكه، ٠ أبوحام فال 



أ/ْ،عص هارونينعمة، / بن اللك عبد حيى ت تال البجلى، ]ءمرو[لا، بن إمحنماعيل 
أحبرزصت فقال ، - محقي طالب. أبي بن علي رجل »أتى تال: عنجدْ، أبيه، 

فلااض سر قال; القدر؟ عن أحبرز ت نال سامحت، قلا مظلم، طريق إ نال المدر؟ 
الأونالشتة ني لعلي: فقال رجع، ثم مد. غر الرجل ولئ ثم ،: ئال١٢تككه، 

خصال،ثلاث عن سائلك إني ؤلقي.; - علي له فقال وأبط، وأنمى وأقعد، أنوم 
،ثاء لما نعالئ اض أخلقك أخبرني: مخرجآ، الثس؛ن ذكر لن ولا للث، اف يجعل ولن 
أوثاء، كما القيامة يوم أفتجيء أخبرني: تال؛ ، شاء. لما بل قالل'آ،; ثئت،؟ أولما 

أوكمااخالقلث،ل؛اكماثاء، فاخإتي: نال: كماثاء، بل لا، نال: كماثئت،؟ 
فليسلكسرْاالمشيثةشيءلا"،«.قال: شاء، بلكما/ لا، قال: شئت؟ 

الحق.طريق عن يه خولخا هنولأء حالم من الله؛ رحمه الحسن بن محمد ؟ال 
Atv/T، ٧٠١/ قال: ساإناق؛ننانوئة، قال: _وصثامني،  ٤٢٣

ترح سيأتي وكما ،  ٧٨فىح؛ تقدم كما الشت والصواب العين. بفم اعمرا I النسخ جمح قي ( ١ )
كشبsاكراحم.في وكما ، ٥٤٧

.٠.بل. . لا ءقال: )ىو)ط(: )ط(. رأ(ساقطةس)م(، 
ه١حالقاك١اش٠.رط(ت وفي)م(، ، حرف)خ( بعدها ءاأجع1كء ت الأصل هامش )؛(في 

آتتند - وتعالئ سبحانه - اف فإف ؤإب والتقدير. والإيجاد الخلق مشيثة ور الأود الثلتة يني ، ٦١
محكمشاء نمن ؤ تعاد: توله في كما الضلالة اوطريق الهدئ طرتق امحار ئ ؤإرادة مثيثة للإنسان 

وتحوهماكشر.ا،  ٢٩ثءذوئن'ه]\ض: وس ثءترس ونولهت أنبمنحمهلامم:عاآ، 
شوهو إلا ثسئا العيد يشاء ولا وتعاد. صيحاته اض ؤإرادة مشيثة نحت ؤإرادته المد مشبثة لكن 

.[ •٣ الإنان: ه] الله يشاء ان إلأ نشاءرن ونا ؤ ت تعاد تال اش، مشيثة 
)/>(ني)ط(:صش\د

.إسا«:بصعف:٤٢٣
.١٨٠دح؛نندم يالتشح، ورم أوهام، له صدوق ّعدت ين هشام يه؛ ف٠ 
نشأبل يونس: ابن وقال الأصل، .دني قثل: الضرى، الملأء ام مرلاعم اللحم،، *لادن اض م ّحد و٠ 

احمدالعن حكن ازص ال إي رصعغه.lliL حزم ارلابن الم حجرت ابن الخاففل تال، _jj،، بها، 
الخمامة.له روئ سة، الخبز قل ونيل• نلها، ت وقل ومائة، ١^١٧^١ بعد مات ا ايادمحة من امحلمل،، 

الشانئ.راممريني'ات.اسم ^ماسل)صهي(، انس،)،/،ا<(، تهل-در.ب)\/ي>*ا(، 
)صا/ا-أ([.

بنان اوعشعضان صوربن ؛ ويتاو صغ-ان، بن حممرو بن طايم ت امعه ، الدوتج؛•وي الأمم ا٠ 
ء١([• ٠ وتهن.بب)آل/ (، ٣٩١]تمرس،)t/ ءاهمت،سةبمآ'م. مخضرم، فاضل، تتة، صرو، 



أبيعن هلال أبي بن سعيد عن سعد بن هنام حدثنا ت نال العندي، / عامر أبو د آ/ • ٢
صاحبحمين بن عمران ربها البصرة، ارقدمت ت نال الآس_ودالدؤويأا،، 

عمرانفاتيت قلبي، فامرضوا القدر، فدكروا مجالس، في فجالت اض.، رسول 
فلبيفأمرصوا القدر، فدكروا آ مجلجلت إني *ا نجيد أبا يا ٠ فنلت حصن، ابن 

مواتالأهل لوعذب • وجل عر - الله أن تحلم • تحم • فقال عنه؟ محدثي أنك فهل 
رحمتهكانت ولورحمهم لهم، فنالم وهوغير تعيبهم حن لعيبهم الأرض وأهل 
بالقدرنومن حتن منلث، تقبل ما فانفقته، ذهبا أحد مثل لك كان ولو لهم، أوسع 

عود،مبن اف وعبد كعب بن أبي / يها نتلض المدينة وستقدم وشره، حيره كله،  ٨٤٨آ/ 
كعب.بن وأبي حول مبن اض عبد فيه مجالس في فجالت الدية، فقدمت ت قال 

القدرفدكروا مجالس، في فجلت البصرة، ندمت إني اش، أصلحاك ت لأبي نقلت 
أهلعيب لو تعالئ اونه أن تحلم • تمم • فقال عنه؟ محدثي أنت فهل قلي، فامرضوا 

ولورحمهم، ٣١٢٠٠١ظالم غير وهو يعيبهم حن لعيبهم الأرض وأهل / الماءرأ، ا/م  ١٨
نومنحتئ مناك تقبل ما فانفقته ذهبآ أحد مثل لك ولوكان لهم أوصع رحمته كانت 

ماممثل فحديني أحاك، حدث الرحمس، عبد أبا يا ت نال يم ، وشرم خيره بالقدر 
حدم،بمرنأبيينب•

Iقال الميبي، الاصغ بن ميمون حدثتيأْ، ت نال —و١خ٠ماتااميايي،  ٤٢٤
الهمزةنيرا وركا دال صمة *ع همزة بقح ولي" أبوالآٌرد ت الاتشش نال رحل(; قي ( ١ر 

فحح الدال تكسر وتد ٠ همزة بدل وبياء دال بكر - ااالديليُ • الكلى ابن ونال رالدوليآ، واوا 
الصلاحابن وصنه الأخير وهنذا ، •الدتلي• ت كرالهعزة •ع الدال تضم وغد ، ٠الد^لى• ت معزة 

(.١٠٤ص)، ^١^٠ الرحال امعاء صبل اكتي»ي وانفلر؛ (، ١٦٥ص)اكدمة في كما بالشدوذ 
اةطةمن)ءل(..•لهم•: )٣( •السماوات•. )ط(: في)م(، )٢( 

•حدثنا•.)ء(فى)ءل(ت >ساتءلةمن)ءللأ(ا )؛(•بهه:

١٣٦٥تيح؛ نندم تتأ، الشم، ■صرو ين اللك مد اسه؛ النقدي؛ عام ام ٠  =
ب؛الديلمونءاد ابن عن افمب حالي بن دب ص س رصء٦، الاممقاد ش اليبمي لداء ٌسمس•' 

١٢٣٩اللألكاةيح؛شل• عمران •تول سفهه وروئ • الخمقن بن عمران يدكر ولم تابت• بن وزيد •حديقة 
■^سمح:آام)آ/،ْآ<س>ضَمرمحمح؛ءنزالآسود•

(.٢١٠رم/ الزان نى كما صعق فه ضدا وعمر ندكرْ. 
.تميم عما نيادة رنه التالي، الخديث ؛ي وصياتي ، ٣٧٣ءرمءافيح• تقدم وتق 

=أيي بن ليد الويلم ابن سؤال تذكر فلم مختمرا، ذكرء آل إي ، ٣٧٣ت فيح الإنتاد بمفس تميم - ٤٢٤



أياأن صالح بن معاوية حدش ث نال صالح، بن اش عبد صالح أبو  ٢١حدثنيل
لقيالأيدبى-أه بن اض الأيلمب-بميمد ابن عن مرة عنكثيربن حدت الزاهرين 

اضلعل نندثني، اكدر أمر بعض ني شككت إني ت له فقال وناص أيي ين سعد 
أهللوعيب تعالئ اش إن أحي، ابن يا نعم، •' قال فرجا، عندك لي يجعل أن تعالئ 

إياهمرحمته كانت ولورحمهم لهم ظالم وهوغير عيبهم الأرض وأهل السماء 
٨٤٩آ/حنئ اش سبيل في ينفقه ذهبا إ ٢١مثل لامرئء ولوأن أ'ء-مالهم، من لهم خيرأ 

يناض عبد ناش أن عليك ولا منه، تقبل ما وشره خيره بالقدر يؤمن لم د٥ر٢، ينف
آ/د ٠٣عود./ م

لهفقال لسعد، مقالته مثل له فقال عود، مبن اش عبد إلئ الديلس ابن فذهب 
فذهبكعب، ين أبي تلقن أن عليك ولارآ، ت عود مابن له ونال معد، قاله ما مثل 
مقالةمثل أش له فقال عود ملاين مقالته مثل له فقال كعب بن أيي إلن الديلمي ابن 

j/V،"إلئ الديلمى ابن فذهب . ثايت بن نيد تلقئ أن عليكر ولا I أش له وقال احبيه، ص/ 
أنتعالئ، اطه لعل فحدمي القسرر يحض فى شككت إش له! فقال ثابت، ين زيد 

افه.رسول سمعت إني أحي، ابن يا نعم ت زيد ئال فرجا، منه عندك لي يجعل 
ولولهم  ٣١٧٠غ؛ررم. عذبهم الأرض، وأعل اثاء أغل لوعذب صار الله ارإن يقول؛ 
اللهسل في سه ذما أحد مئل لامريء ولوأن أعمالهم. من لهم محرأ رحمته كانت، رحمهم 

.ايار((دخل وشره خرم بالمدر يؤمن لا  ٢٤يممدهلحتى 
٢٨٠٠'/أيالْا قال; ثدثاشاب؛نالخارث، قال: -واتيئ؛مش، ٤٢٥

الس.ا.)آ(،)إ(في)م(:. )لطنا(ا)ا(في)ط(:
.»حاوتناأا)ط(; )٥(في)م(، ،اواعلك،. )ط.(: )٣(ني)م(، 

الخدث.نذكر نمط، ثابت ين - لنيل ذكرمواله يإئا كب. بن *عودرلأ؛يي بن اذد دلاب ^وقاص 
.٣٧٣كمبمبم:هو'مفيح: 

•إس،دءتصعيى.صعيفإمتادءث  ٠٤٢٥

النغىكب ض'، صاحب أبوزمر، الكوفي، ادني الهمداني الاغدد اف ب ابن وعد ازارث: ه: ب٠ 
وتهذيب(، ١٤١/ ]مرس،)ا الزير. حلاناا؛ي ني مات، وؤيحل.يضمعف،، ودس؛الرنض، 

)أ/ْإا([.
٠٤٠٩تقدمنيح;لأحرة، احتلعل عابد ثقة حوالّيص، بوإسج١قث أ٠ 
.١٢٢٨تقدم ثقةض، ^^مالأخص:حوة'مينيام: ٠



ابنI بمّي الاه" عبد ال ئقال' الحارث، عن إسناق أبي عن أبوالاحوص 
يعدمن معوث وبأنه كله، بالقدر حتئيوس الإيمان طعم عبد يدوق لا ء ،ت مسعودأ
الموت*.

•يوثنأت قال شيبة، أي بن أبوكر حدثثا I قال الفرياي، وأ'خبأرأاأآا —  ٤٢٦
كفركان ما  ١٠- عود مابن بمي - الله همد قال • نال معن، عن المعودى عن و؛ع 

بالقدر*.التكذيب ، [١٣معه ت كان إلا نبوة بحد 

بنمحمد نا JJحاقال؛ الثحاري، صالح بن اممه عبد أبومحمد - ٤٢٢/ ٨٠١١٢
اضعبد حدننى قال؛ الوراق، مطرر٤، عن نني بن حماد ح-دثا قال؛ لوين، سلمان 

وأخرنا،.اقال: )٢(في)ط(: >ءداهينسعودا. )ا(فى)م(،)ط.(; 
؟( ١٢٣ اضاحبمأ)آ/ بطة; ابن وعند ، •مميا، )ن(; الأصل، ني )٣( 

مامش)م(.س مقول بمْلر تعريفا عامشه ور ، 'سملرز، ■' في)ط( ، )٤ 

كلاما)آ/آا-ا(:  ١٨٢وابن  d_/l) ١٢١٨; ١لأءولح رواءاللألكاررشرح مبمه: ل =
الحارثطريق س ( ١١٨/١١*"٢)٨١■' المنفاح ني مدالرزاق نحرم وروئ • به • • الحارث ُريق ُن 

ودهاينسنوقد والحارثصعن!. •روا0الطبراني، وذكرْاله؛ثمي»يابع)ي/**ا(وقال; ايفا٠ 
المحح،.رحال الإمنادين احد رجال ويب • ء.غترْ 
0مام..ح: فك طالب،- أي بن علي ^، ١٢من م»وءا'آرالشي. نحد• ُمدم 

ثقات.ورجاله . منقْني لمئادْت ،- ٢٦
كبارمن ثقة، القاسم; أم الكوفي، السعودي النيل، معود بن الى ب بن الرحمن عبق ابن هو س* ن٠ 

فكونيبيو. ما علن عري- مابن حده يلق لم ممه ٢( ٥ ٢ / ١ ٠ ر وتهذيب (i ٢٦٧/٢]تترب)التاسعة. 
متقعلما.

سميإت أحمد تال موته، محيل اختلط صدوق عود، مبن عشة بن اف همد بن الرحطن هوهمد دسمديت ا٠ 
■دض القاسم ص رء.ئ ما ل بمحح ت مئة ا؛ي بن يعقوب ينال ى-بم، السعودي من وكح 

وفيبه. . العودي. عن معاذ، معاذين طريق من ( ١٢٣ رآ/ ^١٢ ١ : الإب١نةح م بملة ابن رئاء نغؤبمبمه؛ 
Ty\-(j،{TUw/rورح: به، ٠ حدتاوكح. : JU)^لآآ(س>ضنمينبدأل،  ٦١٢٢ح: 

.؛٠ ١ العودى. حدنا تال; مذرلث، مغلفربن طريق 
• ٣٩٥لتقدمم،ح• 

صدوقالمرء، صكن الخراماتيز، مولامم، ال—لمي، ابررجاء طهنان ين يعومطر نطر ته؛ ف٠ 
]تقرب. ١ ٢ ٩ وبمال: ،د، ١ ٢ ٥ سة مات المادسة، من صعيف، ءطا» عن وحديثه ا-كلأ، كبر 

(،٣٨/١فاثانمرىصدئلاح;٣)ين ثان 
فيتجبر؛ال.لاك. ٢٠٦، ٢٠٥ح! تخريج في كماتقدم ٠ كثيرة ومراعي عتابعامته وله ( ٢ ؛١ / ١ ) واحمل 

.٢٠٥رح:نندم لمبمه؛ 



كتاب

شأن؛ ١٧ب كلم مما الحهض ممد تكثم ئ قال: ممر، بن يحين عن ابن,>وأنآ 
،، حج؛،؛ الحميري الرحمن عد بن وحميد أنا فحججت به، جاء ما فأنكرنا القدر، 

بنالومنت أو؛ اأ،الدبة، طريقل'إلئ ينا مل ت لصاحبه أحدنا تال ستثا تضيتا فلما 
طأم  ٠٤به جاء عما سألناهم افه.، رسول أصحاب من بقي من / بها فلقيتا الدية؟ إلئ/ 

ابنغإذا عمر، أوابن سعيد أبا نوم ونحن الجد فيحلنا الدية، إلئ فمالتا معبد، 
٨٠٢*/ / منه، النطق عالئ أجرأ ذكن«ت، للمسألأ، حميد فقدمني / ناكتنفناْ ناعي، عمر 

٤في وتفقهوا القرآن وترنا بالعراق، نشئوا قد قوما إن التجم1ن، عبد يالأ،أبا فقلت: 
،بريء منهم عمر ابن إن • لهم ئولوا لقتموهمم فإذا ت نال قدر، لا ■' يقولون الدين، 
بالقدر-يومنرا حنن منهم، تتل ما ذما الأرض في ما لوأنفقوا ، برآء مجنهلْ، وهم 
بْلوله.الحديث وذكر 

قال:حسابلا"ا، بن عيد محمدبن حدثا قال: المر؛يابى، وأمحأرأا _  ٤٢٨
مثاله.بطوله الحديث وذكر زيدل''اا- بن حماد حدثتا 

أحبرنال٨،قال: حدثناإمحاقبنراهوية، تال: ا_وثمحاهاالفريايى،  ٤٢١
عنبريدة بن اش عبد حدثنا قال: الحسن، بن كهمس حدثنا قال: ثميل، بن الضر 

بممزبزبمم•

العتمرحدثنا قال: الأعلئ، عبد بن محمد إ؛لتض 'والفرياثي؛ فال — ب ٤  ٢٩
نالايعمر بن يحين عن بريدة ابن عن يحدث ا كهمسمعت نال: سثنمان، ابن 

أنافانطالقت الحهني، معبد البصرة: في القدر هنذا في قال مجن أول كان حميعا 
٨٠٣أمذكرناه وند بطوله، الحديث / وذكر أومعتمرين، حاجئن الرحمن عبد بن وحميد 

فيضثاسفع"<.

)'آ(اطريقا:ماثطتس)م(،)ط(.احجتي،. )أ(،ي)ط(: امنا. )ا(في)م(،)ط(:
رمني«.)ه(في)م(،)ط(: »اباىوالرحض«. )؛(في)ط(: 

٠الثت والصواب ايزيدا، ت في)ط( )٧( الشت. والصواب ءحانء، • في)م( )٦( 
.٢٠٠)٩(نندمرح: احدئا•. )ط(؛ )٨(في)م(، 

كسايقه.حن. إمحتاده; ،• ٢٨
.٢٠٥:ييح نندم مبمه: 

.٢٠٠نندمت«ميجهرح:صحح. ب٠إصئاد•; ا، ، ٢٩



أبى،حدسا ت قال معاذ، بن اش عبيد حدثنا ت نال —وا'صبمرهاميا؛ى، ٤٣٠
عثمانأبي عند ®كنا ت نال عيي، النعامة أبي عن >علمة بن حماد حدثنا ت قال 

منيفرحا أشد الأمر هندا بأول لأيا ت فقلت ، وذكرناْ تعالئ اف فحمدنا النهدي، 
تفقلت، ، وذكرناْ وحل عز اض فحمدنا سلمان، عند كنا اض، ئنتك فقال باحره، 

تعالئاف إن ، اض/ ستلث، ت سلمان فقال بآخره، متى فرحا أشد الأمر هنذا بأول لأنا ط أم  ٠٠
فخلقالقيامة، يوم إلن هوذارئر٢، محا منه فأخرج محلهره ا علزوا مسح آدم خلق لما 

نمذنموالأرزاقوالاجالوالألوان، والث_قوةامواسة، الذكروالأنثن، 
ومجالسالثر فعل ت  ٤٢٤١^١^٥^ومن الخير، ومجالس فذلالحتر، الثعادة! 

الشر«.

i /T المعتمرحدثنا ت تال معاذ، ين اف عبيد حدثنا تال الغريابى، واخبؤتأ —  ٤٣١/  ٨٠
ولا- أوسلمان ا اف^ عبد سمع أنه ت أبوعثمان حدثنا ت قال أبيه، عن سليمان ابن 
ضرب،ثم يرما، أو للت، اربم؛ن ججو- - آدم طنت خم الك ®إن : قال -، إلاسلمان أراه 

ضقال: حشدمحنهما، ثم الأخرى، دْ في محث وكل _، في طب آقل فخمج فه، ينده 
قال.أوكما اخي*ل^ م والمن المٍت، من الخي ثإبممج 

»اكناوةؤ)■ا(،)إ(في)ط(:أذرارىؤ )آ(في)ط(:)ا(فى)م(،)ط(:امحظهر.•. 
٠ؤئأ - اإفارّي م • وسلمان • المهني عند كما معود ابن بمني ره، 
ونحرجالمحت س الم نغرج ؤ :  ٢٧آية صران، آل سورة في تعالن الد نول معاني من معتز هنذا )٦( 

•اظرمرمتم،)مْأأ(وضء وعناكسازأنم. اذءتساذم4الآُة. 

صحح.إمحتادءت - ٤ ٣ ٠ 
سكار.خضرم، يكتث، ثهور - مثك رالم ثنتلة، بلام - نل ين الرحمنن صد الهدي: كضان م ا٠ 

]م؛ب)ا/ا'ه،(،محر. ونل: ط،  ١٣٠ء\ش ، ؛،bjUونل: ءاتطْبمه، الثانة، 
([.٢٧٧دتهن.ب)ا■/

وتهذب(، ٤٨١)آ/]تتريب السادسة. من ثقة، عمرو، ونيل: ربه، عبد امه المعدي: ئنانا م أ٠ 

(،ح:٨٨.٨٧/٢)٦٩الك؛رئح: الإبانة وابن UU/0،■(،  ١٢٤١الألكارح: رواء د؛دربمه: 
يه.. كلأنالنحديث،تدينxة. (: ٢٧٩/٢ر٣٧٩

مرتوق.صحيح إمتادءت " ٤٣١
ال—ابق.الخدبث، م الذكور عوالتندي ماز؛ م ا٠ 

ا،داسات)آ/آه(س>ز^^•)م/ْآآ(،دمحنيالأ-
وعزاهبه. . ائس. يان عن نلمة بن حماد ًيريق من ( ٢٧٨/٢) ٣٧٧ابن؛٠لآح؛ ورواه • به • • هعتعر 

شالشيخ ور ٠ حام ابي وابن النير وابن ■ • هتم—ور سيد؛ن، إلن ١( ٧ ٤ رآ/ الثور اليد مج جرهلي، ال
.سالمان. ن ع، 



حبيببن اللك عبد مروان أبو حدثنا نال.' الفريابى، وأخ__؛سرأا -  ٤٣٢
عثمانأبى عن التئمي سليمان عن المراري، أبوإسحاق حدتنا ت نال المصيصى، 

يلةأوأليمن يرمأ أربسن -ه- خمر»،~؛؛^ صالي اش ررإن قال: ملمان، عن الهدى 
,رحيم® سالمان لاعن I نيه ممال الحديث، فدكر ...٠ 

آ/ْْحندتا قال: انمدرى، كامل ساأير قال: وص٢يض، ٠٤٣٣/
ا،١ الآوديل الحجاج أبي عن إسناق أبي عن الانض حدقا قال: عبدالواحد، 

٢اَ ٢ نال؛ ونسره؟ بالمدرحيره نومن حتن • الناس مانول / • لمان لر'قلت قال؛ 
ن/ UUيكن لم وماأصابك/ ، ليصسالث، يكن لم مااحْلاك أن تعلم بالقدر؛ ؤٌن ت ح

كداوكدا،أنعل ولولم لكواوكدا، دكان لكواوكدا لوفعلت ولأمول: __،، 
كداوكداء.يكن لم 

٢٨٠٦' بن اللث حدثنا ت نال معيد، بن قتيبة حدثنا قال: الفرJااى، ؤاح؛رئا —  ٤٣٤/

ومحنيارالاودى•، اخرئ: ني احب)ط( صونقله هاص)م(، وش ءالازدي". )ط(: )ا(في)م(، 
واشآمحلم؛الصواب.االأزدىاا، جمعهم: أحمدواللألكاتيواليهقي؛ بن ب.اش 

ارح؛ن•.)أ(فى)ن(:

حن.-إض:  ٤٣٢
وىثاإع'كافيسث؛ ٣٤٤تندم٠,,،^^: شول• شمدانساسسصبامحم: : ب٠ 
ثقات,رجاله وبقية ابق، اي

تقدمثيا-لويثالسابق.تخريس: 
.إئاد،:ممف. ٤٢٣

.عراجمرمن لدي ما ترجمة علن له لمأنف ت ■ أوالأزلي " الأريي العجاج أم • ب ٠ 
تابعهوند . ٧٦تقدمفيح: ١ مقال الامحش عن حييته ثي ان إلا ُءوثقة نياد ابن وهو الواعد؛ ب نته: و٠ 

.٤( ٢ ١ )t/ احد بن اض نمو كعاهمرالنة ابومعاؤيه 
..٠٢٣٧سنة مات العاشرة، من حاننل، ثقة، حان: بن نضيل هوُ ميمكا*لاليندري؛ ا٠ 

)آ/آاا(،وتهو؛س،)اا/-ا'آ([.
به.. إمحاق. ابي عن نتمر طرين، ح؛سم''آرال/ماا(.ن فىالث« الرزاق رواءتمد لغريجه؛ 

ورواْبه. . >سابيمعارةحدًنناالأص. 
كلامامن>ضّمالا/يىآ(: واو،ضفيمحاعرئ)• (، ٦٧٧.٦٧٦)؛/ ١٢٤•اللألكاتج،اح: 

لمالحجاج وابر اليراتي 'روا، ؛ وةاا< ، ١(  ٩٩الجمع)U/ ني الهينمي وذكره • نحوه به • ■ ل'آياق ام< ءن 
.المحح٠ رحال رحاله ويقيه اعرته' 

سلام:بن اش - ب علن موتوف حن إهءاده- - ٤ ٣ ٤ 
صمدعن رواما التي يعني هريرة آبي أحاديث، عليه احتلطت، أمه إلأ صدوق، عجلان: بن ء-حمد يه: ت٠ 

الضعن مرؤنة احاديث، مه حاء وند الخاب. اعل أيار من أل ينلهر والأثر . ٢١٢:فيح تقدم ٠■ ؤ، المر 
=• مواءل.تها في افه شاء إن نينها م. 



ء^_ممبصع

Iقال أنه سلام ين افه عبد عن أبيه عن الشرى سعيد عن عجلان بن محمد عن سعد 
مهاوجعل أقواتها، فيها وثير والاشزرا،، الأحد يوم الأرض تعالئ اف / ارحلق 

فخلقهادخان وهي ماء الإلئ امتوئ ثم ، والأربعاء الثلاثاء يوم قومها من رواسي 
آخرفي آدم وخلق أمرها، سماء كل ني وأوحن الخمعة، ويوم الخميس يوم 

باركويقول إليه ينثلر يوما، أربعين تركه ثم عجل، علئ الحمعة يوم من اعة م
ر*فلما روحه، من فيه نفح ثم ، [ ١ ٤ ت الوهغون ل ه الخالهئ أحسن الله فجارك ؤ وتعالن! 

هعجل س الإسان حلق ؤ ت تعالئ افه فنال/ ليجلس، ذهب - الروح بعضه*، في دخل  ٢٨٠٧' 
تفقال فه، الحمد نل ت تعالئ اض فقال ،، عيزل ارؤح فيه قاع فلما ]الأساء؛لأ'أ[، 

المجلسذلك أهل إلئ اذهب، •' له نال ثم ربك، رحمك نمالئ افه فقال لله. الحمد 
حلهرهمح يم دريتك، وتحية تحيتلث، هنئه ت فقال ففعل. عليهم، فلم الملأتكة، من 

يديه،نبض ثم الساعة، تقوم أن إلن ذؤيته من هوخالق من فيهما فأحوج ا' 
فإذافسهلها كين، يديلئ، وكلتا رب، يا كينلث، اخترت ت فقال آدم، يا اختر • قال ثم 

منأخلق أن قضستا من هم نال! رب؟ يا هزلاع من I فقال الحنة، أهل من ذريته فيها 
منI فقال وبيص؟ له من فيهم فإذا الساعة، تقوم أن الخنة[أأاإلن أهل ]من ذريتلئ، 

اضابتدأ الذي اليوم آل هملن العلم أهل من السلف اجملع (  ٤٧/ ١ ) تاريخه في الطبري جرير ابن ذكر ( ١١
•الأحد يرم هو الخلق فيه 
•)ل( من ساتطّ القوس؛ن بتن ما ( ٢١• )م( من ما؛لموس الجمتثن ب؛ن ما ت ( ٠٠٠١

ثقة•* الماص صاحب • له يقال الذي هو •' ؤيقال شريك، أم مولن الدُي صيد بن كيسان الفري' صمد أم ٠  ~
([.٤٠٣)a/وتهذيب تتميبرا/بما(، ماتة. سنة مات الثانية، من ثبت، 

وروئسالحاكمنيافدركحام)آ/خهآ(ُن>يقاث. بطةفيالإبانةح: ابن رواْ دمهجدت 
صخ)ا/ب؛(،صفياسواكفات

وشالننالكيرئ)ه/م(لهأيضا.(الخزءالآولمه٠صرا، ١٢٣/٢)
هريرةآبي عن التغير ض سنته قي الترمذي رواه •' الحديث آحر إلن ٠ • بالحمد له اه وآمر آدم ععلة حديث )•( 

ورراْاين->زممةفىاضحيد)صيأ-.  IJlIaمن غريب *حن ت وتال ( ٤٥٣ره/  ٣٣ ٦٨ت ٢ يرفعه 
وكيلك٠ الروايات بقية حلاف وهنذا ستثن. حميره من زادءآدم نم ستة آر،عان داود عمر جعل إلاأل ا ( ٦٨

^^نضائترصهأ(بأسثارة.
مررةنمير في ننه مفي اكرمدي روا• الذكور الحديث إلخ. ٠ ٠ ضت* واستخراج قلهرآدم مجح جديث )_( 

(٣٢٥/٢فيافدركفياشرلضا)أحنصحيحأ، (وقال: ٢٦٧/٥ر٣٠٧٦الأءر١فح: 
مقاربة.بالفافل يرفعه، هريرة آبي حديث من كلاهما ت يخرجه* ولم ملم ثرط ءعلن •' ونال 

ماححدآدمأول ت وفيه (، ٣٧١، ٢٩٩يرفعه)ا/اهآ، حمياص ابن آحمدمرالندعن الإمام ورواه 
ءحديثوتال: طرق، عدة من ٤( رص٩ ابهمية علن الرد ؛ي منيم اين ودوام • ذكرء ثم • • • ذليته فجحدت 
بعد•.فما  ٣٢٤مرح! اكف عند وتقدم . ص٠ءيح٠ 



منال: ويصٌلئ؟ له لكن الذي هدا فن نال: ، الأنبتاء هم قال: رب؟ ا هزلأء 
T٨٥٨/ قال عمري؟ فكم ت قال ستة، سن قال! ءمره؟ر*، جعلت فكم ت قال / داود، ابنك 
فقدت قال ئت، ثإن قال! منة، أربعن عمري من يارب نزله قال سنة؟ ألف 

باركالرحمن كف آخر في رأئ ثم يبدل، ولا وتختم، إذآتكتب قال؛ شنت، 
هومحمد، هتدا قال رب؟ يا هندا فن قال وييص، فضل له أخر منهم وتعالئ 
قدإنه قال؛ ه، نفليقبض ازن ملك أتىل٢، فلما الك، أدخله وأولهم آخرهم 

تقال لا، I قال داود؟ لأبنك وهنتها تكن لم أو ت قال منة، أربعون عمري من يقي 
ذريته،فجحدت آدم وجحد ذريته، فعصت أدم وعمن ذؤيته، فنيت آدم، فني 
.بالشهود١١ أمر يوم أول وذلك 

أي؛نا/قال: هاإناق؛نتانوية، قال: _وسرةامنانى،  ٤٣٥
أبيعن أنس بن الريع عن الرازي ؛نغمر أثو■حيكا ت قال الرازي، نلم ؛>، ٢١٤٢

يبصالشيء وبص ت ماو • ازيق والوبجص؛ - الهملة بالماد - الشت والصواب • ُوبتضُ )ا(في)ن(؛ 
.([ ١٤٦تالنهاية)ْ/وبما. 

،اتاْ•.)أ(فى)م(،)ط(ت

ثياليري حرض وابن ، ٦( ٤ / التدرك)١ في الحاكم رواه سنة، اربعتن لداود ء-مرْ عن آدم إعطء حديث )•( 
ٍلرق.عدة من ( ١١٦التمر)ه/هاا.

,صعق ب إمقادءت  ٠٤٣٠

.٢٢٥فيح؛ نندم بال—ثع، رعي اومام، له صدوق، اض؛ ين ارم ؛ ب٠ 
سليماننابيه لكن ، ٢٥٥ت ح م، تقدم . ٠^٥ عن حمرصا الحفظ، ّيئ صاا.وق الواذي• جم أم • فيه د٠ 

وسنرجالهثةات.كافيافد)ه/هأا(، اليم. 
■ ١٩ئترالإاّسال• ثتة، الهامين، ثندان بمن، ريع م ُادابم ا٠ 
]تقريب،ر. ١ ٩ ٠ مة ،ائت، الثامنة، من غراسي،. له ثقة ٠ الجاني الرازي، الرحمنن أبوعيد حلم• بن ام ^٠ 

رتهدس،اآ/آآ،اا.اا/ا'حاا، )ا/آ،ما(،وصلسإ)أ/أآ،([.

■٢• الخهم1ةح; علن الرد ز عندْ وابن التلّ)ْ/هأا(، زوائد ني احد بن افه مل• رواه دميجه؛ 
ا؛نحرضورواء ذا-كرْ. . ■ الريع ست،ايييعديث،ص نال: لماآْ(ّنءلرضسنهر؛ندان، 

طةفيالإبان٠وابن •٢(، ٢٤.١'٢٣/٢تدرك٠)bيمفيال
ب<.. جبهمس>ضالرنى..(: r\v(yoo/i؛أ)أ/آ،/(،ح; 

اكورالون ش كاملا اليوتلي اوردء والحديث، ؟ الأ-مي ودانئه يخرجاء' للم الإّناد رصحح ■' الحاكم ونال، 
مزدريه،واللألكاردابن ة، المقلقي الشح واي واينا؛يحاتم، نتد، بن مد وعزاءألن (، ٠٦٠  ١٢٦

أتينبنعن تاريخه ماكرني وابن نانما- شمع لأنه البؤع؛ ني احد. ولم - الأسماءوالمعان، ني واليهقي 
.يب 





^^آهآ(ءء
^٢٠١روحص-ءةأ<اا،•/ حاطهاوم 

ن' ٧٨أثي عن الربح عن الرازي أبوجعفر وحدث / حكام؛ مال : إس٠ن١ق١٠، قال 
•فتها* من "؛•؛j ت تال كب بن أض عن ^١١، ٠١

٨٦٢آ/الحمى، اض/ عد أبو ممض ين محمد حدث قال! \6}واتيى، اخبرظ _  ٤٣٦
بنإبراُيم عن الرهّري عن الزبيدي حدن • نال حربث، بن محمد حدن ت نال 
غبوجعه في ^٢٢ بن الرحمنن مد علن غثي أنه عوف بن الرحمنن تمد 

اب>ةأ'ا،كلثوم أم وحرجت ثوبا، وحللوْ عنده نمتامن حنن محنها، ندفاض ظنواانه 
والصلاة،الصر من به أمرت مما تتران الجدل؛؛ إلئ الرحمنن تمد امراة عقبت 

تكلم ١٠أول فكان الرحمنن، تمد أفاق ثم غشيته، في الرحمنن وتمد ساعة، فلبثرا 
عآيأعس ت عدالرحمنن لهم فنال يهم، ومن الميت وكرأهل كر، أن ت يه 

منهماأحد رحلان غشيتي، في بي انهللق فإنه صدقتم، ت قال نمم، ت فمالوا آما؟ 

وكائهواللكرة، الغرابة غاية يى او،ثنا يقوله؛ وامشه ممب بن إلر التمر منيا كير ابن ب )١( 
مرشرأسريا لها وئل حانبها الذي الروح أل • والمحح ([". ٢١٤لالتم؛ر)م/إ'مايالي' 

فيوالدي ب بن ورب حرج وابن رثاية والضحاك مجاس رتال كبر: ابن غال . جرأل.؛لإاأ 
]التمر•٠• • القرأن. ظامر مر قالو، الذي وه1ن.ا -مريل.هةأ(. يعني؛ ه ردّا إلها ؤ؛اريا توله؛ 

)إ(اي:ملأى.أذت•. )•ا(في)ط(:)آ(«ا؛نءوف«:اقط.ن)م(،)ط(. 

ابنئٍرنىالفر)ْ/أ>أ(.ذكر،الخازذل )•(ملإسثاق،ثوا، 
صعق.٤٣٦

رجالهوقة . ٧٩• ح في نندم - التسوية تدلتس - يدلى وكان اومام، له صدوق، مر*ثى؛ مجمد • ه ب٠ 
■لغرء الخن الن به مومم( التالي الخديث مر • به • • الدموي 1لئا  ٧١*لريق س اسق وذكر• • ممات 

٠Jt  بنيعقوب ورمه مة. تابعي، جإو\■' نال، • ليلية فل■ الدموي، ارجم*>امرءردت ب
س،أرر)صبىمه(إالثمات ]تاييح صت،.وسمن. ومل،: حمر٠ ّغ محات عمر، من اءه وآستا»سة 

رالتهللأّّ،)ا/بمما(.واكتس،)ا/حم(، 
.٣٣٠مرح: صدم يل، صة، ايريتد، بن ُثٌد لزأ،ثيت ا٠ 
ء ١٣٣قدمم،ح: ممة. الخولابجر، دمرحوب س٠ 

كلاما(: ١٢٠ )Y/ ٣  ١٣طآح: وابن (، ١ ١ ٢ ١; )١ ٢ ٠ ٠  ٦٠اكغ،ح: نر الرزاق هماي لوا• ديربمه: 
المناجياتس وكانت ابآ-شة. مموم ام  ٠٠١الر-صثزرمر >رهمد نمد ص ءز،الزمّي، سر، ،j،'ليتق 

حيفائابمت،الأماريىل: )،/خآأ(س>سنزر'.-بر•  ١٢٢٠وررا«اللألكاديح: الأر'ل.نذكر.. 
حدثنانال: ؛ام)آ/آهآ(سطريقابيرالأحرصى، ورواءا؛نبطةح: غذكرء٠ مرإبرامم، الدموي١ 
٠خالد بن يقل عن لوح، بن لأمة — طريق س التالير الحايث، مر المش ورواء • به . ٠ نمش بن مسد 

.قزم.لأالزري.حدتا قال: 



خئu_^،، الآْينلأأا، العزيز إل نحاكك بمازا؛ انطلق نقالا: ج: شدة 
Iنال الأمين، العزيز إلئ حاكمه نالا.' بهذا؟ تذمان اين فقال.' رحلا. لنينا 

ؤإنه/ أمهاتهم، يهلون في وهم والغمرة، عادة اللهم اض كتب ممن فإنه فارجعا  ٢٨٢٢
مات.ثم شهرأ ذلك يعد فعاش : قالأ٤، / اض، شاء ما إلئ بنو0لم؛ به تمغ ي  ٨٦٣أم 

ملامةحدشلْ، قال! عزيز، بن محمد حدثنا قال! الفريايى، واحبرزا —  ٤٣٧
صحنٌ تال؛ الرنرى، ثهاب ابن ص حنٌ تال• حاب، بن ضل عن ردح ابن 

®ضضبارًفنبنمففىت قال أنه عوف بن ازّنطن تمد بن إبرامم 
ناله.الحديث هندال٨، وذكرنحوأمن .*، .وجعه.

الد.شس،١^١٠٠٣ بن الرحمأن مد ■ثدث١ ^٢: -محك ٤٣٨/ ٨٦٤٨
١٢ حدثتىر نال العاتكة أبي بن عثمان حدثنا ت نال مسلم، بن الويد حدثنا نال: 

سالهاحتصر لما المحنامت ين عيادة أباه أن عبادة بن اترليد عن حبيهب، ين سليمان 
اتقيابتي، تال؛ اجلوه، فلما وني، أجلتال: ياأتأوءأس، فقال: ا؛نهلااأ، 

)ط(.مائلةمن)م(، ; )ا(ااو؛ااا
القرآنش الواردة الخنئ الأسماء من لت االأمان'ا غإلءلعِة وجل، م  ٥١يدلك الضود لكن إذا )٢( 

اعلم.واش والتةمااعلم، 
التمحٍف.عجاب من وهند، 'سمعمو؛ا، )»ل(؛ )'ا(فى)م(، 

•حونا•.ا(فى)ط(: )٠ )٧(، )٦(، )٥(، )ط(. __).((، ر؛(»تال«: 
امم،ن)ط(.)؟(•تال•: اسلة،ن)م(،)ط(. راا(سا•: 

•ابةمدارذن•.)ط(: (>،)م(، ١١)

.إمطهأ:بضعف.٤٣٧
منسلامة، صه من اص صحة وتدذقلعواي صعق. ب ناد، ين مداه اين _J؛ س مخي ه: م٠ 

،ه[ ١ ■ ١٧ّة ان، وف: ٣( ٤ ٤ وتهذيب)؟/ (، ١٩١]تتريب)آ/ م. ٢  ٦٧ط مات مشرأ، الحادة 
تميم.ما والصواب 

صدوقئربق، اتا حالييكنن ين نتل اخي ابن الاير' أثلرزح حالي، اين ت لمح س ّلاط ابما؛ به و٠ 
٩١ آو٨ مح سة مات الناصعة، من كيه، من ؤاثمايحدث عميلا- يمي ٠ عمه من بمع لم ونيل؛ أوحام، له 
([.٢٨٩(،وسرإ/٣٤٣/١لءر.ب>ه.

•الرزي من ا'؛مظ طريق من الذكورأ؛نآ اِلديث، م يندنندم 
منممر، ثم الثام نم الدينة مكن ثبت ثمة مولامم، الأموي، خالد اير الأيبي، نبتل امح، 'نابي• س قل ن٠ 
وتهيب، ٢( ٩ / Y ) وتقرب ا ( ٣٣)_A المجلي ]ثمان الصمحح. علن - ٠١٤٤سنة مات ادمة، ان
<Y،>،>/U.])

ايق.انالحديث ني نندم أض«بم: 
.٣٧١ح: قي تخريجه مع عليه الكلام ني تميم ■ همن إٌثادء٠ " ٤٣٨



،وشرم حيره القدر تنمن همئ باض ومن ولن باض، ومن ص اض تقي ولن اض، 
الثيإصمعت ليحبميبك، يكن لم أحطأك وما ليخطتك، يكن لم أصابك أثما وتعلم 
•ال؛اراا دخل هذا غتر على ات فمن هذا، على ءالمحدر قول: ي. 

بقة،حدثنا I قال مصمئ، بن محمد أحبرنا قال الفريايى، واخ_برا —  ٤٣١
٢٨٦٠^■، UaPعن المائب/ بن اش عبئ حدث؛ىلآآ، نال؛ حدشلا،ساوية؛نسعيار، قال؛ 

أبيكوصية كانت كيف الصامت! بن عبادة بن الوليد سألت نال؛ رباح، أبى ابن 
عم/عتعالئ، اش يتقوئ أوصيك يابني، نقال؛ يعانى قال؛ الوت؟ حضره / حين إياك، 
تطعمولن بالي نومن لن أنك واعلم باض، نومن حتن تعاد اش تتقي ئ أنك واعلم 

•ومال وشرم؟ حترْ بالمدركله ومن حتن العلم، ودنبخ الإيمان، حنيفة طعم 
ماأن تحلم • نال وشره؟ حيره كله؛ي بالقدر أومن أن لي وكيف أبتي، يا • نلت 

امسممت إني بني، أي ليميبك، اكن لم أحطآك وما ليخطئك، يكن لم أصابك 
اكب؛ال: يارد<؟ أكب ما قال: اكب، قال: القلم، ٌالى الله خلق ما أول ®إن ول؛ م. 

الأد*.إلى هوكائن وبما كان بما الناعي ثللث القلم؛ي تجرى قال: القدر، 
Iنال سليمان، بن مالك أبوأتى حدشل'آا I تال الفرياى، -أخءأأرإا ٤٤٠

صالحأبي عن الساب بن عطاء عن عند بن منثز الولد-ءن ابن بب-؛عز، حدثا 
عيهزوفرماحى فربماسئ ٠ مودون كنانداكم ؤ تعاد: اض قول يي ماس ابن عن 

ومعيدأوكافرا، مجومتآ حلقهم حين حلقهم وكيلك ، •٣[ -  ٢٩]الأعراف؛ ه الضلألئ 
وصلألأ.مهتدين القيامة يوم يعودون وكيلك وثقيا 

)ا(،)آ(،)م(في)ط(:»حاوتا،.

صن..إض:  ٤٣٩
. ٧٩ح: ني تقدم ئاومام. صدرق نش: سدم ه: ن٠ 
ايايعة.من مجقبرل، ا يزيد بن معارين ت ؤيقال المصري، ا اكبميى شرح ابن ممتد: ين مامحيت • فيه و٠ 

بهايتقوي وغيرْ عطا، كثرءعن انرئ وطرق متابعات ل لكن ٤( ٠ ٦ / ١ وتهذيب)• ، ٢( ْ ٩ آ/ ]تقريب) 
.٣٧١•\/ا،ح: الإساد،سئتالإ:ارةإوهافيح: 

وتهذيب، ٤( ١ ٨ / ]تغريب)١ المادمة. من ثقة الكوفي، الثيباني، او الكندي النائب: بن الله د م٠ 
([.٢٣)م/•

•ا/ابمايخيءنالإءادة.ىمهبم:تقدمفيح: 
هناك.وتخريجه ؛ ٣١٧:فيح عيه الكلام تقدم • جدا ضعيف إٌ—ادء: ٠٤٤٠



/Tعلى/ أحبريا قال; الحارث، بن منجاب حدثنا قال) امانى، أخره — ٤٤١ ٨٦٦
شعاس ابن عن جمر بن ممد عن ثابت أبى بن جمب عن الأعمش عن مهر ابن 

[،١٧٢]الأمراف: ...ه ذببمهم'لا، محودمم ضآدم'س م، دبك أحذ يإف' ؤ ت تعالن اض قول 
يأسمائهمسماهم ثم الدر، كهس؛ةرآا ظهره من ذؤيته أحذ آدم، اف حالق لما / ت نال د أم ١ ١ 

وكذا،كذا يعمل فلأن ين فلأن وهنذا وكذا، كدا يعمل فلأن، بن فلأن هتذا ت فقال 
.االنار® وهؤلاء للمجة، هؤلاء ت فقال مضتان، ييدْ أحدهم ثم 

بنعلي حدثنا I قال إبراهيم، بن أحمد حدتنا I قال ، الفريايي، وأخر؛ا — ٤ ٤ ٢ 
/قال: ابنالمارك.، حوثاءبداف-وهو قال: ]الحن[لم؛نشق؛ق،/  ٢٨٢٢
٢ ٨٦٧٨-

«إنالهقال: ماس، ابن عن جير بن معيد عن موّن بن الزبير عن جريج ابن 
بيضاءمخلوقة نفس كل فخرجت - ججو . آدم يعي - الأيمن منكب صرب تعالئ 
مخلوقةنفس كل فخرحت الأيسر منكبه صرب ثم الحنة، أهل هؤلاء فقال: نقية، 
لهوا،لعرفة يه، الإيمان عفخ همهدهم أحذ ثم النار، أهل هؤلاء فقال: ، سوداء للنار 

وصدقوا،فأمنوا أنفهم، علن وأنهيهم كلهم، أدم ض طرْ والتصديق ولأمره، 

.٣٢٤;فيح تئدم كما • نراءتان وهما بالجع، ذرياتهم" أ )ن( الأصل، في )١( 
احرئ.نخة ولعلهافي وبعدماحرف)خ( ُكء~ة• بدلأس؛ 'كمثل* رن،• الأصل، هاض ش ، ٢١
التراحم.كتب في وكما  ٥٨٦فىح؛ كما •الخن• والصواب؛ النخ، جمح في ت •الحض• ، ٣١

«حاو'ذا«.رأ(فى)ط(:

صحح.إمتادءت ■ ٤٤١
عتعن،وف. . ١  ٨٣: فيح تقدم راكدلمى. الإرسال كتم ركال جلل، نب ثقة لأبن• اض بن حب ب٠ 

إيانل>فاا-؛مئكافياص.وكيلكالاعض. 
كلاما(; ١١١التمر)ا-/جريرم وابن (، ٤ • ٣ رآ/  ٨٧٦النآح: احمدني بن مداش روا• دءدس 

الثورالدن ني يوطي الرذكرْ للأثر. اخرئ عد؛»رق جرير ابن وذكر ■ V■ • • حتب عن الاصش ريق طص 
رملأْ،،ُءزا*إلناينابيحاتم•

صمف.-إمتاد•:  ٤٤٢

ب]j؛y الرابعة. عن نضمف ؤإلأ اكابعة محي يمي; - شرل ؛^(؛ ٠١١باء بن موس بن الرنير ; ب٠ 
رلماجدل.تابعا.([، ٣٢•)ا/\<ْأ(، 

وندمحعنك»اتقدم.عدلص، ارزميج: ب; و٠ 
٠٢• ٤ • ند،ح نندم • حانغل ثقة س'ّمح■ ابن بيإس م٠ 
.١٩•ح;في تقدم حافظ. ثقة الدورش، م إبزابم؛ م، احن• ٠

:( ٨٦رآ/  ٦٧: التكرئح الإبانة في بملة وابن (، ١ ١ ٤ التمر)آ/ في الطرؤ، جرير ابن رواء لغريجه: 
به• ءر،اب>،جرج• حجاج، طريق س ا كلام



وأثروا*•وعرفوا 
'ن٧٩علي حدث I قال الحارث،/ بن منجاب حدثنا ت قال —وا'خبرةاميايي، ٤٤٣

اضحلق ما أول إن قال: عباس، ابن عن ظبيان ابن عن الاغنش عن ننبر ابن 
اشالقدرقال: وماأكتب؟ ،، يارب١١قال: اكتب، فقالله: نمالنالقلم، 

رقعثم ، الماء علئ عرشه وكان الثاعة، تقوم أن إلئ ذلك قي يكون هورأ، مما تجرئ 
ظهرعلئ الأرقى محيحيت النون خلق نم ، السم—توات، منه دنتمت،رم؛ الماء، بخار 
عليها،.لتفخر فائها بالحبال، فاث؛تت، الأرضي، فمادت النون دتاءركتأال؛، النون 

٨٦٨آم حدتنا / قال: شيبة، أنجر بنر بكر أبو حدثنا قال: المزيامجر، وأ'خجرأا س ٤ ٤ ٤ 
عبامر،ا؛را مر نجاهد مر هاشم أبي صر الثوري عنرننتان الحراح، بن وكيع 
قبلعرشه علير امتوئ تعانى افه ررإن فقال: ، ، بالمدرأيتكلمون قوم له ذكر قال: 

يومإض كائنر هر ما يكتب أن فامجرم القلم، خلق ما أول فكان شيئا، يخلؤر أن 
القيامة،.

بنالليث، حدثنا نال: سعثد، بن هتيثة حدثنا نال: الفنيابي، وأحبرءا — ٤  ٤٥
بنعليربنرهمدافه عن، ، علي، نحنيبن بن، إبراهيم سدعن، بن هش-ام / سدءن 

خدلث،*.عبر يدلق، وصعك، حتئر بقدر، شيء راكل فال؛ أنه ماس ابن عن تماس 

٠)ط( من ساقطة )أ(ءهمات • ربُ ت أنال •' )ط( )ا(في)م(، 
ءفىاسرأ.)ه(فى)م(،)ط(:ءضمكء. )1(ني)م(،رط(:ءضقأ. )ّآ(فى)ط(:

آما.*ناك وتخريجه ، ١  ٨٣ت مرح نندم • موتوف صحح إصيادءت ،• ٤٣
.٣٥١زح;تقدم وتخريجه • هماص اين علن مرتوق • صحيح إمئادءت • ٤٤٤
حمن.-بم«: ٤٤٠

تقات.رحاله وبقية ،  ١٨٥فىح• تقدم بالتثيح، ورص ، ^^٠١١٣صدوق معدن ين ت يه ئ٠ 
المحح.عش ه ١ ١ ٨ ستة مات الثالثة، من عابد، ثقة محمى، ابو الهاشمي، عتاست الله،ن ءأد س ^١ ٠٠ 

٣٠([  ٠٧)U/وتهذيب (، ٤٠)X/ ]تقريب 
وذكرهتته. العجلي; وتال صدوق. الخثغية، ابن أيو0 الهاسمي، طاب آبي ابن علي• بن نشد ين براهمم إ٠ 

وتهذيب، ٤( ٢ / )١ وتغريب ، ٤( )a/ ]الثقات الجماعة. له روئ ٠ الخامة من ا الثنات ني حبان ابن 
)ا/بها([.

الإيانني والخلال اللف، عقاتد مجموعة صمن ( ١٣٨)مجراالعباد آنمال حلق ني البخاري روا• 
تأريخهفي البخاري إلن ( ٦٨٤)U/ التثرر الدر في الوًلي وءراْ '٠^<، ٠ ايث،• طريق من ب(  ٨٩رق 

•سم>ءقاسق ٢٢٧٥/٢١٣٦٦دردا•امح،بملةم، أبما• 



لماتائس كناس \/ 
——طن ^ءء^ءء^!ء^ءءءءءإ

^_،/ض َجلا، ن الحارث ش حدث ت قال \جوو\بي، ءوأخبرظ  ٤٤٦ ٨٦٩آ/
هماس،ابن عن جير بن سعيد عن الأفطس سالم عن شجاع بن مروان حدثنا فال; 
ررئغلأأحدنياصرإلأصسالإءان<وقال: 

حفصحدثنا قال; شيبة، أبى بن بكر ألو حدثنا ت قال السوايى، أ-خبرنا . ٤٤٧
المذر«.من والمحسرآ، ررالنجز قال: طاوص، عن ليث عن غياث ابن 

/Tحدثثات قال النسابوري، زياد بن محمد ين اض عبد أبوبكر حدنيا - ٤  ٤٨/  ٨٧٠
عنمعمر أحبرثا قال؛ الرزاق، عبد حدتنا ت قالا يوسفا بن أحمد و يحين بن محمد 

اقدر،.س وض' )رالنجز قال; عباس، ابن عن أبيه عن طاوس ابن 
٠الثبت والصواب ، إشرحُُ * رط، ، )م( غي ( ١ ) 

([.٢٢٠مادة)كس()أ/ لسن، )أ(اامحسء: 
حن.إمحئادهت ٠ 1 ، ٦ 

ثقات.رحاله رقيت . ١  ٢٣ت فيح تقدم • أوهام له صدرق، حجاع؛ ين مروان ت يه ف٠ 
االسادسة من ، بالإرجاء رم ، ثقة المانى، محمد أبو L مولاهم الأموي، عجلان ابن هو الأسست الم س• 

.٤٠٢:نيح مدم عابد. ثقة، ُض: ين رج س٠ 
السنةأهل اعتقاد أصول شرح غي واللألكاتي الإيمان)قاّحب(ا قي أحمد الإمام عن الخلال رواه تخريجه^ 

■V . ^ممن>ضصوانينتجاع• (: ٢٧٦/٢)٣٦٨وابن (، ٦٣٢/٤) ١١٣١ح: 

وبقية، ٧١ح؛ في تميم ينع ولم آخرا طJثه صدرق، حاتم، أبي ابن وهر ليث• •فيه: 
ثقات.رحاله 

طحفظه تمر فقيه، ثقة، القاصي، الكوفي، عمر، أبو ساويةاسي• بن طلق ابن باض ين ض ح٠ 
تتق-رسب• الحسماشة له روئ النمانتن، ئارب وند م، ١ ٩ ٥ أو أرع سنة مات الثامنة، مجن الأخر، في 

)ا/ا،حا(،وتهوم،)أ/ها؛([.
اكاليممعاإني،امه■ئف.وفيذعنابنهماسفيالحدبم، 

صحيح.إسثادم ~ ٤ ، ٨ 
-٠٢ ٥٨سة مات عشرة، الخالية من جليل، حافظ ثقة اليايوري، حالي بن اش عبد ابن ت يحص بن حمد م٠ 

([.٥١١وتهذيب)و/]تقريب)آ/ياآ(، منة. ّتاوثمانون وله الصحح. علن 
الحاديةمجن ثقة، حافظ بحمدان. العروق المابوري، الحسن أبو الأزلي، حالي ابن محومغات ين حمد ا٠ 

•( ٩١وتهديب)ا/ ]تترما)ا/بمأ(، منة. ثمانون آفروله ٦ ٤ منة مجان عشرة، 
،١( العباد)ص٨٣ أفعال حالق في والبخاري الصنمآح في الرزاق عيد رواء تخريجه؛ 

وامحفيالأسا،واكنات(، ٢٧٥)؟/fAVالإباتةح: في بملة وابن (، ٥٠٠ ZD ٩٧٠واللألكارح: 
وابنالمنير، وابن جميل، بن عبد إلئ ( ٠٣٨ رV/ المنثور الدر في السيوطي وعزاه ■ هنا مما بأطول ( ٢  ٨٧/ ١ ر 

لإصحاق.( ٨١رم/ العالية الطالبا في حجر ابن الحافخل وعراه • وصححه والحاكم الشخ وأبي حام آبي 



الاعلن،همد بن يونس حدسا ت قال أيفأ، المابوري بكر أبو 'صدتظ  ٠٤٤١
مسلمعمروبن سعدعن بن نياد عن مالكاأحبره وماأن بن عبداف ، ١ حدسال ت نال 

AVWTيقولون»لك اض.، أدركتسسأباب/ قال: عنطاوصاليمانيأنه، 
حتىبمدر، فيء راكل •' البي قال • يقول عمر بن اممه عبد وسمعت . يقدر® شيء 

 *،١^٧^٣•

ويرحدثنا قال شيبة، أنجر ينر أبوبكر حد'و1( ت مال الهميابي، ا'محارتا _  ٠٤٥
ولكنالقدر، من يغني، لا ررالندر نال: عباس، ابنر عنر طاومر عن حنغللة عؤر 

المدر®.يينع الدعاء 
عودمإسماعيرإبنر عود حدثناأبومنال: حذتناالمريايؤر، —  ٤٥١

،آاِماء حدثناأبوعواثةعنرعملهقال: حدثنامعتمربؤرمحلينان،/ نال: الجحدري، 
٨٧٢آ// أبغض نوم الأرض في ررما ت مال هماس، ابن عن متر بن معد عن الأب ابن 

ااأخرنا«.)ط(: ، ر)م( ١( ر

'it :حن.-إمحادء
وتهذيب، ٧( ٩ آ/ ) ]تقرب ة. اuدءمحن ا أوهام له صدوق البماني؛ الجدي نسلم بن يرو ت يه ف٠ 

ص/أ'أ([.
.٣٢،ادبن ذ٠ 

الصحح.في مخرج وهو ثقات، رجاله وبقية 
حلقني والخاري هها"آ)آ/ْإ*آ(، ح; صححه نى لم وم، ( ٨٩٩الوهلآ)آ/ ني مالك رواء لخريجه: 

،( ١٨الإيان)ذوني والخلال ، ٤( ١ ٧ رآ/ ٩ ١ ٣ : اJت٠ح في احد بن اش وهمد ، ١( ب؟ الماد أفعال 
وابناعرئر-ا/ْ>آ(، الن راوهنيفىالأسماد)ص\0(،وفي (، OA.)إ/  ١٠٢٧واللألكارح: 

بهّ. عزصروبزننلم. ءنزياد، •الك، جميعهم.نطريى (: ٢٨٢•هم)آ/بطآح: 
,صحح إسادءت - ٤ 0 ٠ 

.٢٠٢فيرح!نندم حجت. ثقة، الحمجيإ، سنيان آيي اتن م تفللذت ح٠ 
الصف.غير محو عليه أثق لم دضأج4: 

صمف.إمغادء: - ، 0 ١ 

' ١٨٢رح' نندم • صحتح ى سعامهم ممن ليس وأبوعوائة احتانمل، صدوق السائمات ين عطاء يه; ف٠ 
]تقريب-، ٥٢٤٨سنة مات العاشرة، من ثقة، معود. آبا ت يكمل بمري، الأن*ءدريت سعود ننامل؛ن إ٠ 

)ا/أي(،وتهذبرا/ا-آمأ([.
به،. عوائة. أبو حدثنا قال ئتيية، *لريق من آأاّرآآ/تماأأ( ح؛ السنة في أحمد بن اش عبد رواه ٌربجه• 

به.. أبوعوائة. حدتنا ت تال منصور، بن ّبد طريق من ( Y٢٧٤/ ) ٣٦٤ت ح أءالة وابن مقارب، بلننل 
•ايذر وابن منصور، بن سيد إلن ، ٢٦٢ ره/ التثور الدر ني السيوطي وءراْ 



———؛ت—ث

يعلمونلا أنهم إلا ذاك ا وم، ، اكدرثةل١ من فخاصوبي Jجيئونى أن من إئ 
./سألون* وهم يفعل، عما يأل لا اش ؤإن تعالئ، اض قاورْأآ؛ ماآ/د 

يزيدحدثنا فال; ثية، أبى أبوبكربن ■محدثنا قال; _وأخوّرةاميايى، 10'ا
أنهكانمعطاوسطوفالزمحر؛ أبي عن مد بن بممن أح؛ندا مال: هارون، ابن 

Avr/T  ،فعدلالحهني؟ ممد هندا قاتللطاوس: فقال / الجني، معد فمر ]بالست[لم
نالنال: اكائلئلأ؛علمر؛،؟ اش؟ علن اكرى أنأ، فقال; إب، 

أبايا طاوس; له فقال عباس، ابن علن لحلنا حنن ءلاوس ْع فحيل الزبير; أبر 
اذا؟مصاذعلا'ا قلنا; بعضهم، أروني نال; المدر؟ في يقولون الدينلْ، اس، عب

ءنمه«.فأدق رأمه ش يدي )رإذأأضع قال; 
أبوحدثنا قال; شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا قال; سأ'خيسرأاامدانى،  ٤٥٣

ابنمع حالآ كنت، نال; طاوس، عن ميسره بن اللالئv عيد عن الأعمش عن معاوية 
فأقرأبرأسه فأحد أحد؟ هنهتا منهم • فقال القدر، أهل فذكروا • حلقة في عباس 
بكبيزا علوا وسمن __ الأرض في ثمين الك؛اب ش إنرابل بمي إلى وفضيغا ز إبه; 

القرآن.في كداوأر، كداوآية ^مأضآية 

ااساكدرةفيالقدر،.وني)ط(: انيالقدرء، )ا(في)م(: 
•سم•.)ط(: )أ(في)م(، فيال_ت،ء. )-آ(فيالأصل،)ن(: »ذلرافء. )أ(فى)م(،)ط(: 
ماذاء.بهم *صانع )أ(في)ط(; يقولونء. •الذي )ه(في)م(،)ٍد(: 

.إض:صحح.، ٠٢
.٣ ٦ ; فيح تميم إمام، حاننل طن ثمن مواشنان: محمد: س بمص ر٠ 

مبملة وابن • لأ • • مادون بن تزيد من'لريمح، ٤( ١ ٦ )آ/ ٩ ١ ١ الّةح: ني احمد بن الد مد رواء كمهأبم: 
٣٥٦• وح • به • • هارون بن يزيد حدئنا تال،: اتر>ابارراق، بل رص من ( ٢٦٦)آ/ ٣٣٨ح: الإبانة 

/Y(٢٧٢ ) رررئاالألكا5يابز،الأول،تسلح:به. ّ مد. بن يعن ين شهاب، ابن طريق من
-الخ ٠ ٠ بالست، يطوف طارس بينا ؛ نال، عمرو، حدتنا نال،: يتة ابن *لريق من ( ٦٣٦/٤)١١٤١

،٥( ٢ ٤ تتمريّ_،)١/ ١ ارابعة من k ثمة الزراد، الكوفي، العامري، أبوزيد الهلالي، مسرة: بن اس، ءأد ٠ُ 
iYY/Y)،_^J،^j.])

■ ٢٩٢ح؛ني تميم ثمة، الضرير؛ عر معاؤية: م ا٠ 
(.^٣٧٦• المدرك،)٢; ني والخاتم (، ٤٢• )٢;  ٩٩٢اتح: ني احمد بن اش تمد رواء تخرس: 

اكورالدر ني الذر ابن إلن اليرطي وعزاْ . ؛٠ . معاوية. ابي طريق من ا شوطهما-كلاععلن ل: 
)ه1\س.



أ/،٧٨بن بهر / حدثنا ت تال إبرامم، بن أحمد حدثنا تال: _وأمرأاامياش،  ٤٥٤
بناش عبد عن مجاهد، عن أبوهاشم، حدثنا قال: شعبة، حدثنا قال: أسد، 

اكدري..يمني  ٠١بشعره لاحدت أحدهم ارلورأيت قال: عباس، 
ابنعند ءذكروا مجاهدأيقول: سمعت تال: بشر. أبا به فحدثت شعبة: قال 

لعضضتازفهااأأحدهم ارلورأيت وقال: ،، ناحممزأعباس 
٨٧٠٨ندثا / قال: حلنماأئوكرينبيتة، ةال: ق-ومرهمض، 00
آتيكأن أردت إني عباس: لابن قلت ت قال مجاهد، عن حثيم، ابن عن ثريك، 

لاوجعتأو وجهه، له ، لآسننإ،ربه ررلوأتيتني فقال: القدر، في يتكلم برجل 
رأسه.لأنحالسءمولأصهمد/

صحمهاوني)ط( ، اناحممناكمافي)م( هاثهاإلن: في صححت ثم ضحمزا، )ن(: الأصل، في )١( 
شدةمن ب الدم واحتقن وجهه احمر 'بمي • فوله الهاهس في الاحممان فنر نم ارفاحممنرا، ت إلن 

كأنهوركيه ض آ جالاسوئ نمل• . وشخص؛< ئلى أي: •واحتنزا؛ ومعز: . الغضب٠ 
]الهاة)ا/أإ([.بمهض.

.له ثحمو عا متيجد لم فإذا ، اتا0 الن يوسع •كان الأحق: حديث ني ومنه 
الأست،ت احرئ نخة في ينال؛ ■ الماموس هن اباص ن—رنافى نم لأسأت٠ ٠ )»؛،-(؛ )آ،فيرم(، 

صرمته.تقول: كما محامتاني، عممته ستا؛ الرجل ُست • ومعتن ، هامجس)م( هوفي ا ك
ُادةسم()ما/اآأ(لماللسان، ]انظر: 

صحم,إمغادءث - ٤٥٤

تقربل تبلها• ونل• بعةالاثتإن، مات ٠ناكامعة، ثبت، ثقة المري، الأمرد، أبو انم• أٌء هربن ب٠ 
)ا/ا''ا(،وتهن.,ب)\/^،([.

ونيمثداالطريق. من الظنٍة والرواية ، ٤ • ٢ فيح: نندم ءج،ءد، ني شعبة صنفه لكن ثقة، بشر• بر ا٠ 
بعر ثلا كان فإذا شنا• مه سمع اما تال: معد ين يمن عن ٢( ٦ ، ٢ حام)صْ أبي ابن مراصتل 

اعلم.واش صرح؛الّماععنا. فقار الضعف، 
منكلأهما (: ٢٦٧*،م)أ/طةح:وابن إهاأرآ/لأإ(، النةح:ني أحمد ين اث صد روا• سم*■■ 

معاؤية،ايي طريق من ( U٢٧٢®"؛؟)؟/ح: بملة ابن وروا• • نذكر• . حدقاابرهانم. ت نال ٠—يم *لريمح، 
يه.. عنالأعمش. ر'نطريقواصل، 

(.٦٤٤)،/ ١١٦٣ر«(رراهاللألكا5ينيشرحالآصرل،ح: 
.صعق فيه إمغادء؛ - ٤٠٠

■١ ٤ ٧ • ح م نندم كثيرأ، يخطئ صدوق، خرمحك٠ ت ب ٠ 
صنةمات الخامة، مجن صد-وق، أبوعثمان، ، ١^^٠ القارئ حيم، بن عثمان بن اش عبد (■ ٠٢٢س ا٠ 

(.٣١٤/٥(،ومحب)٤٣٢/٢ه.مب)١٣٢
طريقعن ٤ ْ ٢ ت فيح وتندم ماس، ابن عن مجاعد، طريق س ابق المالخ-ديث، في نحو• مدم دميجه: 

كذلك.نحو• عباس ابن عن طاوس 



الدمشقى،إبراهيم بن التحم!ن عجي حدثنا ت نال الفريابي، وأخبره —  ٤٥٦
هزاز،بن/ القامم عن الأوزار حدثا ت قال ، - لم مابن يخي - الوليد حدثثا ت نال  ٢٨٧٦'

٠٠٥١ا وحدر١ نمن التوحيد، / ظام ارالمدر ت نال اس، عبابن عن عزالوهرى، 'ع/ن 
وكذباض وحد ومن لها، انفصام لا الش الوثنن العروة فهي بالقدر، وآمزرآ، 

.للتوحيد؛١ ^ ٣١نقض بالقدر تكدسه نان بالقدر، 

تقال الصوفي، الخثار عبد ين ا-دان بن أجمد اممه عبد أبو أخبره أ—  ٤٥٧

اممنسالآمل.)ا(الواوفىس،وط«: 
(U« :__(T .»_:)مص«.ر-آ(فيرم(،)ط،

.إماد*; ٤٠٦

.سك •شخ ونال: ١(  ٢٣راكديل)U/ الحبح ني حام ا؛ي ابن ذم• *ران؛ بن التام : ب٠ 
عليقي: ولكن التدلس. بهة فانتنت هنا يانمدث صح ض اكدلس، كبر ثمة، نبم؛ بن الرلب د٠ 

أواه،، ٠٠نلدّة الزنري لأل ١ رمومحتمل دك، ني تكلم احدص لم ماس؟ ابن، لرنركام، اح 
حماستناِأ،و(ووى؛ابن ٤٠• فيالمدسرا،/ ذمالخانفل الملما،كما خلافبغ،ملن  ٥٨اُ ، ٥٦اُ 

سماحمد،يتمل سوات، عثر سهما تقدير. انل علن نتكون. ( ١٤آ/'رالإصاية الجمهور نول م كما 
أم.واش انرب، والثاني، ، عم، يند •دلس؛ لأنه تدليه؛ دبم—)، 

يريا•• ؛٠ • ■ م،ا؛ر،-♦اب (عنزضمن٢،؛ت،-ريل، ٢٧٠)T/ ٣٠١)؛،^^: ١١ردا،ا؛رابملةني،
:النةح ني احمد ين اه •،uJ ورواء ماس. اين، لا شهاب ابن نول •>، اي ثلويا- رآ/هأأ(  ٠٢٧ز،ح: 

حذنمايعضص\لأو'ذ'\؟يUJ: •لأأ(.ن>يز،ا؛يإنناق، رأ/  ١٢٢٤وروا،اللألكارح: ، ٩٢٠
صعغ،.صد ( ٦٢٣آ/ • ر ١ ١ ١ ٢ ستمرأنيح: ورواء ندكرء. . ماص. ا؛زا عن الررمح، عن اصمابما 

نظامالقتر ت وتال . ال0<س وشرها حيرعا كلها •الأمور ت يلفظ مجرنوحما عباس ابن عن نحره روي وقد 
ينعانى. وب الأوسط. ني اادراني، •رواء وقال: ١(  ٩٧الجمع)U/ في الهيثم، ذم• إلخ' ■ • التوحيد 

وانغلرالخماكااي،وسميج•■ال-ركر،وءوصمف*• 
صعغاء;وب ّمل. إّمادءث - أ ٤  ٠٧

ص. ايويث، ضعغ، رافع، آبا يكمن، المرء، نزيل ، اليني، الأنْارك، عويمر ابن، رابع• احنامل،ن ■ ته ن٠ 
([.٢٩٤را/وتهذيب ، ( ٦ ٩ / ر١ لتمريب • م ١ ه ' حدود في، مايت، اسة، اي
العمري،نتكون زيغ. بن محل. ين عمر ت أقه - اعلم راش - والصواب ركل.ا( ؛ ٠١١٧٥بن مجمد م، ءم • فيه و٠ 

•هناك وترجمه  ٣١٥'• ٠يهح التقدم الثمة ا حمامه بن، إسمامل عته الراوي 
٢٣^٢^ تندم ، غم••( نب، •خلل - حم، - بلد• '*ل ص ددابه /( ؛ناموانءءا'م،تصدوقا، فته؛ و٠ 

•اهلرعقلان م، وهر عمربن،عناعن وروايته 
وي؛نوسه ( ٢٦٨آ/) ٣٤٦ابن حمو يه مصزحأ حاء كما الأورام. هو نغررت بن الرحنن بد ر" 

كماواحد رحل عباس وابن محعل- بن صر وبتن • معضلا فتكون - السابق الحديث في •كما راؤيان هماص ابن 
.منقطعآ فيكون ْآاّ)آ/آ'آ؛(ا احمدح ين اه لعبد النتة في 

ساْفىح:يه• ٠ سطرضإنابليننئاص■ طة ابن رواء دميمين 
ءنل'ّنابرإمح،داغ-سمسمالمغري، يزيد-كذا- بت، معد بن ير ُلديق (•>، ٢٦٨ه؛م)أ/

•ا؛و، الالحديث تخرج وانغلر • نذكر• • • حماص ا؛ر، عنه - الديتة 



بنمحمد بن ، عمرأ عن عياثى بن إسماعيل حدسا نال.' بكار، بن محمد حدثنا 
T٨٧٧/بن اممه عبد / إلئ يرفعونه عمرو، بن التحم1ن وعبد رافع بن ؤإسماعيل يزيدرآ؛، 
وكذبسحانه، اممه وحد فمن التوحيد، نظام ارالمدر ينول؛ كان أنه عباس، 
كاسبالمدر، وآمن اممه وحد ومن للتوحيد، مضال؛ا للمدرأم، تكذيبه كان بالقدر، 
الوس*•العروة 

علئنتح شرك ررباب ت يمول كان أنه عباس ابن عن الإستاد ويه^،ا ٠ ب  ٤٥٧
.أيديكم^ علئ شركهم فيجري ، تحادلوهم فلا بالقدر، التكذيب الهبالة أهل 

/م١٢٥ذكره حضرنا ما الصحابة من جماعة عن ذكرنا وئد ادننخ•'/ بن نعمد قال، 
٨٧٨٨لاا"،ا-تنبامما واكن، الكتاب يوافق ما طن ض!_،، الرًن من ىكةلْا 

اذكلأم.عن ذكرناه 
علئردهم من إلينا تادئ مما السالمان أئمة من والعلماء التا؛عين عن وسدكر 

القدري،سممه إذا مما .، أبمف؛االصحابة. وهول، والقة، الكتاب يوافزرص ما المدري 
غير ٢٨كنلؤإن وأناب، تعالئ اممه إلئ وتاب دينه، راجع الخير؛ به أريد ممن كان فإن 

طY/ ١ ه / . وأنماه اش فأبعده ت نلاث، 

«ر ء« 

•عمروا.)١(ني)ن(: 
الترجمة.انظر العمري. وهو؛ 'انيدا. اطم؛ والصواب-واف النسخ. جمح في كذا )٢( 

»ننما«ّ)ط(: )أ(في)م(، »اا،ندر«لأ )ط(: دني)م(، )ن(• )٣(كذافيالأصل، 
ّانطن.نالأمل.)!(الواو: >ط(. انطةس)م(، )ه(«ءك،نء: 

•يك•.)ط(: ، في)م( )٨( يوافق•. ما رعلن )ط،؛ ، في)م( ، ٧١

اض.ب،-إساد،:ك_ ٤٠٧

١٢٦وروا«اللألكارح: يه. ٠ •ْمأ)ر/-يآ(س>ضايننئاش. روا،اينطأنيالإبمح: دير،جه: 
فيكرم.. ءناينء؛اس.ءنحتس؛ززوابم، ، ^١٥ين الثابر طريق ،•>، ٦٣ر؛/'



^_؛ث؛ب!؛يتشث

/rئئ_؛اب ٨٧٩
عليهم١^٥ من وغيرهم اكامن ماذكرعن 

صنفاالمدرية من وإياكم.أن اض اعلموا.رحما اش: رجمه الحسن ين قالننجمد 
علنوكدبوا الخن، مقولون: هنذا؟ ميمكم في إمامكم من لعقهم: نيل إذا 

.اكدريةل١، مدب عن الخن الكرم افه وقدأجل الحس، 
عليه.ادعوا ما خلاف الهن عن تذكر ونحن 

نحماد حدثنا نال سعيد، ن نتيبة حدثنا نال الفويايى، اجميحمزا ء  ٤٥٨
مجانبافكان الكوفة، أهل من رحل علتنا قدم ت نال ، الحداء حالي عن زيد، 

عنمئلل'آا أو الرجل، فأله لقبه، حنن القدر، مزرأ، عنه يلغه كان لما للحسن، 
،[ '  ١.١٩  ١٨هود: ] ه حفهم وليلك دبك لحم من إلأ * محتلمن يزالون ولا ؤ '■ الأية هنيء 

الحنةأهل ®حالق قال! حلفهمب<؟ وليلك ؤ قال; ، اض، رحمة أهل يختلف، ®لا تال 
•الحس" عن ئبءلْ، ذلك مد الرجل فكان للنار، المار وأهل للخة، 

 /T •حدثنات قال شيبة، أيى ن أبوأكر حدثنا نال الفريايى، —  ٤٥١/  ٨٨
افقول • للحن قلت قال الرحمن، عبد ن منصور عن علية، ن إسماعيل 

®الناسال: ق، [  ١١٩. ١١٨: ل٠ود ي ربك رحم من إلأ * يزالون ولا ؤ الئ: نم
مختلف،؟غير ربلث، رحم ومجن ب، ربمك رحم من إلأ ؤ ، سنن® أديان علن مختلفون 

وحلقللنار، هؤلاء وحلق للجنة، هؤلاء خلق نعم، قال: ه؟ حلمهم وليلك ؤ تلتر: 
سلاب،لا'،».هؤلاء وخلق لأتننةرْ؛، هزلاع 

نيزيد حدثنا قال؛ اراسهل، أبوأمية حدش نال: الفريابى، ؤأخبرئا - ٤٦٠

>الإعادة عن يخي مما ٣ ١ ٤ ح؛ عند القضية هنيء علن التعليق تقدم )١( 
الحس،.•سئل ني)ط(: )٣( «في•. )آ(فى)م(،)ط(:

ورمرواضحن؛(، r/Y) ١٦وكيلك أيلكوبأ، )م(: )ن(، ر،(فىالآصل، 
لعذابه■.. •لرحعته. )ط(: )ا(نيرم(، )٥(، المن■ 

.٣١٤ت تخريجه ّع ت؛تم * صحح إمغادءت - ٤٠٨
.٣١٣ت فيح تخريجه *ع تميم • ُءس إمئادءت  ٠٤٠٩

.إساد•: ٤٦٠



لجعلربك ولوشاء ؤ I تعالئ نوله في الخن عن مبارك، احبرو1لا٢ ت نال هارون، 
T٨٨١/ يحم س إلا * ننجز / يزالون دلا ؤ الهدظ، علئ ت نال تا،  ١١٨ل*ود؛ ه واحده أمه الناس 

ؤولذسيمام'بلآ،،»أهلرح,ةاشلأيخكون*، قال: [، ١١٩ربكهلءود:ماا./
ضم«.ررللأخلاف نال: 

بنبقية حاJثنا قال: عثمان، عمربن حدسا قال: الفريايي، واخبؤه ء  ٤٦١
ونضيالملم، جم قال: الخن، أبي بن الخن عن عز،ثور:نيربد، الويد، 
عملمن ومعادة الرمل، وتصديق الكتاب، ؛تحقيقل٣، المدر، رم ، المضاء 
T٨٨٢/مناطهل؛ا وبالتبرئة/ اشسمتن، من بالولاية واعتدئ، ظلم من وثناوة واض، 

د٩م/ / . للمشركن٠ 

٢٤٦  I - بنحماد حدثنا قال: سمد، بن قتسة حدثنا قال: القزيايي، وا'خبره
أحاوثا•.)ا(»ي)ل(،)م(،)ط(:

)أ(فىاكارإلمد«سأثبامال:
فريقافلايختلف، يرحم فريقآ نرشن؛ •حلتهم ماس؛ ابن تال • علته عاهم إلن ير"؛ع ال '"*دءا؛ 

٠فيأختإلفاا يرحم لا 
لأل٠ قال; الزجاج. واحتاره ايضأ، باص ابن ناله ، والماد؛ الثترت إلن ير-؛ع انه اك—امرت 
•ءنى«ممعن: •ولذلك• توله: في •واللام جرير: ابن نال وثغاو؛• ّعادة إلن ٠>دي٠م احتلأفهم 

تالفر)إا/أأا(ا.
ها.وموالذكور الخن، عن مارك، روا• ■ الاختلاف ائهيرجعإلن اكالث؛ 

والضحاكومجاس عكرمة قال وبه ماس، ابن عن عكرمة، رواء • الرحمة إلن يرجع أنه الرافع؛ 
يرالزاد ت انغلر • ديتهم" ني يختلفون لا الذين حلت، ولرحمته • العنن *—ذايكون ذءف ؛ وق~اد؛ 

لأ؛نابرذي)ل/؟'آا(.
اظس)ن(.,)ل(لغفلالخلألة: •كًمح". وفي)ط(: )م(فيعامش)م(، 

ترجمة.احدل لم الرا-ض؛  ۶١اُ ته؛ ن٠ 
بوو$اصاحد: الإمام نال لكن  ٥٩فيح: تندم ُيوي، يدلس ءدرق، نقالة: ب١دكت٠وابن ر٠ 

لالتهنب0ا/عآ(ا.لأ•. يحتج الخن 
وعزا.م . فضالة. ابن عن :روا.ابنجريراسريمامِ)آا/مألا(س>ضوب 

سمنيمحاكدد)ل/اه،(إداينابيحاتم،وابيص.
.صمنس إمحا؛ادءث  ٠٤٦١

.١٢نندم؛يح؛ ولدعنس■ ، ١٢١٧محآ؛ ل؛ ب٠ 
.٣٣•: فيح نندم ءدُء،.مرالحمي: روسءدان: ص٠ 
.٨٦تتدمفيح: موالحمي: مرتن،0،•؛ ر٠ 

به٠ ء عثمان بن عمرو حدثنا نال: الاحرص، أبي ُلريل أ(«ن  ٩٨آآ/) ٤٣٢:بملةح ابن ردا• د'ربمهت 
=صحيح. -إمتادءت ، ٦٢



االإملأماا،كمر ففد يالقدر كمر ررمن ت يقول الحس سمعت ت قال عوف، عن ويد، 
م/ونيقدر، الآجال وقم بندر، فحلمهم حالقا، حلق تعالئ اممه ررإن ت نال ثم  ٢٨٢٦

.بقدر* والعاقية والبلاء بقدر، أرزاقهم 
ئال!المقدس، بكر أبي بن محمد حدثنا ت قال المنياُى، وأخ_؛ارنا —  ٤٦٣

إلأ٠ بمالثن علمه أنتم ما ؤ ; ٢ ةال١١ الخن عن حاليالحداء، عن زيد، ن حماد حدتنا 
إلابضلالتهم يفتون لا »الثساءلين : قال ؛ا، - ١٦٢]المافاتء: ه الجحيم نوصال 

الخحيم*لآأ.يملئ أن له اطه أوجب قد من 
/Yقارنالهروى، اممه همد بن إبراهيم حدسا قال؛ اكزيانىر٣،، وأجمرنا "■ ٤٦٤/  ٨٨٣

قالتI قال الحسن، عن ، الحداء حالي حدثنا قال؛ إبراهيم، بن إسماعيل حدثنا 
١٦٢;]المافات ب انبمحم هوصال إلأس ٠ بمانبئ عتب أنتم ت ؤ تعالن؛ قوله أرأيت، !  ٢٢لهل

الخحيم«لن.يملن أن عليه ي من »إلأ قال: [؟ ١١٣.
أحبردالْ؛قال؛ اممه، عبد بن إبراهيم حدثنا، قال؛ الفريايى، وأخو|رأا —  ٤٦٥

)ط(.)م(، من مانطة ت )أ(ارقالاا
)ط(.ّاقطةس)م(ط )مأ(ءلهء: ومخطأمطبعي. ءالفراب، )آ(في)ط(: 

.٠حالJناء )ط(ت )ه(ءي)م(ا والإمتاد. النص بنفس الحديث هنذا كرر 

٠ ٥٣' /،C تقذم باكع• رص ثقة، ت البمري جمتله أيي ابن هو عرف- و٠ 
.عونا. ممعت ت نال الأقيالي، مروان بن محمد طريق من ( ٢٨٨)T/ ٤ ٠ ٣ ت Jطةح ابن روا0 تعؤيجه: 

.حماد. حدتنا ت نال ممن ن بصد طرس من ( ٢٩٧ت مرح منه الأول الشطر وروئ نذكره. 
محدالث ٤٦٨وّيأتيفيح; به. . )آ/ألأ(من>يقمني.  ١٢٥٥ورواْاللألكاتيح: نذكرء• 

ؤإمنادآخرين.يالفظ 
.٣١١فىح!تقدم وتد • صحيح إمئادءت - ٤ ٦ ٣ 

سمص٠واينش•
عنعثة، ابن حدقا ت تال إبرامم، بن يعقوب طريق من ( ١ ٠ ٩ ؛ ٢٣)اكنسير في جرير ابن رواه تخريجه؛ 

طريزمجن ( ٤ ٤ )آ/ والتأرخ المعرفة في والقوى ، ( رص٠٨٢الزهد ني أحمد نحوه وروئ نذكره. . خابي. 
.( ٥ ٨ ١ / ٤ ) الشلأء أعلام سر أ وانظر • الخن عن ٠ عون ابن 

صمحح.إستاده؛ - ٤ ٦ ٠ 
ح؛في تقدم , والسماع هنا صرح لكنه الخفي، والإرسال التدليس كثير ثت، ثقة يبر، ابن هو ئنيم• ه٠ 

٠ ١١٥

مالتتال: حمد، ص ملمة، حئادين طريق ير)مآ/يا(ءن اكفجريرني اين دواْ دسمبمه؛ 
نذكر... الخن. 



سإلا * بمايث خب ألم ؤ، • تعالئ نوله في الخن عن منصور، أحبريا نال.' هثيم، 
٨٨٤آ/>ؤإلآمنهو ممضالمن، عاليه/ رالتم يقول: آ.-ا-م-ا[، الجحمب]اكافات; ال صم 

'ن٨١/ الخءح>ماا. يصش ، أنهل١ تعالئ اض علم ني له مق من • ه الجمم صاد 
نال:القواريرئ، عمر بن اممه عبيد حدثنا نال: الهميا،ى، ؤأفسرئا -  ٤٦٦

طT/ ١ V ِ ني خيبة أوهمت حرجت. نال: ، الحداء حالي حدثنا قال: زيد، بن حماد / حدثنا 
الحسن،وقال الحسن، قال يقولون: هم فإذا فقدمت، القدر، في يتكلم لا والحسن 

آدم،عن أحبرني سميد، أبا يا فقلت: قال: ، منزله.عليه ودخلت فأتيته، 
حماد:قال منازل؟ أبا يا هندا ما قال: حاقل؛ا؟ للأرض ١^٣، حلى، ألل«ئماءلى 

أحّت،إني سعيد، أبا يا قالت،: قال: مسائلنا، من هلذْ تكنلْ، ولم حالي: لي يقول 
منيأكل فلم اعتصم لو أرأيت ؛ الل٦، ة، خلق.للأرض يل ال؛ نأعلم، أن 

T٨٨٥/خلق. للأرض لأثه/ منها، يأكل أن من بد له يكن لم قال؛ النجرة؟ 
بنمحمد حدثنا قال: الحنائى، محمد بن يحين أبوزكريا ~  ٤٦٧

خرجت،قال: ، الحداء حالي عن زيد، بن حماد حدثنا نال: ، حمالب، بن عبيد 
أبايا فقلت،; فأتيته، القدر، في كالم قد الهن إن : فقيلأ٨، قدمت ثم لي، خرجة 
أحب،إني فقلت: منازلل٩،؟ أبا يا هندا محا قال: الماء؟ أم للأرض خلق آدم سعد، 

ارلمنال: الشجرة؟ من يأكل فلم فلواعتصم قلت،: للأرض، نال: أعلمه، أن 

•_«بحذفب.)آ(فى)م(،)ط(: •آن«. )ط(: )ا(فى)م(، 
•أمء.يعدها يأتي التسرية همزة لأف وهوالأفصح؛ ، ءأمء * في)ط( )٣( 

اولمكنضا،.)ه(في)م(:)أ(ساةطة4ن)م(،)ط(. 
له،.قيتق ارقال،ت )ءل(ت رم،، وفى •٠' ■ نلت،ُنال،؛ ت في)ن( )٦( 

ءفقللي«.)ط(: ص(في)م(، ث•■ «ةال،: )ط(: )ب(في)م(، 
١(.٢ ١ بطة)آ/ ابن هد كذلك، وهي ، اماركء (في)م(: )٩ 

٠إمتادءت ■ ٤٦٦

.يه . . حالي عن نيد، ين جماد طريق من ( ٤٣٧ / ١ ٢ )عون اث اروم نى سننه ني داود أيو رواْ 
و4،. حالي. عن عثة ين إنمابل طريق ه1هرآآ/حآآأ(من آحسدفياتح: بن عبداه ورواه 

٩٢٣(،ح:٣٨٩/٢)٤٠٧(،ح:١٢١/٢ر١١٨،١١٠نيالأح:را! امختم
(٥٦٦)T/ ١ ٠ ٠ ٦ ■ ح اللألكاثي ورواء ■ يه • • نيد بن وجماد سلمة، بن جماد عن طريق عدة من ( ٢٩٤)آأ/

فذكره.. حالي. حاوثنا تال؛ ُنطريقوبببنحانما 
المايق.الحديث في تخريجه وتقدم • صحح إمثادءت - ٤ ٦ ٧ 



•حلق* للأرض لأنه ؛كنلا،بملسأنهلب، 
ئال:/ اكوني، الحار عبد بن الحسن بن أحمد اش عبد أبو ^٢^^٢٢ -  ٤٦٨ ٨٨٦ ١٦

قال؛الأحول، عاصم عن زكريا، بن إسمامل حدثنا قال؛ بكار، بن محمد حدثنا 
قدرتعالئ اض إل - ْرتين - بالحق كدبح فقد بالقدر كدب ررمن ينول؛ الحس ممعت 

فقدبالمدر كدب فمن معافاة، وثير ممحيبه، وثير بلاء، وقدر أحلا، وثير حلقا، 
.لقرآن، كدب؛1 

أتهزعموا إل الضمن؛ عالئ اك-درية دعوئ بهللت النسزت بن محمد ثال 
يعيدأ،صلألأ صلوا لفد الحز، علئ ويكذبون الناس، علن يموهون إمامهم، 
مبينا.حسرانا وحسروا 

٠٠

لم،.ءإنه )ط(: ني)م(، ا ١ ر
اخرنا«.»قال:)آ(فى)م(،)ط(:

 A صحيح.إميادءت - ٤ ٦
سالمنادي عمادة بن عريان تابعه لكن ؛ ٥٦فيح؛نندم • تلثلأ يخش محلونا دم؛ا؛ ين اّغنامحل • ب ٠ 

وغيره.قتادة تابعه كما يهلة ابن 
الخزءهنذا وروئ •مآ)اا/هاا(،  ٠٨٥ت ح -منه الأحير الخزء - المش في الرراق عجل رواه تخؤبمه؛ 

٣ ٩٣ح; الإبانة في بعلة ابن ورواه الرزاق. مد >__ عن ٤( ٢ ٥ )T/  ٤٩٣ : النةح في احمد بن مداض 
)آ/أوأ(سموضإّادس.وتيح: ٤٢٢

عناللألكام ورواه يه. . عاصم. حدثتا قال: المراري، معاوية بن مروان ملريق )أ/ههأ(ٌن  ٤٣٦
>شن:ح،ْأا،ح0ْأا)؛/أحآ(.



٨٨٧/r
سيرينابن 

المدعي،محمد بن أحمد عثمان أبو ، ١ حدثنال ت نال الفزيايير، \خبر>ا —  ٤٦١
عثمانعن ثميط، بن اض عسي حدثنا ت نال حرب، بن متمان حدتنا قال.' 

٣٨١٧>فولالاسفىاكلر؟، ٠قالل: سرين، ابن علن »دحالت/ \شومأص.• 
ماعلن يزيد ما فقال; الأرض، من شينا فرنع نال: ذالم^درمارددتي، تال: 
بهيرصئ وما وطاعته لمحابه وفقه خيرآ بعد أراد إذا تعالئ اض إن هندا، مثل للثه أمحول 
له،.ظالم غير عذبه تم الحجة، عليه اتخذ ذللت، غير به أراد ومن عنه، 

T٨٨٨/ أبى، / حدثنا قال: معاذ، بن اطه عبيد حدثنا محال: المريابى، وأخبرئا — ٤ ٧ ٠ 
نمالئاممه أن نوم ينكر ®ما قال: أنه، محيرين بن محمد عن عون، ابن حدثنا قال: 

ءالمثسآة5تبه؟ؤ
بنمعاذ حدثنا تال: معيد، بن محتيبة حدثنا قال: الفريابى، واخبرنا —  ٤٧١

سرينبن نحني ،-إلن ٣١أكرم ®لمكنأ؛غص-أوقال: قال: عزابزعون، معاذ، 
.اكدريت٠ هؤلاء من 

أبي،حدثنا قال: معاذ، بن افه عبيد حدثنا قال: الفريايى، واخبرنا — ٤ ٧ ٢ 

»المس«.)ن(إضائن; رآ(فىءاشالأمل، •حدش• )ط(: )ا(فى)م(، 
•آسضومْ•.وفي)ط(; »اوم،•، )مآ(فيئش)م(: 

٠-همن إ،سادءث  ٠٤٦٩
الإنتا،عف ءاورأ صدوق، يان، ى ام يتاو: المري، صرو ايو الم؛ يم م<ن ن ص، ؛ ب٠ 

.١([  ٥٣)U/ وتهذب i ١( ٤ Y/ ) لتترب ه. ١ ٤ ٣ منة مات ة، الخاممن بالرآي، 
]تتربم.  ١٨١سة مات التامة، من ثمة، المري، الثساني، عجلان ابن ذ-بل: س ا،ه ا ٠

وتهذب)لأ/خا(.را/،آْ(، 
بكة،ت أست، : وuل (، ٧٣والخديل)T/ الخرح ز م ر ابن ذكر، اسم: سد ين -مد ا٠ 

•صديق• دم 
يه.. حدقاضسن تال: آه؛رأ/ّآ"'آ(-ن>صالاسي، دمبمتروا،اينثح: 

صحح.إمتاد•:  ٠٤٧٠
:رمه عرن ابن عن جماد، طريق "اآ*ه)آ/؛أ؛(من تالثاح قي احمد بن الد مد روا• ٌمهجهت 

اشيثآء.شيءايدل: أكل 
■حرجه.من علن انف لم • صحح إمهادءت - ٤ ٧ ١ 

كصايقه.تخريجه^ صحح. إمئاد•:  ٠٤٧٢



كدا|دادسدعاتك \

نومس سيرين بن ، ١ محمد؛ إلن أبغض نوم يكن ®لم ت تال عون، ابن حدتا قال: 
tf٠ أحدثوا ما القدر هندا قي أحدثوا 

معاذ،حدثنا شيبة، أثمي بن أبوبكر حدثنا ت تال الفريايى، وم؛رم — ٤  ٧٣
زىاخصما / رجلن عن سترين بن محمد رجل أ-تحر : نال عون، ابن قال:  ٨٨٨٩

مالنعم، الأحر: مال مر؟ بقدر الزنا، أرأيت لماحبه: احييا نقال المدر، 
رروافقرجلاحيآا.محمد: 

معاذحيننا قال: شيبة، أض أبوبكربن حيننا تال: واح؛أرتاالفريايى، . ٤٧٤
ابنسيرينرم-أنمكانيرئعنمحمد-ضت أ؛مردارآ،ابنعون، نال؛ معاذ، ابن 

أهلالأهواء./أنأّرعالاسراة: بماآ/'ل 
مطرفينساش ٨٩آ/• 

نال:البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد أبوالقاسم تنار؛، حاو _  ٤٧٥
حدثنانال: سلينان، بن جعفر حدثنا نال: القواريري، عمر بن اش عبيد حدثنا 
وبينتع_الئ ربه يدي ملض؛؛ن آدم ابن فإذا نفلرت، نال: أنه، معلرف عن ثابت، 

إبليس.به ذهب تركه ؤإن عصمه، يعصمه أن تعالئ الله ثاء فإن إبليس، يدي 

•يدسا•.)أل(فى)م(،)ط(: ابنسرين•. 'بمي؛ )ا(في)م(،)ط(؛
حدثنا،.ءمحال؛ )؛(فى)م(ت • سترينُ بن ُمحمد )ط(ت رمآ،فىرم(، 

صحح.

فيكره.. معاذ.حدتنا ت تال أيه، طريق من ( ٤٠٨)t/ ٨٨٩ت ال1نةح ش أحمد بن اش عبد رواه تخره>بمت 
صحح.

^^ئآوثْالآةزكض:
روابن حنني ين عند أحرحها: الزيادة وهنده . [  ٦٨الأسام: ] تهزه فاعرض آياتنا م يخرضون اكس وأنتن إذا وؤ 

اكلأ،)؛/ا-أ(.متراعلأم وانظر: . ٢(  ٩٢الثوررم أنمن في التوطي قال وأبوالشح: حام 
صحح.إمحئادأت  ٠٤٧٥
حمادتابعه لكن ، ٤١ح: في نندم يتشح. كان لكنه زاهد، صدوق الصثميي، وهو بن جطر * ته ن٠ 

(.٣٠٠)T/  ١٤٣٩^٠^٠-؛: صد كما 
وماثة،وعثرين بضع سنة هات ا الرائعة من عابد، ثمة i البصري محمد أبر البنانى، أسالم محوابن ابمتsت د٠ 

•([ ٢ آ/ ر وتهذيب ، ( ١ ١ ه / ١ ]تقريبَر - وثمانون ست وله 
٢١ ٥ ٦ ح: اللألكاتي ورواه به. . ثابت. عن حناد، طريق عن ( ٣٠)t/•  ٤٣٩ح: بطة ابن رواه ت تخريجه 

٠به . حعنر. حدتنا تال: نير، بن ئظن طريق محن ( ٦٨٢)٤/ 



٢٨٩١; محمد / حدثنا iالل٢ا; الصاتى، يحث بن يح؛ن أبوزكريا احبرءر١، —  ٤٧٦
هند،أبي بن داود حدثا ت تال زيد، بن حماد حدسا تال: حناب، بن عنيد ابن 

نصير(.ؤإليه القدر، إلئ نوكل )لم مطرق: قال قال: 
٤VY  — بنبثر حدسا تال؛ الححدرى، أبوكامل حدسا تال: الفريابى، أخبرنا
نوكل*لم حؤك؛ مال اكدر، ذكر قال: هند، أبي بن داود جدثنا قال؛ المضل، 

نميرا.ووجدناإليه إليه، 

٨١٢آ/إياسينساويت 

حدساتال: حناب، عبيدبن محمدبن حدسا قال: أخبؤنأالمرياض، _  ٤٧٨
يقول:معاؤية بن إياس سمعت، قال: الشهيد، بن حبيبا حدسا قال: زيد، بن حماد 

•ءو' )٢،فيالأصل؛ اوطسأ•. رفي)ط(: احدثناا، !ا(في)م(؛ 

عنباخر؛، يهم كان عنتن، ثتة المرى، ابرمعد- ار؛ - ابربكر مولاهم، الئ-ثرى، اض ين اود د٠ 
([.٢٠٤آ/ ) وتهذيب )أ/هّآ'أآ(، ]تقريب تبلها. ت لّيل ١ ٤ ٠ سنة ٌات الخامة، 
نظرف؛لفظعن قتادة، عن مجعمر، طريق من •أ)أأ/أ'آأ( • ٨٩ت ح الصنف في ارزاق عبد رواء ؛مبمه• 
يناث مد وروا. مْرف. عن الممر يديل سرعن طريق من 'آ)اا/ْآا( إحه"رح ودرا• مغارب، 
ننسمن ورواه • به • داود.هثبآ، حدثنا أيي، حدتنا ت أ(دال  ١٢)t/ ٨٩٩ت اوسةح في احمد 

١)T/  ٤٤٣يذح; ابن دررا. دفىالإءان)يى-بمأ(. النلأوءنالإيماحاسرض: 
•ادن منًلريتيءدارذان،ال ٤٤٦رح: ، ٤٤٠ورح؛ ؛*■ • - داود ص -غثان، 

آوت منت مجان الثامنة، من عاطو تت ثتة المسرى، آيوإصتمامل الرئاثص. لاحق ابن النندلت ئربن ب٠ 
.([ ٤  ٥٨/ ١ ) وتهذيب ، ( ١ ٠ ١ / ١ ر ]تتريب • رماتة وتمانتن مح 

.٤٣٣رح;نندم حافظ. ثتة نتن، بن *وصل الأبمش'ري: كامل ام ر٠ 
المابق.الخديثأ ر تميم تميجع: 

.إساد،:محح. ٤٧٨
العاصي'واتلأاوعرحطأ-المرى، المرتب؛ دم - ابوواث اينهمةينإياسالمرر، س ،اس ل٠ 

([.٣٩•ونبمدسرل/ ]مريب)ا/يح(، ماتّةأ؛آاه. مزالخاما، ثمة، الشهرربالدكاء، 
.٢٩•: _،؛_،•حمببمح،الض•؛ د• 

كلأيا)1/\ا<\.(:  ١٢٨٠واللألكارح: (، ٤٢٨/٢)٩٤٦بنابراثح: تمد'اش روا. سمد: 
من( ١٩٢الإ؛ان)ق ر ا-يلأل وروا. ّ به ١ زيد. بن حماد حدثنا ت نال المعرى، يزيث. بن الد مد طريق من 

من( ٣٧٤/)Y  ٦٢٦ح؛ الإيانة م بطة ابن وروا. • به • • زيد بن حماد حدثنا نال: داود بن ميمان ٌلريق 
المشين محمد طريق مآآرأ/،لأآ(ُن ورح؛ • نل-كرْ • ■ الشبميد بن حس، حدتا '• ؛ال،مثع، ءريق 
طريقن الاعتماد)صْآ( ر المهني ورئاء بهكمامايدبث،اكاز. ء • صن بن سران حدتنا نال؛ 

؛ذكره.يه، . بد. س>مادس حدتنا ت قال إمحاق، بن إممامل 



قلت;; نال/ القدر، أصحاب غير ، الأهواء أصحاب من كله يعتلي أخاصم لم آح/ن 
له،ليس ما الرجل ياحد أن ت نالوا هر؟ ما العرب كلام في الظلم عن ررأحبروني 

شيء®•كل شّ فإن ت فقلت ت قال 
محمد- بندار/ حدثنا قال؛ الندار، إسماعيل بن محمد بكر أبو حذاتتا —  ٤٧١ ٨٩٣آ/ 

Iقال النهيي، بن حبيب حدثنا ت نال عيئ، بن صنوان حدثنا I بنار-نال ابن 
ماإياس: فقال هندايتك1مفىاكدر، : فقالوانناوئة، بن إياس إلن برحل جارا 

الباد/ اممه ؤإن ونهاهم، العباد أمر ند نمالئ افه ارإن أقول: قال: تقول؟ f آ/  ٢٨
؛لئ،قال: تعرفه؟ أولا تعرفه الظلم، عن أحجرنى  ١٠: إياس فاللا،له ، ثبنا* 

مالهأحد فمن قال: له، ليس ما الرجل ياحد أن قال: الفللم؟/ ما قال: أعرفه، د آ/ ٢ ٠ 
الآنءر؛تالظالم*.نالإاس: لا، !تال: ظلم؟ 

٨٩٤٨

أبوحدثنا قال: ثيبة، أبي بن أبوبكر حدثنا قال؟ البريايى أحبرئا — ٤٨٠
إلأوالإنس الص حشإ وت ؤ أسلم؛ بن زيد عن جريج، ابن همن سميان، عن أسامة، 
أومعادهااأ'آا.شقوة من عليه جبلوا راممارأ، قال: "يا، الداريات؛] ه لمدون 

/Tبنحفص / حدثنا قال: سعيد، بن سويد حدثنا قال: أخبرناالفريايى، — ٤٨١ ٨٩٠

«u«.)ط(: )آ(فى)م(، اسالله«. )ا(في)م(،)ط(: 
طومابالصودي ل؛همرا ^٠ ١١٠معناها؛ ش ماص ابن م، وءثرْ اتجرى ددوئ الأية' تماص احد هلذا  ٢٣)

زي:ابن عن كير ابن وذكر . ١( ٢ / VUالشتر)ز مُر ابن رجحه الذي *و دهنذا ، كرما• او 
والراجح.واف٤([. • ١ كثير)U/ ابن لشسر »إلألأمادة«. بنانس: اربح وص 'إلألمنون«، 

•والإقرار للمعرفة وهوشامل الاحتر، مو - اعلم 

صحح.إمءادْت ء ٤ ٧ ٩ 
.٢١٢مات. مرالمنام، صمانسثس: و٠ 

السابق.الحاويث، في نندم 
ح:في تندم ويرسل. يدلى لكنه نمافانحل؛ وهوثقة جنيج، اس ءنعة ب لكن • تتات دجالة إساد'؛ - ٤ ٨ ٠ 

٣٢.

ربمادلى.تت، ثقة، ت أسامة بن هوحنأد امامة: ام ر٠ 
بملةابن ورواء • ه • • --مثان من مهدان' طرض س ، ١ ١ )U؟/ الضم هم، اتجرى جرتر ابن رئاء ُغر«دهت 

إلننور الوعزاء ندكرء• • عن—متأن• أبى، حدش رآ/ماأم،'ن'لريز،عارون؛ز،يزيلنالإ  ٠٣٣ح• 
ا؛نالذرىافيانمراكورري/ْآأ(ّ

ٍٍ. صعما فيه اميادء؛ > ٤٨١



بوأحهى المر نقم فإلا باقو*ل نجهر يرن ؤ تعالن: نوله في أسلم بن ريي عن مرة، 
 ،]Uئلمساومالاا.، سن، وأحفئ أسرارالباب رهميم ت قال ]^*؛
بنالعتمر حدثنا قال! سعيد، بن سويد حدتنا ت قال الفريابى، ^٢^١١ —  ٤٨٢
٨١٦آ/اضتعالئ، قدرة ; ءالقدر/ قال! آثم، بن نيد عن جعمر، بن محمد عن سلمان، 

تعالئ،.اف تدرة جحد فقد بالقدر كدب فن 

-ندقاش،نال: ■ندتاصرو؛نضرآ،، قال: _واتيكمني،  ٤٨٣
مناحقن م والذي سن. المن احقن أى: ؛ اوأحنن• معانتها: وس • الأتن اعنذاأبمآاحد*عاني ١ ١ 

وذكرعنعباص، ابن إلن به ونا ورجحه الهليري ناله يعمله. ولم ه الرءتفته ماحدث الر، 
إلنالطري سبه نفك. به تحدث لم ما المر; س أخفن • وقتل • الوسوسة أي؛ ١ 'اخفن' مجامل 

)اولوكانتال: اد. وهرتمرنيدبن السيرالأول، وتدردالطبري وقتادة. معيد؛ن-أ~ر، 
.(تيد. واتع فغل لأل)احنن ضء•(؛ اه •وأخفن الكلام: لكان نني، تأوله ما ذلك معمح( 

اينممر>ه/وآأ([.واظر: (، ١٤١٨٤تاكسر)آا/•
٠الرحمة انفلر الصواب. ولعله اعثمانء، يهلة؛ ابن وعند السح. حميع في كن.ا ر٢( 

مضابن فيه وآنحش حديثه، من لس ما يتلمن نصار عمه أقه إي ه، تنفي صدوق، سمتي٠ م، ٣؟• • نته ٠  ~

١٨١نة ات التامة، من رمم، رثا ممة، مغلان، ريل اكعاتي، ابرصر العميي ينر؛•' طم،"م، ■٠ 
رتهديب،)آ/؟اإ([.لتتر.ب)ا/ا<حا(، ،د. 

^كر... .ركزا(.زيد ابن لأل قال: ابنو>_،، >ض من ١( ٤ • / ١ اكف-ر)٦ >، ؛_ روا، لخري«بم: 
رمزا•٠  tjSXi. سويد. حدتنا نال: الرازي، حام ابي طريت، من ( ١٢ ٢٩ا،ْ)أ/ح؛ ;٠؛-، اآن ورواء 

مطينيانمراد؛ور)ْ/؛ْه(إنىا;ياسفياسة.
حن..إسادء: ٤٨٢

.([ ٤١٢ ٥ اكتريت،)T/ فى كا تئ ]ومر لكنتابمهسنينص،صداين؛ألةلأ نندم، ٣؛،■كما ه: ن٠ 
ورواءرح:ندكرء• . نود.حدتا نال،: حام، )آ/يآ'آ(ءن>ضابي  ٠٣٢طأح؛ ابن رواء دب: 

قال:انلم زيدبن إلاان به، ٠ يان. المحمربن حدتانال؛ سب، - ين يحنن طرين، من ٢( ٤ • )آ/  ٢٨٩
.غذكر• . . الخطاب بن عمر قال 

:_.ihT

بنممرو م.ان4 اءالاي.ُاه يفلهر والدي ا ولاابوء؟ مر من لب، محن، لم ا،؛*• ءن ^ ٧١ءش ٌردس ب• ٠
'ومرصءون،•ابنه عن الراوي •  ٣٣" • ح نم، التندم المحمي، دينار ين، يير سمحتيبن، إمح، • دم. ان، عش

ح:عنمان بن ءمرُ زق من الإمحاد الاربقى منيا ماقه ب،له ابن، ان ذللئ،: J؛>^ • البرتانج، جُم دى 
ابومحمرومرلأمم، انبز،'محيد؛ز،كرمشي، ءثُ؛ءنذايكونابرء: الإبانة. ءن ( ١٢٢٦)ل/ ٥٣١

محمداز غأبي عن يروي ائه حجر: ا؛ر، ذكرالخافنل •• ٠٠٢ ٩ سنة مايتج ٠ اكاسمحة من، عابد، تتة ، ادممي، 
يكوذالإثادحأ.وبهنداالأمار ّ ([ ١١٨ُتهديبا)'ا/ا؛نُهلرف،]تنربب،)أ/ه(، 

ساسة،المن ثقة، عقلان، تزيل الدني، ابرمان موسمدبنء»لرف،بنداوداسي، ^ُم-ان: ^٠ 
٤([.٦ ١ )لأ/ وت4ديب، ، ٢( • ٨ آ/ ]تغريب،) ١ وماتة تع، البعد ٌايت، 

اآْ)أ/آأ'ا(س>يت،ابيالأنزٍلءنىروبنءثماننال:ح:أب؛ 
فنّكر•بنحو،.٠ حلفناابرقمتان؟ تال: حدثناأبي، 



اضمن أبعد نوما أعلم ررُا • يقول أسلم بن زيد سمعت ت نال عسال، أبو حدثنا نال! 
•ندرته* من وينكرونه مشتتته، من يخرجونه نوم من تحال 

 /T٤ /  ٨٩٧ A المعروفالواسهر محمد بن حلف حدسأ نال! \جوإإ)ي، وا'خبرئا ٠ ٤
زيدعن حبيب، بن الزبير حدتنا ت قال محمد، بن يعقوب حدتنا قال; ، بكردوص/ د */ ٢ ١ 

قاكالملائكة،ولاكما قالاضتعالئ، قالتالثدرئةكما ررواضU قال: نزأطم، 
قالكما ولا قالأهلانر، ولاكما الجة، أهل قال ولاكما المئون، لأل ولاكما 
الحدث.وذكر ، .٠ . إبليس. أحوهم 

ْحئوينني،امض ٨٩٨؟/
معتمرحدثنا قال; حماد، بن الأعلئ عبد حدثنا قال: النريابى، أخبرئا س  ٤٨٥

يقول:سمعته المرش كعب بن محمد عن حميد، أبى ين محمد عن ستمان، ابن 
نتعالئ فقال القرآن، في إليه سبهم باسم ا بالقدرر١ المكدبين تعالئ اغ مئ صلقد 

كلإي * سم ص دوموا وجويهز الئادض في سمون يوم ارٍ* ضلألرّفي المجرمهن ل إؤ 
المجرمون.فهم قال: ، [ ٤٩-  ٤٧]القمر:مدره خاقاه شيْء 

وععحدثنا قال: شيبة، أبوبكر؛نِأبي حدثنا قال: الفريابي، ؤأخبرنا —  ٤٨٦
صمحمد؛نىدبالأرظيفىقولأمانى;حفصة، أبي بن مالم عن سميان، عن 

القدر*.لأهل ي رانزلت قال: ؤإناكلقي'ءسموره، 
/Tقال:الأنصاري، موٌتى بن إسحاق حدثنا نال؛ الفريايي، أخمرنا س  ٤٨٧/  ٨٩١

)ئ(في)م(،)ط(:

.٣٢٠رح وتخريجه عليه الكلام نندم صعيف. إمئادءت > ٤٨٤
صعق.إمحادء: .  ٤٨٥

]تقرب.  ijuUiمحن صعق، جماد، لب إترامم: ام الندم الأتمادي •ننيإئرابم ام معدم ه: ن٠ 
)آ/ا-ْا(،وتهاو.ب)بم/أ'اا([.

٠Wm • ٣  ٠١٨يح ترجمته تقدمت ٠ العالم الثقة، ^٠٠١^؛ ٥١كعب بن.
•به ■ ■ يمان ين معتمر حدثثا تال! المقدام ين أحمد •لريق من ٣( ١ )T/٦ ٤  ٩٥ت ابن؛طةح رواه ءخربم،بمت 

.٣١٨ح؛ني تخريجه *ع تقدم • حن إمئاد•؛ - ٤  ٨٦
ضعيف.-إساد٠: ٤٨٧

عندأي - مقبول القاص، المدني، مولامحم، الهذلي، مليمان أيي بن العزيز عيد وعر ائومردرد• ت جه ن٠ 
ً• متاع علن له أنف ولم • ٣([ ٤ ٠ وتهذيب)آ/ ، ٥( ٠ ٩ رتتريب)١/ المادصة. اكابعة.من 



•لهم قال كعب بن محمد أن أبومولول حدثنا I تال البراز، مرسن بن الخمن حدثنا 
رجليجالسهم لا بيده نمي والدي نحالسوهم، ولا المدرية هند0لاا تخاصموا لا ١١

والدئ، أمرصو٥ إلا كتابه، في ا علمال ولا دينه، ني فقها له تعالئ الله يجعل لم 
منآية أتموا وألهم مني، كبر علئ تقهير هندم يتي أن لوددت بيده محمد نفس 

باحرهاؤيأحذون آخرها، ؤيتركرن بأولها يأخذون ولكنهم تعالئ، اض كتاب 
أغواه،من يعلم منهم، تعالن باض أعلم بليس لإ بيدْ نفس والدي أوب، ويتركون 

٢٨٢٩/ . ويرثدونها<ا أنمهم ينوون ألهم يزعمون وهم 
١٠• أ/ ين ببة حدثنا تال! ممض، بن محمد حدثنا تال! الفريايي، —  ٤٨٨ /

آ/د ٢٢المرفر، كب بن محمد عن - ، غفرة١٣مولئ - اش عبد بن عمر حدسا ت قال / الويد، 
عزأْ،ودحره عصاه، -صن مسألته إبليس أحدآلمحر٤، ماح تعالن اف لوأن قال؛ 

يومإلئ ينغلره أن I الظره فسأله الغي، إلئ داعيا وجعله رحمته، من ه وآيجنته، 
إبراهيملشفع الكتاب، أم في ليس شيء في أحدآ مجشفعا اش ولوكان فأنفلره، يعثون 

؛محمدأ.فيهم٠هاار٧؛.رشفع١٦خليلا، اتخذه حن أبيه -ص-في 
٠٠٠

ا•.أرءاا)آأ(في)م(،)ط(;«،ذؤلأء€. )ا(في)ط(;
والصواباكت.ااءفرْ•، فيرم(،)ط(; ٢٣١

ااس«.)ْ(في>م(،)ط(: اامح«. )ط(: رأ(في)م(، 
ااانىءلالب«.)٧(ني)ط(نيادة: ااولشنع٠. )آ"(في)م(،)ط(: 

٦١١ازنممسهماز:ئ،-ممنيح: • ً
٠ثتة ابور، نيناضي الدني، عرسن ابو الخيي، الاماري *وسن بن اث ب ابن *خمّم،• ين ؛ذق، ٠

را/اهآ([.وتهذيب i ( ٦ ١ / ١ ) زتتريب ٠ ه ٢ ٤ ٤ صنت مات العاصرة، من i متتن 
ءلأنحاسماضصالخزءالآولث:

.٥٤٣اش/رلأجمأتيحمتصمعمحرقم: 
*صعيف إءاسادهت - ،  ٨٨

أرحمس ستة مات ٠ الخامة من الإرسال، كثتر وكان ا صعق غنرة، مولن ١^٠^ الله ب بن عم ■ يه ف٠ 
([.٤٧١وتهذيب)U/(، ٥٩/٢]تتريب)٠ ستوارسنومائة 

.٧٩تقدم صدُيىلهاوحام. ءصدeنششت ر٠ 



/T
إيرا٠ءماا٠ضى

حدثنات تال المدمي، يكر ايي بن محمد حدثنا تال; الفرنJايى، أخبرئ _  ٤٨١
تعالئ:اض قول ني إبراهم عن منصور، عن سفيان، عن يدي، بن الرحمن همد 

إلارائقاتنين قال! ، [ ١  ١.٦٣ ٦ ٢ الماغات: ] ب البمجم صال م من إلأ * •ماص عإب؛ أنم ا مؤ 

أبوحدثنا ت قال ثسة، آبي بن عثمان حدثنا قال؛ المزيايى، صبرم 1  ٤٩*
أنمرمانوله: عنإ؛راممفى/ عزمضور، عن.ميان، أسامة، /ن *١٨

ء.الجحيم بمتغ أن له تضئ وأم؛ له ئدر من إبُ ءابمضلن ت قال 
ندتاقال: حماد، ندثامدالأضبن قال: _اتيكمش،  ٤٩١/  ٩٠١١٦

داود،بن واتل عن الحاربي، الخاريث، / ، بزأ٤ يعلئ حدسا نال؛ اف، همد ين محمد /ع ا• 

'■eA**.الطري; نمير ؛ي )٢( عرص. عكررة الأصل ني )١( 
)٤(فىالآملعكررة..اثلأمن)م(. )٣(الواو: 

صحح.إمحفاد•؛ -٤ 
دابن■ ب • • الرحعنن همد حدثنا ت نال سار ا;ن طريق من ١( ٠ ٩ / TITالشتر)ني جرير اين ررا« ييربمبمه؛ 

.حدتاسنتان. نال: ا'أهرآ/آآ"ا(.نطرضوكح، الإباممح: بلاني 
صحح.إمغ١د٠ت -٤ 

ابنذكرْ . ٣ ٠ ٩ ; ذيح تقدم • دلس ربما بت، ثقة مولاهم، القرثى، أصامة بن حماد هو امة: أسأم و٠ 
.من الثانية العلقة ني حجر 

.ءاوا<مااطلغت صدغيرانمتف عاليع اف لم ديريجم: 
-من.،.إ-؛ادأ:

رجالوبغتة التخرج. كماني ثوع فو عه . ١  ٣٨نيرح: تندم . باص؛٠ لا حماد: ين الأض مد يه: ن٠ 
كما• واتل ص لكح، طريق ءن عرهمولأ درئ لكنه واتل؛ ص باشر؛ ررايت لعلن اجد لم م إلا • ثمان 

ءثلا؛ن؛طةح:مأه)اآ/آآام(.
تتق-ريبالخعي. إبراهيم عن روئ السادسة، من ثقة ا بكر والي. الكوني، التئمي داود: ن هائل و٠ 

)أ/ا<:آم(،رتهو,ب)اا/ا'-ا([.
ُتهن.يب(، ٣٧٧)t/]تقرب ه.  ١٦٨عثة مات، الثامنة، من مة، اهونيت المحارض اخارث بن ر مب• 

إلاذست،إ تغة، الكوفي: الزبيري ابراحمد الاندي، يزمم صروبن الزيربن ابن الك: مد س صي م٠ 
٢([.ْ ٤ وتنيب)ه/ ، ( ١٧٦]تغرب)T/ اكاسمة،مان،سةآ'بم. عن ، 1^ حديث، ني يخش ند 

فيكره. ١ يعلن حدتا آدم، بن يحين طريق محن الثاح في احمد بن اقع عبد روا. تخريجه: 
حدتانال: إسماعيل. بن محي اف، عيد ابي طريق من ( ٣٢٦/٢)٥٢٨ح: بعلة ابن ورواه ، المدر، ٠ بلغفال 

به■-وكع'ءنُاتل،يز،داود



]\ضليح.»إلأئنكلد؛ن: ّسإبراهم,ضل: تال: 
٩> T/٢ وغيرصا و ااقاا،م 

حدثثا؛  Jlsشتبة، أبى بن بكر }y ؛  Jliحمالكالآ،المزوايى، ء  ٤١٢
يلعنانالآ حمو القاسم امسمعت مال: عمار، بن عكرمة عن إسحاق، بن أحمد 

•اكدرية'ا 

n.t/T]حJfنا/ قال: إ,نناق؛نسار، ص م قال: ايني، ّاائ-اخثرثإ
/^TTTجتير عن حبتب، بن صمرة عن صالح، بن معاوية حدثنا تال: صالح،/ بن اف عبد 
مافكتب القلم حلق ؤإنه ، الماء علئ عرشه كان تعالئ اش ُإن • نالآل؛أ أل نمر ابن 
ألفومحجدْ ض، ّسإح الكتاب ذلك إن ثم القيامة، يوم إلن محوكائن وما ، حالهم، هر 

سر«،وعوىوسفىاثنمدافينس)آ/«اأ(.
)؛(.ايناسوضاظسالآصل.،ءادتا«. )•ا(فى)م(،)ط(:اأخرنا«. )آ(في)م(،)ط(;

صعق.إمتادءت ■ أ 
عنروايته وش يغلط، صدوق، المرة، محن آصاله الناتئ، أبوعنار انمنيإ، عنارت ين عكرمة ت ب ٠ 

الثالثةالرنة من الحاففل عده . ٠- ١ ٦ ٠ نيل مات الخامة، من كتاب، له يكن ولم اصعلراب كير أبي بن يحين 
املاسسوتعريف (، TTA/r)(، ٢٦١)U/ وتهذب 'ا(، ]مرب)آ/-

٤([.٩ • الأول)ص اللض - اليدان والكواكب )ب(، 
الصحيح.علن - ٠١٠٦صنة مامحت، بالويتة، الغقهاء أحال ثقة، ت الصديق يكر أيي بن بحمد حوابن هامحم؛ ا٠ 

.([ TXT /A)وتهذب (، ١٢٠رآ/ ]تقرب 
فيح؛تقدم • فانحلا ؛ JbLpثنتا كان السعة، النفهاء احد ت الخطاي، بن عمر بن اش عيد ابن هر ت الم م٠ 

ْ'أآ.

٠ي|ءفظ كان ٠ ثقة المرى، إسحاق أبو الخضرعي، إسحاق آبي بن اظة عبد بن نيد ابن إمحاق• بمن جمد أ٠ 
([.١٤)ا/ وتهذيب ، ( ١ ٠ / ١ ) تتقرJب -. ٠٢١١منة مات التاسعة، من 

م،بطة ابن ء.ردا• ■ مرت م، بنل-، ُرض تا'،هرآ/اآ'ا(س الئآح في احد بن اه ب ا.را• "^-٠؛ 
طانال: ^ن>ضساصالأووى، 

به.. حدثناعكرمة. ث تال إسحاق أحمدبن 
ضعيف،.-إمتادءت ٤٩٣

٤.ح؛ في تقدم • اسل كير صدوق ، اليئ، كاتب، مااحت بن اذ مد ب ٠ 
■٤ ■ رح 'ثلم ■ دادمام صدوق مالح؛ م، •*اُيل يغٌ الاث د٠ 
.١ ٤ نرح; ترجمته تقدمن، الخلل، الثقة هٍرث وبن حم٠ 
■ ٨٨■ ح ن، م ■ ثقة جًب■ ين مر؛ ض٠ 
•"٢  ٦١٢م،ح؛ ٢ * ثقة صدوق ٌءارت بن مححاق إ٠ 

عليه.انف، لم وخرمحأبم: 



جب1ثيثشث

.ا،االأسياءرأ من شيء حلق تعالئ اش يدا أن مل عام 
حدثناI نال شببة، أبى ين أبوبكر حدتئا •' نال رئاالفريايى، ؛ءواخا—  ٤٤١
نييتكلم الرجل هنذا إ0 ت لناغ نيل ت ئالل٢، سعد، بن هشام عن هشام، بن معاوية 

.وجيه® بهل'أا مضرب حصن ارفأحدكقآس ت قال ، القدر/  ٩٠٠٨
قال;الرحيم، عبد بن إبراهيم نال: 0ائ-واخيكمني، 

انزاز،محنيان أبو راج[را"ا لسين ، حربلح-دثنى قال; لم، مبن عمان حدثنا 
،مولألئ، إنه له; فقالوا أك؟ أشامي فقال; علي، ين محمد جعفر أبا سالت نال؛ 

ندر،لا يقول: مجن منهم إن تلت: قال: أدمٍ، من ومحالة لي وألقن مرهما، فقال: 
شيءليس ،ت منبمول١٧ومنهم الشر، فدر ولم الخير، اممه تدر فول؛ من ومنهم 

تحتلوذأنمة/ بمز أن بالغني فقال: القلم، جرئ؛ه إلا كان ولاشيء كائاص،  ٩٠٦٨
فلابالناس يمئإي إماما منهم رأيتم فمن الأولتازل؟؛، القالتان مقالتهم بالناس، 

»بها•.)'ا(فى)م(،)ط(:)أ(ّاةط،ن.س)م(،)ط(. ان«. أالإنرا(فى)م(،)ط(;
»ا.دارثا.)ه(ني)م(،)ط(: احييا•. )؛(ش)م(،)ط(: 

رقال•.)7(فى)م(،)ط(: الرحال. كب من والشن اشرح•، النخ؛ جمح في ٢ ٦ ١ 
االآونن«.ولعلانمواب: )ا،(كنافي-بمحاسم. اكاتن•■ )\>(في)م(،)ط(: 

صعق.نه إمئادءت > ٤٩،

. ١٨٥^٠^ نندم بالتشح. ورص الهام ل صددق شامسممد؛ م ٠
صيرقمعاؤيةبنالعاص، له: ويقاو امحدا *ريبتي الخصآلكرش، أبو ءط0اسثماسد: ب؛ و٠ 
)•ا/حاآ([.وتهذيب (، ٢٦١)T/تتةريب .  ٠J،T ٤ ستة هات صغارالتاسعة، من أوهام، له 
.٣٨١رح: رجمته تقدت مشهور. فتيه ثت، ممة، صر، ابن *ولن اشالدنى، عبد هوأبو اهع: ت٠ 

عندغيرالصف.مليه أف لم ديريجه: 
صعق.به -إمتادءت ٤ ٩ ٠ 

]تقريبالسايعت. مجن يخش، صدوق الرار، المري أبوسفيان البتري الثذر ابن ّمأج• ين مرب • ب ٠ 
را/7ها(،وتهديب)آ/؛آآ<[.

.٨٤م،ح: ترجمته تقدمت • فاضل ثتة ءنيُ ص جمد م٠ 
شلثإإذا كان الديتي: اين تال بت. ثته البمري، ر الصقأبوءث٠ان الاهالي، لف عبد ابن ت نحلم ين نان ع٠ 

-وماتتثن بمتي - عشرة سع ط صفر قي أنكرنا• مع؛نت ابن وتال فىحرفمنالحدثتركدرءاوهم٠ 
.([ ٠٢٣ وتهذيب)U/ ، ٢( ٥ ]تقريب)آ/ الخماعة. له روئ العاشرة، تمار من بيسير، بعدها ومات 

صنهمات ثقة. الدارتيي: تال دنوناا، بءابن ليعرف أبوإححاق، • هممر ابن الرٌّءم• همجي ين رابم إ٠ 
]تارخمداد)^هآا([.

مقارسبلغظ الأخر الخز، اللألكام وروئ الصف، >يق ص ( ٣٣٢)٢;  ٥٥١ابن؛٠لةح: روا. دمبمه; 



اضقاتلهم / عليه، ثمملوا فلا منهم مات ارمن قال ثم هنيهة سكت نم ، وراءْ تصلوا 
محليعدأولئك حلف صلئ ارمز تال ، ٠ حلفهم صليت ؛- ٥١١ت قلت اليهوداا، إحوان 

َُ

تتال الهروى، اش عبد بن إبراهيم حدثنا I مال المريايى، رتا أخس؛|—  ٤٩٦
ضأنتم ما ؤ افتعالئ: قول في نناهد عن ءنابنجر؛ج، آح1نناأااحجاج، 

؛^١٢عله كتت V, »الأ قال: ، [ ١ ك- -  ١٦٢]المافات:س4 صال م إلأ ٠ بماكن 
^١^٠١،^

بنمروان حدثنا فال! سعيد، بن سويد حدثنا قال الفريابى، أخيماتا — . ٤١٧
هنال.ْ/ مجرس مناهدأيقول؛ سمعت ت قال ا،لكى، رجاء عن / معاؤية 

ماتوافلاتئهدو٠ما.وإ0 مرصوافلات*ودوهمأ'آ،، ويهودهافإن الأمة 
بنمحمد حدسا قال! الناقد، الهيقم بن إبراهيم أبوالماسم اخبمتأ ء  ٤٩٨

ءتصد،نم«.)•ا(فى)ط(:)مأ(في)م(،)ط(:مح،. )ا(تي)م(،)ط(;سمتا«. 

صعقفيه -إٌثاد،ت ٤٩٦

ممات.

لماثف*1؛*م،جمت 
.إساه،:ءمف ٤٩٧ .مبنذ إٌةاد1ت ٠ أ 

٣٨٦-٣٨١رأييرمحةح؛ لجابر •مم ابن حديث من 
جدا.محعيف إءمحداد٠ت - ٤ ٩ ٨

■.٢ ١ ٤ ■ ٌُذمماح ■ اام-ري لكلبه تردك' الدنابسلهامي؛ مد ؛ ب٠ 
صدعناردك س. م نخلل - - بلد• امل عن رواته ني _jj، ناس؛ س إننامل ب: ر٠ 

مم

.ما/ا

ءجاص

/د٢٢ t

١.٨/T

.٣٢سبتيح■' ■ الثالثت رب س *دلى دم مء؛ اس بنة نته ٠
رجالهوشة . ٣٢ت ح في تمد*م • ءمْ آحر في احتلعل لكنه ا ثت ثمة الننمس، محمد ابن هو مجآج؛ ر٠ 

آبياين غال . هجامي. عن روئ ام، المنتم، العوذ بن مد ابو الخارث، ابن ومر الم؛م؛ رجاء ؛ ب٠ 
([.٤٦)أ/والزان (، ٠٠١)ا/والعديل ]الخرح •صعدا. حام؛ 

ابنئيه رافحس ا حييته من ليس ما يتلمن نمار عم أل إلا ا نفسه ني صدوق ممد• ين ٌثليد • آبما مه و٠ 
.٢٧نيحت نندم القول• ممن 

،حافظ ثمة ، دمشق تم مكة ترتل ا الكرش اش عسمد أم الارارى، أسماء ين الخائن اين ٠عادهة٠ س روان ٠ٌ 
>..]صر.ب)أ/ام1(،و-لجب)«ا/آبم([.١٩٣سمت،اتثة 

رقعد؛ هن صنوعانحو. وصدم • رضالث س ٣( ١ ١ )أ/ ٩^١٤ الإ^ان٠ح؛ م بملة اين ردا• أضج*ث 
،٣٨٦٠٣٨١؛ ٢ ة د  Jkأد ٠ •حاد ص اله'ّ حدث ّ' 



أبيه،عن بزراامجاهد، عبدالوهاب عن عاش، بن حدثناإسمامل مال! يخار، 
نس'نثة من أصتانك وث الش نس ختن أصانك ر)نا اف: عبد قراءة في قال: 

وغيرهم«ىاساءجماعقمن ٨٩١• 

معتمرحدثنا قال! حماد، بن الاعالئ عبد حدتنا قال; اللريا؛ى،  ١١٠٣٠٢١_  ٤١٩
وندأن بالغنا نال! الحكم، ميارأبي عن حدساأبومخزوم، قال! سليمان، ابن 

اضفأنزل بمدر، إالست، الأعمال وأما بمدررم، والاجال الأرزاق أما ت نالوا نحران 

اص»ءن«.والصواب )ا(فى)م(،)ط(: 
ونفاته؛القدر مثبتي من كثير فيها تيانع ثة اهناو0 ت اش رحمه - تقممة اين الإسلام شيخ نال وناد ا ٢ )  ومنولأ،، [ اء:'.AU اك—ل ؤ س'ث ي، حل م ؤ تعالن: لقوله الآ»عالكئهاساش؛ يقولون: هنولأء 

*وأصابك رما الله فمن حنة س أصابك نا ؤ مالئ; لقوله نمك؛ من والسة افه، هن الخنة يقولون 
الذهبويحقيقة القرآن، ممعتئ < JLaL>>الطائفت\ن هاتثن من انكل ت قال أ.  ٧٨؛ ]الماء ه شاك فمن منة 

*الراد وليس • والصاب الثنم ٠ رالسيثات بالحسنات هنا منه فالراد ت القرآن وآما • تنمره الذي 
وأنبها بمرحوا منه ئمكم وإن فسرهم حسه فمسكم إن ؤ ت تعالئ كقوله وهنذه والعاصي، العناعات 

بخلاف٠وهند١ ت قال ثم ١لآيات، وذكر ٠ ٠ ٠ [  ١٢•عمران؛ رآل ه شيئا كيدعم يضركم لا ومحقوا صبروا 
,[.١٦٠]الأمام:ب لابمإاJون ونم إلأ>قلها فلايجرئ جاءبالمتة أمثالهاوس نس ظ جاءبالننة م ؤ : قوله 

فيفليس • ياإالهغل الراد يبين ما مرصع كل وفي ٠ والعصية ال2لاعة ت بها الراد ناف • ذلك وآمجثال 
.)a/ الفتاوئ تمجموع ٠ اه هوميبن® يل إشكال؛ العزيزبحمدافه القرأن 

ءفقدر،.)مآ(ش)ط(:

سطريقإناملينشحالو،عنش: اثح في أحمد بن اف عمد رواه ءر؛بمج-هت ى =
لاا؛ثفستر• صابح أ؛ي جريرتنترآص ابن وكذلك ُكتيتهاُ، بدل؛ ٠^^^١٠ ت ولكنهابالنقل ندكره، ٠ صالح.

بنإمماعيل حدثنا ت مال همرنة بن الحسن طريق من ٣( ٠ ٩ )آ/ ٤ ٧ ١ ت طةح ابن ورواء • (ء  ١٧٦ره/
أمحهعن طاوس ابن عن نعمر أحبرثا قال؛ الرزاق ب■ طريق من ٣( ١ ٩ )آ/ ٠ ٠ ٢ ت وزح • محذكرء • • عثاش 

االتذر ابن ُاوأحرج • ، ٥  ٩٧/ التثور)U الدر صاحب وتال أيفا. *قدريها٠ بلفغل فذكره ، ٠ وحل عز توله في 
فيكره..٠ عود.مين اض وعبد كعب بن أبي قراءة في •' ئال مجاهد عن الماحق في الانباري وابن 

-إمئاده:٤٩٩

ذم•• •خزدم حنادبن ابر•خروم ولعله؛ •راجح، س لدي يما ترجمة له اجد لم نخردم؛ ام جه؛ ن٠ 
سولأنىفىالض):ا/ه-ا(.

مات.إساده رحال وبقية  ٠١٣٨فىِح:نندم به، لايأس الأعلى• ب• د٠ 
 ٠"UC  يلبس• ثقة ذلك؛ غير ونيل ويد، ونيل؛ ويدان، واممه؛ سار، أبا بجن وابوه • التزى الخكم ابر

وتهذيب)ا/م؛م(، ]تتريب ه. ١ ٢ ٢ نة ات عالسادسة، س شهاب، ين طارق عن يروي هوالذ>ي 
)أ/اا'أ([.

•الث عن ، ٣٣٣)آ/  ٠٠٣: الإبانةح ني بملة ابن وواء لخريجه؛ 



الادءدوجوممي يسمون يرم مضلألٍونرٍ* ؤإنًالأية؛ هندم مهم مالئ 
.[  ٤٩. ٤٧]المم: ، بمدر^١١حكاه شيء كو إلا ٠ ممر ص يوفوا 

 ٠ ٠ 0 I ،ااؤرتتجiى، أيوب بن الهيثم حدثنا ت تال ، ١خآرjماJحدثنا ;/ تال ااطا /Y ١١ ١
الرمانيهاشم وأبي سار عن يحدث مخزوم أبا سمعت تال سليمان، بن المعتمر 

شرك،.بالقدر ءالتكدمؤ يقولان كانا 

أحبرثاقال! الهروى، اض عبد بن إبراهيم حدسا ت تال الفريايي، — 0 ٠ ١ 
إلأ٠ بماه؛ن عته أنم  ١٠ؤ تعالن: محوله في الضحاك عن حرير، أحبرثا محال؛ هشيم، 

أتهتعالئ اض علم ني له سق ررمن : يقول ، [ ١  ١.٦٣ ٦ ٢ اكامحات; ل ب الجمم وصاو هس 
.الحح؛ماايصلئ 

٩١١٨اأض)آ< ك سايبننيد، قال: ؟♦0_واتيعالإني، 
ؤدأله_،إاخمورمارنمرانابنمالئ: الله ®نال نال: حازم، أبي عن ا؛نع-ياض، 

أ/د ٢٠./ الفجورارألهمه والفاجر: التقوئ، ألهمه فالتقى: [ لشمس٨ ال 

نيا القدرتمني يخاصمونه النتي. جاءواإلن يا نريش ش نزلت الايات •نده آل )١( 
راكرذي\"ها-آا)آ/ا-إ«آ(، وسيرح: (، ٤٧٦٤٤٤)Y/ احمد دوام الذي رير؛ أبي حدث 

التمرحرير»ي وابن  dTT.Tr/\)ATواينماجهفيالقد،ةح; "ا(، •ا،أ'ا)ه/ها'ح: 
(YU / ' ١ ١ ) به • • الثوركا محقان ص وكع، حديثا من جمتعهم ت•

١)آ(اانس«:  وعوختلآ.•شلينء؛اشا، وفي)ط(: س)م(. قلت ٠ 

،ه.إص؛اد•:>

ثتات.رجاله للب • ترجة له أجع لم ابق، ايالخديث، كثا؛ي نخنررم• ام • ه ي٠ 
سممة، ابزناغع، دمل: الأحول، ابن دمل: بذاد، ين يعن امحمه: الذاّطي، ا؛ىت اارنيوعايم ا٠ 
([.٦٦١وسب)^\/(، ٤٨٣]مس،رآ/. ٠١٤٥ونل: ، ٠١٢٢٦ات.ادّة، اي
ماتمزالعاشرة، ثقة، : عمران أم ٠ النس ا- ب ظاثي ابن ٠ ^^٠• ٠١١وني أمبُ ين لمجثم ا٠ 
،j^rTA'c . لrr^اr(١١وت٠ازبرلشب /.])٩•

ءاو4.اثف لم لضجه: 
.جدا معيق إمتاد•؛  ٠٠٠١
الكوفة،تزيل التسمي، القاسم 1بو الأردي، صعيد ابن جابر.وجوسرلف؛ ت اممه ؤيتال - ميبرت ؛ ب٠ 

لتعريّ_حمارت،يعدالأرسنوئتة. الخامة، من مترولث،، ت الدارقطتي ونال النمير، راوي 
واكيرا/ام"آا([.وتهدس)أ/أ-آا(، )ا/؟ا(، 

*تكثمامح،ر'َا-تمم،حتآ"آ•
الثورالدر ني يوملي الوعزاء ، نحوء المحال؛، عن ( ١١•! ٦٣المتر)ني جرض ابن دوئ ٌتحربمبمهث 

)لأ/،"اا(إاننديننتد.
صحثح.وسدء ،  ١١٠ ٩ ت ح في تقدم - ٥ ٠ ٢ 



1اثش>و>اتءت،|/ \ّ

حدثثاقال؛ الخممي، عثمان بن عمرو ^Jj؛l تال؛ الفريابى، ء 0 ٠ ٣ 
أهلنول من شيئا عون لابن ذكرت ت قال الذر، بن أرطاة عن الوليد بن بقية 

ويخالمامايناء يظى وربك ؤ •' تعالن اش كتاب *أماتقرون  '•فقال بالقدر، التكذيب 
. ٠١[  ٦٨القمص: ت ب يشركون ينا وننالى اش سخان الجٍرة لهم كان 

بنيمنة حدتتى قال; المس، بن محمد حوتنا تال الئريابى، وأخبرنا — ٥ ٠ ٤ 
،١ بالقدر كذب من أرأيت ت نالت ت نال المنذر، بن / أرءلا0 ألت حمت قال الوليد، '>، ٨٤

 /Y والبرص، الجذام علمن رْ فمن أرأستا نلت: بالقرأن، يؤمن لم هنذا قال: ٩ ١ ٣/
\fi\T  ؟ وأشباْ والقصير، والطويلVثJفشهادآه؟/قالت،'. بالقرآن، يؤمن لم هنذا قال; ، ذلا

•عدوا؛ شهادة نجوز ولا عدو، لأنه نحزشهادته لم • كللاائ، استقرأته ءاذا تال؛ 
•قال ، الساعىلا؛ الحجاج بن ابراهيم حدثنا قال اخبؤنأالفريايى، ٠ ٥ ٠ 0 
ادًجنفش فل ؤ ت الأية هنذْ تلا زيد بن علي ممعن ٠٠ت قال ، أسماء بن جويرية حدثنا 
هلهناوافه انقطع صرته; بأعلمئ فنادئ [، ١٤٩الأمام:] ه أجمعئ لهداكم شاء فلو المالخذ 
المدرتهء.كلام 

 /T يقول علي بن عمرو صمعتؤ قال الفريايي، \ث9بره — ٥ * ٦ ٩ ١ ٤ I ،أبا ممعن/

الأصل.ني كما اكت، وانمواب االشامابالسة. )ط(: )،((، افى)ن(، 

صعيف.إمثاد٠ت - ٠ ٠ ٣  صعيما.إسدء. - ا 

•٢ تقدم/،,C" رمٌدلى-*ضهمابمة-وندص• بم؛لت ؛ ب٠ 
ممات.رحاله ويقية •  ٠٣٣ • ^٠؛، ممدم • صدوق عضان؛ بن عم.و ر٠ 

حدتاصروبنُال: آ:أأب)آ/هيمس>سابيالآلج'ص، بطأ/،١>^-؛: ابن درا. دسميجه: 
به.. ضان.

صعق.فيه إمئادء؛  ٠٠٠
.٧٩صدممح: ءانرقلهارمام. عجميبننسى؛ : ب٠ 

•■ نمش بن حدتاسد تال،: الازص >_ س ( ٣٣٣)T/  ٥٢٢الإبانأح: في يطن ابن ردا• 
ندم..

ه«ْ-إمتاد،:جن.

•٩ ٨ • ح في تقدم • صعيف • جدعان ابن - اعلم داك باي؛لهر -" دم نيئ٠ بمم؛ن د٠ 
]تغرب. ٠- ١  ٧٣منة ات عايعة، سالمن صدوق، اليمري؛ اكتمأ ءطا٠ هن انناء بن ، ٠٨٣
([.١T٤/٢(،وتهjيب)١٣٦/١ر

الثورالدن ني اليرطي وعزا، الصنف. طريق س < ٣٣٣)آ/ ٥٠٤الإبانأح: م يطأ ابن درا• لموس 
••عارب بللهنل زبد بن علي عن ال-خ ش !لن ، ٠٣٨ رم 

-ااءه_1مأامحء' 



ءسمصا>

نينع،بن ويزيد زيد، بن وحماد سلمة، بن حماد سأك '. يقول الثنوي محني 
ملكيشأ؛ي أن يستطع أنه زعم رجل عن سلممان، بن والممر الممصل، بن وبثر 

هال:فانه، معتمرا إلا ، الدم« حلال مشرك، رركافر قال: نكلهم، ، يشاء لا ما اض 
الألانرا،اسا0«.ءالأحن؛ال

سمعتنال؛ ، ٢٢ءليربن نمر محمت ت نال الفريابى، وأ'خبرأا ء ٥ ٠ ٧ 
فهوكافر*.الحرام، يرزق لا تعالئ اش ررإن ت نال من ت يقول الأصمعي 

حدثثاال؛ فإسماعيل، بن محمد حدثنا ال! ناأمريابى، ءوأخبرنا ٥ ٠ ٨ 
كدبمجن أصل ما أنس؛ بن مالك نال ال؛ فالأؤيص، اض عبد بن العزيز عبد 

اأأ/ءلنمكم' ؤخ'\شيما لولمكنضهمسبرم،إبملأض: بالقدر؟/ 
ا. * حجة به لكفئ [ ٢ الضابن؛ ] ه ئؤس كافروملكم 
ت؛ن[أ؛،ثعيب بن الملك عبئ حدثنا نال؛ داود، أبي حاوممأبويكر؛ن — ٥٠٩

يقولسعد بن الليث سمحت قال؛ وهب، بن اض عد حدثتى قال؛ سعد، بن الليث 
حنازته،سهوي في يرغب ولا مرصه، في يعاد أن هوبأهل ®ما بالقدر؛ المكدب في 

أاوضضد)أ(فى)ط(وادة: ،. jlUi•))ا(تي)م(،)ط(: 
•بحجآر.)٣(في)ن(،)م(،)ط(؛ 

)ط(.والصواباكتىفى)م(، ص•. )ن(: )؛(ييالأمل، 

،0/T

ثقات.رجاله وشة مرا-؟ع. من لدي فيما ترجمة له اجل لم ااميُ ثجمد ام ٠ فته ٠ ~
١٣٥]٥٠^. الخماعة له روئ -، ٠١٨٢منة هات ، الثامنة من ، ثبت ثتة ، معاؤية أبو ، المري زييع؛ بن از،د ء٠ 

رآ/،1م،وتهاوب)اا/هآآ([.
محنحافظ، ثقة، ال-مرىا اياض المرفي امحصسمس، كبل، بن بحر ابن -مروبنعنيت ء٠ 

([.)Kا٠٨وتهذب (، ٧٥)T/ ٤ ٩ متة مات العاشرة، 

نيالإبمحت^ْب>آ/آآمس>سث•سمج 
صحيح.إمتادءت  ٠٠٠٧
اليمري،الأصمعي الياحلي أبوسعيد آصجع، ين علي بن اللك عيد بن ريب بن اللك مد لأصنم: ا٠ 

]تفربع؛اوا. التنارب وند ذلك، مر ت ونتل -، ٠٢ ١٦منة مات مزالتامعة، ستي، صدوق، 

صحيم.ند ب٣ ١ ٦ I ٢ ر نندم  ٠٠٠٨
و»ْ-إسادء:صحيح.

. ٧٧ت فىح تقدم • ثقة •' صعد بن الليث ابن حمب؛ بن اللك د ع٠ 
عليه.آنف لم 



.دعوته« تحاب ولا 

تنال على، ين ٢ عمرور١ حفص أيا سمعت ت قال الفرايى، أخبهمئا — 0 ١ ٠ 
 /T لهبأبي/ يدا تت كانت ®إن - عبيدر٢؛ عمروين تصة وذكر - معاذ ين معاذ سمعت ٩ ١ ٦

ينلوكح ذذ$رته أبوحفص: ئال ، لوم• محن لهب أبي علن نما الحفوفل، اللوح في 
ءنمهر'ا،اا.ؤإلاصريت تاب فإن سقاب، يه—ذا تال ®محن ت فقال الجراح 

هإ_ئب ٩١٧/٢
أهلالسرض اللم■ رحمه عيدالعزيز• صرين سيرة 

ينماس حدثنا نال! سعيد، ين تتيبة حدثنا ت نال المريا؛ى، صبرم — ٥ ١ ١ 
العزيزمد بن عمر •ع أسير كنت ت نال مالك بن سهل أبي ه ععن أس، 
عرصتهمؤإلأ تابوا، فإن تتيبهم تأن أرئ • قلت المدؤؤ في فاسثارني اض، رحمه 

.رأيي* ®وذك ماس -نال ، رأيي• ذك إن *أما ت تال السيف، علئ 

)ا(في)ط(:ثءدم•.
حديثه،يكتب لا ت معثن اين تال القدري العتزلي اليصري، أبوعثمان باب، ابن ت عبيد عمروبن )٢( 

علنيكذب كان حميد! وقال يكدب. ؤيونى؛ أيوب ونال • الخديث، مترولثا اتئ النونال 
ر;سملولة ترجمته محاأحدث. احدث أل إلئ والمائة الرؤع أمل من كان حبان ابن وقال الخن. 

•آلأآ(فاسدطمزانالأءتادال)'ا/ 
»باوغما»ةأ.)'اآ(فىضالآصل: 

صحيح.إمتاد،ت  ٠٠١
.٥ • ٦ مرح: نندم حائل. تتة، عش:  Jtرو ص٠ 

ماJغدادى الخطيب واحرحه المش، ،"ما)آ/ا'ل(مز،ءلريو، ح؛ الإبانة مر بملة ابنر ا"محه دمبج*ت 
(^iTA/^)\voاJنةح: مر احد ين افه عبئ وررئ لأ. . . من»لريقصو ( ١٧٢ا/تآديخه)آ 

يالذمي ذكرما و<تولةءمرويزرء؛يدثن>، ذكروكح. مهبدون تريا )،/U"؟U(  ٩١٣١^واللألكامرح; 
/ri(__٣٧٦ ) مهاذ.بن ساذ عن

إمحتاد•؛صحح. ٠٠١
الرابمة،س ثقة، ت الدني بل أم ، اكيم، الأبي رهمام ين •الك بن نام م *الاث؛ م، ّءا، م ا٠ 

وتهذيب)•ا/ه*ا([.(، ٢٩٦)T/]تتريب يعدالآر؛مزاومائة. مات 
)ذ،آماا(م>يقاحدمرالإيمان مرالإمام الخلال وروا. نيرالو.لأ)^--آ(، ماك روا. دمبمه: 
اا_ةح:م عدالدبؤرأحمد وروا. مثله. \ . ّهيا،. أبئر عمه عن •حدننجرالنعنمرعنرماللئ، ت نال العوم 

هض،ض،الناهمئ)،/آ*لإ(،ُاوي ١٣١٧.١٣١٠^^رح: 
الصنف.طريق (ُز، ٣٣٧/٢ْ)٦١ح: بملة ابنر ورواء • ٩ • • ماللث، *ريق س جمتبم ؛ ٢( * ٠ / ١ )٠ 

•إّناد.صحيح•.رتالالآJاني: )ا/٨٨(،  ١٩٩ا؛زاايءاصمزرال-تةح: وأحرجنحو.: 



بناض عبد حدسا يال.' سعيد، بن ئتيية حدثنا ثال.' اإiريايى، صبرم _ 0 ١ ٢
ا/ا"ا'اقال: / مالك، بن ناقع أبومهيل حدش ت نال جادمر-وانمئييناكض-، 

تتتيبهم،أن ُأرئ • فقلت اكدر،ن، في فاسثارني \}>/زوز، عبد بن عمر اسايرت 
فيهمء.الحق مبرة تلك ءأماإن عمر: إ فقال أءناةهماا، صربت ؤإلأ تابوا فإن 

حدثناأبونال: مؤمن، بن إسحاق حدسا نال: رأاامإياض، —اخبأ٥١٣
أنهعام أبي بن مالك بن نا؛ع أبوسل حدش نال• باض، بن أسلا، ص-مرْ 
^٨٢٧يقولون: الدين فى تقول ما سفهإلي،اشت العزيز، ب بن ء-م ر تال قالت/ 

عمر:فقال وإبصر؛تأعناضماا، تابوا فإن ستتابوا، أن ارئ/ تلت: ندر؟ لا ® 
ؤفنح؛ومالكفت: الواحدة الآ؛ة هلدْ إلا يكن لولم واه فيهم، الرأي »ذلكرآ؛ 

.[«  ١٦٢. ١٦١]الصافات: ي البممم صال م إلأس * عتاهاص ماأنم * محلون 
١٩ ٩ آ/ قال: / الحمصى، الحبار عبد بن اش عبد حدثنا تال: الفريابى، وأءبر؛ا —  ٤٥١

أذاك«.)آ(فى)ن(: ااض«. )ا(في)ن(،)م(،)ط(: 

حسن..إمنادء:  ٠١٢
مناصله بمري والدص، جعفرا،لدني ابر صلأ٠م، الندي نجح. ابن رم جعم؛ •ب:ءداسس 

،( ١ ٧ ٤ / ٥ ) وتهذيب ، ( ٤ ٠ ٦ / ١ ) ]تقريب . ه ١  ٧٨متة مات بأحرة، حغفله ئغير ينال! صعيف. i اللينة 
^سبالإمامميناصنيسثس،واضين

•التالي الحديث ني هماض 
سثسوانظرتخريج الث، >يى من ( ٣٣٧)T/ ٠٦٢الإ؛انأح: بطة؛ي ابن روا. 

دالتالي•
صحح.إمئادءت - ٠ ١ ٣ 

.٤  ٨٧ح: ني نندم متنن. تتة، مرس: ين محاق إ٠ 
ثح;آْه)آ/اآا(،والهتيفيامحاعرئ0ا/ْ-آ(سي*■■ 

■وتخريجي  ٠١١داننلرح؛■ به • • ماض بن انس مم• ا؛ي ُريق 
،٠١ :»_J-.حسن

بنيمن وثتة • نمامة من اللحي الحمصي الحمد- أبوتمد • ؤيتال - اف أبوعتد جمم• بمن مسد ت يه ف٠ 
والتعديل.الخرح ت اتفلر لأ٠ يحغ ولا حديث• يختب ت حام ابر وتال حترأ• إي علمتن ما أحمد؛ وتال محع؛ن، 

]تتربه. ١ ٧ ٠ مثة مات السامة، من ثنة، احوعمرو، النامي، الأنماري، •هاجرت بمن عد م٠ 
([.٤٧٧/٩(،رتهدب)٢١١/٢)
ماتالتامعة، صنار مجن صدوق، ازبريقا. ت لعيه الحصي، ابرالعام ادما؛ريت الحار مد بن الله د مت٠ 

.([ ٢٨٨)ه/ وتهذيب ، ( ٤ ٢ ٧ / ١ ) رتتريب . ٠٠٢٣٥ستة 
فيأجمد ين اه محي تحو. وأخرج • الصف •لرتق محن ( ٩٣٣ )T/ ٠  ٦٧ت الإبانآح في بملة ابن رئاء مج' 
كلأماسم>غني.هاب(اشاظشاربة: ٧١٣)؛/ ١٣٢٥واللألكامي٠ح: افةح: 

أترالأءوا»=علن وارد التشبه وانغلرت نحو.. فذكر . المزيز. محيي ين عمر ثهدت نال؛ ٠ الخطم جمغر 



>قآءبءسذث!ةنص
تال:عهاجر، صرربن امحه عن مهام، بن مصل عن ، ، ١ حمئرُ بن حدقامصل 

فحجبهإليه معث . القدر ني يقول لم مبن غيلان أن ت العزيز عبد بن عمر بائر 
ULJ .هثدا ِاآ،عين; سال: عليه، ^، ٥١^؛u صعمو؛ن_؟ بنمي الذي

افهإن ا،لؤمن؛ن، أمير يا تعم • فقال • نال شينا، يقول لا أن إليه فاشرت مهاجر: 
مزالإنمان حث إظ ٠ مذكورا سئا يكن لم الدم من حئ الإسان ء،ى أنى نل ؤ نال: نمالئ 

.١ : الإنسان ] ب كنورا وإما شاكرا إما الميل نيتاه إئا ٠ بميرا ممٍنا وأ>ءازناه أنشاجرستبه ئفة 
دخل٠ حكيما ء،يما كان الله إن الله يماء إلأأن نناءون وما ؤ السورة: اترأآخر تال: ، [ ٣ 

ياتقول ما نال: يم ، [  ٣١- ■٣ الإنسان؛ ] ه أليما / عذابا لهم أعد رالظإلمنن رحمته م نساء من 
ومحالأنأممعتتن، وأصم نيمرتتي، أعمن كنت، ند أنول: نال: ، غيلان؟ 

نأمكناصته*. ؤإلأ صائنا، / غيلان عندك كان إن ءالثنم عمر: فقال فهديتئ، ْئن 
عمرمات فلما بدمشق، الضرب دار العزيز عبد بن عمر قولاه القدر، في الكلام عن 
فقطعهشام إليه فعث، القدر، في تكلم هشام إلئ الخلافة وافقت، العزيز، همد ابن 
قال:وندر، قفاء هنذا غيلان: يا له: فقال يده، علن والذباب، رجل به فمر • يده 

فماليه./هشام إليه فيعث، قدرا، مجاهثدانقاءولارم لعمرافه ، رركذم، 'ط ٢٢٨
قال:حJئاأبيى، قال: ءثدقايئلاضينساذ، iال: 0ا0_ا-صةمنى، 

العزيزعبد بن عمر دعا نال: حدثه، الزنري أن اللثي عمرو بن محمد حدثا 
أمجيريا ال: فقا، ٤ بالقدرل تتكالم أنك، بلغني غيلان، يا فمال: ادثه-غيلان -رحمه 

*بمس ؤ فقرأ:/ ، *يس* أول اقرأ غيلان، يا فقال: ^؛،؟ يكذبون إنهم الؤمن؛ذا، ١ ٢ ١ ٢' 
نافذرقوما ٠ الرمم الخنين نريل متفيم* عدصراط * المٌ-ل؛ن لمن إنما * امحم والقرآن 

اعلألأأهماضم م جعنا إنا * مم؛>ن لا فهم آممرعم ء،ى الفول خ لمد * ءاف،ون فهم أنذرآياؤناز 
نهز!١فاعنتانم' ّدا نفهم' ومن ٠—دا أيديهم محن س وجعت١ * شحون فهم الآذ'فان إلي فم 

):أ(اياأ:ماسس)ط(.أخسر•. )ا(في)م(،)ط(:
»فىاكورا.)أ(فى)م(،)ْل(: طسس)ن(. )^•لأ•: 

ًراادعرصها'ا(.
حن..اسياده:  ٠١٠

.٢١زح: نندم ٠ به• رارجوالأباس عدي: ابن رتال اومام، له سوق صرراللض؛ سّدس ت ٍه ي٠ 
)إ/ما7(س>ضساذين ١٣٢١٢ْ)آ/م'آآ(،رالألكاليح: 

.تخريجه التقدم الأثر وانظر • يه • • معاذ 



ا..>آ،هالس:نمبملأمحذهس:
أتيالومتين أمتر يا أشهيك اليوم، مل نط أترأها لم لكآر ا،لؤمينلآ؛، أمير يا واش 

ؤإزكازكاذبآصادناس، ^^^ ١٠عمر: نقال -اتبمماسأف_وللم، 
•للمؤتنُ آية فاجعله 

٧٢٣حوثا/أير قال: نلًقاضامينخاللالآزرق، نال: أاه_أحةكامني، 
!؛١٣٣ابن/ مولئ - سلمان بن الولد حدش نال• حكيم، ن عون حدش نال• يحِ، م

الؤٌّ؛نأُّتر يا ُباغنى • اللل—، عبد ن هشام إلئ كتب حيرة ن رجاء أن - الساتب أبي 
ألضنمن أكل لقتلهما فواض ، ٢٤وصالح؛ غيلان قتل من شيء ملئ، في و؛، أنه 
ام.ع١ ميم،*./ مولن ®صالح هثام: نال ، والترك* الروم من 

حدثناقال: معيد، أيي ن اض عبد حدتنا قال: المريابي، واخبؤه ء ٥ ١ ٧ 
.٤( ١ ني)»_U نندم كما الخعهور ثراءة الثاب الهمزة وتسهل ، •أندرتهم• ؛ )ن( الأصل، في ( ١١ 

»مل«.)•؟(ني)ط(: >اآمرالؤتنواه«. )أ(في)م(،)ط(: 
المزلة)ySمن الرابعة الطغة من الجار مد القاصي ذكره ملأن، صاحب الدمشقي، صالح مر; )٤( 

__,rA_^T ، ،)70وعلق(. ١٤٧البوالأ.لص)7'اا، وانفلر: ص
س)٨٧( ص ترجمه الاب،>ة. ايتزلة طغة من مة نمالح ؛  liasومو•؛مة، صالح بال: )هل( 

المنزلة.طتات 

.إ،طد<: ٠١٦

بنالولد ص روئ ممن الزي ذكرء رغد مراجع. س لدى ما ترجمة له أجد لم حمحم؛ بن نزن إ ب • 
صاليمان.

ممات.رجاله وبنية ، ١٧٩ز،ِج؛نندم • صدوق بن،؛ليت عشام د٠ 
١،و.١ ٢ نت عات الثالثة، عن نقه، ممة، الغاليي: نمر ايو ؤيتال: القيام؛ ام الإُتي مد؛ س جاء ل٠ 

 yd^^وهذب)^0أأ(آ.١شب)^إ
آ؛ا.: ظدآنيح ممة. ميمان: س لوه ا٠ 
تههات العاشرة، كبار عن فاصل، ممة الدمثتي، مهر ابر السائل، عهر ين الأيلن مد نهرت صُ ا٠ 
٠([ A١٠ ١ / الخناخل)١ وظكرة ، ( ٩٨وتهانيّس،)٦! ]ممرم،)ا/هآأ(، منة. وبرن ئان وله  ١٠٠٢ ٨ 

ورواءاللاوكارح:، ذكر•اكرلت،• بمُن الث >ض .ن ( ١٠ ٤٣)T/  ٠٧٧ودُبمه:رراءاينطةح: 
ترجمةعند ( ١ ٧ ٠ )"T/ اليزان لسان ني حجر ابن الخاننل وذكر. ■ به • • هر مايي )؛/مااما(س»لريق  ١٣٢٧
يإّنادء،.تارخ٠ م الاوءثأش ابر أروا. ومحال؛ مريدط بن صالح 

.إمتادء:٠١٧

ٌراجع.س ل-ى با ترجة له اجد لم ّمد؛ اض س الله تمد يه؛ حم٠ 
ءوكانوغال ( ٤٧٣تآؤيخه)ه/ محي الخيس، له ترجم الوراق، أبوبكر صمد؛ أض بن الله تمد ■ همناك و٠ 

محي;لترجمته وكازممة. بنداي، عكي بلخي، الوراق، د ايي بن اف تمد مناك أف كما غهمويسل•. 
=اعالم[. واف ( ٢٥بغداد)•ا/تارح 



——ثتيئ؛؛محتت؛

إبرامم/ عن - حسي - الأشعري سالم بن اش همد حدقا قال: الهيثمينخارج، ('اس 
المزمنانأمير آن *اخرم: رجل ذأتاْ ني، بن عبادة عند كشت تال: عبلة، ايي ابن 

نال:نعم، نال: ، تقول؟ ما حقا له: فقال وصلبه، ولسانه غيلان يد ^ ٠٠هشاما، 
J»/TT1  ،فلأحسنلهءابع*./ااو٠نان، ولآممصإنىأمير ءأصاب،واضاثوالقضية

حدثناتال: الصبي، بنميار إسحاق حدش قال: —وأحبرiاامياى،  ٥١٨
،ِ بن حكم عن - صالح ابن تعكا - معاؤية حدينج، ت نال صالح، بن اض عبد 
لهم،بينوا عمر: فقال ثبتا، القدر ينكرون قوما إن العزيز: عبد بن لعمر قيل قال: 

لقدالموتن، أمجير يا هيهات، هيهات قاتل: فقال يرجعوا، حتن بهم، وارفقوا
ألمتهمتل أن أهل اولثلث، فمال: لهاعمر، فْزع ، النام، إليه ليايدعون اتخدوه 

.ممفدار؟!٠ إلا والأرض الماء ب؛ن ذباب، ؤنأر هل ملأ، أقفيتهم من 
/T٩٢٤  _0بنحدثنابقثة نال: ممض، بن محمد حدثنا ت قال الفريابى، ^١ ٢٢١/اا

•ممات الإصاد رجال ويب ، ٢٣فيحا تميم صدرق، س"؟لجأ؛ رالمجم ٠  —
م.١ ١ ٨ منة مات الثاكة، من فاصل، صة طبرية، قاصي الشامي، عاعر آم i الكثدي لم• ين ادة بع• 

وتءذيب)ْ/آاا([.لظرب)آ/ْا'م(، 
سنةمات ة، الخاممن ممة، إصتماعيل، أبا يكمل؛ الشامي، يقظان بن ثمر ت واممه طه'.' ايي ين يراهمم إ٠ 

وتهو,ب)ا/آ،ا([.لظريب)ا/ا'م، . ٠١٠٢
ه.ما١ ٩ منة مات الهائمة، من بالصب، رم ثقة، الحممى، آبويوصم، الأشري• ٌالم ين يدالله ع٠ 

وتهاويب)ْ/'أآأ([.]ظريبرا/ب\إ(، 
(٧١٧)،/ ١١٢٢٨واحرجهاللأها5يح: _>,__. a،rA)0UAابن روا. دمبمه: 

فذكر... . الآذعرؤ، مالم بن اش عيد حاJذا تال! هر، مآم حدسا ت تال التميمي، محي أبي طريق من 
صعق.فه •امئادء: ٠١٨

وتهذيب)ا/؛ها(، ]ممريب الثالثت. من يهم، مد,وق الحمصى، الأحرص ابن عنئر؛ ين ءنحم •' ب ٠ 
)أ/-ْإ([.

.٤ تٌاا"/م،ح؛ ■ الغلي كبر صدوق' ت مالح ين الك عد ب؛ و٠ 
ايضأ.٤ نندم وندرس. لهاونام، صدوق، سار،آسصااح: ر٠ 
. ٣٦٣مرح! صدم صدوق. إسءاقت ر٠ 

.؛،<. حدتاإسذاق؛نسار. تال: التاضدي، رين، من ( ir؛T/T) ٥٧٦مرح: بملة ابن احرجه رخر،أبم: 
■■ عمر ين حكيم م، الغ—اني، مرم اض، بن اه حمد بن بكر امح، ريث، س ( ٣٣٨)آ/  ٥٦٣ز،ح: واحرحم 

.نأمه به 
.صعق فيه -إمئادءت ٠١٩

•ال—ابن، الخدبث، م، كا يهم، صدوق صًر؛ ين حمحم ■' ب ٠ 
ثقات.رحاله ربتية ، ٧٩فىح؛تقدم إ أوهام له صدوق ت ممض بن محجمي ت فيه و٠ 

.السابق الحديث في نندم ت نضجه 



ُنتلنال؛ عمير، بن حكيم حدش نال؛ النذر، بن أرطاة حدش نال؛ اإوو؛او، 
.- منه نحوا الحديث فذكر ، ا، . .العزيز.عبد بن لعمر 

افهعبد حدثنا ت تال شيبت، أيير بن أبوكر حدثنا تال! الهمياJى، اخبرء س ٥ ٢ ٠ 
الأن تعالئ اض لوأراد العزيز: عبد بن عمر قال تال: ذر، بن عمر عن إدؤيس، ابن 

.الأطئهاارأس وهر إبليس حلق ما يعصن، 

حدثنانال؛ المدمي، بكر أبي بن محمد حدثنا تال: ل'ا0_أحأسرئااميايى، 
تيقول العزيز عد ثن عمر سمعت قال؛ ذر، بن عمر عن مهدي، بن الرحمن همد 

اممهكتاب مجن أية في ذلك فمر وقد إبليس، خلق ما يعمن ألا تعالن اممه ®لوأراد 
صالهو من إلا * بماين عله أنتم ما ؤ جهلها؛ من وجهلها عقلها، من عقلها تعالن، 

.[( ١١٦٢.  ٦٢لالمافات; البمممه 

٢٩٢٠'حدثنا / قال؛ شيبة، أس بن أبوكر حدثنا قال؛ الفريايى، واحبره س ٥ ٢ ٢ 

تعاداض لوأراد ذالءمر؛نهمدالزيز؛ قال؛ ءنءمر؛نذر، إدريس، بن عدافص 
اشكتاب من لعلما ذلك في ، ؛)،١١الخطيئة، وهورأس إبليس، حلق ما يعصئ ألا 

علمهأكم ما * مدون وما فإمحم' ؤ قرأ: ثم عرته، من وعرفه جهله، من جهله تعالن، 
[«.١  ١.٦٣  ٦١:^، iil,aJi] ه البمُم صال •و س إلأ * بماين 

بنإبراهيم احبرثارآ، تال: الحراتي، حن بن افه مد أبوشمتب حذئتا — ٥  ٢٣
د/ TU< بن عمر حرج قال؛ الوليد، أبي بن الله عبد حدثنا قال؛ الهروي، / افه عبد 

•حدثا«.)آ(فى)م(،)ط(: ن•. b٠افى)م(،)ط(ت 

صحح.إمتادءت • ٠٢٠
• ٠٥^،دب ، ١/٣١٢^■' نضجه *ع نندم دميجه؛ 

-بمد،:صحءح.٠٢١
.١٢١٢سم.عتخربمبمفيح; دمبمه: 

صمح٠•إمثادءت ٠٢٢
•٣ ١ ٢ ح• ني تخريجه مع تقدم تخريجه؛ 
م؟..إطد،:

ممات.رجاله ريب ا *راجع س لدي يما ترجمأ له اجد لم ١^١^؛ اض س الاه مد ه؛ ي٠ 
همدين همم خف سارتال،ت ص ■خزوم، ا؛ي طريق هن ٣( ٤ • )آ/  ٠٦٩طأح؛ ابن اخرجه تغر<جهت 

فدكر••• الخنين• 



v /-أاأضساتكتاو

^يهءًءًً=ً"ءءًس
'رأيها/ت قال ثم يخطب، كان كما فخلب باسمير_ر-صهاش.يرمابمدة، ،"اا/م 

ومنيستعمراض، أساء ومن تعالير، اش فليحمد حيرأ منكم عمل من الناس، 
أعمالأيعملوا أن لأقوام بد لا فانه اف، فليستغفر عاد إن / ثم اش، ئلتستنمر عاد ن / ا٦ 

•عليهم® وكتيها رقابهم في تارالن اض رصعها 
/Tحدثنا/ ت قال إبراهيم، بن الرحمن عد حدسا قال*. أ'اه_أخبرظاموايى،  ٩٢٦

ررلوأرادافأنلأI العزيز عبد بن عمر قال •' ينول جريح ابن ممعن، قال؛ الوليد، 
•إبليس® حلثا ما يعص 

ابنحدثنا قال; ، العلاء بن محمد حدسا فال; رئاامياى، ساحبء ٥٢٥
بنموص ة؛ حمالعزيز عد بن عمر علن قدمئا قال: ذر، بن عمر عن إدريس، 

ذر؛بن وعمر دالصكلاا؛ن؛هرام، الفقير، ويزيد ود'ارالنهدى، أبيكشر، 
ولكنكثير، أبي بن موصئ فتكلم متكلمكم، فليتكلم واحدأ أمركم لكن إن I فمال 

لهفعرض I قال المدر، أمر من بنيء عرضر'آ؛ يكون أن عليه يتخوف ما أخوف 
/Vخلقمجا يعصئ أب/ تعالئ اش لوأراد ت قال ثم عليه، وأثتئ تعالئ اش فحمد عمر،  ٩٢٧

-®عزم، )آ(فى)ن(ت اكت. والصواب )ءل(ت ]ا(فى)م(، 

صحح.إمحفادءت ■ ٠٢٤
٣٠ ١ ٢ ت ٠يح ومرفوعأ موقوفا وتخريجه عليه ألكلام تقدم تخريجه؛ 

صحح.إمحئاده؛ ■ ٠٢٠
.٣٩٩فىح؛تقدم • حافظ ثقة هوأبركريب، الخلاء؛ بن محمد و٠ 
.١٦١فيح؛تقدم ■ عابد فقيه ثقة اض، عد هو اين ر٠ 
يكبتهسيور رمو اعير، مرّن ت ل وينال المئاح، ابر مولامم، الاماري، اض'محل؛ بن وص م٠ 

وتهذيبلمريب)آ/بخآ(، السائمة. عن لمبمبسسغه، رمي؛الإرجاء، صدوق ابمأ، 

جرحاولاتعديلا■يذكرفه ولم ذكر»اينابيحاتم، الخارثالنهدى• *ردثارين ائهدي: م د٠ 
راسل)"آ/أ'اأ([.

نماريثكر كان لأو ذلك؛ ل نل بالممر، العروق ءث4ان، ابو الكوني، صهيب بن يزيد مو المم: زد ي٠ 
اا([-ل/ه'يّوتهذيب)١ (، ٣٦٦]تقريب)آ/الرابعة. من ثقة، ت ءلهرْ 

أبيابن بكر وأبي بن-ضل، عناحمد أبوطالبه: نال أبوعاشم، النبي، الكوني ببمرام؛ بن لملف ا٠ 
•إلاالإدجاءر يتب ل لمس 'مدوق دنالابنابي"ءاتمءنايهت *وثنه• مات ين يعن عن نمنمة، 

]سمذيسم،)أ/أم،([.
به• • ذي صر؛>، م، اييسعتيال3دب، طريت، م،  ٢٦٧٩)،/ ١  ٢٤٠زيح: تحوم اللألكام اخرج صمحريجه: 

.إلخء . ٠ لعلما ذلك قي ®ؤإن ذكر؛ يدون 









^ممب؛مميبمة

،٢٢١سهمض اضن أحدثه ما سنمحإ؛أمث1ثبممأا،، 
ووصموايكفي، مما ]ذه[لُاآا / دكثثوا فقد ، ^ ٧١لهم إلهم عنهم، ه بمفورغب  ١٢٢أ/ 

]نوملمدسننمحهم مح1زلأا، نولهم وما شمر، دولهم نما يثني، ما منه 
مستقيم.هدئ لش دلك ين ؤإثهم نثلوارآ،، ءنهمءرْ،آخرون وطنح ^٠^١، 

أحدثما ، >سمطت؛ تعالئ افه بإذن الخير علن المدر، عن تسألي كتتر٧، 
ولقدالقدر، أمر من أثبت ولا أمرأ، أبين هي بدعة ابتدعوا ولا ، محدث؛ الملمون 

فيبه ؤيقولون / كلامهم، في يه يتكلمون ، الحهلأء ا-لحاهلية في ذكره كان ا/م  ٢٦
شدةإلا يزده فلم الإملأم/ حاء ثم مصابهم، عن هم أنفبه يعزون أشعارهم، د / ٢٣٣

منالملمون فمعه ثلاثة، ولا حديثين ولا حديث غير في النبي. ذكرْ نم وقوة، 
يقياوفاته، ويعد ، اممه. رسول حياة  ٢٩فيل]؛ه[ر٨ا فتكلموا افه.و، رمرل 

لمالأشياء من اليكو0شيإءك'ا؛/ هم: لأنفوتضعيفا ربهم ويا و-صدشا  ٩٣٣أ/
.٢١١ئدرل فيه ينفذ ولم كثابه، يحصه ولم علمه، به ا ١ ل يحط 

كواآية تحالئ اممه أنزل ولم وكذا، كذا كتابه في تعالئ، افه قال فد I قلتم فلتن 
وكدا؟

كلهذلك بعد قالوا نم -صهلتم، ما تأؤيله من وعلموا ثرأتم ند ما منه ترءوا لقد 
،٢١يكزأآأيشألم لم وما كان شاء وما يكن، يقدر وما الشقوة، وكب وندر، كتاب 

»صالهم«.رداود: )٢(محي •بعضهم•. )١(ني)ن(: 
داود.ر ومس )ط(، واكتس)م(، •منه،. ت )ن( الأصل، نر )٢( 
•الرجل•' اليان وفى بعيد، بتغير الجارمموري ونرنا ، •محر• هتكذات صثطت داود أيي فى ر٣، 

محرون(؛ممسرون أصحابه . . الزمان. آخر من الخديت)بممنح وش • الحمر الوذكا المحسر؛ 
عادة)حسر(إذاانعها•. الدابة حر من ممول، أونلرودون الحنن؛ يلن محمولون عودول ت أي 

الهاية>ا/؛\،'آ<.وانفلر: (. ١٩٠)أ/ 
كليل.تب : أي ؛ [ ، الللئ،: ] ه حم لنر ■ءا'-ئا اتمر بجأ؛ننك ؤ تعالن؛ توله ومنه لات؛ 

يتضتيه.والسياق داود، أبي س من أكملناه النسخ، جميع من مانط العتوفثن ض ما ٤( 
اكت•>ط<: >ا'(في>م(، •فضلوا•. )ط(: ْ(في)م(، 

يقتسما•ياق والميائي• أي من م دم، التح، جميع من انطة ' ٢٧
اشبا•.)ا'(في>م(: .•. افيهحياة.ح(في>ط(:

•قدرْ«.)أأ(في)م(،)ط(: •معل؛*•. •ا(في)ن(: 
•يكون،.انمواب ولعلر النسخ، جميع ن، كدا ، ١٢



•عليك واللام ورموا، ذلك بعد رهموا ثم ا، معار١ ولا صرا نا لأنفنملك ولا 
صربآ،د1ن1ستيهءمف/مس مهم، الحكم عزأى كتجتإئ'سالي 

.عنقه، فاصرب ؤإلأ ، السوء رأيه من تاب *إن الحس، وأستودعه 
المزوزِيلم،خ'ة\\لآ\ضوبك,سا تال: 

أبيعن الثرى أبوداود حيى محال؛ وماضن-، وعشرين ثمان ؛الشاشل؛،.مة 
إليه؛فكتب المدر؟ عن بماله العزيزإليه، عبد بن لعمر عامل كتب محال؛ ، رجاء 

نيوالاجتهاد رمحوله.، محنة واتأاع تعالن، اممه بتقرظ أوصيك فإني بميت  ١٠١
.- فبله الذي الحدث ئحوأمن الحديث وذكر - بعدم الحدثون احدث ما وترك ، أمرْ 

تعالن،الله كتاب المدرية: علن حجتا هتالْ الله: رحمه  ٠٣٠١١م، نعني قال 
حالملم؛ن، أئمة ومحول بإحان، لهم والئابمتن أصحابه ومحسة رمحوله.، ومحنة 
مجالسةبتترك و؛ءردا عنه، دهين١ محي فإنا عنالمدر، والب٠ءث ،والمراء لالجدلر^^١ 

'ط٢٣٤ييهارف يهجردف بل الحيل / بتل عان مانحهم وأي وأب المدر4، 
مرضثمان يروج، دلا شهادتهل٦،، مل ولا منهم، واحد ي( ع؛ يلون، 

محإنله، كاك إن وليمة في دعوته تجب ولم جنازته، تحضر لم مات ؤإن يمد، لم 
إلنعاد ؤإن لله، فالحمد رمع فإن له، النصيحة ؛ ٧١٠١٣٠٠علئ مترشدأأرمحمد جاء 
٢ل/عيسلم ولم يكثم، ولم محنه، / وحدر وطرد ]إليه[صا، يلتت لم والراء الجدل باب 

نته.

'الزددي•■رصز،)م(:)ط(. __)،((، )آ('ءن«: «سولأما•. )ا(ني)م(،)ط(:
اض،-مجمهااسءالشاش ولكن مملا، إليها اب شاش، لها: ينال، ُرة يايرى، )إ(»اكاش«: 

لبلاد•تاحة ط ن، محاوراءنهربم تم نهبربماوراءالهر، والنصحاء، الرواة من إليهاحلهم، وب 
'ا([.]سماسان)"ا/ح*الترك. 

اشهادّم'.)ا'(فى)ذ،(ت االجال•. )ه(في)ن(؛
)خ(فيالآءل،)ن،(،)م(:»ّ؛؛ا،«. )ط(: )ىفي)م(، 

.مء.إم؛اه•:

املى روئ وتال؛ ( ا٥ ه )A/ اكقات، م حنان ابن ذكرْ ، النذرالروزؤ، ابر ت ،ص أم، ءب؛ ب٠ 
ثنالت،.رحاله وبقية يخالمها، من وشع عنها، ؤيذبه الّتتة، تنمّر ممن وكان -. ٠٢٤١محنة مات ١ الناش 

ئ،ت،اكامحعة، محن .، ءا؛ااثقة I نة بالكر ممع إلن سة الحذرتمأ -، ت بن بن،*؛،-يمر ادنري؛ داود م ا٠ 
([.٤٥٢)U/ وتهذيب (ا ٥٦/٢]مبرس؛ة"آ*آه. 

السائق.الحديث قي تقدم مبمه: 



آأ-؛اب
الطرواكشرعن المث ترك 

واكسييمالإبمان،ه بل وبم؟ ،؟ مرااسرك؛فأ١ أض 

نتا>ءام
ساس،القرشي-سة عثمازأ بن يحين حدثنا ت تال علي، بن }■صوو\اا حفص 

عنأبيه، عن مليكة، بنأيى/ اض همد بن بمحتن حدثنا ت نال م-معتهمه-، ومائة،  ٩٣٦أ/
لمرس صه، نل القدر ، ٧٧نكلم *نن ،; اطه.١٦رسول نال ت قالت، *؛؛- ijعاننة- 

f'"v  ' /ثةالمر[سبنض،قال: ننلينابينضس'، سم.'ته
•اخرنا•.)م(ش)م(،)ط(: انحلا.ن)ط(. )أ(»-هل•: )ط(: )ا(فى)م(، 

،٥٥٩، ٥٥٤ت ^،_؛، نفه الصكما عتد م كما اكت والصواب ، اعمرء ت )ط( ، )ن( الأصل، في )٤( 
والصواباكت.اعمرا، )ه(فى)م(،)ط(: . ٥٦•

مرء.لا الزيادة ثْ عثل ولكن • ]وطم[ عه النتول، ش المس  '•عاش)م( ش )٦( 
ءأاسرء.)٧(في)م(،)ط(: 

،٥٥٩، ٥٤٤ت فو،ح نضه الصسف هوعند كما التست، والصواب ، اعمرء ت )ط( الأصل،)زا، ش )٨( 
٥■

صاٌيف.ءإمتادءت  ٠٣ ١
منجداء■ الحديث 'منكر ■' حثان ابن ونال، ضعف، المري، ابرسهل ت امرحي عمان بن يم، ■' جه ن٠ 

س)آ/،ْم(،وماو.ب)اا/لأْأ(،وادزان)؛/ْآم[.
.٣٦٦ت ح م، تندم ابمأ، الحديث وعولص نا،لل؛ ابي بن مدالك بن يمم ت ب و٠ 

االإدايد ن، رذال< •ه• •عشان بن بمص، ص»ربج، ( ٣٣)ا/  ٨٤القدماح: اجه؛ي ا؛ر، رواء 
بنيحنن طريق من \"رأ/*ا(، ت ايضاح يطة ابن ورواء . الخديث عنذا ءإستاد 

(سارث.يميابن٧٦/٣ر٢٩٢٠ضح:
منهبآطول محريرء آبي حدث من نحو* وررئ • ٣، الاعتدال)؛/٥٩ ميزان م كما بافقارة حنان 

،لأشاينابرزيفي1سلءنابيكُ)ا/ا؛ا(ُنال:
الايمحءايضا.ُءنأا؛م،ءرير؛)ا/ع،ا(ونال؛ يصحء٠ 

.إّ-اد•: ٠٣٢

م،لم م\؛وسم؛>،  Jiمعد 'ة والظار؛ • ١٠م، لي، نص ولم داُ*؛ 'موهي لماجم م، ّجمد ه؛ م٠ 
ينالاس، ه ض • مض ابن ص يمر ابن م، مهران  ijiلم مجئ" م، روقا • اهمّّا الس بت، مهران 
الكسرواكارح (، ١٧١){،/ حنان ابن ومات I ( ١ ٦ )؟/ التهديب ت في لترحمته . يخُلمع صدوق ث الحافظ 

وبماطمين~، مهران بن محسلم حده يه بمني ابوء نتكون ، وعليه ([. ١٤١أ/ ر والتتريب (، ٢٣/ ار 



،محمدحدساأ ت قال عمررا،، أبر زياد حدش ت قال عدة، مبن حماد حدسا I قال 
٩٢٧أ/القدر؟ عن فتل ابن/عص، محي قال: عنأيه، القرشي، إبراهيم ابن 

•علكم® أش ها صالي الله ٠>، فلاتردوا عليه، بمسكم لا أن الله أراد رائيء ; فقال 
فيالعزيز، عبد بن عمر نال ما معنن هليا الله؛ رحمه الصسني بن نحمد هال 
يمالوكدا، كذا كتابه في تعالئ اطه نال ئد نلتم: فلثن قوله: المدر. لأهل رسالته 

ن Maثم جهلتم، ما تاؤيله من وعلموا قرأم، قد ما الصحابة. يعني - منه/ قرءوا لقد ت لهم 
^٨٢٠ثاء وما وصرماكقوةوماقدلنكنل؛ا، كتابوقدر، كله ذك: مد قالوا/ 

ذلكبعد رغبوا ثم نفعا، ولا صرأ نا لأنفمماللث، ولا يكن، لم يثأ لم وما كان 
واللام*.ورهبوا، 

ندقا/ندداأثولإرينأييش1ة، قال: _اتيخيابي، ٥٣٣
عنتعالن ربه ال عزيرأمأن ت هند أبي بن داود عن النووي، نعيان عن وبح، 
الأنياءرْ،*.فى أسناك أب عقوبتك علمي، عن ارمألتى فقال: القدر؟ 

الحدش،ا.)ط(ت )آ(في)م(، أبوعمرو®• ننال *ابن رط(ت )ا(فى)م(، 
.اليكون٠ اكراب ولعل المح، جمع )؛(كذا؛ي . ءكتبء ت )ط( في )٣( 

■يلى مجا علئ عزير نثرة فى العلماء اختلف ( ٥ ) 
لكبوالخن، سلام، بن اف وب ماس، ابن ءن ردى فقد • بض لتس إئت ال؛ ي٢، بم ا- 

ثمعام ماتة اش أماته الذي وهو ٠ ٠ حكيمأ. صالحأ محيدأ كان ت قالوا اتهم ميه؛ بن ووهب الأحبار، 
دابنًوالحس وكب -لأم ين الد عبد ثر*بإطده-عن ين إسحاق ءررئ ابر،كثثرت ذال بمنه• 

في؛]ترجمته الرابعة- من و٠رمة بارينياكاغرا/مآ،أتحتروىءناين'سر، -اكن، 
\ضب)^اأ1ص

المنار،البمري الغراء عمرو-. ت التقريب مبم-ابوصر-وم أثي ابن 0ادتوهواينسبا-أوت نه؛ و٠ 
الكمالوتهذيب (، ٣٨٥)م/ وتهذيب (، ٢٧٠/ ١ ) أمريب المسايعة. •ن الحديث، لين صدوق 

٥٠واووان)آ/ وابيان)آ/^(، )جالوحةه؛إ(،  ٠.])
.١١٩نيح!تقدم >ا ثقة مسعدةت بن ماد ح• 

نافن صائن طريق من رآ/حءأ(  ٧١٩وح: (، ٧١١/٢)الإبانةح: ني بملة ابن رواء تيبهب• 
إلفغل!عمر ابن عن ( ٦٢٩)أ/ ١١٢٢ورركاالإلخام،فيح' • به • • معدة بن حناد حدنتا تال؛ عنبة، 

فلائنثرامراضا.صرافه، فائع اكر، ٠لاتكلموابميءمن 
النوةمن عزير اسم محو عن كثتر ابن تال • الإصرابليات من يكون أن ؤيميه • للأممهلاع صعيف؛ إمحشادءت -  ٠١٢٣

([.٤٤. ٤٣/٢راإنهاة)]البداية متكرا. ^ L،•aA؛صعق ءهنذا القدر! عن مواله عند 
•التالي الحر ت واننلر الصنف، طريهم، من ( ٤٠٦/٢)٦١٧ث٩لةح ابن أخرجه ٌميجهت 



بنجعفر حدثنا ت قال سعيد، بن نسبة حدثنا نال اأمريا؛ى، اخبرئا —  ٥٣٤/  ٩٢٩أ/ 
بناجز فيما عربز قال قال• الكالئ، ، ١ وف؛ عن ا"بوبي عمران أبي عن ستمان، 

عزيز؛ت له قيل ت نال ثناء؟ من تناءوتهدى من فتضل حالقا، تخلق يارب ت ريه 

ضبعضهم وزاد عزير، حدث عن ءنؤلأ» كل ت إسحاق لإل • • ُب بن للب "ءاس 
.يعثه ثم عام مائة إماتته تصة ذكر تم * ٠ • ٠ حكيما صالخا عبدأ لكن عريرأ أف ت يإضادهم نالوا • بعضن 

نف]االر-؟ع يياح. أبي ين عطاء - أيضا - نبرته بعدم نال وبمن . ([ ٤٥)آ/واله—اة ]المداية 
.[(،n/T)

فيماكان وائه إسرايل، أيياءبتي من عزترأض 'الشهررأف كثير٠ ابن تال غبوم تال ٌن وعاك - ب
.٤([ ٦ رالهاية)T/ ]الداية • ديحين؛ا زكريا وبتن وسلمان داود ؛٥!، 
عنمعمر، أنبأنا الرزاق، عبد طريق من داود أبو رواء الذي بالحديث عنلأ ٠ التوتف والراجح• ٠ ج" 
محاانع اللي ••ا اش.؛ ئاورمول تال: رض؛، ر ص رب، بن مد ص ذب، ر ابن 
صحح.ؤإسادء . ٤([ ٣ ' / ١ ٢ ]السن)مون لا؟• ام م لص اسر ادري رط لا؟ م ام 

»ءزتمنأيه، ءاشفىتألك-س>يقسدبنمب، دا-؛مجابن 
لأ؟رلأامياضياملأ؟«.ياينممر)7/آإ؟(ل

طنولا الث—خن شرط علن صحح وقال؛ - ٣( ٦ / ال—تدرلث،)١ ني والحاكم المهني عند ورد لكن 
التمرش كير ابن نال ■ ش ماكر ابن وأحرجه • ذوالترمح، عرثر بدل - الذمي ووافقه • ل 

«زكنارواْنال: لا؟(. دلذىاكرفن.)هميرأكاننياآم )ِا/آ؛؟(ثمثال: 
بامرئ؛* الدارقملي: نال تال: مدالرزاق. محن حمادالظهراني، محيبن عن ^ ر ابن 

الرزاق•.تالضر)ي/؟إ؟([.
*لأي والحدود. القرنتن وذي وعرير بذكرئح بتمامه رودؤبتاء أهاله؛ في الراقي ابوالفضل وتال 

.٤( '٣ / ١ المرد)٢ عون انتلر: المعود. مرقا؛ في كدا هردؤيه• ابن شتر في لا- أم كفارات *ي 
فاكالم،عيهاأنهاأثا'،ثل.الآئارهمذكريث، صءديمشمهطيأوإبان. 

يوحدإلالا عندا رٌثل للاحتجاج، تملح ولا - اكرج في كا - مضلعه وكلها ، الإّرائتلياُت، هن 
اعلم.واه الوحي، ٌن معاصح 

أاوكالي•.(»يرط(نادة:

س؛لأسلاع.رصمنالإّر^س.
اعلمارواءعن ماس ابن ؤإثماكدب تود، مشاهي كب، اراة ابن الإيايي، فضالة ابن ُذ،• • فته و٠ 

([.٤٩٠/وهذب)•ا "آ(، ]تتريب)؟/بمءبعدالمعين. مات الثاتيت، من الخاب، 
.٤١رح: نندم • كان؛؛ثج ائه إب زاعد، ْدوق الغبي، ص طبماد• جطرم و٠ 

صورواءابنبملأ؛إّادآخر، ؛٠. . )إ/مآما(من»لرضالريا;ي•  ١٣٤٣دُا*اللألكا؛ي؛يح: لخربمه؛ 
.١  ٩٩الجمع)U/ الهثي»ي وذكر. >؛ااة. نمة رفه المخلوط(،  ٤٣٩. ٤٣٦آ/ ماس)الإ؛اا؛أن ابن 

عدمميف وص القتات، ابويحٍن وفيه ١ ررواءاليراني : رذاJ، نماص ابن عن مناعنا بأءلول ( ٢٠٠
رجالرجاله رشة اعرنه، لم نزار; بن ومصعب غرها. في ونحسه دواية في معإن ابن ابعهردولدومه 

وكالوفيءح٠ملر، امكر، وتال: ماس، ابن عاكرعن ابن كبدإلن ابن الحافغل دءزّا، اه. المجنح• 
([.٤٦]الدايةوالهاية)آ/مجنالإمرابيات•. ماحوذ 



وتهدىتناء من فتضل حالقآ، تخلق رب، يا ت فقال فعاد ت فال هندا، عن أعرض 
٩٤٠آم شيء أكنر الإنسان / وكان هنذا عن أعرض ياعزير، ت له قيل ت نال ، تشاء؟ من 

أماللا إني الموة، من لامحوك أو هثذا عن لتعرصن عزيز، يا I فقال فعاد، جدلأ 
يألون.وهمم أفل عما 

أبوحدثنا ت قال القزويتي، إدريس بن جعفر اض أبوعبد ؤحعآتتى —  ٥٣٥
عئمانبن مهل ■حدثنا I قال الصواف، المزويني إسحاق بن يعفوب يوممح 

بنالضحاك عن نهثل، عن العمان، بن سعيد ا ١ ح-دثنيل ت نال المكري، 
ورأيتت قال الخيم،.ذكرجمائ.، مسجد ش قإقيت الموسم، وافيت، ت قال عثمان، 

فيه،تدحالن فلا تعالئ، اش مر المدر ررإف I لرجل يقول قمعته اليماني، ا هلاوس
عندمن حرج لما قهو■ - موّن أن يتكم.I عن يحدث الدرداء أبا ولقد'معت، 

٩٤١آم لما متمنا كنه وهويقالب، النار،/ خزان من ملك، استقبله إذ الوجه؛ متغير فرعون 
علئطبع قد أنه مع فرعون، إلئ وجل-أرملائ، عز - ربك إن • الأمتن الروح له نال 
قال؛أمرت، لما امض ت قال ، هو؟ ما فدعاني جبريل، يا قال; يؤمن، فلن قلبه 

'ط٢٣٦علن جهدنا قد / النار، خزان من ملكا عشر اثنا نحن موّتى، يا ت قال ثم صدقت، 
هما/م. فلاتدلحاواف٠ اض الخدرم أ0 إليناI فأوحى الأمر،/ فىه1دانسأل أن 

حدثناقال; حماد، بن الأعلن عبد حدثنا قال؛ اكم؛يانى، واخبرئأ —  ٥٣٦

ااحاودا«.)ا(فى)م(،)ط(:

■إمح؛اد،تصعيفجاوا. ٠٣٥
ترجمة.لهط احد لم إّجاق: بن لإا«مب اذننان، بن س : ب٠ 
والجرح)مآ/باه(، الكبير زالتارخ ني ترحمة له مجهول. ءمءت عن المنان بن معد ت منساك و٠ 

ال)م/ا■؛{[.رالال(، ١٦١والزال)أ/راكديل)،/هأ(، 
مكنالأصل، بمري ، الددداتح، يردان بن، مب• ابن اه؛ - محلم داش - لم، بدئ دالي.ي ينو• ب• د٠ 

)•ا/،ماأ(آ.وتهديب، ، "٠٦( ما٠ T/ ) ]تقريبه الساسة. من ، ^ ٠٣١;ين إسحاق، وكلبه متررك، * خراسان 
منيهم، هددق، الدني، ائو■ثمان المرامي، الأسدي حزام بن خالد بن الته همد ابن غضان: بن لثناك ا٠ 
رثمنيَ،)،/آ؛؛([.مب)\إص(إ اسة. ال
منغرانبه، ل اتئاظ، احد الري، ريل العكري، عود مسابر التيلى، فارس ابن ءدان• م، هءر، ٠ّ 

تهدبب،)؛/ْهآ([.(، ٣٣١]تتريب،)١/مْم:اه. طث،صة ازثرت، 
حدثانال: الاصبهاتي، معدة بن احمد الماس ابي ُلرص س ٤( ■ ٨ أ/ ) ٢^١ * ت بمل٠ح ابن ردا• 

*به * * ي،ُقوب يومف أبو 
ءالإسراتيليامتح. وهومجن حس، امتادء• - ٠٣٦



أحدقال؛ أنه، منبه بن وهب عن ، ٢ ١ لحبر[ل بن كلثوم أخريا قال؛ ثمة، بن حماد 
الخيرخلت الخلق، خالق اشلأاكهإلأأu، ررأنا أوفىالكتاب: فىاك_وراة، 

علئالخير و؛كون خلقته لمن فهلوبئ يديه، علئ الخير يكون من وخلقت والشر، 
.يديه٠٠ علن الشر ليكون خلقته لن وويل يديه، 

٩٤  /OTS  قال الفريايى، د I قال سعيد، بن قتيية حدثنا I بنالليث حدثنا
حنحجرأ رروحدوا قال؛ أنه، الحاجب، مساير عن الزهري، عن عزعقيل، سعد، 
رحللها ندعي الآولل'آا، كتب من كتاب، فيها صفوح، ثلاثة البت، مقوا 

والقمر،الشمس صغت يوم صغتهار؛، ذوكة، اض أنا منها؛ صفح في فإذا فقرأها، 
الأخر؛الصفح وفي • والما■،،؛ اللحم في لأهلها و]؛اركت[لْ، أملاك، بسبعة حففتها 

وصلته،وصلها فمن اسمي، / من لها واثتققت، الرحم، خلمت، ذوبكة، اض ارأنا  ٩٤
والشر،الخير خلمت، ررأنااضذويكة، ؛ الثالث، الصفح وءي . يتته؛، يطعها ومن 

.اات،ا)آ(في)م(; اجسراا. وفي)م(،)ط(: )ا(فىالآءل،)ن(؛ 
.)ه(فيالآءل:ارباركااااْتتهاممىتد )أ(في)ط(: االآولنا. )م(في)م(:

-.٠١٣٠ستة مات الرائعة، من يخعلئ، صدوق ا البصري جترت بن كلقرم ت ته ن٠ 
• ١٣٨لأاسبم-صمفىحت بالأض؛نختاد: ب: ر٠ 

•التخرج تما؛ي مدي الث سد بن لسهل ٠ أنان دأبي اض' حديث س شراعي ل لكن 
يه.. حماد. بن الاعالئ همد حدثتا ت تال ا الا-ص طريق من ( ٣١٧)أ/ ٤  ٩٦•' طتح ابن أخرجه دربجه؛ 

الاعتقادني اوي4غي ورواء يه. . وعب. عن واصل، بن معروف ءلر؛ق من ٣(  ١١^)آ/ ٤  ٩٧فيح؛ ورئاء 
٢٣٦واون"بهله-ع.* (، ١٢٨)ا/ ٢٩٨: اييابن ورواْ • به ٠ • اباهلي أمامة أيي عن ( ٦٢رص 

«إنّد,اائاس: ناودموو١٥٠ُءناضينءاوك،نال: )آ/سمءنسهليننديرنمإمحاض.. 
 tsU،،،٢٣٧وابن أبوداُدالطٍاويح: ورواء إلخ«. سر.. شمحز•قالبمأ ؛ا-أ

أبيابن ورواه ، ٤٨٥ت ح ش ترجمته تقدمت ا محعيف وحو إ حميد أبي بن محمد وفىرإسادهم-ا ( ٨٦/ ١ )
حميد.أبي بن محمد وفجهما أنس، عن طرشن من ( ١٢٨-١٢٧/١)٢٩٩، ٢٩٧ح! ال؛تة قي عاصم 
لطرته.إستاده الألباني وحن 

مانع.إليي صحح. إمتادأت -  ٠٣٧
منثقة، لجده، يتب وقد ا الحجى أبوسليمان، المبدي، عثمان بن شيبة ين اف عيد ابن ص ت مسالمع و٠ 

وتهذيب)آ/اأآ(، ]تتريب الوليد. خلافة تأحرإلن بل ذلك، ولايصح ايمل يوم نيل • نل • اكالثة 
)•ا/آ.ا([.

. ٤٣٧ت شٍح تقدم • ثت ثقة، • خالد ابن عو فل• ق٠ 
٢٠فيكره،ح؛ ٠ بلض. • قال الرنري، إلن بإستاده الرزاق همد أخرجه ٌميم•  ورواه(، ١١٤/١١ر٠٧١

تنيموجدوافيمتامإ;ر'بيتال،: به.. أمآ)أ/ألإم(.ن>ضءباوالُزاق. ابنبملةح: 
.فيكره . ٠ آصنح ثلاثة 



الشرعلزيديه*•لنلكن ودل يديه، عن \خم لكن لن فطوئ 
٥٣٨ wi  بنيوسف حديظ ت قال ، معيد بن مؤيد حدثنا ت قال ، الفريايى وأخمة

لبيك،ليك ت تلبيته فى يقول يلي رجلا قمعت حججت، I قال الواسطى، مهل 
؛٠٨غما سممخ، باليي فاخرته / مفيان، لميت مكة ثلمادخلت والشرلسإمم،لا،، 

ءأنه•' أش رمرل عن ، محئ، - علي عن الامتفتأح دعاء قي صحح حديث قي وردت اكلية هنذه C ر١ 
٠١٠إلى قام كادإذا  ومعديكيك  c،lمجهاإلا1؛عم مجهالابمرك عم زوامرف : نوله الئ ف)،:  ٠٠

وأحمد، ( ٤٥٣ / )١  ١٧٧ •سلمح: رواْ • إلخ ٠•••" يك الأ إلك، دس راكد محييك، 
١٢٤١والدار.يفيتهح: آ/أآإ(، وأبوداود)عون (، ١٣٠اتي)؟/والم)\اس 
(.٢٢٦)ا/0؟آ.

السنهأهل اؤيشهد ت المايوني أبوعثمان تال بما ، تعاليؤوشدرْ اش من والشر الختم. آذ شك ولا 
اللفزعقيدة . .٠ . وندرْ. تعالن اف والخلووالمربقضاء والقمر والشروالني الحر أف وبمتقدون 
قلابميم يردك وإل •و إلأ ك كاشف فلا بمنر الثن بمسك وإن ؤ تحالن؛ نال • ([ ٧٨ص الحديث، أصحاب 

راذفضهلمض:7.ا[ؤ
T/-ءبياش.ءزوحل. / التاء في الأدب امتعمال ءالارثادإلن أعلم.: واش الحديث. قمعتن ولذلك 
ونفيا ندرته في شيء يقصدإدخال ولم اونها مدون الأمور محامن إلي* يضاف بأن له؛ والملح 

ص)آآ([..«لالأءظنادلاوهقي، . صلْعنه. 
أنوال;خمسة الحديد هندا معن في العلياء ولهداحكن 

راهوية،بن ؤإسناق سميل، بن والنمر احد، بن الخلل نال • إليك يه ينثرب لا • معناه أ- 
([.٤٦٠/٢لءونالع؛ود)ومرهم• والأز*ريى، بابوبمين■؛ءربن، ر،بمءينينممن، 

نقصمه يتوهم ما اش إلن يفتاف لا . . . ٠ أبوعثمان; قال انفراده. علن إليك يماف لا ت ب-أي 
وإنكانلأمخلوقإلأوالحعلأن، والخانيروالخاض القردة خالق يا يقال: فلا الإنفراد، علن 

العبود]عون وغيره. المزس عن هنذا وحكي صر'خ(آ، لف، اللءض-دت • ٠٥٠١خ[ والرب 
^هآأ(ا.

الصالح.والعمل الهلب الكلم يصعد ؤإئما ، إللث، يصعد لإ الشر ٠ ج-معناه 
جةيالنهوثر ؤإئما بالغة، بحكمة خلقته فإللتا وليلئا، بة باكشرا لمي والشر • مع-ناْ - د 

٠للمخالونن 
]انغلر:اووضعرْ.عهم. فلأنإلن؛نىفلأنإذاكانءلادْسم ه.حكاْالحءلا؛يأنهكقرللأ،: 

ااثلأثةاكالة:والئةإبءلناحدالوحر٠ اش.تُاان-لمضفيالقرآن وإثافةبمإلن 
ومثله:=الزمر:أ؛"[، ] قيءه كو حالي الثه ؤ تعالن: كقوله المخلوقات؛ عموم ش يدخل آن إما أولا؛ 

صمعيف.إءطد،ت ٠  ٠٣٨
•مرامع من لد-ي ما رجمة له اجع• لم الوامض؛ ٌءل م، *ف أل٠ 
. ٢٧نندم»يح: حديثه. من مالمي تلمن ضار عمي إلاانه نفه، في صدوق ممد؛ ين سمه د٠ 

عليه.أف لم لميجه؛ 



كتا|اامم>و،،ات.\َ 

.[ .٢ ١ الغلق; ] ب -محلى شزئ من ٠ الملق برب أموي قلً ؤ تال: أن، علن زادني 
بنجعمر حدث تال؛ نسير، بن نلن حدث مال! وأ'خبرئاالئريابى، — ام0 
الخراسانيعطاء و منبه بن وهب اجتمع I مال أبوسنان، حدسا نال: سائمان، 

نقالالقدر؟ ني عنك كتبت أنها بلغتي كتب ما اض، عبد أبا يا عطاء مقال ممكة، 
وسمننبغا قرأت ت وب مال ثم المدر، في تكلمت ولا كتأ، كتبت ما وهب; 

IITU وعشروننيف ومنها الكنائس، في ظاهرء وأربعون نيف منها افتعالن، كتب من/ د
«أنخنكلإنىمهبامنتيا:

/١١ىراالشيثانمحي 
/Yتال الفريايي، وم؛رم /*أهس  ٩٤٦ I الحمصي،عثمان بن عمر حفمى أبو حدثني

ولا، ترينه عن الاسم بمري تلا ٠ إلح • • النافع رالضار ، الاغ كالعطي ؛ التترنة اه سماء ا= 
٠العموم علن يدل، اتترانهما لأن ؛ ترينه عن ءالضارء 

هريدا ض  ٣٢أراد أم الأدر م  ٠٣أرد أذر لا وأظ ؤ كقولالخنت الفاعل: حيف علن ؤإث ثانيا: 
ا.اكانجة:V ] ه ولا عتيز اسوب عز ففإ أئننت صراط ؤ الفائ: م وقوله ، [ •١ ض: ال 

شردس ٠ يثب إذا غامق شر دس ٠ غى نا شر س ؤ كقوله: الفاعل؛ السب إلن صاف أل ؤإما ثالثا: 
معا،  ٧٩الكهم:ل ه أعبمها أن فأردت ؤ وتوله: ا، ء . ٢ الفالق:ل ب حمد إذا حامد حر ومحن ٠ اتقد م اكماتات 

بشك نمن ث من أصابك وما ؤ ت نوله الأية. ا  ٨١الكهف: ل ب أشدننا يثنا أن رتك فاراد ؤ : تعالن قوله 
(آ.٩ ٠ ٠ ٩ ٤ )a/ الفثاوئ مجمؤع من وامحصار ليتصرف ٠ كثير ونحرعا أ  ٧٨كساء■ ا] 

بمتمحمأن منكم ناء لن ؤ تعالن: كقوله ٠ آية ما غير ر العيد محشيثة إبان صراحة، القرآن تى ورد قد )١( 
؟4 ٠٠٨٠٣ر؛ه إلى ائند ناء من ؤ : ونوله ، [  ٢٩-  ٢٨: اJكرير ل ه النالض رب الله يغاء أن إلأ تشاءون نا ر٠ 

الغيرذلك. . س-ص[. بجونإلأأنيماءاممهبلاالدر: قوله: لالإنمان:ا'[، 
وجل.عر ٠ اش لشيثة تايعة ولكنها الايات، من 

حسن. ٠٣٩
١(، ٢٦رأ/]تتريب العاشرة. من يخش، صدوق الخنري، البمري نئاد ايو ننجرت ين للن جه: ن٠ 

التخرج.ني كما قدتوع، لكنه ■ ([ ٣٨٢)a/ وتهديب 
.٨١زح;نندم • ثبت ثقة، ٠ مء ين صرار هو ّسان؛ ئو ا٠ 

(س>ساسف.وفيح:خبمأ)آ/بام(منرز
قال:)مح؛م(منرسيرداُض،  ٤٩٩وفىح: تذكرنحو،. . ١ضu١برنان : JUنئاد، 

١٢٥٨:واللألكاشح (، ٢٤الحالية)؛/ني ابونعيم ورواه • نذكره . وهب. نال إذ ومكحول أنا يئنا 
( ٤٣٦)A/ الثور الدن في الجوطي وعزاه لهقيفيالآساءواكنات)ا/محآ(مُ.. (، ٦٧٣)،/
اتزسعد•إلن 

مرمحل.ضعيف إمحئادءت - ٠٤٠
ءالذهّي: تال ة. الخاممن ضعيف، ا القدص ييت نزيل ا الكي صالح أ؛ي ابن يندُ ين تنمي : ب٠ 



حدثارقال! ، - الاوزاعي بمي يود- أبو حدثثا نال؛ الوبد، بن ُتي حدثنا تال! 
افرصي - هماس ابن عن الكي، عبد بن محني عن الحجاج، بن انملأء 

اردلونىفمال! بالقدرآر، يكدب علينا ندم رجلا ررإل • له نتل نال• تءنهما[رآ،، 
'ن٨١كن بيده، مي اروالدي نال! به؟ تصغ وما فقالوا! / - أعمن وهويؤمني - عليه* 

بمما/ملأدلها، يدي في رب، وفت وكن أقهلعه، حش أمه لاعصن مه امتمكت/ 
ندريكون أن من تعالن اض يخرحوا حتن رأيهم سرء بهم ينتهي لا بندم نمي والأ-ى 
.الشر* يقدر أن من أخرجوء كما الحر، 
*tV/Yقال! الخص، عمان عمروبن حدثارم قال! _واحزءامثابي،  ٥٤١/
اف®علم قال! ناة، أبي بن عبدة عن عمروالأوزاعي، أبو حدثنا نال! بقية، حدثنا 
اللهآن نشءإ الز ؤ لبيه.; نال ثم كتبه، ثم عامالون، الخلق وما هوحالق. ما تعالئ 

.•٧[* تا-دج: ظيىاشبمم'4 ذلك إن ض م ذلك إن اتل؛،والآنض م ما يقز 
uلكبنءنانالآلهانيحوثاأ؛وأس قال: ماأ0_وأصرأيانى، 

ءنه».)ن(: )آآ(فىالآصل، •حيني،. )ط(: )ا(فى)م(، 
يهلآ.وم االاواتأ، )إ(فى)م(ت . )*ل(؛ )'ا(فى)م(، 

راهممU٣٢(،رهj,ب)٩/•١٨٨/٢(٦صب)١٧١/١ر
([.١٣١)T/ الثس ^ (، ٦٣٩رادزان)م/ ١(، ١ ١ )T/ الضعناء 

.١([  ٨٤ر(/ ان راش، ( ٩٨]الزان)م الأندى. ث الخلاءين ب: ر• 
ابندردا• • به • ■ الأورام، حدقا نال؛ ، العنم؛ امح، ٠^^، م،  ٢٣٣• / ر١ ن،■ الن، احد روا• دسمبمه؛ 

١١٦ُدُا.اللألكا؛يح: 0•. . حاناصروبنضان. ■بأ(س>.م،ا؛يداودنال: آْم)آ/ ؛ذح: 
رردا•احمدسطرمح،يضما٢(رنال،ت • لذم•الينم،م،الجع)ما/٤ ر؛/ْآا'(اءلرلمنامنا• 

ورإحدامارجللررصنهايوحام، ومبماين-ءتان، بنميدالكي، معد رانمواب، احعد-كذا. 
ابنمع عبيد بن محي إل ند الفي وتال ، الأزدؤ، صعنه ت الحجاج بن العلاء ت الأحركن، ني وسماء يم، 

نيالالياتي الشيخ ونحض لإصعاق. ( العالة)م/١٨الطالب، ثي حجر ابن الخافغل وعزاء اه. ءباسا 
.علنالثخاحمدشاكرتح_< (وانكر لأحاديث،شرحاللحاويأ)ص٨م١٢تخريج* 

حن.-إض: ٠٤١
كثير.بن محمد تابعه وتد لتحديثه، يا صمح تل• دبب • ٣٣٠• ٠يهح تقدم صدوقا، ثبادُ بن ع.ر.د • ب ٠ 
يمشى،نزيل الكوني، الزان، التام ابو ، نريم، 'رلئ، • لينال •دلامم' ، الأمد-ك، ا؛ا؛ة؛ اض م، ب؛ د٠ 

■([ ٤٦١وتهل.يبلا"/ (، ٠٣٠ا/ ]تتريبا) • الرابعة عن ثقة، 
V•• طقاالأرزاَ،• نال: >خ،سد؛نهم، 

٠٣٣٩كافيح؛ صحيحة احرئ عن'لريث، رواءالمش وند • ٣٤٠• ز،ح نندم • بو إّتادءت - ٠٤٢
■٣٣٩ّممجتمز،حت 



أنهحبر بن مجاهد عن ، النير بن أرطاة عن الوليد، بن بقية حدثنا •' نال الخمصى، 
فاخذْالقلم، مار اش خلفه/ فيء )رأولأ ; قال اض.، رسول أن عمر ابن عن بلغه،  ٦٣١ آ/ 

رطببرأوفجور، س«ول، عمل بهاس الدنيار،اكون فكتجافال: محن، وكالتايلبه بيمينه، 
عنمحؤينطق '؛،يما هداؤ إن رلاةرررا ت نال  ٢٠١^٢^، ٧١في عنده أوابمس،فاحماهأاا 

أمرمٍغ'أاإلامن ااسحانر'تكون فهل [،  ٢٩اِيانة; ] ه نننلون ماكنم إئاكنانسح بالحي 
.يا خ'اآ/ط 

خيرهبالقدر الأيمان ت العالجر أهل طريق فه—ذا الئه• رحمه النش بن مضي هال، 
سأللا يشاء من ويهدى يشاء من يضل ، جرئأّأ، ممقدرر تحالن اممه من يانع وشره، 

•سألون وه*إ يفعل عما 
الناظرةولا ركلأمل؛ا، يفاتحون لا وأنه*؟ المدرية، مجالسة ترك في الحجة وأما 

ترثدم مته.إ يسترشد أو وتيكستههإ، ءليه٠إ الحجة ات ؤإثبالضرورة عند إلا 
باسفلا الباطل، طريق ؤيحذر الحق، طريق علكن، ويوقف فيرثي، للأسترشادل٦، 

النعت،.هنذا علئ باليان 

 /T ١ t رشاد.لكل الوفق واش اغ، شاء إن هلت، ما علئ، يدل ما ذلك في، وسأذكر / ٩
القريرأحبرثا ت قال راهوية، بن إسحاق حدثنا نال الفريايي، اخبرئا -  ٥٤٣

اايكونالمخ«.ون،)ط■(: ايكرزالتخأ،، )آ(م،)م(؛ . ااوأحصاْاا)ا(في)ءل(: 
. ٠٩١•اجرمح( )»؛،■(؛ ، ني)م( )٣( 

«وملأبماتحونصمولأادانلرةؤوني)ط(: »ولأبمانحونسممولأالارةؤ )إ(فى)م(: 
ّاتطتس)ءل(.)!(راللامرشاد،: اباثبات،«. )ه(فى)م(،)ط(: 

نحعيف.إساد،ت ء ٥ ، ٣ 

،( ٤ ٠ • Y/ ) وتهذب ، ( ١ ٩ ٤ / )١ ]مرب ا؛عث. المن ا ٌج،ول< المري؛ امحذ'في ضبي  Jiحمحم ■' ه ب٠ 
.([ ١  ٨٧/ ١ ) والضعناء 

،؛القضاء نيئ، شيء عب لكن ، صدوق، ، القاصي، ، ؛، ١٠٢۵^نغرة ابر '■لدرس؛ بمن مخ ، ٠۴٠١٧
)اا/اهآ([.وتهذب ، ٣( ٥ ٩ )آ/ ]تقرب . ١٠٠ ١ ٤ صنة مات الخامة، من 

صب،في محتلف الغاز، ين ربعة ومو: انم٠نقي، الخائن ابن • لننال ' يرو *وابن، هبمُ رآ 
وتهذبلتنرب)ا/يأآ(، وغ—رء. الدارنمي، وتنه نقتها، وكان آم، ٤ منة رامط مرج يرترم 

)آ/ااما([.

■٤٤ماح■ تميم ■ جمر بن سب م، ددايًه ما إب صدوق' مؤاد■ ين س ٠ 
=.  ٢٧تقدم؛ي،حت • بت، ثقة، ءدمت،ايرما• ٠ّ 



عندينار، بن عطاء عن حدساىُسدرنلأنىآلا،أيرب، ت نال يزيد، بن عبداش 
الجرشي،رمحعة عن المحصرص، ميمون بن بمصن عن الهدرأ^، ريك ث بن حكم 

ررلأمحا-واأهلنال: ءنامح5؛ف، عنءمربنالخطاب-ص، هريرة أبى عن 
ولاثماوأءوهمأ.القدر 

T١٠٠/ حدثناأبو ت نال الوامعر، مهل أبي بن مهل حدتناأبوالعباس - ٥٤٤/
سعيدحدثن1لآا نال اكرى، يزيد بن اض عبد حدثنا قال علي، عمروابن حفتس 

•- سواء مثله الحديث وذكر - أيوب أبي ابن 
بنأحمد حدثنا قال! داود، بن محمد حدثنا I قال اميانى، "وأ'صرنا■ ٥٤٥

•1\اجعن عد، حمبن حاوثنال؛ا قال؛ وهب،/ بن عبداف حدثنا قال؛ صالح، 
فاذااللؤلؤ، مثل علينا فيرد سعيد، بن يحين نجالس كنا • قال عمر، بن عيداض 

هنذهتلا يحدثنا يوما نحن فبينما لربيعة، الحديث، يحين قطع رمحعة، ^ ١٠
لهفقال ، [  ٢١: ]اخ«ءر ه مغنم يمدد إلأ ترك وما حزايه عدنا إلأ قيء من وإن ؤ الأية؛ 

هامش)م(وأثار؛ي أيوب•. أي بن شب ُحدثني ت )ط( ، وفي)م( • الأصل من ساتملة ت "أيي• ، )١ 
هامثه.في صاى)ط( وملهابنمها ■ ايوب أبي ترجمة إلن 

»حدش«.)ا(في)م(،)ط(: )٣(، »الهزلي«. )آ(فى)ط(: 

احمد.الإمام طريق من ( ٤  ٧٧/ ١ ٢  djtوايوداود)■، ٣( ' / ند)١ الاحمدني رواءالإمام غريجهت ُ ً
أحمدين اض وبد (، ٤٠١ص  ١٨٢٠صحيحه)الواردح; حبان؛ي تدرك)ا/ْه(،واون اللي والخاتمم 

طثفيالإباةالكمئوابن \(. io/\)rr'وايناييئٍمفىاا_ةح:  urAv/r)M\فيال_ةح:
منجبهم •٢(: ٤/١واJيهقينياضهمئ)•)ا/هاا(،  ١٨٦واللألكارح: )آ/أ(، ١ ح: 

صهومكت، الابمح•. وغال،: ( ١٤٢العلل)ا/اإا.لي الخوزى دذكرءابن • يه • يزيد• بن مداش طرين، 
المس،حنان ابن ومه وتل المصري، شريك بن لخكيم منه توتتن، ءوهندا • العبود همون صاحب قال التدري 

ماْا؛نجتان،الاعتوالء: مزال ولى . مجهول. حجر: ابن ُنال تااهالعافي. لايعرف- رنالالدبي؛ 
انيمحلافكش'الآلمانىإ-ناد.، ([، ٤٧٧/١٢]ءولالمرد)مجهول•. ^لابرحام: 

آننآ.تقدم وتخييجه ٠ كابته ، صعيم، إمئادءت - ٠٤٤
صحح.امتاده؛ - ٠ ٤ ٠ 

.١  ٨٦: فيح نندم ثبت،. ثقة، ، الخطاب، بن عمر بن عامحم بن حئص أبو مو ءم؛ م الاه ءد ء٠ 
.١١٨ح:لي نندم • فاصل ثقة، داو.دت م جمد م٠ 
•يدوخ ■ ابنه رامم اراي• ب'ربثعة الهروف الدم،' ابربمان لجمٍ،' مدالرحطن امح، *وابن نة• حن٠ 

عر ١٠٠  ٦١٢ منأ اعت، الخامسة، من الرأي، لوصع يتمونه كانوا ّعل-: ابن نال • مثهور نقيه، ثقة' 
وتهد.ب)'ا/مْآ([.]مم،)ا/ي؛أ(، المحح. 
ءاو4.ألف لم دميجه: 



نللث،من السحر أرأيت محمد، أيا يا I معنا وهوجالس العراني، باته/ ين جميل ط / YU؟
بناض عبد فقال المسالمين، ائل ممن هندا مجا اش، مبحان يحين فمال الخزائن؟ 

أناأما قيل ما علي ولكن ء خصومة يصاحب ليس محمد أيا إن ت ، ل حييبة أيي 
ئكأنمارمفكت، ا؟ ذلك١٢أن أفتنول اف ياذن بمرإلا لا حر الإن فأقول: 

ّثطمحار؛،جمل«.
/Tقال؛، البكار/ ين محمد حدسا قال: ^^^تاإيرابم؛نالهيث»إالأاقل،  ٩٠٢

سالمإلئ رجل جاء قال: العمري، محمد ين عمر عن عياش، ين إمسمامل حدثنا 
لهفنال إليه، ؤيتوب اف يستغفر الم: مفمال زنن، رجل فقال: افه عبد ابن 

فقربالحصن، من مفة أحد تم قال: نعم، I سالم فنال عليه؟ قدره افه الرجل: 
ررثم®.وقال: بهاوجه١^؛-^، 

حدثنانال: لنا، ثيح أيوب، حدثنا قال: داود، أيي ين أيوكر حذنما — ٤ ٤ ٧ 
عنعترة، ين هارون ين المللث، عبد حيننا قال: المجلي، عمرو أثي بن إسمامل 

ال;فقوجههرْا. الله دب ءلاو_،. أيي ين علي رجل أتن قال: جده، عن أييه، 
،القدر؟ عن أحبرش قال: سلكه، فلا مظبم ٌلريمح، ت فقال ، القدر؟ عن أحبرنى 

فلاتعالن اممه ررسر قال: ، القدر؟ عن أحبرنى قال: تلجه، فلا عميق يحر قال: 
المثيئةارفي لعالي: فقال رجع ثم يحيد، غير الرجل ولن ثم الل٦،: ة، ١٠ه كلف

ثلائ،عن ّائلالث، ررإني علي.ٌ.: فقال عل؟*، وأبوأنفس وأقعد، أقوم الأولزت 

.٤( ٢ والتعديل)؛،/ ابرح ش حام ايي وابن (، اعتر)ه/٥٧التاييح ني الخارثم( له ترحم ا ر١ 
«ءن«.)إ(في)ط(:)'آ(في)م(،)ط(:اكأني«. زائدة. وص املت،ا، نيادة: ني)م( )٢( 

. ٤٩ح: ض التعلق انظرن وموالأولن- 'ثه•، )ط(؛ )ه،فى)م،، 
رط(.__).؛(، 

حسن.-إمائه: ٠٤٦
رمسمد. بن عم إل حٍث ءٍراملبلد.؛ ص عظ وروام •  ٢٣فيح؛ تميم مامر؛ س اتج}> ■' ه م٠ 

عبدصد تابعه-غيان لكن نعلان. تزل دني، . ٣١٠مرح: نندم ■ الخألاب ممرين ين اش ب. ين ني،. ابن 
اف؛ناحمد)آ/آأأ(واولألكاش.

يه.. سمد. ين ]عم[ عن >ض-قيان من ( ٤٢٤)T/  ٩٣٣ازح: احمدفي بن رواءمداض أخر؛حه: 
واللألكار؛٠. . ءدًقاإ-تاءٍل؛نتاش. : JUا-مب)آ/آاأ(س>ضالخنينلأ 

يه..)آ/ا/ها-(.ين>.ستالءنتم. ١٢٧•ح: 
٠٤٣٢فيح!تخريجه •ع وتندم • جدا صعيف إمائه:  ٠٠٤٧



١٠٣آ/اف،U أحلقك أ-محبرنى; مخرجأ / الثج ذكر لمن ولا لك اش يجعل ولن حمال، 
مءاعكما القيامة أنتجيءيوم ت أ-محبرتى قال/ ، لماشاء، ابل I تال ، ٠ شاءأوناشتت؟ 

شاءيا أثن;ى; تال: ثاء، كما بل لأم تال: شتت؟، أركما شاء 
ديىس،منسةشء»لآ؛.لأل: شاء، كما يل لا، قال: شئت؟، أوكما 
و/ن• قال: صالح، بن أحمد حدثنا قال:/ داود، أبي بن أبوكر حذسا — 0 ٤ ٨ 

دT/ ٤ • قأحرواأ'ا، لناءلاوس: قال قال: دينار، عمروين عن عيية، بن حدثناسميان/ 
.نارريآا١ل٤، كان فانه مغبدأالجهنى 

؟Ot/Yحًثا/ نال: نعيد، بن مة قال: 
يتكلمكان فإنه الجهص معبدأ اأأ■محروا ءلاوس: لنا قال قال: عمرو، عن سفيان، 

؛اكدر«لماا.

بنيزيد حدق نال،•■ ذي، أبى أبوبكربن ■حيى ت قال *هه-اجمرنااميايى، 
طوفطاوص مع كان أنه الومحر؛ أبي عن سعيد، بن بممن أ"؛مرنىرى قال؛ هارون، 
إليهفعدل الحهني، ممد رهندا لطاوس: نائل فمال الهس، ممد نمر باليت، 

اأا/مأبو قال إنهُمشً، قال: مالأ؛ئلملأأ؟ القاتل الفترى/عاداطه، أنت فقال: 
أبايا طاوس: له نقال عباس، ابن علن لحلنا حنن طاوس، مع فعدلت، •' الربير 

قال:ماذا؟ صانع نالنا: بعضهم، أروني قال: القدر؟، في يقولون الدين هماس؛ 
عنقه(.فألق رأسه في يدي أضع إذأ 

Y١٠٠/ين عمار حدثنا/ نال: سامن، بن محمد افهأحمدبن حدتتاأبوعبد —  00١

.٤٢٢اسقضح: )أ(ا;غر:را(،لأ«;تسس)ط(. 
المدر،.في 'يتكلم )ا(فى)م(،)ط(زيادةت ءاحدروا،. اللألكائي: عند )٣( 

•فياكور«.)ط(: )ىفي)م(، •أخمنا«. )ا-(في)م(،)ط(: سمتا«. )ه(فى>م(،)ط(: 
•ساام«.)ه(فى)م(،)ط(: •آخرنا،. )ه<فى)م(رخم: 

ووو\.به. . ءنّمان. (من>ضف، ٣٩•ي؛ها)أ/ ^كىلاهينسفىاثح: 
٦٩•طأح: ابن ردوا• ب*• ■ شان. ين رأ/آها'آسءلرضمضسمباس،  ١٢٧٣االألكا/،حت 

امتازامدغأبو،ا.؛_؛ ؛ه. . _*• آخرناابن ت نال، لآ/هبمم(سءلريقب.الءّزاءا، 
كاض.سيبمه: معح. إ-يادا: - ٠ ، ٩ 

٠٤٥٢:فيح تمبمه •ع نندم • صحح إصثادءت  ٠٠٠٠
=٠ صمنج إمحةاد،ت  ٠٠٠١



كتاب

أييسمعت ت نال العطار، العزيز عبد بن مرحوم  lIjJl^- ت نال الواسعر، حالي 
ال ١١ت ويمول الحهني، معبد مجالسة عن ينهئ الخن سمعتا ت ينولان وعمي 

ورجل، معبد غير المدر ني سكثم احدأ يومثد أعلم لا ٠ • أبي وتال نال• جالسوه*، 
ّيحوٍرر)ا()أآ(٠ٍنالأس١ورةيةالله؛ 

/T٢ /  ٩٠٦00  بقية،حدثنا ت قال مصفئ، بن محمد حدثنا ت نال الفريايى، احبؤزا س

المكي،ءامل"أا أبي بن سمد بن نحمد عن الثمغي، نانع بن محمد حدش نال؛ 
.اسفوْ• )ا(فى)ط(ت 

معبد.عن غيلان وأحد معيد عنه فأحد الأدر، في نطق من وهوأول تتمر، نم فاسلم، نصرانيا كان ر٢( 
•نيح كما • ءمومنء فنيل؛ اممه. واحتلمافي . ٥٥٥فيح اّيآتي ك• الاوزاعي ناله 
سعل.ابن طبقات في كما ٠سنهريهاا ونيل؛ ٠ هنا كما • نوه'ا ءصيست ونيل اصنسويهء٠ ت ونيل • ٠٥٥

محمداسمه •ايرنمر: صاحب)حل(.: ونملها - هامش)م( في ونال ذلك. غير )ي/إا"أ(وثيل؛ 
عنذايكون أن فى أسك وأنا . • . ٠ الحدث الاصطخري. ويه ممشاد-منعمروين ين أحمد ابن 

واقهممحدتا؟ يكون وكيف ا ءاحمدا؟ أبيه؛ واسم مجحدآ؟ اسمه يكون فكيف نصراني لأيه اسمه؛ 
،أول>نتكلمنال: الأمواري، يوس ترجمة ني ٢( ٣ ٥ / الزان)ا* ان يني ُجا-ت ثم اعلم■ 

يلقبوذكرانه المعتزلة، طبقات في الكحثي ذىرْ الجهتي، عته فاحد بالمرة، كان بالقدر، 
مجهول،.الأموارى. مؤمن والدة زوج اسمريه؛ فال: ٢( ٥ ٤ للدعبي)Y/ اليزان وش -ينويه•. 

لفظ:. ٠٥٧رح؛ والأتي حجر، ابن الحائل له ترجم الذي الآ-وارى يوض ال ينلهرلي؛ فالذي 
أعلم.واطه الأسواري، يونس •أبو 

■٠٤٠ماح■ ترجمته انظر ■ صااحُ ا؛ي 'اين ■ التراجم كتب دفي • النخ جمح في كذا )٣( 

وتهذيب]تتريب)ا/آاْ(، سابعة. المن متبول، مرحوم، والد البصري، مهران؛ المز،زبن ب■ ■ ب ٠  ~
الهذيبفي نما عبدابو، ومر: ^'مرحوم، 

ترحمة.له أحد لم لكس ( ١٨٥/ )٠ 
نةمات الثامنه، من ثتة، i البصري محمد، أبو الأموي، انمنار مهران ابن ااعز؛زت غين ين رحوم ن٠ 

ا/هح([.وتهديب)• (، TT'U/Y]*>_)ْااّنه. وله ، ٩١٨٨
ماتا العاشرة صغار محن ثمة، أبوإسمامل. أو؛ الفضل. أبو التمار، الرامعلي، يزيد ابن خالد؛ بن مار ع• 

)يماآ'ا([.وتهدم، ؛(، U/Y]__)'\م. ِة 
.؛٠ . حدتثامرحوم. تال؛ أبيه. طريق من  ٢٢■)Y/١٩  ٨٤٩ح؛ الثتة أحدفي بن اش رواءعبد 

•-ء-دتامزحرم• نالات ^١^٣• ، عي—لا، بن مندي طويو من ( ٤ ١ ٣ / Y) VY"• ابن وأحرجه 
حدساغال; عانئ بن معد بن عبداث طريق من ( ٦٣٧فىح:آ،اارآ/ بعضه اللألكاش وأحرج ، ندم• 

-بم•محوم-
ضعيف..إم؛اد،:  ٠٠٢

■٠٤'■ كاح تقدم فتف' 'لم■ محل ين ٌب ■ ب ٠ 
ترحمه.احدله لم الهس: يافع محمدبن أيضا: فيه و٠ 
.٧٩ت ز^ح تتدم • يا-لرا وكان أوهام، له مئون، نحض؛ م، سهد و٠ 

؛مرآ/ْا؛<س>.م،سبياينثر،ياعرئح:



ق؛(ءء
له!نقلت أكلمه، ، ١ أزل نألوتي، قريش، من نفر ح بدمشق غيلان لميت I قال 

ذلكقنال I نال نكتم، ولا نححد، ولا تغضب، لا أن وعيثانه اض عهد لي اجعل 
شرأو خير من نط شيء والأرض منوات الفى مل اض، نثدتك فتلت لك، 

t ١ نمالئ اض فعلم • قلت لا، اللهم • غيلان قال كان؟ حتن يعلمه / ولم اش، يثأْ لم  i /د
أعمالهم؟بلءنمكانل٣،ةبل غيلان: قال أعمالهم؟ ئ؛ أو قبل كان بالماد 

غيره،الدار تلك قي جبلهم نله؟ فيها كانوا دار من بهم علمه كان أين فمن ت نلت 
لخلقهوفيها، جلهم دار •ن أم غيرْ' عنهم الدار في ، ■ملهملالدك ا وأج-رْل 

Y٩٠٧/دارحبلهملا"افيها، من بل غيلان: قال/ المعاصي؟ بها يهوون التي القلوب لهم 
بمليعهأن بمب اش كال ونزص؛ تلت: العاصي، بها يهوون التي القلوب لهم وخلق 
تلت:غيرها؟ معها هل قال؛ تقول؟ ما انظر قلت؛ نحم. غيلان: نال خلقه؟ جميع 
عرففلما قال: خالقه؟ حميع اف يعصي أن يحب إبليس كان فهل • قلت نعم، 
ب.، ^١٨يرد فلم مكن، ^ ٧١الذي 

ينالوليد حدثنا قال. عاصم بن نصر حدتنا قال؛ ، البريانج، أخبره —  ٥٥٣
اش،غيلأل ءحسسبر؟، قال: ءنمكحولأنه، ١^^، همد بن معيد عن نبم، 

البحار!.لخج عثل في الأمة ث ترك لقد 
؟/هْبمابن عن الوقر ■ندثنا نال: تصر، حدقا قال: /،هه-وأحمترظاضثابي، 

)ن(،)مI__(Y ،_.))ءفيأن«. )ا(فى)م(،)ط(: 
•وأخر•.)أ(فى)م(،)ط(: •للكنءاوه«. )ط(: 

ضا(.ص 'جبلهم )ط(: )ا"(فى)م(، '"بمل٠ممفى٠• )ْافيرن(ت 
•حب()ط(: )بم(فى)م(، •_1'. )ط(: ص(في)م(، »مل• )ط(: >آا<فىرم(، 

صعغا.■إمحئادءت  ٥٥٣

.٣٨٢صمفيح: الخلب. لين ُمالأطاى.: ب٠ 
ائومهر.رتد،ه احمدبالاوزاعي، صرا، إثام، ثقة الد»ثهم، الئوم السز؛ ب س "ي ت ابمأ ب د٠ 

]تتربوسمون. ضع وله يعدما، ونتل؛ م،  ١٦٧منة مات سالايعة، عمرء، أحر م ١^٠ 
والكواكبا1نيات)صماآ([.رتهدب)أ/آه(، •٣(، ١ )ا/ 

رجاك؛تايت،.رشة • ٠١■ ر،ح تقدم ■ لقدسن ُدلر،' و*وثقة ٌحبم•  ٧١الرإاأا■ • ب ٠ 
.اميا؛ان. حدتا نال: الجزري، احد بن عمر طربت، من ( ١٢^١٩ آ/ )  ٦٨٨ت ح بملة ابن، اخدجه 

.أه 

صعيف.إمحئادءت - ه ٥ ٤ 
الذكورآنغأ.الحدث قي اياشن نمرواريد ه؛ م٠ 



لعاناثش ، كتا|\ك 

لأتمرتإلأمفتونآ.ياغيلان، ؤيحك *كحولايقول! ممعت قال! حابررا،، 
اش:رجمه الحسن بن نجمد قاو 
مذامهم؟ني الثدرثت أنمت س قائل: قال فإن 

مدامهمفي وألتهمل٢، مذاهبهم، عن المسلمتن نمالئ اف أجل ند له: نجل 
ذكرناتقدم قد ما والتابعون الصحابة عليه رد وقد بالمرة، الحهنى معبد ت المذرةل'آ، 

له.

معجلعنه فاحد ئمحسر، ثم فاسلم، نصرانيا كان العراق أهل من رجل ونبله 
افه.رحمه الأوزار تال كذا • القدر الحهي/  ٢٨٤٢

لهتعالئ الله عجل وما غيلان، لقصة ذكرنا تقدم وند معبد، عن غيلان وأحذ 
•أعظم الآحرْ قي له وما الدنيا، في الخزي من 

أنمتهم/هنولأء ، وكمتوْ وهجروْأْ، العلماء دمه وما عتيدرأ، وعمروبن  ١٠١آ/ 
الآنحاسالآرجاس./'^ ٢١٦

بنمحمد حدثنا قال صالح، بن صفوان حدثنا قال: الفريايى، أ'خأرأا _  000
رحلI ^^٦، ٥١١نهلق؛من ®أول ت يقول الله رحمه الأوزار سمعت ■' قال ، ثعيب، 

عنهأحذرص ثم تنصر، نم نصرانيافأصالم، كان محومن، له: يقال العراق أهل من 
معبدا.عن وأخذغيلان معبدالخهنى، 

Iنال الأنصاري، موسئ بن إسحاق حدثنا I قال المزيايؤر، أحبرئا —  ٥٥٦

)آل(في)ط(؛جابر"• ابن 'ص رم(،)ْل،؛)ا(فى)ن(، 
.٥١')؛(مالتتر-بمتهفىح؛ . (نيرن(؛٣١

•فآخذ•.)ط(: )٧(ش)م(، القدر•. افي )ط(: ا،أمْ•. )ه(فى)م(،رط(:

محمعتت تال آئوب، عن اش، عجي ين محمد طر؛ق من ( ٠٣٢ )T/ ٥ ٠ ٨ ي٠اiبمح؛ ابن آحرجه سمهبه,' ه =
يذكر•.. محكحولأ. 

حسن..إمتادء:  ٥٠٠
. ٣٨٧ت رح تقدم • الكتاب صحبع صدوق، فمب• بن حمد ي٠ 
صرحباكعدث.لكن ٠ ١ ت فيح نندم • مدلي ثقة مائع: ين مغران و٠ 

فذكره.. صالح. بن صفوان حدقا قال'. )آ/ههآ(محنطرسنيدارد،  ٦٨١ت بطةح ابن أحرجه ضحه؛ 
به.. صالح. بن شموان (-نشس ٧٥٠.٧٤٩/٤ر٢١٣٩٨^^ ١٧١وأحرجه 

"لمًحام؛ أم ب نال لث، لي مولن رمز، ابن نهر مر: اما • يزيد ين الله همد إلن صحح إمئادء: - ٠ ٠ ٦ 



ررلقدت مقال هرمز بن يزيد بن اش عبد إلي أرمل I نال عياض، بن أنس حدثنا 
١٦٠٨ابنمهتي، / ممد ت له يقال حهتنة من رجل إلا بالقدر يتهم أحد بالدينة رما أدركت 
تعالئ®.اف إلا يعرفن لا ، ^١٧١٠١١العواتق بدين فعليكم 

حدثنامعاذبننال! حالي، بن أحمد حدثنا نال; سوأخوأرنااكنواوي،  ٥٥٧
القدرفي الماس ]من[أ'آا ئكئم مارأ، أول ت يقول عون ابن ممعن ت فال معاذ، 

•الأسواريُل؛، وأبويونس ابهى معبد بالمرة 
OOA  حدتنات قال سة، أبي بن أبوبكر حدثا ت نال المريايي، وهير، س

عنوهوينهئ الخمن سمعتا ت يقولان سمعهما وعمه أبيه عن عبدالعزيز، بن مرحوم 
مضل.صال فانه نحالوه لا I يقول الخهني معبد مجالسة 
اا/نلا القدرى أن - ؤإياكم الله رحمنااعلموا- ثم / اش: رجمه النش نطلين هال، 

١٦١*/إلا قوة ولا لأحول ت يقول ولا اعصمني، اللهم ت يقول / ولا وفقتي، اللهم يقول• 
مذاهبهمفاحدروارا"ا عصئ، شاء همإن  ٤٧٠؟ثاء إن إليه، المثبئة أن ت عنده لأن بافه؛ 

لأيضكمصدِلأم•
معاذبنمممعت ت فال علي، بن عمرو حدسا ت قال البزيايي، أ'خبمرتا —  ٥٥٩

)'آ(سانطةسالآصل،)ن(.ارستكثماا. )آ(فى)م(،)ط(; اااللأشاابالهمز. )ا(في)ط(؛
.)ه(فى)ط(! ■ ٥٥١ماح■ القدم • انمراتي سوسن مر )٤( 

•واحذروا•.)ط(: )آ(ش)م(، 

([.١٩٩تالخرحوالتعديل)ه/. أحلرمحوأحدفتهاء حديثها، يكتب —بقوى، 
•• باض بن حدثناأنس تال: ، بن الخن رض س ( ٣٩١')T/  ٦٨١'يطآح: ابن ا-؛همجه ٌدربمبمه؛ 

صحح.بهه*-*إمئادأت 
]تقريبعا>تاطنم\؛'اه. منالعاشرة، ،، uJالفقيه، ابدادى، أبوجعفر الذلأ؟ا، بمنخالد: حمد ا٠ 

)ا/،ا(،وتيدبب)ا/يآ([.
•• عون ابن حدقا نال؛ اض، بن سندة رغ هن ، ٣٩٦)أ/ ٦٨٤■ ح م، نمُ بملة ابن ددئ ّمبجه• 

٠منه أطول نحو0 فيكر 
صمف.إمحاد٠ت - ٠ ٠ ٨ 

,٥٥١ت تقدمامرح • مجهول ٠ وعش ■ مقبول راادٍمرممت • يه ف٠ 
.٥٥١أخربمبم:مدمفيح: 

=صحيح. إمحثادءت ٠٠٠٩



 /Xاأشمماتءت،و،

معاذ:قال بت؛، بن الربيع حلف الأناشى الهيثم بن وعمر أنا صئت ت ينول معاذ 
J»/Tir  /نال؛حلمه، فصلن احرئ، مرة الصلاة حضرته انه الهيثم: بن أحسرنىتم

تلك cj_Ls®معاذ؛ نال اعصمتي؟ النهم يقول؛ ممن لعلك نقال؛ أدعو، فقعدت 
منة،.عشرين بعل الملأة 

مجنوكان ئدليا، هندا إة بن ١^^ وكان الله؛ رجمه النسن ين مجمد هال، 
عندهم.المتعبدين 

بنمعاذ/ سمعت تال؛ علي، عمروبن حدثنا تال؛ صرئااميابى، 'أ— ٥٦٠ ١٦٢آ/
اأن ٢٢الآي^ةرإلئ منية في حرجت تال؛ الهيثم بن عمورا، أحبرتى يقول؛ معاذ 

فال؛وقدري، مجرمي السفينة في وصحبنا تال؛ ا، العديس١٣بن هبيرة وفانحيها 
فمالاض، يريد حتئ المجومى؛ قال قالل؛ا؛ أملم، للمجوسي؛ المدري فقال 

وأراداممه، أراد المنوصي؛ يقول نال؛ يدعك، لا والشيطان يريد اممه المدري؛ 
اقوي هنداثيهئان الشيطان، ماأراد تكان الشيaلان، 

القدريعن بالفارمية / الفز؛ابى ذكرْ الكلام منيا المن: بن نت ئال  ٢٨٤٢
*أونحوْ المعتن به—ذا البريابى لنا نرْ ثم والمجوسي، 

اصروأ.)ا(فى)م(،)ط(:
علنمدية والألة: حرف)خ(. وبمدئ )ن(، وعي »الآبم«. )آ(»ي)ط(: 
]معجمالنام. وأول الخجاز أخر عي وتتل؛ الشام، يلي مما - الأحمر الحر - القلزم بحر ساحل 

يدخلالذي الخلج زارة في العفض المرة دجلة شاطئ علن بلدة والائك: اولدان)ا/آا<آ([. 
.([ ٧٧/ اللدان)١ ]معجم المرة. من أثيم وعي اليمرة، مدية إلئ 

من)م(،)ٍل(.انهلة «)أ(اقالاتمرامع. من تيمالدي ترحة أجادله لم العدص؛ بن مرة )٣( 

م•لأتابع ُلمتمرالرًقشياكيىلساكهي: لمثثنليسش ١^^: الهتم بن صر و٠ 
.٣([  ٤٢واليان)،/ <، ٢٣٢الامحدال)T/ ]مزان ينإبرامم•. ملم ص درئ حيض، 

الكّير]الضعغاء ند■ مله يعلم وليس ويال-ءوإليه، القير يرئ أكان ت العملي نيه تال يرءت ين ارر؟يع ي٠ 
٤([.٤ ٤ واليان)آ/ ، ٣( ٩ الزان)آ/ واننلر: (، ٥٣)آ/

(٥٣رآ/ اعم الضعفا، ني الخنلي وذكر. المق،. >يق من ( ٣٨٥)آ/  ٦٥٨يلاح: ابن روا، أخردجه: 
الذمحعينبر••رجمة تس 

صحيح.-إمئادءت ٠٠
هممروبنحدتنا ت نال (٠ن'ر^ذاافنبنضبنذد، ٣٧٨/٢ر٦٤"ت ح بملة ابن احرجه لغر!بمهت 

-بم■علي-



العلماءبعص قال قال؛ الشكر يوسف بن الماس أبوالفضل ا حاJتائال١ -  ٥٦١
فلميؤمنوا أن العباد من تعالئ اف أراد أحبرثا؛ له يقال القدري، بها يقهلمر مسالة 
٩٦٣٨م من بهدي فمن / لهت نيل قث3لم'.زذ غال: فإن ؟ أوفدر^١٢٢٧يقدر، 

ندأنك الخلق جمح يثكل٣، لا ت له نيل يقدر، فلم أراد ت قال ؤإن هدايته؟ الاله رد 
كفرات،ياعدواش.

قال؛، الللث، عبد بن هثام تني ابر حدثني قال! الغريايى، اخبرنأ —  ٥٦٢
أهلمن رجلا أغل أنا ®ينا قال؛ ، أبوغياُث، حدثنى قال؛ الوليد، بن ببة حدثنا 

اضإندار للمكدين ؤيل وبفت،وحديل؛،فا،الت،1 دتئستوامإ، تال؛ القدر، 
الشرقيباب، عند دفناه فلما قال؛ ، ددهلْ، عن ثل حنئ ياثمص قال؛ مالئ، 

T ٤ فى ، ؛جنازة١٧إذاالجد، مجن متصرفح كانى منامي، فى تلك ليلتي/ فى فرأبتهل٦،  t /د
فلأن،فقالوا؛ هنذا؟ ما ؛ فقالت، ، ^^١^٨، رحلاها؛\ن حسثسان يخمالها السوق 
٩٦٤ ١٦غير في دقتموه / قال؛ الشرقي؟ يابح عند دفناه قد اليس اممه، بحان ؛ فهالت، 

بابمن يه حرجوا أن فلما به، يصح ما أنظر حتئ لأبعنه وافه ؛ فقلت، موصعه، 
رذالُت، قيه، فدفنوه منها مرأ فاتوا الخارئ، نواويسأ٩، إلن به مالوا اليهود 
.النيل* من موادأ أشد هو فإذا رجلاه، 

)ط(:(، Y)^(f)»ثال•. وتي)ط(: س)مر 
)أ(فى)م(،)ط(:«لأتثك«. )مآ(فى)م(: 

سكلمء،باصلأنيلاسمادةس()؟/أ'ا(ل
•إذبجنازة،.وفى)م(: »إذابمازة«. (: U)_(o)»مأت«. رآ(في)ط(; 
•يديهما•.)ح(في)ط(: 

٢٠([ ٤ رنوص()\ا٥ عادة ان، تاuمنه. عريافهوفاعول كان إن ٠ متابرالتمارئ • الناووص )٩، 

اكس.ريق س ( ٣٨٦)T/ ٦٥٩ا؛نطهح: -روا، ٠٩
.إمهاله: ٠٩

.١  ٣٣ح: ني تقدم • رمم رثنا صدوق، هئتام• ت يه ن٠ 
١كحديث يا صث لكنه مدنس، بمٍت• ر٠ 
مات1دصة، المن حافظ، تنة المهري: العتيري اكيي ائوغياث العام: ين روح اخث اوعياث: ر٠ 

اجد.ولم احدلمق'ذر 
•اعلم راض • بمنة سرخ ؛ي 

عله.انف لم دمبمه؛ 



|أشممةتتات ٨

،- على إملاء - الحواري أبى بن أحمد ٢ حدسار١ نال! الفريايى، اخبرنا ء ُاآ0 
\ذط\ءة،في \وثمويحفليتواص أراد من ه0\ف\وتيس: قال: 

 /Tوكيفيعملك، تعجب/ ألا التواضع إنما التواضع؟ شيء وأي ويحك، لي: فقال  ١٦٠
افيشكر أن ينبغي تعالئ، اض من نعمة العمل نعير؛، ؤإنما بعماله؟ عاقل يعجب 

قامايعمل، أنه يزعم الذي المدوي بعمله يعجب إنما ؤيتواضع، لعاوها[لْا تعالئ 
ايعجب نكيف يستعمل، انه زعم من 

ياالنيهلان، به لعب  ٢٦^؛من يا ; لاإةدري يقال الله; رحمه الحسن ين ثضد قال 
ل*ألساهحالخه؟*اأوسإ؛اوساصلكلم؟ _^، JL:>نمالئ ، ٥١سيكرأن 

الرند؟طريق عن لغلوهم أراد من علن وأرملهم الثياطثن حلق تعالن اض ألس 
لهموفيضا ؤ فال: تعالئ، افه أليس التوفيق، حرم ند من يا ندري؟ يا لك حجة فأي 
]ست:ه حاصرين >ؤإئهم*كائوا ا: ذوله١٧إلئ ه حلمهم وما أديهم بجن ما لهم قرئوا رناء 

وإنهم* مرين فهوله سغنانا له محض الرجمن م عن بمش ؤوس نحالن: افه ونال ، [  ٢٠
ترألم ؤ I تعالن وقال [،  ٢٧- ■"٣ الزحرف; ] ه مهتدون أنهم وينسون البل عن ليمدونهم' 

[.٨٣ُريم:ل ه أرا نورمم الكافرين على الث-ٍاءلتي أرمتا أنا 
بنحلف حاJس١ تال: الحلواني، يحين بن احمد جعفر أبو حدتنا  ٠٥٦٤/ ٢١٦/^

)آ(،ي)ط(:»الأنني•.'حدثتي«• )ط(: )ا(نيى)؟(، 
مادةاللسان، ٣: ونحر،. يئان ذي س للرحل واوزلأ اسمانة وا-ونلرةرالخغاة: الخلوة )٣( 

ادزلةسالهتحالنا.والراد،تا: )حفلا()؛ا/ه\ِا(، 
 :)J«(،)أ(في)م(؛<JU > . ماثهلة)١)ا"(اغدا: الأصل،)ن(،)م(. من )ه من)م(،)ٍل(.نطة ٠ 

1 )ما(في)م(،)»؛،ابثناانجمت؛نساقءلس)م(،)ط(. )*.،<(؛  ;(J.كلالآية

نامي'كير' أمام • طة بن الرجم-ن ب لمحل• ، احل■ ين الرجم->، ب يان: ايو الدار'بم؛'م د٠ 
اليلأ.أملام وبر ، ٢( ٤ ٨ أ/ مداد)٠ رتاربخ ، ٢( ١ ٤ رافديل)>،/ ]ابرح . ١J،T ٠ ّة تربي 

منزاس، نتأ ١ اسلي الخارط، ين انماس ين ممرن ين الد بد ين مواحمد اض بمن حد ا٠ 
■([ ٤٩را/وتهذيب (، ١٨/١]ت،نرص،)Tم. ٤ ٦ منة مامت، الماثرة، 

■ندتااحدثال: ٠ الأطاش نثان ابي ين إنثاف، >بج، من ( ٣٨٤)آ/ ٦  ٠٧احر-بماين؛طةح: 
•• يعمله عاتل مجب ءكيم، توله: ص ( ٢٦٣البلية)ه/ ني نعيم بر ب؛ ومحي ٠ به ٠ • التواري أيي اين 

ابما.الحراري ايي ين احمد طريق س إلخ•. 
حن..إمحادء:  ٠٦٤



حنمة،عن الأعمش، عن الخناط. يعني - أبوشهاب حدثط تال؛ هشامال-رارأا،، 
إ،ا/م- كه؛؛ - عائشة علن أناوأبوعطيت دخلت تال؛ ررق، م عن ، عمير/ ابن وعمارة 

أحبمن ؛ يقول - عود مابن بمي - الرحمنن همد أبا إن ، أميا ؛ لها نقلنا 
؛فناك الموت؟ يحب يأينا ، لقاءْ اض كرم اف لقاء كره ومن ، لقاءْ اش أحب اف لقاء 

.نحدث أنشأت ثم ، أخرم عن وأمك الحديث أول حدث ، عبد أم ابن اض يرحم 
دو/ ٢ / حتئ ، ويوممه يدله بعام موته قل ملكا إليه بثا حيرأ بمد اض أراد إذا '• فمالتا 

حفرفإذا ، حيرأحايينه علئ نلأن مجانا ؛ الناس نيقول احايته، حير علن يموت 
٩٦٧آ/ أحب هتاك٠ و«>رجرم أن علئ الحرص من نمه / يتهوعل'آا جعل له، أعد ما ورأئ 

موتهقبل شيطانا له اممه مض ، ذلك، همير بعبد أراد ؤإذا ، لقاءه افه وأحب، اطه لقاء 
شرعلئ فلأن مات ؛ الناس فيقول أحايينه شر علن يموت حنن ويمدْ يغويه 
هنالقؤتخرج، أن كراهية ه، نفسلعلْ، ، حعل١٤له أعد مجا ورأئ حضر فإذا ، أحايينه 

.كاءْ اطه ، وكر١٦ْاممه لماء كره 

رانمواباديت.رالزازا، )ا(في)م(،)ط(: 
اّ>ج«.)•آ(فى)ن(: ([. ٢٨٢]اوهاة)م اشء'. وص: شا. رأ(ايت 

«»كر0،.)ا-(فى)م(،)طيم(:أتاع«ء )ه(في)ط(؛رأ(سس)ن(. 

عنيهم، صدوق الأصم، شهاب ابو الدائن، نزيل الكتاني، ثانع ;ن اش رمومد الخاط؛ لهايا ام •ب؛
تايعهلكن ([. ١  ٢٨رأ/ وتهيب (، ٤٧١تتة-ربرا/ . رمانة وبين ٠ اثثتقن أو - إحدئ سة مات الثامة، 

•التخرج انظر إ آخرئ/ححة طرق عن مرفوعا درئ وتق . لتالي ا ى
الوئام،- حمزة ا؛ي اين ار حمن؛، ابن اُ ءر.ف، اراين ا؛يءاص، ابن بن *الك نبا؛ ض ٠ 

)آا/اآا([.وتهذيب )أ/اْ؛(، ]تقريب حدودالميز. م مات الثانة، عن ، ثن؛ الهمدانير، 
]تقريب١ نتين بملها ومحل؛ الاتة، يعد ُات الرابعة، من تت، ثقة، ا الكوني إ البي ىء," س ّاد؛ مه٠ 

)أ/'ْ(،وتهذيبم/اأ،([.
منأمجان العاشرة، عن القرآن، ثي احتار له I تقة العدائي، العئرئ، تعلب، بن مشام ابن البراد؛ 'مح، "٠ 

وتهديب)'ا/أْا([.]تتريب)ا/آأآ(، بمأأ،و. 
»لريق،ن ْعأآ)؛/آآ'آ( ح: صمحه م وملم (، ٣٤٦)آ/ند الم احمد الإمام روا• ٌيؤبمه؛ 

غأتّتاعاتشة.نال: ثم ، . لقاءالد.٠ احب امن الحديث،; نذكر . مرير؛. ايي محن ١ ماتئ بن شريح 
٢٦٨٤ح; لم عوروا• • الملكين ذتمر دون ٠ نعو• الخ . ؟ مريرة ابا _•-؛، ، الؤمت؛ات، ام يا • ؛—تلت، 

وروا.تحوم. . u_. صن حام بن مد >_ عن ( ٣٧١•١ر٣/•٧-٦٧ئاكر.ِذىح: ر؛/ْآ'أ(، 
.ادن. لكرْ إ؛ا ؟ ٠ أزواجه احد ار فقالت، الحديث،. ؛i.؛_ . ماد؛. عن انى، حديث، ص الدارعي 
رعن، ١( • ٧ انس)م/ الندعن د؛ب احنعو• وررئ . ٢( ٢ ' )أ/  ٩٢٧٥ ح؛ • نحر• نذكر• 



—^ءسسءءءع£مجمث

حدثناI نال شيبة، أين ين عثمان أخبرثارا، I نال المريايئ، احبرة — 0آ0 
آنادخلت ت قال ععلية، أيى عن خيثمة، عن الأعمش، عن الحميد، عبد بن جرير 

أحبررمن ٠ مسعود ين الله عجي قول ا لهآ فد'كرنار تييعيإ، - عائشة علن روق وم
أبااممه يرحم عائشة! فمالت، لماءه، اممه كره افه كاء كره ومن لماءه، اممه أحب اممه لماء 

عناحدثكم ومآخره، عن نالوه ولم الحدسث،، أول حدتكم / عبدالرحمس، إ،/ع 
حتئويبشره، دله يملكا موته قبل له مض خترأ يعبد أراد إذا تعالئ الله إن ت ذللت، 

فإذاكان، ما خير علن فلأن مات الناس؛ ويقول كان، ما خير وهوءالئر"'آ، بموت 
حينفداك ه، نفمحرجنا لو ود ه، نف، ٤ يتهوعل فجعل الحنة، من توايه ورأئ حفر 
بعام،موته قبل شيهلمانآ له قيض ثرأ بعبد أراد ؤإذا • لثاءه الله وأحب الله لقاء أحب 

شرل٦،فلأن مات I الناس ؤيقول كان، ما ، ل ثر علن بموت حتن ويضنه يفتنه فجعل 
هناكتخرج، أن ه نقفجعل المار، س منزله ورأئ/ فإذاحضر ماكان، ا"،آ/ط 

لقاءه.اممه وكره اطه، لماء كره حين 
حدثنات قال الدمشقي، عاصم بن أحمد بن جعفر محمد أبو حات'تغا س  ٥٦٦

.البارك بن الله عبد قال ت قال حجر، بن الله عبد حدثنا ت قال الحواري، أيي ين أحمد 
محلانآأجرأ / ما مل لا ت فقال - اممه علن فلانآ أجرأ ما يقول؛ سمعه لرجل بمي،  ٩٦٩أ/

ملأنا؛الليج«.أم ما مل: ولكن عليه، يجترأ أن من أم، تعالن الله فإن الله، 
تحالنافه المبارك، ابن صدق فقال . ، اJدارانى١٨سليمان أبا يه فحدثن، I قال 
كرمواولو ، ٢١ومعاصيهر فتركهم عليه، هانوا ولكنهم عليه، يجترآ أن س آكرمل٩، 

منها.لمنعهم عليه 

)'ا(»ءلن«:اظةس)م(.»فاوكر«. )آ(في)م(،)ط(:>احاوتا«. )ا(فى)م(،)ط(:
»تاع«.)٧(ني)ط(; اءلنم•. )ه(،)آ(في)ط(:)؛(في)م(،)ط(:صع«. 

،سامهم،.ا(فى)ط(: )- ءآتمر،. وفي)ط(: )ا،(فيض)م(. •الدراني،. )داني)ط(: 

.نله نما ،حه تخ ٠ تقالء . حس'. إمحفاددت - ه ٦ ٠ 

ا"ا"ه_اطدْ:

اييابن وحمته ال-ادك، ابن عن الرادتم، حجر بن حملي ولمله؛ ترجمة، ل اجل لم *نم؛ ين الله مد ت ته نم 
عدفكب: التاسخ وصها ، ([ ٣٣/ آ ) التقريب في: ]ترجمته التاسعة. صغار س الخافنل، الممة الحواري، 

.مات رجاله ويقية • اعلم وافّ حجر، بن الد 
(سشسث.٣٩٢/٢)٦٧١^بممئح:



01Y  — 0ْأا/محاوثنا ت نال ، صاعدرا؛/ محمدبن بن أبويحدحنن و؛صدتم
ض،ثريك،نال: اينالارك، أخ؛نوا: JU،المزنزِي، ^٠١١٣الثأينرآ؛١؛>،

]ص:والأبماره الأيدي ورو تعالن: اض نول في حسر بن سعيد عن 
T٩٧/.مندسهم». ^مه/ ما مرهم والأبصار: ، J.jJ1^0_^l®الأيدي: نال: [، ٤٠

نقال:الخطأ بتأويله اكدري4 هنولأء بعض اعترض فان النش؛ بن محمد هال، 
الساء;] ه ئماك فمن مئة س أصابك رنا اش فمن حنة من أصايك نا ؤ الئ: نماض نال 

عليه.وندرها قضاها تعالئ افه يكون أن دون شه، من اليته أن فيزعم آ  ٧٩
وهومنلث،، بتآؤيلها هوأعلم الأية هندم عليه أنزلت، اينءي إن جاهل، يا له• يل 
الوينالمحابة وكذلك القدر، إثب-اتا من له ذكرتا تندم ما جميع لنا الذي؛؛ن 
منهوكائن ما لكل المقادير إثباُت، ولاث، لما بئرا الذين هم -، ?؛؛٥، - التنزيل، شاهدوا 

خيرأوشرْ

ك.لا علميك الحجة أن ولعلمن؛، بها، تعارض لم تأويلها لوعقلتر له؛ ومحل 
J»/Y،vكتف؟/ قال: فإن 

بشاك فمن مثنة من أصابك وما اللم فمن حنة من أصابك  ١٠ؤ تعالئ: نوله له؛ نل( 
اممهقال أليس جاهل، يا فاعمل أوشرآ؟ حترأكان • بها أصابه اض ألس آ  ٧٩؛ اء دال 

يهدلم أو ؤ وقالتعالن: ، ٢٦١[[ ٠٦يوّغ،: ] ه شاء... من برحسا مب ؤ نمالئ؛ 
الفهم قلوبهم ض ونطبع بذنوبهم' أصتاهم لونشاء أن أهلها بغد الأوض يرنون للذين، 

•ايومحمدا يعن محيبن بن صاعديعن 'حدثناابن ؛ )ط، ، رم( في ، ١ ١ 
'الحينا.)م(فى)م(:،الخن«. )آ(فى)ط(:
الانطس.رْرت الثّت،، والمراب 'ملام،، ت )ط( لأ(في)م(، 
بايث.لٍت يثاءاوهدم من برحت 'يصب الأصل." في )٦( وشرا. حم رط■(• لْ،فىلمآ، 

.إساد،:بصنف.٠٦٧
ح:ني تقدم القفا،. ولي مذ حفظه ي ير'كجو\' صدوق، رعواينءبداشاثذس; : ب٠ 

١٤٧.

. ٤٤٦تقدم رم،بالإزج،ء. ممة، *والأنفس؛ الم؛ ٠ّ 
• ١٢٩ددسءمذاحد•'ث-ًمم،حت تدلق، -اسنساضمرذي: ا٠ 

^يميا-مها(إلنملينلإدّوروئاينسمسنمو،رب*؛ 
ءناينماسراكرم1آ/>با(.



أنمكمني ولا الأرض ش مب من أصاب / ؤU ; تعالئ وتال ، ••١[ ]الأمراف: بمعونه  ٩٧١٨
القرآنني وهليا . [  ٢٢: ]ا-راو؛د يسينب الله على ذلك إن سرأنا أن فل نن كتاب م إلأ 

ممر-
تاممهأوثر حير من بالعباد تكون مصيبة كل أن يخبرنا تعالئ افه أن ، ١ درئل ألا 

علئالقلم به وجرئ مبق، ند عالم في كب وتد بها، يصيبهم تعالئ 
.ل4 ذكرثا مدم ما حسب 

.التو»يق من محروم المدري فان ءدان[ل؛ا ]يا فاعقالوْلُآ، 
وعود مبن الله عبد قراءة ني المدري بها يحتج الي الأية هنذْ أن I روي وقد 

كتنتهاوأنا شك فمن منية من وماأءاثك الله فمن حسنة من #ماأمانك كعب; بن أبي 
عوكه]الماء:الأ[*.

حدثنات قال الصوفي، الحثار عبد بن الخن بن أحمد اط4 عبد أبو صبرقا —  ٥٦٨
عنمجاهد، بن الوهاب عبد عن عياش، بن إّنماهميل حدسا • قال بكار، بن محمد 

ومااللم فمن حغة من / أمانك ما ؤ  ١١ت كعب بن أبي و افه عبد قراءة في ت قال أبيه، 
عنك،.قهآ وأنا [ ٧٩:] ه شك فمن مثنة ثن ،^، ٠٠١

حمادبن/ الأعلن عبد و سعيد بن يتيبة حدتنا I قال \فوآ؛يى، أخبرء —  ٥٦١ ٩٧٢
علي-بن الخن عن عنثابت، ١^^، حمتد عن ستمان، بن المعتمر حدثنا نالا: 

ثدحلا*.ممابث في وأٌورتفض الملم، وحم المفبماء، *سمي قال: يئن-، 
رغاءقلوا•.)"ا(في)ط(:)آ(في)ط(:»سابهمأ. ايرئ«. )ا(فى)ن(:

.٤١٩ص تطيق انظر نحري، وهوحطا ، ءيا ت الشح جميع في ، ٤ ١ 

هناك.مححه تخ ٤^٠  ٩٨! ٢ ممدءز. ٠ حدا. صعق امحئاد•؛ - ٠ ٦ ٨ 

وتدالدلين، من الثالتة الرتبة من حجر ابن عدء ■ آنس عن تدله وأكثر مدلي، ثقة الطكهل• جمًد * ب ٠ 
.٣٥٤تقد٢نيحت عنس- 

/T(أبيملريق من  ٢٣ ٩٢)٦! ٣^١٦ فيحت بطة ابن وروا، • به • • حمد عن حناد •لريق من كلاهما : ٢٢٣٤
رآآ/أبآ"(منءلروقاحرئ ١٢٣٤وروا٠اللألكاماحت فيكره. . ضربنملمان. تال: الأشعث، 

وهوننيم، أبي بن تث ونته اليراتي اروا• وتاوت  ٢١٩١الجمع)U/ ئي •ّبمثمي وّم" • هماص ابن عن 
.رجاله وبقية الحديث، 



آ،ا/مت مال / إسحاق، محمدبن أبوبكر حدش ئال! —أ'خبأرظامياش،  ٥٧٠
/ط٢t٨بن يونى أخريى نال؛ أ"مرشاينوني، نال• المرج، بن أنب-رتيلااأع(/ 

أنتنال؛ ، أبى،/؛r، عن الرحمنن عبد بن سلمة أبى عن شهأب، ابن عن يزيد، 
ماأحد ولا ، نمى علن أخاف وأنا ثاب، رجل إني • مقلت اش رمول 
مثلتلت ثم ;  ٢٣تالل/ محي، فكت تال؛ أخصي، لي تائدن ، الماء به أتزوج 
T١٧٢/ فقال ذلك، مثل تلت ثم عني، فكت ذلك مثل قلت ثم محي، كت فذلك، 
•ذرأ أو ذلك على خص ١٠لاق، ألت بما اقلم جم، قد *ريرة، أيا *يا ؛ افه. رمول 

نمالئاض. أن ؤإياكم. اض رحمنا اعلموال؛،. ١^١؛ رحمه اينسن ين محمد ؟ال 
نقالثمالأ، ولا مميأ محه يمجلْا لا وأن التقيم، صرامحل باتاع العباد أمر - ذكرْ 

عنبكم ضو'ذ ١^١٦٢ نبوا ولا فابوه نمحما 7ًراني *ذا وان ؤ ت ذكره تعالن 
هستقيم أن مكم ذاء لمن ؤ ت قال؛عالئ ثم ؛ا، ١  ٠٣الأمأم؛ ] ه ظون لنئكم يه وصاكم ذفم 

V لجعل سيله داياع يالامتقامة أمرهم - ذكره / جل - أنه • الظاهر فني ؛ا،  ٢٨دكوير؛ات  ، /T ٩
لكمأنا أشاء أن إلا تشاءوا لن أنكم ت ذلك بعد أعلمهم ثم المشينة، إليهم الذلاهر في 
اللنيشاء أن إلأ نشاءون وما ؤ نمالئ! فقال لمثيثي، نح مشيئتكم وأن هدايتكم، فيه ما 

لأسهمحسهمننل.فأعلمهم دبادالبمهتاعوم؛اآ[. 

«حدتا•.)ا(فى)م(،)ءل(:
ن؛إذاومفىأمثفث'.]بة)مأ'آن

ص)بم؛م(ا.والقردان، 
.)ط(: )أ(في)م(، رط،• من)م(، -انطة )م(اقال•: 

والانحراف.الل يلن دو وكلاهما عقارب: والض •؛عوجوا•، )ط(: )ْ(»ي)م(، 
ااوءل•.)ا-(في)ن(:

صثحيح.إمحسادرت -  ٠٥٧
■ ١٨٠ُ؛ّار"ًمز،ح■ ثتة مءسني ا٠ 

نالالحاظ;.بأسا«.لأاا(س>سسم.
عن٤( ٩ السالي)ا■/ وروا، . ٤([ ٩ ٢ / ١ لإذنخ)١ ' • • م ني دادرثا؛بم دا,دمنز< مح، الإب ُدوْب 

المدرح;م وم وابن "اا)ا/اه(، القآح: ياصم»ي ابي وابن •٩• •ءن الأورام، ٠^؛؛، 
٩٣ح: بعلة ابن وروا، . ؛٠ . ■ ومحب، ابن طريق س ، ٧٩^U/ زاإدس دايء-ء—م ' لصاٌو، ١ ٦ 

طريقالناثلار،عن ٤( ١ )T/٦  ٧٣٧وفيح: لأ• • • مرير؛ صابجب مءب؛ن٣^■' اٍ؛'ياي؛ذ، ٤ ٨١
به.. المثاءا؛ة.إنناق بن حدثنامحمد غال 



متممبصراط إل يشاء محن يهدى والمعرب المشرق ش ٢ ١ ل نل ؤ ت وحل عز ونال 
وأنزوومذرين مشرين امحن اللن بث واحدة أمة الناس كان ؤ I ت٠ءانى وقال ، [ ١ ٤ ٢ ]البقرة؛ 

مابمد س أوتوه الدين إلأ فته احتلما وما ] ب احتلموا فيما الناس بجن لحكم بالحي الكتاب معهم 
سيهدى و١للخ ياذًنع ١^ س ف اح؛لهوا ر.ا الدينآ.غوا ^ ١١فهدى [رآ؛ بجنهم ^١ السات جاءئهم 

./[ ٢١٣يشاءإدصراطتمهلاوقرْ: آ،؟/'ل 
الشيطانبه لعبا ند قدري كل حجة انقطعت الله؛ رحمه النش بن محمد ثال 

يه.ابتلاهم مئا عافانا الذي اض والحمد ، غيهفي فهو 
قالومما وجل، عز الله. قال مما القدر إثبات في وبينت اجتهدت فقل دت وبم

قول/وذكرت فيأ"ااكتابه، ماأضله - عزوحل - اف عن الجن اممه.، رمول ٢/vْبم 
الكتابمعنن علن السالمين، أنمة من وكنتر اكابعين، ونول -، محق؟؛ أصحا

.والسنة 

انملألكةإنهإ نزلنا ولوأنا ؤ فيهم: تعالئ اض نال فهوممن بهندا يؤْن لم فمن 
أكفرهم'ولكن ١^٠ يشاء أن نؤ٠يرا؛لأ كانوا ما شًءٍن؛ نيم'م وحشرا الموس وكلمهم 

flMU :ااالبمبمهلرنه/]الآسام

رمحولهعلئ الله وصش ومنه، الله بحمد الشريعة كتاب من السائس/ الحزء م ر* •ْأ/»ل 
وبهالله، ثاء إن الكتاب س اح المسالحزء يتلوه وملم، وآله المي محمد مجدنا 

الئ)ْ(*(.

هءء

اس•.)ا(فى)م(:
•إلاالذيناوتوْسوفي)ط(: فهيئ•، . . إدفوله. . •وuاخالفsب. )م(; )ن(، )أل(فيالأصل، 

سالأيأ هندم في ، ١ ٧ الخاية آية من حزء أدخل حثث دعوخطا، • يتهم• يغيا العلم جاءهم ما بمد 

.٠ •الصحابة ت )ط( رإ(في)م(، 
انع«،أول __ •آخرالجزء رفي)م<: رطا• ّانطس)م(، •الثقة•; )*-*(سهتاإلي,كلمة 

.__• •آخرايزء وفي)ط(: 
.قراءة• •بلمر الأصل! هامش في )٥( 







٩٧٨/T

اتجزءاو1اعل*،
عزوجلالاو4لاا وجه النظرإلى التمييق كتاب 

اش:رحمه السن بن نحمد قالن 
الكرممولاه إنلزأل من حمد تعمه، ودوام إحاته، جميل علن اش الحمد 

وآلهرالني محمد عالئ اف وصلئ حال، كل علن الحمد نله الحمد، يحب 
الوبل.ونعم الله وحسنارم أجمع؛ن، وصحبه 

١٧٩آ/ أراد، لما أراد/ حاإقهل؛اكما حلق أمماوه، وتميت ذكره جل اض فإن بميت  ١٠١
شقياومعدأ.نجعلهم 

وجحدوارسله، وعصرا غيره، وعبدوا العظيم بافه ةثرُوا الشقوة أهل قاما 
اممهالفلرإلئ عن القيامة وفي يعذبون، نبورهم في فهم ذللث، عالن فامالهم كبه، 

وللثياطنيتقلمون، العياب أنولع وفي واردون، جهنم يالئ محجوبون، 
أبدآلْاحاليون.فيها وهم مقارنون، 
وحده،باق فامنوا الحستئ، الله من لهم سثمتج الذين فهم ت العادة أهل وأما 

فيفهم ، ذللث، علن فأماتهم القول وصدنوا شيئا، به يشركوا ولم 

•ءمحاليمدضأّ•دني)ت(: •ءانمتيلآسدضآدد لآ<ر>طإ؛ 
•الخالق،.)إ(فى)ت(: •حسي، )ت(: )ط(، )■آ(في)م(، 
•بالعل،.)ا"(في)ت(: )ط(. صاةطةعن)م(، )ه(اابدا•: 

فيتعالن اه إلن بالننلر التمارض محاب بمنران؛ ن—تتل كتاب ني •نوخأ كان  ٦٢٨آحرج; إلن الخزء عندا  ٢٠)
■عويةم العدائي باشا إسماءٍل الا؛اني تتلأمثل مكابا - اه -رحمه المأف مدكب محن رءد» . ^• ١١

.٢ • ٨ انمرم،)U/ الأدب •تاييخ ؤيرركالم—ان؛ي (. ٤١اسفن،)آ/ وآم اعماءالؤاغ؛ن انمارمن؛ي 
كتابس جزء إب مام - رئ كما يعو- • وضرمم ( ٣٨٩ااعر؛ي،)آ/التراث م'تاييخ و-زمح ، ٢( • ٩ 

.ءالشرمهء 
صعودبن محمد الإمام جامعة ني للماحمسر عالمية رسالة وندمه الخنباز حمياث محمد الأخ حققه رند 

توالثانية ه، ١ ٤ ٠ ٥ عام الأولن! هليعتان؛ منه وحرج ٠ الكتب عالم دار في ونشرء طبعه ثم الإسلامية، 
بعدنم . رن( بالحرف له ورمزت بينهما، الفرونات وأثبت الخزء، يهنذا اتجهمع تابلت رند . ٠- ١ ٤ ٠ ٦ عام 

>ولاإيماح زياد؛ انمراصة ني وتندم • الزمري سمم ■ تحغتق عن جديدة يعة علن زمحا- - نظرى رّلمع ذلك 
.صاء من فاليراجعه الوصؤع، هثذا 



ثمحتثث

بأعينهمتعالئ الله إلئ الوئف وفي ، ٢ يثروزأ١ الحشر وعند ينعمون، قبورهم 
Ut / العضوللحور/ سثقهون، نعيمهم وفي وافدون، ذلك بعد الجنة ؤإلئ ينظرون، ت

ولربهمأبدأحالدوف اممرم مولاهم جوار وفي يحدمون، لهم والولدان معانثون، 
مكالمون،وله يتلدذون، الكريم ه وجهإلئ وبالنظر ، زائرون/ داره في الئ تع،آ/ن 

يشاءمن يؤتيه الله نضل ذلك يكرمون عليهم منه واللام تعالئ الله من لهم وبالتحية 
العفليم./الفضل ذو وافه ْآ/'ل 

يوفقوالم الذين الحهمتة هؤلاء أوبعض معهلُا،، علم لا تمن جاعل اعترض فإزرآ، 
اللهيرون والمرمنونلْا فقالأ؛؛ت التويق/ وحرموا الشيطان، بهم ولب للرشاد، ْمت 

القيامان؟يوم 

ذلك.علن الله والحمد نعم، له؛ آيل 

•/فإنهلاّأنالأأوسبهنذا  ٩٨٠٨
العظيم.بافه كفرت له؛ نل 
الحجة؟وما قال؛ فإن 

اءعلمونول .، ؤئتخء الصحابة. ونول والستة، القرآن رددت لاك يل؛ 
ينافقومن ؤ ت تعالئر٦ا الله قال ممن وكنت المومنٍن، مجيل غير واتبعت، ااسلمين، 

وساءتجهنم وصله نود ما نري اتؤًُبم ّبل عير وبميع الهدئ نه نبئن ما بمد ُن الرسول 
[.١١٠اكاء;] ممتراب 

ناظرءهإلربها ٠ ئاضرء يؤمني وجوه ؤ I تعالئ افه فقول القرآن لص فأما 
[.٢٣.٢٢]القيامة: 

تعالئفقال - رؤيته عن محجوبون أنهم الكفار عن ا أحثريار وند - تعالن وقال 
الذيهدا مال نم ٠ البممم نمالوا إئهم نم * يومثدًٍضبمومن دلهم عن إلهم كلأ ؤ ؛ ذكر٠ل٨، 

الله،إلن ينفلرون الومن؛ن أن ت الأية يهندم فدل / . [  ١٧-  ١٠الْلفضن: ] ه محدبون به كنم ت ' ٣٦
•الحينٌ ين محمد ءتال )آ(في)ت(زدأدةت . ثرون*االحشر ااوس را(في)ت(ت 

من)م(.سانطة : )ئ(ءلفقالاامن)ت(. مامحطة رمآ(محمعهاات 
.ءلغيهم،ا)ت(زيادة: )٦(في)ط(، ٠^^^٠• رت(ت ره(فى)ط(، 

•رط( من ■ ذكره" تعالي؛ أفنال )٨( ■ اومحدأخرا؛ ت )ت( ، محي)ط( )٧( 



•لهم منه كرامة رزيته، عن محجوبثن غير وأنهم 
٩٨١أ/'"٢[. ]يرض: وزاذةه الصش أنوا لاذين ؤ ثاوتعالئ: و/ 

٢٨٠٨اضلا؛تعالنلآ،. :صالت>إلن/ الزيادةأن }دي 
4كر، أجرا لهم وأعد ملام يلمونه يوم نحيهم * لجنا بالسُمح دكان ؤ • تعالن وقال 

لالآحزاب:م؛.،،[.

إلايكون لا هنا هناء اللتأن باللية العالم أهل عند أن - اش رحمك واغلم. 
آْآ/»ل/ ؤيكالمونه. ويكلمهم عاليهم، لم ويويرونه، تحالئ اطه ّتراهم معاينة، 

لثسكض الذكر إلك وأنزثا ؤ لنبته.: تعالن الله نال وند المتن: بن نحمد قال 
أنهالايات: هنذْ في لأمنه سه مما فكان . [ ،، المحل:] ه ولعلهم إنهم نزل ما 

،/عْ صحابته من جماعة عنه روئل'آا تعالن، ربكم ترون ألكم / حديث؛ غير في أعلمهم 
والصلاةالطهارة علم عنهم نبلوا كما القبول، أحن عنهم العلماء ويبلها -، ؛ئقء ا- 

منهقالوا(ر؛؛م)كدا والحرام، الحلال وعلم والحهاد، والحج والصيام والزكاة 
١٨٢آ/ هندم رد من ) قالواثم / ذلك، في سنين لا تعالن، اممه يرون ا،لومنين أن • الأحبار 

الأحادثرْ؛فقدكفر.
تقال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن افه*، عبد القاسم أبو  ٠١حع،ذنا —  ١٥٧

تعالن•.اه وجه •إلن ؛ رن( رمل(، في ا ١ ١ 
بعده.فما  ٥٨٩ح؛ في يعدهم رمجن - علتهم اذله رصوان - الصحابة ابن مسندأ ير المفهنذا متأني ا )٢ 

آ*ا■[.]انفلر:ص؛'ا"ح;الني.و. صمءاإلن بذلك يرْ تفوندورد 
رورواهرفي)ت(: اعة،. حارواْ ؛ وفي)ط( - أصح ا ولعله- جمم—اء_ة>ا -كنه ررواء رُا(فيرم،؛ 

ر؛امابيناكوسنساقءلس)ت(.جماعة،. 
مايينانممتيندوسس)م(.)٠.♦(: •الأحبار،. )ت(؛ )ءل(، )ه،في)م(، 

١حدا صعيم إمثادءت - ٠ ٧ أ 

اّص.الخوزجاني: •متروك،. والمائي: الخاوي نال الزاهد: نيئالمري س اراحد ب : ب٠ 
ثقة.وفرته ثقة دونه كان إذا بحديثه •يمتبر ت اللسان ني الحافظ وتال المدق،. معادن من ليس الذهب، 
(،٦٧٢رآ/ واليزان (، ٤ ١ ٠ >آ/ ]انمي . ٠ ّ دبمار. بن اف عد بن معتد رواية من حديثه من كان ما وتجنب 

از)؛/•٨([.واللم

بوامعل،القضاء ولي الامدى، محمد ابو مضر، بن الوليد ين - حال بن محمد بن مضر لعله ^• ١٠١١در ٠ُ 
=]تار؛خب،ندادر'اا/حأآ([ا ه. ٢٧٧ومات،طناثتة،، قالالدارقطي; وكانراويةلخروفالقراءا'ت،. 



حدثنات ئال القاري، مفر حدش ئال القوارررى، عمر / بن اش عسي حدثنا ت ! ٣٧
fA / ون ر'لوعلم • يقول الحسن سمعت ت نال ، زيد/ بن عبدالواحد تbJيرونلا أيهم العا

.الدنيا* ني أمسهم لدايت تعالئ ربهم 
/T٩٨٢ ^)Oi  — حفصأبو/ حدثنا نال؛ الععلثي، محمد بن اف عبد أبوالمارم حدك

ينهشام حدثنا ت نال إبراهيم، بن مكي حدثنا ت قال ، ٢١الماص١ مدرك بن عمر 
الثنتأهل/ رآه غإذا الخنت، لأهل لتجلن تعالث اف ءإن قال: النس، عن ان حت ; ٢٩

الجنة*.نعيم نوا 
0 YV  — موصئبن يوصف جدثنا ت قال الجتاش، داود أبى ين بكر أبر حيكتا
عيدافعن نياد، أبي بن يزيد عن الحمد- عبد ابن بمب، جرير" حدقا تال• المهثان، 

قال!إلا، ظ ت٠الئإلئالنة / اش نغلر ما I قال الأحبار، عزكعب ابزالخارث، •ي/ت 
لهمكان يوم من وما أهلها، يأتيها حتن كانت، ما علئ صعقا ٠زادتا ، لأهللئ، طيي 

تعالن،الرب لهم مرزرآ، الجنة، رياض ش مقدارْ ش يخرجرن إلا الدنيا عيدآ*ي 
شيئاتعالئ ربهم يألون ولا ، والطسي، الرج؛اللث، عليهم ونفي إليه، فينظرون 

بنوالحمال الحسم/ مجن كانواأ'أا ما علئ ازدادوا وقد يرجعوا حتن أعءلاهم، إلا 'د ٢٠٣
/ابمرا.ثلذلك.ث،تم.رجمنانىانواجمربم '"*٠ 

«ءف•.)'آ(في)ت(زيادة:ااكاضأ. )ا(في)م(،)ط(:

ثح:آحإ)ا/^أ(،والأهانيح:بمآعرما'ْ(:ىلآئ*: مسً 
نمق..بمد»; ٠٧٢

أبايكنن اكدابء، ممن ين يحمل ونال ا ضعيف ت الرازك، ا ايلخي الناص، مدوك؛ بن هممر ت جه ن٠ 
رب. ٢([  ١٣ا/ بنداي)١ تايخ (، ٤٧٣والقي)T/ (، ٠٣٣ ُالالان)أ/ (، ٢٢٣]اليزان)٣; حنص. 

.٥٣مرح: كانندم . * itيرمل كان إئ* ت نيل وند • الحض من ح—ان ين ٠شام ء-مة 
ولم( ٤٧٨الأنام،)A/ م معاني وال(، ١ ١ ٧ / ١ تا*رخ*)• ني العدائي ك ترجم اسم،: فخ ،ٍ*: ر٠ 

.تعديلا ولا جرحا مه يذكر 
.١٥٢:فيح تميم • نت ثمة، ا،دابم• س ي ع٠ 

WjW :*.مزا.ابنامحٍمفيءاديالأرواح)صممم-؛آآ(إنثامينن!ان
ضعف..إّ،اد»: ٠٧٢

٠١ ٦ ت ٠يح تميم ٠ ميما وكان يتلش، صار نتمر، كير ، صعيمح، الهاشمي؛ ومر نمحاد• أبي م4 بزه • ب ٠ 
الربيعا؛ي »لريق من ( ٠٠٧١ءتاتJ مجموعأ ضعن ٣ ' )صْ الخهب ءش الرد م الا-ار'ي احرجه ٌمه؟*' 
،؛* . ٠ الحيي عيد بن جرير حدتنا ت تال ٠ الزهماتي 



،/ت

كتاب

تقال صالح، بن أحند حوثنا قال: داود، أبي بن ٠، أبوبكر ؤحعكتا١٠ -  ٥٧٤
تعالئاف إلئ ينظرون #الناس ت اض رحمه مالك، تال قال; وهب، بن اف عبئ حدثنا 

ياعينهم،./القيامة يوم 
تنال الوامسطى، النمد عبد بن محمد بن اض عبد أبوثكر ؤبيدشئ —  ٥٧٥

'^١٤٩تروى ه—ذْالآثارالنى/ ت حائم بن للأّرد ؛اك تال• الوراق، الوهاب بد حدئنا 
بالطلأقل٢،عليها تحالف ت فقال الاخار؟ من اشماليوحوعا إن الظر ا، اني٠١٠١١

٩٨٠ ١٦بهاء. تمديقار؛، »معناْ: الزمحاب; همد نال . المشيل٣، و/ 
"\OU  بنمحمد حيننا ! ، قادر الضلى، أيوب بن عمر حنمى أبو ح^ا،ىا ؤ

الجتنمهلموسمن)م(.بض ما (: ٠.٠)
ُتردئفى*ض'•؛ دم١^٠٢'ردئ رط،؛ مأم،، ٢١١

(،١٨٩٦اليالمر)رواء اهرك،. ار آم ك' اس خل؛ض امن لتوله.; اف؛ شر الخلف يجوز لا ( ٢ ) 
والأكم، ٧١١١^حاذح وابن وحسنه،  ١٥٣٥والترمالىح؛وابوداود (، ٣٨٦، ٤ )آ/ وأحمد 

حديث،ومو الذمي. واهرء الشيخن شرط علن وصححه تدرك ال؛ي 
(.٢٢٣)ص ليل، الالهج مله؛ والكلام الحديثح لهتدا تضج نيادة انثلر صحح. 

ومسلم، ( ٠٥٣ / ١ الخاري)١ رواء باليازلنننت!. ااتءءدو«' حابفا  ٥١٤۶•_ هؤ: وله ولق
)مآأآا،؟أآا(ءناينءمر.

همدروا. مائنا•. شر* ، ١^؛آن من إلي آحج، كاذبا باه احينح الأن عود؛ مابن نال، وله؛ن"ا 
منبالطلاق، والجلمأ ١( ^١^١ / الزواتد)٤ مجهع انفلر؛ تدمحح. بومر. ( ٤٦٩ص/ الرزاق، 
*فلايجرز اف بغير الخلف 

يفعلونهكانوا ما علئ آو ذللث، نحو آو ماشيا يحج أن الذر يعم ولعله هتا؛ بالشي يّك، ماذا ادرك، لا )٣( 
أعلم.واه لها، اكام الانعقاد عن اليمئنكناية بعد حهلوايت، ثلاُث، الثي من 

من)،تح(.•غال،•;مائلان )٥( رمدقا«. )أ(في)ط(:

الإبانأم يطة وابن (، ٣٢٦٨الميت)م وآبونمم ْ(، ٠ ١ )م  ٨٧* اللألكام،ح: آخرجه دتحمبمل: 
به.. صالح. احمدين طريق من جميعهم ؛ مخلوط(  ١١٨١سمر)كمام الكيرئ 

صحح..إمناد،:  ٠٧٠
اليث،ين حام وهمه عيينة، ين ومنيان نيا ين حماد سع محمدالعائد، ابر وعوايزمالم، وي؛ الأمو٠ 

آم.او:١ ٣ منه ورعاناصلأمات، نتة اكان ؛ الطر؛، قال، وغيرها• ، الوراق، لمدالوهاب ، وابوهرك، 
وله(، ٢٩٤حام)آ/ايي لابن والتعديل الجرح وهوم '٣( الثنامتح)M غي حيان ابن ذكر• . أُ. ١ ٤ 

.٣( ٥ )U/ بغداد تاريخ م •طولة ترجمة 
.مخهلوط(  ١٨١)الخنصر •ي كما الكيرئ الإبانة في بطة ابن رواء ٌمبم- 

=صحح. ■إمحطاد،ت  ٠٧٦



——ثتئشت؛محتثث

هنذْالآحاديثاشروئلآافىمللااشانينمن،ن: تال: لوين، نلمان/ *،/ت 
.يه١٠ ممنئثق سمعناها ما علئ راحى فقال: الرؤ؛ة؟ 

نالفضل حدثنا قال: ^مريننملاضuIر،  ٩٨٦/٢
اشإل/ تال: أه، رجل عن واالغ4 حنبل، بن أحمد اش عبد أبا سمعت تال: نياد، ااأ/ت 

وجلعز اض إن قال: من قال: ثم غضبآشديدأ، فغضب الآحرة، في يرئ لا تعالئ 
اغأليس الناس، من كان مجن / وغضه، اض لدة عليه كفر، فمد الآخرة في يرئ لا ْآ/ن 

الوق[، ٢٣-٢٢■•المامة ت ه ناظرة ربها إل ٠ ئاضرة يومثذ رجوه ؤ قال: وجل عز 
أنعلن دليل ذا هت ؛ [ ١ ٠ ت الطقس ت ي إمخأبمويون يومئذ ربهم عن إئهم كلأ ؤ الئ: تع

•تعالن اض يرون المومنتن 
حدثناقال: البعوي، العزيز عبد بن محمد بن اف عبد ح^،فاأبوالقارم  ٠٥٧٨

J»/T0i  اضإن النهمية: قالت، يقول افه عبد ايا سمعتج قال: حنبل، بن إسحاق حنبل/بن
بنمنجوبون يومغذ. ربهم عن إنهم كلأ ءؤ تعالئ: اض قال ، الآحر0 في يرئ لا تعالئ 

ئاضرةيونذ وجوه ؤ تعالئ: وقال يرئ، تعالئ اض أن إلا هندا يكون فلا [  ١٠]الطفضن:
SAU/T  :اسمرإلزاضمالئ./فهتذااآ-مآ[، *إداربهاناظرْه]القامة

]بروادات[لآاربكم، ترون ءإنكم الني.: عن رثت التي والأحاديث 
/الاحرة. ش اشمالييرئ أن شاهد مدفوعة، غير وأّانيد صحيحه، ،،/ت 

تقال اأواٌساةر، النبل عبد بن محمد بن اض عبد بكر أبو وح^1شا ٠  ٥٧١

ءيرواهء.)ن(،).((: )٣(فيالأصل، ءترووزا. )أ(فى)م(،)ط(; ءفاكْ. )ط(: )ا(فىرم(، 

/همآ(،وانماصفيسمتحتههرص'فا =
وصحح، ١( )صءا■ الملو مختمر في كا الخافظ وذكره (. ٥٠٤رّآ/  ٨٧٧ح: واللألكار (، ٤١

الآبنىإطدْ.
صحح.-إمحغادء: ٠٧٧

طغاتني يعلن ايي واخرجاابن (. ١١٨١الخمر)كمافي بنحره الإبانآ ن، بطة ابن احر-بم دميجه؛ 
ا.فا؛الأنرا/"آْآ(.

صحح.-إياده:  ٠٧٨
. ١٧'ثمة• ملم،إذء،؛ ء• 

المنم،.ء؛ر صد أجده لم ثخويجه: 
ءصحح. إمتاده:  ٠٠٧٩



ثنالحس ين علي حدثنا ت يال الأزلي، الكرم عبد بن يحين بن منني حدتنا 
والنمارئ،اليهود كلام لنحكي ررإثا ت يقول المارك بن اض همد سمعت •' ئال شفتق، 

الجه،إةا.كلام نحكي أن ولانستطيع 
 ٠ A ْا/تأبوداود/ حدثنا غال! العطار، مخلد بن منني اف أبوعبد حقوكتا - ٥

فغضب- الروية من شيء هدم وذكر - حتل بن أحمد ممعت قال! الجتانى، 
فهوكافر®.يرئ، لا تعالئ اض ررإن ت قال من وقال; 

T٩٨٨/ حدتنا قال حاثان، بن يحين بن اض هميد بن مومئ أبومزاحم حاوثنا — ٥٨١/
هميهوذكر - يقول سلام بن القاسم هميد أبا سمعت تال الدوري، محمد بن العباس 
عنبعضهم الناس نملها حق، محدنا هند٠  ١١ت فقال الروية. في الأحاديث هنذه 

بأ/تبعض*•/ 

الالذين الأئمة هؤلاء عليه كان عما رغب فمن اش: رجمه النش ين نحني ؛ال، 
المربيوبثر جهم بقول ورضي والسنة، الكتاب وحالف ذكرهم، من توحش ي

•فهوكافر وأشباههمارا،، 

دا/ ْ ٠ نانا ذكرْ/ حضرنى مما تلوته، ما بعض فى التمسير من إلينا تادئ مما —ارأ، فأم 

•وأما•,)آ(فى)م(،)ط(،)ت(؛ •وبأشاعهعا•. افى)م(،)ط(؛ 

كنالمرة، م من •حام، ابي ابن يص؛؛ • الآذبي اش ب ام نالمع؛ ين اص ب ين يمي ين جمد ٠ٌ 
([.٤١٥يغداد)V/ ]تارخ أه. ٥ ٢ ستة ترفي ثقة، • الل*ارتطم تال بغدادإ 

(،١١٤٧أ\ب(،)رزا" الإيمان في ايارك ابن إلن ءلرمين؛ احمدمن الإمام ءن رئاءالخلال 
ابهمةعالئ الرد في الدارمي ورئاء (. ١٢•المباد)ص ال انمخلق ال—غائي؛ي وذكرء (؛ ١١٤٩)
مرالقيم ابنر وصححا صمح، —ند بااآ)ا/ااا( ُحتالمنة مر احد اف؛رأ مد ورواء (. ٢٦١رص) 

■٤( الإّالآ،؛ة)صْ الختوش اجملع 
صحح.-إمنادء:  ٠٨'

.٢( احد الإمام مائل رواءايوداودفي تخريجه؛ 
صحح.-إمحفادء: ٠٨١

. ١٧١^نندممرح: •منف فاصل، ءءد؛ثتة"، بمّ ا٠ 
عنرالحادينحانغل، نتأ، حرارزّءيالأمل، ابوالنملالغدادى، حامالدوري، ابن لباسسءءىدت ا٠ 

([.١٢٩وتهدي—،)ه/لتقريب،را/وه"آ(إ ١ وتدباغ٨٨ستة -، ٠٢٧١مامتجصنة عشرة، 
كماالكرئ الإبانة ني بملة ابن ورواء ّ "٤( - ٣ لص٩  ٠٧• ح والمنان الأسماء في الدارسلتي رواء 
ا(.١٨١فيالختثصرر



^^١٢تعالن، / اف إلن الطر في الثابة التن أذكر ثم اذكرْل*إلش1ءَاش*،، لأا/ت 
أعينهمثه وتسخن الزيغ، أهل موس به وتدل أعيتهم، وتقر؛* الحق، أهل تلوب به 

فياسوالأخرْ-./'د ٢٠٠
بنمحمد حدثنا ت نال الحراتي، الحسن بن اف عبد أبوشعيب حلاثغا -  OA٢/  ٩٨٩أ/ 

عنالربذي، متدة بن مّث بزي قال' ^٣، ن ج أمرنا ذ١لرأا• ثٌاتم، 
بناظرة ربها إل ٠ ناضرة يومبز وجوه ؤ نمالئ: اض نول ني المرفلي كعب بن محمد 

 /،A للتفلرإليه٠٠ وحسنها الوجوه تلك اش راثفر قال ، [  ٢٢. ٢١القياية: ] ت/.

عثمان،بن يحنن بن محمد حدثتا ت نال داود، أبي بن أبوبكر وحاثث؛ا —  ٥٨٣
بنمحئد عن ، عبيدة/ بن موّتى عن ثابت، بن علي عزأم أبرسمرة، حدثا تال؛  ٨٩٩'

اف،اصرما نال: ه، ناظره إلربها ٠ ئاضره يونذ وجوه ؤ نمالئ; الله نول ني كعب 
.لالتفلرإليهااتعالن 

.ءيتوئ، )ا(في)ن(؛ )ت(. )ط(، ما;انانمتنمحاثطس)م(، )*.*(؛ 
حدنا،.ءنال: )ت(: )■ا(في)م(،)ط(، )أ(ّاممس)ت(. 

صعيفإصقادءت -  ٠٨٢
. ٢٨) فيح تندم ٠ صعق س؛ت بن مس ت ه م٠ 
سممة ■ ا-لرجرار يرض ا؛ن ولمله؛ • مراجع ّن لدي' ا فيترجة له اجل لم ءام؛ بن سق ■' غيه ل٠ 

١ْ([.٢/٢]م,ب)الاشر؛.
سررمإباكبر، وتحر، يخش صدوق، مرم، المبمي، اينمبم:باتراص،، شسء-اءم؛ ء٠ 

عليتابعه وند . ٣([ ٤ ٤ )U/ وتهذيب ، ٣( ٩ )T/ ]تقوب الشمن. جاوز وتد ٢>■، ٠ ١ صنه مات ا التاسعة 

بنموّن عن ثان، بن علي ريق من ٢( ٦ • )ا/  ٤٧٧ثاح: الني احمد بن ا'ش عبد روا• ٌدمهجه• 
وانفلرالأثرالتالي.ابمأ، الغر ابن إلن ٣( ٤ ٩ الثور)A/ الين م الءواي وعزا. ؛٠. .مي؛. 

ضعف.امهاده؛ ٠ ،  ضعيف.إمحئاد،؛ ٠  ٠٨٣
. ٢٨فيح! تندم • صعق عي؛ت بن مس I يه ف٠ 
كمانندم.انمتار ولعله؛ ترجمة، له اجل. للم • ٠ ٢ ٦ ■ زح تندم لأبن• ين ض د٠ 
أابوسمرة وهناك مجرابع. ٌن نبالال.ي احدلهماترجمة لم ءق٠انت بن بحص بن معد رتلمؤذه سر؛ م أ٠ 

المسعدي: ابن تال • حدث؛ج-تمجان كرم، سّر؛ ض سمر؛• س جام ■ٌلإدلن بن ّالم اجلبن 
انغلر:. ٠ بحال به الاحتجاج لايحل النامات، الأوابل• الثقات عن يروي اكان ن حبان ابن ونال ٠، بمعروف 

أ،يأّا..ا.*ا\/هم\\مئا_اّءاآا ا\اأءأ لآا/ؤ/\أك.اأءاّأ 

لأيحلالأ.دجاج؛هبمال•.الأوابداسيامات، النعات عن يروي تال > ودال١Jنحباد،; بمعروى•، 
 ،)<U،/\(^(ذل٠له٠ثنا. ١٧0/١وزنادزان).راقهاعلم

]مبعئمان. عمر تمحق الوامض، عمر بن من بن ،•*U. لعله؛ ءيمان؛ ين ن،"ء ز ٠
وا،داءاوا.([. ٤٢•^^)•T/ ني: 

ءدمفىالأترادزكررأننا.سمه: 

جمته



بنوداود سفيان بن يعقوب حاوثنا ت ة1ل داود، أبى بن أبوبكر ؤحعكتا —  ٥٨٤
ت؛/ ٩ ن ع، ، محابورر / بن المة سعن حدثهم، دين بن المضل نعيم أبا أن سائمان 

،[  ٢٢]الشامة: ب ئاضرة يوغذ وجوه ؤ ت تعالئ اض تول في عباس ابن عن عط4ةأآا، 
•وجل عز الخالق إلن نظرت ت قال سنيت 

١٩١أ/ / اللك عبد بن محمد حدينا ت نال داود، أبي بن بكر ؤحدئناأبو —  ٥٨٥/
أخبرتامبارك،ت ءاللُا، هارون، حدثنايزيدبن قالات حلاد محمدبن بن وعبداض 

إلؤ الحنن. الضرة: قال: ؤوجوهيوندئاضرْب<، تعالئ: اض قول ني الصن عن 
لنورْاا.تضنت عزوجل رثها إلن ءك قال: ربإااناءلرهب<، 

ْ/ات،

ءالعوش،.نيادة! )ت( )آ(فى)ط(، اشت. والصواب اتايورا، )ا(فى)ن(؛ 
)'أ(اتال«:ساممس)ت(.

صعق.إمثادءت ٠ ، 

شعالكن كيرأ، يخش محدرق أبوالخن الملي، المإ، الُذني جناية بن ٌّق ابن لص ءطًُ■ ه■ ب٠ 
الضعفاءثى رالض (، ٢٢٤وتهذيب،)U/، ٢( ٤ ]تترب)٢/ -. ٠١١١ست مايت، الثاكة، س —أ، •دل 
ا،لدلن.من الرابمة ارتة من وعدآ ١( ٣ • الممدص)ص امل وسرق ، ٤( ٣ ٦ )أ/ 

ب،يتكلم القطان من الكن ال؛تاُت،: ني ثان - ابن ونال • •عض ابن صعقه م، ردة ايضا; ب و٠ 
)ا"/••؛(.والثما،1، ، ١( "TT / والتعديل)٤ ]ابرح '• • • يداطة ماجت ة لبيلحن، أن المحال ومن 

واللان)ما/\■([.(، ١٩•وايزان)^ والض)ا/ْيأ(، 
محنست،، ثقة، مشهور^؛c، ايويبرالملاش، الأحول، عولاهم، التئمي، الكوني، ،،ندآمحن؛ ٠٣١١

.٢([ م\ • )a/ وتهذيب، (، ١١)أ/• ]تقرب أم. ١ ٩ ريل آم- ١ ٨ صتة مات التامعة، 
من، صدرق، بان. لب هاشم، بي مولن ااد3اقا، ابومهل المكري، حنص ابن ان: اود،ن،ف-د٠ 

وتهذيِ،)'آ/ا-ما([.]تتريب،)ا/آ-أآ(، العاشر؛. 
،I٦ -؟،ً _ا:أآ . موطمو،فممم.ا،*.*ءتت

.\L '• ٠ ٠ م ٠ /  ٠١•'•"' TVد • ' ٠٢"

•أ.تندمنرح: . حاظثقة، سضان؛ ^K، ؛٠ 
:٤( الاعتقاد)ص٩ ني دالتهض ' ٢؛  ٦٣■ ٢  ٨٦٢ ل  ٤٨٠ح؛ م احمار بن إي مد لئام ٌتحدس؛ 

•الرلي؛ هم، واليم، المنن، هم، واللألكامح، الذر، امح، الئ، التوطمح، ^١٠ ؛*■ ■■محم ايمح، طريتا ُز، ا كلأُ
-ا([]الدراكوررخ/بم؛للالعراكرررخ/بمإ-ا([ء

حن.إساد،:  ٠٨٠ um-1.حن.: ا

مناماروي احمد: عن الموذِى نال لكن ■ ْ ٩ • هم،ح نندم • صعق ب نمالة، و*وامح، ماري؛ ؛ ب٠ 
•٦([ ٨ / ر'١ ]التهذيبا به* يحتج الخن 

.( ITAA /Aالثقات)ش حان ذرءابن : ٥١١٢رن • _،م، اس ب د٠ 
.٤٠٤همهح؛تقدم ثقة، • زتجو,يه ابن ُمء الللث،؛ ب م، بمط• وردمقرونا تل و٠ 

،١(  ٢٩٢; التمر)٩ ني جرير وان ، ٢( ٦ ١ / )١ ٤  ٧٩: النةح في احمد بن الد مد رواء تدر<،بمات 
وعزاء■ بم • ّ الارلث٠ ٠^,^، من جمعهم ؛ ، ٤ لم،آ الأءتقاد في والمهقي ، ٤( ٦ ٤ آ/ ) A ٠ • : واللألكاشح 

الدارممنيابما٠اوٍرءلينيالوراكور)خ/.ْ'ا(إلن 



كتاباممريبمات
ًمح\==—ًً^=—=ًًًً

الخ1نينالماح،حدساتال: ^^سناىرينأمباكلي، /  ٩٩٦أا
Iقال الخسينينواند، حلثناقالل'آا; نشق، بن  ٢١النسنلبن علي حادثنا ت نال 

نال:ه، ناضرة يؤمني وجوه ؤ تعالن: اف قول قي عكرمة عن النحوي، يزيد أحبرثأ 
دجلنظرأ•عر تنظرإلنربها نال؛ ربما اكب( من 

قال؛/ منمور، بن محمد حدثنا i قال داود، أبى بن أبوبكر ؤحاوفا —  TOAY/٣بم٩ 
يريدعن واني، بن الحتن حدتا قاللْ،ت ننتق، بن الح1نل؛، بن عر -صدقاأ"آ، 

ب،ناظره رنها إل * ئاضرة ،ؤوجوهيرءشذ تعالن: اف قول فى / عكرمة عن الحري، ا"ْآ/ط 
تحانظرأ(ل))تتغإلر!ن قال! 

قالرُ"،تالأزهر، بن أحمد حدثنا قال! داود، أبي بن بكر أبو ؤحعآثنا _  ٥٨٨
لابننيل / ت قال عكرمة، عن حدثناأبي، قالل'ا،! الحكم، / بن حدثناإبراهيم ت آْ/ 

سم.ن)ت(.)أ(«نال•: وا-راباب. اا-فن•، )ا(فى)ن(: 
البت.والصواب اا.فنا، )ل(ش)ن(: •أخرنا• ر"اآ(ز)م(،)ط(: 

من)ت(.صاقلة ،قالء: )٧( )٦(، )٥(، 

حن..إم؛اده:  ٠٨٦
الأميي تما ممرر ين *حمد تابعا لكن . ١٥٩:فيح تقدم يهم، صدرق، الماح؛ بن افن يا: ن٠ 

ّممات رجاله ريمه النار. 
عنعابد، تتة، الروزى، ُولاعم، القرشي، الخن، ابر الحري، عند -أبي ابن مر ادج--ويت ربد ي٠ 

([.٣٣٢/١١(،رثمنلأ.ب)٣٦٥/٢^بر
ؤ ٢٦٨كارuم^م'مفيح: _، -ف؛نسراس: ا٠ 

فيأحد بن اش وعبد رص؛•"آ-هُ"آ(، ابهمية عش الرد في الدارٌي صعيد بن محي أحرجه تعريجه• 
(.٤٦٥/٣"١•٨ر(،راللألكاتيح:١٩٢/١r٩مىفيضر

ابنَإضادصالحائل رمنح ([. t-hM)الثور ]الدر اكن.ررالمهتيّ ابن افوءرإو وعزا، 
القدم.الأم وانظر . ٤([ ٢ .٥ ٤ ٢ ٤ / ١ )٣ نح كافي 

٠صحح إمسادء؛ -  ٠٨٧
سةمات العاشرة، صغار من صة، العابد: جعفر، أبو بغداد، نزيل العلومي، دارئ ابن همور: بن حمد م٠ 

([.٤٧٢وتهيب)ا/(، ٢١•]صرب)أ/ ه.ولهثمانونمانرنسةّ  ١٠٦؛ْاه-او: 
•ال—ابق رالأم نندم تخريجه؛ 

.صعق امحتادأت -  ٠٨٨

،٣( ٤ / ١ ) ]تتريب . التاسعة من k مراسيل وصل معيق، ت المدني أتان ابن ت الخم ين ابرابتم '• ب ٠ 
([.١١٥)ا/ وتهذيب 

-،٥١٥٤ّتن مات i السائمة من أوهام، وله عابد، صدوق، همسن، أبر ابرْاممينالأنافنيت و٠ 
.٤([  ٢٣)t/ وتهذيب ، ١( ٩ ٠ ا/ ) ]تترب . ستةمولده وكان 

=من آسن، كبرنماركتابه ثم يحتفل كان صدوق، ا ابوري التيالمبدي، متح ابن الأزم؛ ين حمد ا٠ 



ررنممء.يال: ، تحالئ؟ اه يرئ الي دخل من كل انماس.رصياشلب[لاا: 
بن•كلئ حدثنا ئال؛ \ذتو\تي، الصن بن اش عبد ابونعيب ■محاولتا -  ٥٨٩

أبيعن زكريا، حدثتن ت نال حماد؛ن^سامةل٢،، حدثنا ت نال الدض، عبداض 
مْ/تاف ول نض - محلفي - انمديق بكر أبي عن المر، سد بن عامر عن إنحاق،/ 

اا-دة،.)مآ(في)ط(،)ت(: )ن(: را(فيالآصل، 

•([ ١ ١ / ١ ر وتهذيب ، ( ١ ٠ / ١ ) ]تقريب .  JkT ٦٣ستة مات عشرة، الحائية من ءحنظه، 
^^^^لح)صآآأ(-نرواةأبيماينضداود•

تعلل ارح ب صعتف؛ إمحتادءت -  ٠٨٩
الثاكث.من جازاI ابن ارمه التهذيب: وني وثق، ت الدمي ونال شول، اتض؛ سد س م ت ب ا- 

والكاثف)أ/بم؛([.ُتهذيبرْ/؛أ(، ]ميبرا/يهم(، 
التهديب.قي ناله مرصالة. يكر أيي عن عام رواية إن حيث إدّّال* • يته ■ ب 
٤٠ ٠ ٩ ت زح نندم عنعن. وتد • لأحرة احتلط ا مدلي ثقة، • اللميمإ محو إمحاق؛ ام ونيه! - ج 

أيربممنالوادعي، مرةينبرنينمروزاساني، ؤيتال؛ حالي، ابنأثيزاتد"ة وعر ذي'' وب•' 'د 
سحسنة مات السادسة، مجن اختلامحله. بعد آي يآحرة. إصحاق آبي مجن وسماعه يدلس، وكان ثقة، الكوم، 
تابعهند سعد بن عامجر لكن . ٣([ ٢ ٩ وتهذيب)r/ ]تقريب ومجاتة. وأريمن أونح أوثمان 
]المنيiيالأيُرفء. الذمي: عنه تال لكن التخرج، ني كما جرير وابن الدارم عند تمران بن ممد 

فيميأتي كما جابر بن ومحمد وشريك، إّرابل، تابعه رائدة أبي بن وزكريا ([• ٢٦٦/١اكعم١ء)
ترحمته.قي تقدم كما المدلجن، مجن الثالثة ا،لربة من وهر وعنعنته إسحاق آبي تخليهل علة كقن • التخرج 

ثقات.إسادء رجال وبقٍة  مات.إساد• رجادأ ريب 

وكانربمادلى، ثت ا تتة مشهوربكيته، i أبوأمامة الكوفي، مولاهم، القرني، أنانة؛ نايبن خ٠ 
را/هبما(،\وأووب ثم_انين. وعرابن - ٠٠٢ ١ متة مات عة، كبارالتاممن غيرء، كتب من يحل-ث بأحرة 

إمام،ثبت ثقة المري، الدسي ابن أبوالخن، مولاهم، ادعدِيت نمح جفوبن بن الك مد بن ض ٠ 
مجانالعاشرة، من . عتل•،. إب شي امحممغرت اما ت البخاري نال حتن وعنبه بالحديث عمره أعل أعلم 

)'\/بمل"آ([.وتهذيب لتقريب)أ/بم"ا(، ط،-اآهءالنالممح. 
ء-الءءتيأيه، من ، ذاتي؛ ا؛ي ابن •؟ل)ا/ا"ْآ(ُن'لربى ازح: ني احل بن اه عبد رواه يصعدن 

وابن، ٠٩•ح؛ م المش وردا• ■ ؛• • • إنحاقا أبي عن جابر، محمدبن من»لريى ٢ ٤ الأء*غادرص٨ ن، 

الترحيلني حزبمة وابن ، ٢( الخبمب)هسخ علن الرد ني احد الإمام را-راءموُوذأءائ،ءاُربنّعلت بد- 
 rA_<( )عامر.عن إنناق، أبي عن منيان طريق من جسعهم : ١( • ه / ١ التمر)١ ني ■جرُ وابن ، ١
به.. عنأبي )أ/ماْاأ(منطريقشب،  ٤٧٢ت ازح ني أجمد بن ب-اش ورئاء 



افوجه إلئ النظر  ١١ت نال [، ٢٦يرض؛ل ب وزيادة الخنى أسمرا للذين ؤ الير تم
تنالي،«.

بنزهير / حدثنا ت نال الصندر،  ٢٠محمد بنر جعفر / وحا1شا أ* —  ٠٥٦ / آآرن 
أبيعن إسرائيل، عن مومئر، بن، اف عبيد حدثنا ت ٢ نالل المروري، محمد 

Iتعاض اض نول ش / - ئق - الصديق بكر أبؤر عن معد، بنر عامر عن، إسحاق، اْا/م 

ررالنظتإلئوىثاض; اpدادة قال: [، ٢٦يرض:ل ب وزيادة انحنى أسرا لذين لؤ 
دمالي؛ا•

حدثنا/قال: العكبري، بنذؤح صالح بنر محمد صبرمأبوجعفر ١ء  ٥٩١ْْ/ت 
عامرعن ءنأبيلسحاق، عزإمرامحل، حدكاوكيع، ذالر٢،؛ ري، البن ننال 

•ءنأبيكرالصدغ-ه- سعد، ابن 
Vاضقول قير حذيفة ءز، ، نديرل"؟، بن لم معن إنحاق، أبي وهمن - ب  ٥١

.اراثلتإلهاشل؛،تعالي،«/ [قالا: ٢٦]<>_: الخشرزيادْي ُؤقذيناجمتوا ت*ُالي،' ا"َْت 
/Tسدكرفاتارْ، الثنر وأما : ٢٠عله ورضواله  ٠١اممه رجمة الحسن بن نحني قال /  ٩٩٧

إنحفغله وأراد سمعه، ش أوعئ ليكون الانفراد، عض صحابي صحابي، روئ ما 
يعالير.اض شاء 

 ٠( )*. ; U يي)م(.مْلموس اكبمتض ض
)أ(ااةالاا؛ساقلأنس)ت(من)ت(. مانهلت ،قال>ا: )١( 
العجعة.وكرالذال النون بمح - 'رثبير" قالفىأ"مئ• • *امش)م( في ، ٣١

أإلئو.بمافأ.)ط(،)ت(: )؛(؛ي)م(، 
رن(.)ط(، ، من)م( اسل •التجتن ي؛ن ما ر♦-*(: 

ا»إنىسأذما.)ط(،)ت(؛ )٠(في)م(، 

كائنه.وصج*: د إما . ٠ْ 
.١  ٨٦رح; تميم ثمة، • الري بن وعناد كسابقه. وتخؤيجه؛ إماد - ٢٠٠

ابته.كب.إ-اد:  ٠٠
فيجرير وابن رص'احا(، الترب ■حزممة»ي وابن ٤(، رص"آ• الخيب يلن الرد ر الدائم رءاا٠ لغديجه؛ 

اح)صْآ<:؛عي)ممْ؛(،واينستيارنضاصتح:^تيح:
٠النذر وابن •٠ ب ايي ابن إلن  ٢٣ ٠٨ر؛/ اليذ ني الجور لهمزا، • به • ■ إسحاق اني م،لريق جبهم 

يائيتي■دالدادمملي، رابيالثخ، وابنابيحام، 



•البجر اض مد بن جرير ا عزر ردى فممأ 
٩٩٨٨ين محمر/ حدثنا نال,' الجلواز، يحين بن أحمد جعفر أبو حاوفتا —  ٢٥١

ط ٨٠٧أبي بن إّننابل حدثثا نال• الجراح، بن وكيع حدثئا نال• الأولأيير،/ الهنثاح 
بْ/تعند كاري نال: اتجر،/ جريرينهمداف عن ءنمسبنأبيحازم، خالد، 
وجل،عز ريكم عر متعرضون »إتكم فقال: البدر ليلة القمر إلن كفلر ه اف رسول 
صلاةعلى هيوا لا أن امملحم فإن ؛؛؛،،، Jjم لاأْداررنل'آ، امحم، مدا رون كما فروله 

قالاعل اءتتاد اصول شرح في اللألكاتي ذم وغد جريرا. اروئ )ت(: )ا(فى)م(،)»؛•(، 
ثلاثالرؤية حديث الصحابة من افه. رمحول عن روئ كن الساب فى تحمل أنه ( ٤٩٥)*ا/

صحابيا.اثنيرعشر رواية هتا ا1صما ماق ٥^١؛ نمأ. وعشرون 
اىا.؛طلوس«.رما(»ي)ت(:

منهحازغث، تتقامرن، لا أي: الم؛ التاءوتشادد فح متامرل'. رلا الروايات; بعض م ورد )٣( 
تخالفون؛يلا أنجم - يريل ام الأنغمن م ■' الخباه أبوسليمان اقال الغوى؛ قال • التاءين إحا-كا 

نمواء والأول •ومنيا قال: منا. ا كامتاروزا. رواية؛ وفي •٠• • • سلر ءبممعوا حتن رؤيته 
اكيء?نى الأخلاق عد الرجلان تغار أن والضرار: مزالضترار، ثناظوذ، ووزنه: اكاء فح 

الأي: واحد؛ والسن الضم، من الراء اكاءوتخمن، يضم لائماروزا. ٠ بعضهم؛ دددئ 
وتخف؛فالتاء بضم لائغتاموزا. بعضهم:٠ وروئ • يضير، ضار، يتالا بعضا، بعضكم يخالف 

لاقناروذ.أي: الائنارون•؛ ؤيروئ: • . - ررثيته ولامشمة صم لايلحتكم ادم-معناء؛ 
كافبل صسرني؛الرتي، اترون<لسكاف ارقوله)ك-نال: »الشك•. دم: ;؛زب؟ 

ليلهالقعر ترون كما ليها شاك لا رؤية رممم ترون ععناه: • بالرؤية الإش فخم( ثمح، الم، الرييآ اأبم؛ه 
الأءت؛نادص)ا0(ىويهش([.وانتلر: <، ٢٢٦لشرحادةكغوى)أ/0أآ.اودرلأمريةف؛ه•. 

صحيح.إمثاد•; ٠٠٩٢
.٣٨•ء-مز،ح: ثتة، محم،،ناض(مانمث د٠ 
.٢٥٨نرح: نندم حانتل، ث؛نة، الماح؛ س ءس• و٠ 

،( ٣٣)T/ ٠ ٠ ٤ ح: الملأ؛ موانت ني الغارمح، اسامل؛ عن لكح، •لريت، س لوا• ا-ف-يث 
نرتم ضى،نألواب.وروا. 

وأبوداودممّيدم،اسررآا/آمآ(■ 
نرماجه وابنر ، ( ٦٨٧)،/ ٢ ٠ ْ ١ : ا-بمةح صمه  yjوالترمني ، ( ٠ ١ /  ١٣)عون الرؤية ر باب —ة ال 

الرد'ئناتنوالدارممتز،>مغ'لأممدمحاضمؤالآة. ثمتلا: (ُذ،: ٦٣/١) ١٧٧ال؛دُهح: 
اضروابن (، ٤٧٦/٣ر٨٦٨واللألكارح: )ا/آأآ(،  ٤١٢ربداه؛ناحدفيالنةح: (، رص٨٩٢

يرط،؛الإظُة1لن،نالوعزا. واوهم،ض،الأضاد)مر'ْ(. )ا/؛بما(،  ٤٤٦فممفيااسةح: 
ودوا•• به • • إساءتل عن ثمة، ضنا دس • ٦([ ١ ١ )؛،/ اكور ]انمر • •٢,^ وابن ^، ش إل ■rj؛•' 

}\تو\ذإ<('، ٣٦•نرافد)؛/ راحمي (، )صُاخأ١ فمرالتوحيد حزممة وابن . ٠٩٤اسفز،ح: 
اكرحد١ الغاري؛ودرا، ، ٥ ٩ ْ زح: اسق ذكرْ ؤس■' ص روان }*و اآ؛)ا/آآأ([. ح:
٤١٦اتثآح:مر احو بئر اه وءّ-او ، ١( اكوحيد)ص٨٦ _ خزية وابن ، ٤( ١ ٩ / ١ ٣ رالنتح ٧ ٤  ٣٧• ح 

<ا٤٧٧.٤٧٦/٣ر٨٢٩راللألكاثيرح: <، ٢٣١را/ 



^^ءءءءءءص^ءص£ثثئصث

/. ئصلوا« روه ومل الشص طمع نل ااْ/ت 
/Tحدثناقال.' سان حدثنااحمدبن ت محال داود، أُى بكرين وحا1ثتاأبو —  ٥١٣/  ٩٩٩

حالي،أبي بن اسمامل عن الطنانسي، عبيد أبناء ومحمد ؤيعلن هارون بن يزيد 
اش.،رسول عند كنا قال: البجر، اف عبد بن جرير عن حازم، أبي بن نس عن 
اصر،لأصارونرآايجءزوجلكارونسانقالل١،: البدر، ليلة 

•غروبها* الشص طلوع مل / صلاة على ممثوا ألا امتْلخم فإن رزص، م ؟ْ/ت 
 /T . . . قال داود، أبي بن أبوبكر ؤحسدفنا —  ١١٥١٤ I تال، معمر/ بن محمد حدثنا

شعبة.حدثنا تال ءبادة، بن روح حدسا 
حدثناقال! أبوالأزهر، حدثنا I قال النسابوري، وحذ'ثنا1؛وبكر — —، ٠٥١٤

ق،:ا ب ، الروبأ وتل الشمس طلوع مل ونلثآ بحمد وسح ؤ وجل؛ عز اف قول في روح 
سمعتقال؛ ، حالي أبى بن إسماءيلل٦، ممعت قال؛ شعبة، حدثنا نال؛ [، ٣١

افرمحول ، عندل كنا يقول؛ اض عبد ين جرير سمعت تال؛ حازم، ، 1؛يأ بن قيس 
الاثضا٠ونل٩ النر، هذا كماترون عزوجل ربكم سترون ارإئمحر البدر،فقال؛ يلة له 

رتفارن•.)٣(في)ت(: >اترونا. وني)ط(: •تراءوزا، )٢(ني)م(; •تال«. )١(ني)م(: 
)1(»إساءل«;ّاظس)ت(أالموبا. )ه(فى)ت(:)أ(أذلأ:اممسالآءل. 

•تضارون•.)بم(فى)ط(ت ••ع•■ ثي)ت(:)٨( )ت(. ، )تل( ، عن)م( ّاثطة 'أبي•: )٧( 

صحح.إمئادءت - ٥ ٩ ٣ 
.١ • ٩ : فيح نندم الثوري. عن روايته ني إلأ ممة، محل؛ ين ض ٠ 
نتغربه. ٢ ٠ ٤ سة مات عشرة، الحائية عن يحفظ، ا ثقة الطنامي، أمية آبي ابن محئد؛ بن حمد م٠ 

/T(١٨٨ ،).])ُتهلس)آ/'أا"آ
.١  ٤٧فيحث تقدم ■ حانظ نتة، ماز؛ جمدبن ا٠ 

.السائق الخديث ني نندم تخريجهت 
.صمج إمئادءت ■  ٠٩،

منةمات ، عثرة الخادية كبار من ، صدرق ، اليصري ايمأ رص، ابن نمنرت بمن حمد م٠ 
.وتخريجه  ٥٩٢• نيح كما يع لص آ ٤  ٦٦ره/ وتهذيب ، ٢( ٠ ٩ / رأ ]تقريب -. ٠٢٥٠

،اكاصعة من ٠ مانف له فاصل، ثقة ، المري محمد أبو ، القيمة حنان بن العلاء ابن ماد؛ت بن ؤح ر٠ 
([.٢٩٣/٣(،رهب)٢٥٣/١^^رب)

تح في تقدم ، حفظه من أبت ممايه قمار كنن ثم ، يحفظ كان ، صدوق ت ا؛رزص بن أحمد ثر الأدهر• م ا٠ 
.تقدم كما . صحيحة آخرئ طرق له والحديث • وعتره سمر بن يحمد متاح وم • ٥  ٨٨

٠٥٩٢نندم تخريجه: 



'ت٦٠غروبهأ، وفل الشمس طلوع مل الملاص هاص/ على ملوا ألا امتللخم إزأ١؛ )}٩، في/ 
لفظوهطوا  ١١اثنروب؛< ومل اثس ظؤع فتل ريك بحمد وّبحلمأ، ؤ هذه تلا ثم 

النسابوري.حديث 

حدثنات قال اض، عبد بن عبده حدسا قال! داود، أى ن كر أبو —حدقتا  ٥١٥
٢٨٠٢حازم، ر ن ننس عن عزمحازأ؛،، ^؛١^٣،، بن زائدة عن الخص،/ حين 

J»/ToAت قال البدر، ليلة فه اض رمول علينا ■حرج قال• اض، عبد بن جرير / حدتنا نال؛ 
الالممر، هذا رزن كا الشامة يوم وجل عز ربكم رونلْا ررإلكم فقال: القمر إلن ونغلر 

ت ١٦١./ ثهنا»ونفيرؤابم((

آ/آ--ا/وىررىأمهم؛رْ-ثئه^ 
أبيبن محمد حدتنا نال; الفريارى، بن منمي ين أبوكر ذاحأارئال٦، —  ٥١٦

ونبلالشمس طلؤع قل الصلأت؛ن هاتقن علن ارحافظوا ت )ت( وفي ءافازلإ، ت )ت( ، )ءل( ، )م( في ( ١ ) 
•الذكورة ١^ ذكر نم . ٠ • • • هات؛ن وقرأ الغروب، 

ابنقيامة•.ءيض: )ّآ(في)ت(: الشت. والصواب مي•، )ن(: )'آ(فيالآصل، 
ءحدثنا•.ت ش)ت( )٦( ءسترون•. ت في)ت( )٥( • ثشرْ بن أمحان ت في)ت( )٤( 

صحيح.إساده؛ ء ٠ ٩ ه 
وتهذيب)ا/ااا(، ]تنرب الحماعآ. ل ررئ ثت، ثمة، ;نرالكوني، أ;و الاحمي، *وا;ن ان؛ ث٠ 

.\xا٦'ه\(

٠هد ١ ٦ ٠ سة مات المائعة، من منة، صاحب ثبت، ثقة، الكوني، أبوالصلت الثقفي، قيامة؛ ين انية ز٠ 
'*ا([.وتهاوبر-ا/\-لتقرب)ا/ا-ْآ(، بعدط وتل: 

أوأربعثلاث منة مات التاسعة، من ،  JAe■ثقة الممرئ، الكرش، الولتدالنغمي، بن علي ابن ؛نث مج٠ 
ُتهذيب)اآ/'\0آ(.]شب)\ا\لأ\{إ وض. 

مةمات عنر، الحائية من ثقة، الأصل، كوني المري' أبومهل الحزاص، الصفار، الل*ث مد ين ١؛ م٠ 
•([ ٤ ٦ ' / )٦ وتهذيب (، ٥٣ا/•]تقريب) نلها.فيالتي دبل؛ -، ٠٢٠٨

.٠٩٢تمد'مفيح: تخريجه؛ 
صحح.امتاده: - ٠ ٩ ا• 

لكن•  ٣٨• فيح تقدم ■ واحد غتر رمه يند مملة، نيه صدوق، الا-'ي؛ وهر سرت ابي ث'امعا'س • ته ن٠ 
صدلوين منلمهان بن ومعد حزية. ابن عند العلاء بن ا-بمار ومد داود أبي عند إّ-نامل بن إنناق تابعه 
•ومرهم أجمد بن اف تمد 

الترمذيعد الأعمش تابعه لكن ■ ٢ ٠ ٩ • فيح نندم باحر؛، تغم صدوق، صالح؛ ايي س ّهل ته؛ ن٠ 
•التخرج ني كما ماجه رابن 

به.ورواْابيص.ابن (من>س U٢٩٦٨/٢٢٧٩سا-نيهمءدح;_"؛،*؛ 
:=النةح ني احد بن اه وتمد (، ١٧•رص التوحيد في خزية وابن ، ٥( ٤ / ١ ٣ الغنة)عون ني داود أبر 



ثث!محتثث

أبثه،عن صالح، أبي بن ٌهيل عن عيينة، بن مفيان حدثنا ت قال المكي، ممررا؛
تقال القيامة؟ يوم وجل/ عز رينا نرئ هل اش، رسول يا ت قالوا ت قال هريرة أبي عن ا"،/ع 

:ا قال١٢لا، : قالوا، محانت؟« في/ لمت الظهيرة، م الشمس رويت في سارون ارهل ١ ٠ ٠ ٣ آ/ 
»نوالذينال; لا، قالوا: ، سحابة؟* م لمي الدر، للي القمر رويت في محتارون ®فهل 

رويياحدهما*./في سارون إلاكمالأر"ا، ربكم، فيررويت لاتحارون بجده هم ت  ٨٢
Vقال ، ^؛-^ ۵١١محمد ين جعفر المضل أبر حذسا —  ٥١ I بنزهير حلآثنا

عنعزالوهري، احبرتامعمر، نالر٦،ت الرزاق، ،عبد أحسرنارمحمدر؛انالت 
عزوجلرسا نرئ هل اض، رسول يا الناس; قال نال: هريرة آيي عن ، يزيدرلأ؛ بن عطاء 
امحاب؟اا دونها يس الشمس م صارون هل ررتم، ت .ؤ الني ننال القامة؟ يوم 

،محاءاب؟(< دونه الدريس الفرليلة م تحاررن ررهل I محال اض، رسول يا لا، ت نالوا 
كدلاك«رما./اشامة يوم وجل عز/ ريكم ترون »،الكم قال: اف، لايارسول : قالوا

)'آ(»لأ«:اثطتس)ت(.)آ(»ثال«:اةط؛نس)م(. >اءمير«. )ا(في)ط(:
•حدئاء.)ط(: )ه(في)م(، •الردذى•■ )؛(في)ت(زيادة: 

،الاو؛ي«.)ب(في)م(،)ت(زيادة: ّاثظن.ن)ت(. )؛■(•قال،•: 
بكرابي دواية س ٢،  ٩١رنم نحت لص الئريعة م، غتر'وجودة الحديث لهنداّلرض نيادة في)ت،  ٢٨)

عنحمزة. أيى ابن بمش - ثمب احيرنا اليمان، أبر حدننا عوف. بن محمد حدثنا . داود أبي اين 
قالواالناص آل آحيرهما هريرة أبا آل الليش يزيد بن وعطاء المسيب، بن سعيد أحبرتي ت تال ، ١^٠^٠^، 

إوفبم، ادد'ب الننرله ض »ذلمارون الني.; نقال ، وجل؟• عز ربما نرئ •نل ت للجم؛. 
.٥٩٦ح: في كا وتجّيجه صحح. ؤإستاده الحديث. نذكر محاب..٠• 

=TT'T')،TT ،) ورود• به • • يان طريق س ■بمبهم ْ،،)ا/؛بما(ت الئآح: ني ! ما٠٠ابي وابن
كلاصا(.■ ٦٣)\/ ١٧٨ح_نبحضبراينصح: أْْأ)أ/ععآ-آعآ(وتال: اكر.ذيح; 

،T ٧ 0 رأ/ الند ني واحد اكالي، الحديث ني المنف وروا• .بم. ّصالح ايمأ عن الأهمس، ُلريق ُن 
وروا•؛*■ • الرزاق. مد نرق ص بلبهم (: ١٩٨)؛/ ٤٥٥وابنا؛يء-اص.مفيالةحت (، ٠٣٣

)\ا ١٨٢و.اورنيالإيانح; \ا^\T)\^TSl idالخارى.بأشملت.ممبوح; 
لأ.. شهاب. ابن عن جبدهمسءلرغ،امابمبنسد، والدائم؛يالردءلناببجة)صآآآ(ت 

باكنلرالممديق في والمقس (، ٠١الامحتاد)ص في والتهغي ، ١( ٧ ٤ اكرحيد)ص في حزية ابن وروا، 
اكر'ا-يح•ودوام ب*■ • • الز*رك، ص شمب ُلرين، م الشربمة م، ء-نا زياد؛ • ٢٩ا'دءزوجلح؛ \ف 

•؛* ••عريرة ابي عن ايه، ين صدالرجمنن، بن العلا■• •ريق ماههآ)،/اآآ(س 
صحح.-1_•: ٠٩٧

.٣  ٩٨رح: وتندم تنة، عوالال؛ي؛ م،0،■؛ ءءداء و٠ 
؟السابق الحديث، في نندم دم<أبمع: 



حدقات قال حساب، بن عبيد بن محمد حدثنا ت قال الفريايى،  ١٧^١^—  ٥١٨
-هريرة أبي عن الليثي، يزيد بن عطاء عن الرهري، عن معمر، عن ثور، بن محمد 
'ط١٧فقال القيامة؟ يوم وحل عز ربما نرئ هل ارسوواض، ةالاواس: قال: ثٌ،/ 

الا، قالوا ، ّعاب؟« ا لوتهيس الشص  ٢١رزين)م ف\ف' »هل الني.: 
:قالوا، محاب؟« دوله يس الدر يلة المم  ٢٢١رؤ؛؛ت م محتارون ررمل قال: اض، رسول 

آْأ/ْلكذلكءرآ،. المامة يوم ترونه اا*إدكم قال: افه، رسول يا / لا، 
١> ٠  Y/0قال:/ ممش، بن محمد حدثنا قال: داود، أبي بن أبوبكر ؤحاوثظ - ٥٩١

)ت(.)ط(، )آ(ماقطةمن)م(، )١(، 
.إلخءء ٠ • اش مغ إذا ارحمي ت الحديث فيكر ® ٠ ٠ الناس وجل عر اش ءيجمع * زيادة )ت( في )٣( 

حوْ-سمء:صحيح.
)آ/؟أا(،ى ١ ٩ ٠ صتة مات ، التاصعة من ، ثقة ، العابد اش عبد أم ، الصنعاتى مزرت بن حمد م• 

•(؛! ٧٨وتهذيب)٩؛ 
.٥٩٦تخربمبم:مدمفيح: 

صعيف.إسادءت  ٠٥٩٩
لصحمص، نزل _^، ljأصله بعليك، ^اصي مولاهم، النلى، النمير ابن ^!^؛ ٠٠١ب بن موئل ؛ ب٠ 

منة.وثمانون ت وله ه ١ ٩ ٤ منة مات الثامنة، من ا الحديث متروك ت أحمد الإمام وتال الحديثُ*ا، 
-٨ V ٤ ح; في ترحمته ساش ثقة. وعر - زياد ين الهمل تابعه وتد • ٢([ ٧ ٦ / ٤ ر وتهذيب ، ٣( ٤ ٠ / ]تقريب)١ 

بنوهونثاو هنا، عرف وند المنيب بن ومد الاوزاعي بتن انقطاع سنده في لكن عنداينآبياإديا• 
وماتة.العشرين بعد مجان الرابعة، من عابد، نقيه ثقة الدمثقيا بكر أر مولاهم، وهوالحاريي ت عمة 

نيأحءلأ_تةالم رمما صدوق وهو حيتب ين الحميد عبد تابعه كما ٠ ٢([ ٥ ١ وتهذي-بإ)آ/ رأ/آآ"ا(، ]تقريب 
وغيره.ملم عند أنس حديث من شاهد وله التخريج. ش وعترهما"كما ماجه وابن الترمدي عند ٣ ٥ * ح 
اضرج.ش كما متاح لكنه ، ٧٩تميم٠^،^ وكانيدلس• آوناما له صدوق، ء٠صد^ن٠مضت و٠ 

ورماْ• به • ٠ ممض بن محمد طريق (من ٢٦٠/١ر٥٨٦حتالستة في عاصم آبي ابن رواه 
)آ/،ْ؛ا.أه؛ا(،وا؛نشءاصمذيانة

تقال جيب،، ي ^،الحميد ت قال بت-امينثر، طريق من جميعهم (! ٢٠٩-٢٥٨)ا/ ٥٨٥ح* 
الحميدوعبد عمار بن وهشام الوجه*. هنذا يجن إلا نعرفه لا *غريب. الترمذي! نال به . الأوزاعي. حدتنا 

هنذافي *وليس تال! عاصم! أبي وابن ماجه وابن الترمذي لتي مرنه بعد القيم ابن قال 4 كلام فيهما 
لمبما الاوزام، عن تقرئه عليه تنكر فلا - الادراعي وهوكاتب - حمب بن الحميد همد إي فه ينفلر من الإستاد 

حدثأل نعرف ولا ا قفعنا0 والناني دحيم وأما ثمة، • الرازي حام وأبر أحمد الإمام تال ونل• • ءثرْ يروم 
اْابنرانمنياءنهقلينزيادكاب

فيالأوناووط القادر عبد ناله إغ . السب،. بن معيد الآ بثت، نال! الاوزاعي عن ٠ ٠ أيما الأوزاعي 
حديثمن شاهد ولل٠>اليث، ٠ واكرهسب، اكرعيب، في التذري عن نقلا ٠( ١ ١ ١/ ٠ ) الأصول لجامع تخريجه 

^سنيافدرم؛مأ(،والدارسفىت

جدآء.*صأأي،وج (! ٤٢٤)التقريب، من الأشبال آبي نحة في )٠( 



اللسانكتاو| 

محعيدعن عطية، بن حان عن الارزاعي، حدثنا I ثال العزيز، عبد بن مؤيد حدسا 
سوقفي وبينك بيني يجمع أن الله أسال فقال! ، أبوهمير٥ لقيني فال! الميب، ابن 

إذاالجنة أهل أف ه; اض رسول أحبرني نعم، I فال سوق؟ وفمها قلت; انجنة، 
أياممن الجنعة يوم مقدار في لهم فيؤذن أعمالهم، ؛م_صللى ،  ١١ذزJوايحلوها 

ويسدئعرسه، •ءزرص لهم وجل عز الله فرر فيه، وجل عز الله فيزورون الدنيا، 
ومصذ}ذو-'إنور، من متابر لهم وتوصع الجنة، رباض من روضة في لهم ■اْا/م 

فيهموما أدناهم. ويجلس قفة، من ومنابر ذهب، من ومنابر يائوت، من ومنابر 
 /Y منهم٢ بافخزر٤ الكراسي أصحاب يرون وما ، والكافور السك كثتان علن -/ دزء ١ . . ٦

*ل؛انعم، ت قال ربنا؟ نرئ هل اممه، رسول يا ت قلت نال)أ؛وهريرة(رْات مجلسا،/ آ\/ت 
مئمارون لا اا،كذلكر٦، فال: لا، 1 قلنا الدر؟اا، لتلة والقمر الشمس رزين في ئمارون 

./وذكرالحديث؛هلولهل٧،  ٠١• • وجل• عز ديخم دزمحأ 'ت ٦٧
يقهالخيري- سعد أم رواْراّا ومما 

قال:زغبة، حماد بن عبئ حدثنا قال: داود، أبى بن حاواثتاأبوبكر -  ٠٦٠ / ١ • • ٧ آ/ 

ااماصل«.)■اآ(فى)م(،)ط(:«ذزلوا«. را(في)ت(:
)ه(سائطتس)ت(.. كلء *•ا )،(في)ط(ت • العنىُ وللها• )ت(، من مانطة ر'آ(ارعناات 

■أروكاُ ت )ت( )محل(، رم(، في )٨( . أكمل)ت( قي )٧( . الوكازلكاا)ط(ت ر٦(فى)م(، 

صحح.إمحتادءت  ٠٦٠٠
عندكا ميسرة ين حفص تايعه لكن ، ٤٢٣رح!تقدم صدوق، الليثي! يلأل! أض ين معيد يه! ن٠ 

بنالرحمنن وعبد واليهقي. أحمد بن اف ومد حزممة، ابن عند كما ت سعد بن ومنام • ومسلم الخاوي 
,وغيرهم . حزممة. وابن أحمد عند كما إسحاق! 

صغارمن وعبادة، مواعظ صاحب ناضل ثتة ميمونة، مولن الدني، محمد أبو الهلالي، ثنار* بن طاء ع٠ 
.٣([ ١ ٧ )U/ وتهذيب (، ٢٣رآ/ ]تتريب ذلك. بعد I ونيل وتعتن- أريع ّنة ٌاّب الثالثة، 

منةمات السادصة، مجن فقيه، ثمة اكري، الرحيم همد ابر الكئام، ! ويقاو الجمحي، ننيدت ين الد خ٠ 
وتهد.ب)ما،آا([.(، ٢٢٠]تتريب)\/ ا<ص. 

(من>ز٤٧٢/٣)٨١٨(،واللألخانيحت٤٢٠/١٣تخريجه: 
وملمرح/ا،أآ(،  ٤٥٨١التميرح! في هنا. من بامحلول - ورواءالبخاري به. . حالي• صعدعن ين الليث 

أحمدالإمام ورواء • به - • زيد عن ميسرة بن حفص طريق من كلأهما ؛ ( ١  ٦٧/ ١ ر ١  ٨٣الإيمازح! في 
مزطريقجميعهم را/هها،ت  ٤٥٧عاصمحت أبي وابن ،، واينحربمفياكومدرص٢٧١(، ١٦/٣ر

فيينأحمد وعيداه (، ١٧٣اكوحمدرصني حزممة ابن ورواء به. ٠ عزنيد- إمحاق، بن الرحمنن عبد 
حدتناتال! صعد، بن منام طريق من جميعهم ،* واري٠قي٠ي١لأئقادرص٢٥)ا/بمآ(،  ٤٢٩ح! المنة 
بناش عجي آحبرثا نال! الاصبهاتي، ابن محلريق من التالي الخديث في اكنف رواء والحديث، يه. . زيد. 

طريزْمن ، ١ ٦ )م أجمد الإمام رواء كما به• • سند• عنأبي ءنأثيصالحإ ■؛_''؟__، إدرتس، 



بنزيد عن هلال، أبي بن سعيد عن يزيد، بن خالد عن سعد، بن الليث أحآندا 
ت' ١٨اض، رسول يا ■. تلتا ت قال/ الخيري، سعيد أبي عن ار، يبن عطاء عن أسلم، 

'د٢٦•ثوم لكن إذا الشص »هلصارونمرؤة/ أنرئربماعزوجل؟فقالرسولافه: 
صحو؟*،ت نال الدر-أو رلتاصربم م لصارون ٠٠نال: لا، تاكا: صحو؟اا، 

م٢ صارونأ١ كما إلا يومي، وجل عز ربكم رزين م ممارون لا »»إلكم قال: لا، : ةاكا 
رؤبمهما«.

آ/ح.»االأثعث محمدين حدثناعمى ت قال داودأيضا، أبى ؤحادئناابن —  ٦٠١/
ت ٨٩اض عبد أحبرئا قال;/ الاصهاني، ابن حدثنا ت نالا العمان بن محمد بن وعبدافه 

ياات قلنال؛ نسمد، أبي عن صالح، أبي عن الأعمش، عن إدريس، ابن 
٢٢٧الظهترْ م امس روية في صارون ءهل فقال؛ عزوجل؟ ربنا أنرئ اض، رسول 

مر ٢٣٧الدر  'aUالممر رؤ؛ان في -مارون »فهل قال: لا، تلما: مرساء-،؟اا، 
.اآ/بم-م لاتضارون كماري روص، رر،إاكملأددارونني/ قال: لا، فقالمار؛؛: محاب،؟(أ، 

وئرواْلأاصهءب-ثألقه:
حدثناقال: الوامعر، الحميد عد بن محمد بن اف عبد أبوبكر حديتا — ٦ ٠ ٢ 

)"ا(فى)م(،)ط(:)٢(، •كالاتضارون•. )ط(: )ا(فى)م(، 
••ردئ• رن(؛ )ا"(في)م(،)ط(، •إلاكما•• )ه(فى)ت(: ات1ظا. )ت(: )ط(ا )؛(ني)م(، 

.(^٦٣)\إ  ١٧٩ت الندبآح م ماجه ابن يريا' به• • • الأعمش ■_ بكر ابد ■حديا تال؛ ًبممنينآدم، 
،١(  ٩٦ا/ ) ٤  ٥٢الثآح: في م عاصآبي ورواءابن • به • • الأعمش ص ١^٧، من بن يحنن طريق 
به.. ادرص. بن اض عد س كلأسا را/أمآأ(:  ٤٢٨، ٤٢٧وعد 

 ٦ " ١٠ I- صحح إء«طدهت.
الأشعثبن سليمان أحو عمران بن عمرو بن نداي بن بشتر بن إسناق ابن الأشعث: ين محمد : ب٠ 

ذمْابنبنفىاكات. ٥٩وفيح: ضذلأدها، 
يكرأيو الكرش اللام عبد ابن وم العمان: ين محمد بن اش يعبد متروتا ورد لكنه نندم. كما ( ١٤٩)ه/

أصبهانأحبار ذكر ]انظر: الكوفن، عن يروي مأمون* اثقة ءنهالخائالامثعمت قاو -. ٠٢٨١
لأفالحص؛ اعترْ حينما الاحرة قى تعالن اش إلن بالنظر التمديق كتاب محقق آح،لمأ وتد را/ا'ه([. 
فكيفالعاشرة. من هندا اش عبد عنه يروى الذي الأصباني وابن ادمة. ايالعلقة من متندم، الحيمي 

االعاثرة؟ من شخ عن السادصة هوفي من تروى 
منثبت، ثقة، حمدان، يلئب: جعفر، أبو الكوفي، سليمان بن سعيد بن محمد هر الأصجهاتي٠ س ا٠ 

((.٢٦٥)ما/والحرحوانمديل (، ١٨٨وتهذيبره/(، ١٦٤]تقريب)آ/ -. ٠٠٢٢ مامثآسنة العاشرة، 
السابق.الخديث ني تقدم ^٠٥٠^؛ 

ءصحح. امثاده! - ٦٠٢



ءءء^^^^أءءءء^^.———ث—محق—

 •U / ٢ أخريال' ت نال هارون، بن يزيد حدثنا ت تال الوراق، الحكم عبد بن الوهاب عد ت/
صهيبعن ليلن، أبي/ بن الرحمن همد عن -اني، الننابت عن سلمة، بن حماد .١ .١ ٢; 

أهليا أن الجنئودوا: دخلوا إذا الجنة أهل ءإن اض.; رسول تال ; اش.نال .رحمه 
ويزحزحءاوجوهنا؟ سض ألم هو؟ ما قالوا: تروه، لم موعدأ وجل عز اش صد لكم إن الجثة، 

فواشومالي، بارك إله اخجاب،سظرونر'آ؛ ، ئكدف١٢فال: الجثة؟ ويدخاكا اكار؟ عن 
للذينؤ اف رمول تلأل؛ا تم أحبإوهممك«، •اأءْلاهماشءزوجلفأ/ 'ت ٧١

•[ ٢ ٦ يونس؛ ] ه وذيادة النش أحسوا 
 /T حدثنات قال العكبري، دريح بن صالح بن محمد أبوجعفر وحاوكتارْا —  ١/٦٠٣ • ١ ١

عنسلمة، بن حماد حدثنا I نال ءئأةرا'ا، بن ممه حدثنا I تال السري، بن هناد 

ااويكثف،ر)ط(: )أ(في)م(، ااحد'ّا«. )ا(في)م(،)ط(: 
)أ(في)م(،)ط(:•ويظرون«. )•ا(في)م(،)ط(: 

•ابنعب• 'بمي• )٦(ني)ت(: •رأحبرن1ا. (،ي)م(،)ط(،)ت(; ٠١

همم،من نامه • يي اختلف الثاية. من ثقث الكوني، نم الدني، الأنصاري، يلي: اض ين الرء-س ب ٠ 
([-٢٦٠وتهذيب)آُ/ ]تقريب)ا/ا"؟ل(، غرق. 1 ونيل -، ٠٨٦ماتيوتمةالخماجممنة

أ/ْمآا(،، ٣٣٢/٤رالإمامسفياس)(، ١٦٣/١) ١٨١
(،رال٠قيفيالأمحقاد٢٤يناىرفىانةح;٩^٤)١/ْ

السدفي وأحمد (، ١  ٦٣را/ ١٨١ح: لم موروا، به. . • مارون بن يزيد *لرض س ج-بءم )صم؛(ت 
حدقانال: س>ضبوارضنينمهاوى، 

طريقمن تلامما ابتر: جريرني دائن )ا/'اا(،  ١٨٧الة-دءةح؛ في ماجه ابن وروا. ٩. . حلماي. 
)ا/ه،:أ(، ٤٧٢ح: الئة ني عاصم أيي ابن وروا، يه. . حماد. حيننا نال: i الننال ين الحجاج 

الدارميوروا، به. . حماد.حدثتا تال: خالد، ين مدية ءلرس من ا كلاه(: ٤٥٥)T/  ٧٧٨ح: واللألكاي 
•• ■ينال حدثنا نالا: ملمة. وآبي الحزام، اش همل• بن محمد طريى من ( الخ-هب)ص٨٩٢عز ارد *ي 

ئثمةطريى من الصنف ورواء يه. . حلماي. صن هممان، طريق من ( ٣٣٣ند)آ/ الفى احم،- وروا، . ؛٠ 
■١  ٨٦٧٥١ ١٣١٥ح: ند، مفي اليالي داود أير وروا، - التالي الحديث في يه، . حلماي. حدثنا فال: 

بنيان طريى من ( ٣٣٢احد)؛/الإمام وروا، ي*• •حلماي•طريق من ٦ ' ٤ نيح: والمس . ١(  ٨٧
رضمحاكررر،/آْآ(بالإلآادسمقإلي'س، 

واو؛هقينيالأساءوا؛نم-ندويا، ارؤية، ني نطتي والذال الشيخ، وابي حام، أبي وابن الذر، 
.وانمغاتء 

.صحيح إءطد،ت ٠ ٦ 
مةعات التاصعت، من حالف، ربما صدوق الكرم، عامر آم المئرم، ّعيارا ابن ت عتت بن ينة ت يه ت٠ 

الخديثم كما توع لكته ٠ ٣([  ٤٧)a/ وتهذيب لمريب)آ/آمآآ(، الصحح. علن وءاتتين عثرة خص 
التالي.والخديث وتخريجه، السابق 

الذكورأما.الخديث م مدم ىمهأبم; 



ر-ولاضهإن ت ذال صيب، عن ليلن، أيى بن الرحمس همد عن ثا؛تالمانى، 
،ْا/مالنار وأي سا 'ب»إذاذخوأذو ةالل١،; وذيادْه، النش أنثوا ؤف؛ن : قرأ 

'ط٢٦١،قولون: ينجزآكنوذ، أن/ ليرد[لآ؛ اش،وعدأ عد )كم إن الجنة، أهل ا محاد: نائي النار، 
مرنحر-بمالْ؛ ودخكال؛االجنة، وجرعا دي0وص ما0ن؛ا، عزوجل الله ظل ألم *اهو؟ 
شثأعزوجل الله أعْلاهم •ا ،واش قال: إو4، فظرون عروجل الخجاب نكشف النار؟! 

مصساوطرإنم،وصاتريادة*./
١• ١ ٢ آ/ ، حبس_، بن يونس حدثنا ت ء_الأ'ا، داود، أبي بن حمذثناأبوبكر -راّ،  ١٠٤/

عنسالمة، بن حماد حدثنا ! نالر٩، اليالى.، يعنى - أبوداود حدثنا الأ٨، ن
ررإذاقال: الض. أف صهيب: عن للن، أثى بن الأحمتن همد عن ، المانمح، ثان 
١٠قمولون: نوعدأ، صالي اش عد لكم إن الثة، ياأهل محاد: نائي الجنة،، ١^٥؛؛ أهل لحل 
نوعيا،الال4 عند لكم إن مقال: ابنة؟! وأدخلنا موازبما، وثمل وجوهنا، نص ئد أاٍس هو؟ 

.اا إس ففلرون لهم ،!بمض ١،؛ ^' ١٠
مبم/نوئروىأُرزيناممفي/صلاا،:/ 

>١٢/٢١زهير / حدثنا : i٢١٢اللالمثدلؤإ، محمد بن جعفر الفضل أبو حلما - ٦٠٥
.)ىو)0ا\صا<_. l__(Y)اثمتال،،. )ا(في)ط(،)ت(:

ولملهااصح.»نحرنا«، وش)ت(: »'دحاكاا»اتجِبا«، )ه(في)ن(: )٤(، 
)٩(مّاقلةمن)ت(،ياراصعالثلاث.)٨(، )٧(، يكاطهمن)ط(. الحل.اث>،اقط )٦(هنذا

)ط(.من  ٠٠يتماساقط. ^ JLالذي والحديث العنوان منيا ( ١١)من)ن(. محانهلة ؛ 'قال• ( ١٠)
؟من)ت( الإساد جمح من ساقعلة )آا(رئال،: 

صحح،امقاده: " ٦ 
)ابرحوهوثقة. ياصبهان، عنه كنت حام: أيو عنه تال أبريثر• الجر، الأمتبهار• جنب بن لبممه ه٠ 

واكّديل)آ/'أ'آاآ([.
٢ّ  ٢١٠رح؛ نندم • أحاديث ني علط حافظ، ثقة، داوداليائي؛ م ا٠ 

دم.بمبم؛مد'م؛يح؛آ'^
1.إدات،:ح_نّ

وتهذيب(، ٢١٠]تتريب)آ/١ الرابعة. من ا مقبول ا الiاتني العملي مصعب أبر عدس؛ ين وكح ته: ن٠ 
لقيطععه عن أبيه، عن الضق، بن عامر بن حاجب بن افه عبد بن الأموي بن دلهم تابعه وند )اا/ا'اا([. 

حداعنداحدٍلريل حديث في • إلح • • لمتلأحرج أف لتتط عاصربن عن الأموي، أبي وعن عامر• ابن 
الجمعكماني إراليراني الهيثمي وعزاه ، ، ١ )صا'ع الترحيل ني حرية وابن )ل/'اا-أا(، 

]رياض=ءياش"لأيعرنان بن الرحمنن رعيي الأمرد بن دلهم لأف إسناده؛ الألباني ومش • ( ١٠١٠٨/ ١ )■ 



بنحماد حدثنا I قال اللاحقي، عثمان بن علي أحبرثا ت قال انذروزى، محمد ابن 
رزينعنأبي حدرم بن ءَكيع عن ، عطاء بن يعلن أح1-تنا مال: نلمة، 

صالقامة؟ يوم/ وجل عز ري هى)؛وئ اض؛ يارمول قلت: قال: الخمل، 
يرىكلكم ألس رزين، أبا ررمحا نال؛ حلقه؟ في ذلك آية وما : ٠، ثالتت ، نال: 

وذكر. ررفالأ4أظمُاو قال: بالئ. قاك: اكرنخلٍأبم؟«، 
حدثناقال: حبيب، بن يوض حدثنا قال: داود، أبى بن بكر أبو حدشا - ٦٠٦

ينءوكع ت وصغيان ا وأبوعوأنة صالمة، بن حماد ئال ت الوجهان فيه ورد وقد الحدساا، ت في)ت( )١( 
بناف عبد وقال التهذيب انفلر; عدس،. بن راوكيع • دهشتم شب ينال • حدس" 
)أرجوأنالثقات; فى حبان ابن ونال . ١([ ١ / لا.لستد)٤ ارحدساا الموات؛ ت أبى نال أحد؛ 

ثعية؛قال ؤاثما i حدس الصواب يقول الجوالتقي عبدان صمعت - حدس بالخاء- الصوان؛ يكون 
نال:حيث ص)آم\ا(؛ أّماءالرجال، ص2ل في الغني وانظر: (، ٤٩٦الناص)ه/فتابعه عدص 
٠٠ضموتنء مه٠الت^ن ودال ال؛عين 

)ت(.، رم( س اقهل ّالجمت؛ن ما؛؛ن )ءأي.#(ت ءكنتاء. )أ(فى)ت(! 
حلقه؟في ذلك آية وما الوتئ؟ اطه يحيي فكيف افه، رمرل يا ارقلته؛ وهو؛ الحديث أكمل في)ت( )٣( 

ثممحلا، به •ررت ثم يهتزحضرأ، به مررت لم - -بمدأ أي نحلا- اس يرائي أنانرزت ءايالزين، ال؛ ن
مآبمه وذلك الوني، ومار بارك الك يحم افكديك نال! بلن. ؛ قلت، قال: حهرأ؟اا. يهتز به *ردت 

»لميكرمقوله; مدْ ابن عن ونقل ، رواء من وذكر المعاد زاد ني الغم ابن العلأنه وذكر، ، ٢([ • • را/ -الخنة 
ارأوجاهل، ولاينكرهنذاإلاجاحد داك—ليم، اشول ميل دودءعلن بل ، مإّادْ يخلم ولم احد٠ 

([.٦٧٨.٦٧٣المعادرم ]زاد للكتاب مخالف 
]تقريب،دأويعدها. ١ ٢ ٠ منة مات الرابعة، من ثقة، اكلماتفي، الليش، ؤيقال؛ النامري؛ عطأء بن ش ء٠ 
(r/\>)،_،.Jt،،V،(rUAA.])،•
أبووعنه أسماء، بن وجويرية ّنلمة بن حماد عن يروى حدبث،. صاحب، تتة، ادلأ'ءص؛ ءءان  Jiر ء٠ 

هرما حراش ابن اكلأم إ حجر ابن الحاننل ونال اختلاف،•. انيه "؛ماش؛ ابن نال • لومه حام وأبو ذدعة، 
ان)؛/م؛آ([.والالوالغم)^أه؛(، لالءزان)مأ؛ا(، ُ. ٢٢٩سةمات بسدة•، 

القدمةح:ني زجه وابن ٢(،  ٤٥رل/  ٤٤٨النةح: في واته ١(، ١ المني)؛/ في رواءاحمد تغر؛عه: 
حهنال: مارون، بن ءمس>.ج،.زيد جبُ(: iAT/r)ATAواللألكارح: را/؛أ(،  ١٨٠

ته)عونفي داود وأبو (، ٢٩ابهمتة)_؟ علن الرد في والدادص (، ١١احمد)؛/ودوام • به • ■ لحماد 
رضمن جميعهم • Xl\T/T_)واللألكارح: •٢(، )ا/•  ٤٠٩أبي وابن ما/آْ(، 

الخاليالحاويثح في الممنف ررواْ ■ مردؤيه ابن إلن ٣(  ٠٨)a/ المنثور الدر نم، ال—نوطي، وعزاْ ■ يه ■ حماد• 
.١( ٤ )>_U ١ • ٩ ٤ داودح: ابي متد في وهو • به • • لحماد حدننا نال: العنابيير داود ايي، ُلربتا ُن 

.( ٢٣اكوحتد)صْ في، حرية ابن، عند عاتثة حديث، من نحوء وروق، 
يقه.كسا حن، ت إمتاد• - ٦ 

\وبق.الحديث ثي تقدم وتخريجه: . ٦٠٤:فيح مدم ثقة. خب: ثن يرض ل٠ 



عن، عطاء بن ينش عن سلمة، بن حماد حاوي ت قال الهأتالذ.، يعنى - داود أبر 
آ/ْا.ائنايرئرث4 اض؛ يارمرل ^٢،: قال:/ رزين، عنأبي وكيعبنع-دسلا،، 

يرىر؛اكنكم ررايس •' نال ذلكر'ا،؟ وماآية ت محك ا، *تمم ت محال القيامة؟ يوم عروجل 
،^تقال: ض.فُ: 

الأفتري-محقي-:أم روى وثما 
بنهيبة حدسأ محال! . ، محمدل بن اض عبد - البغوي حدثتاأبوالقاسم — ٦ ٠ ٧ 
٠١ ١ T/٦ عن القرشي، عمارة/ عن ند، بن ئي عن سلمة، ين حماد حدثنا ثال؛ حابي، 

زيعمل الذي وكان اس، وفدتإلي،الولدينب-٠الت مرمن، أبي بن بردة أئي 
تْب/ عليه، ومالت محودعته أتيته حوائجي مضيت / فالما العزيز، عبئ بن عمر حوائجي 

«حاوس«.را(في)ت(:
اترئ،.)أ(في)ن(: حلقه،. »في زيادة;رن( ني )٣( 

ا>ماحماواا.ام: أتط رفي)ت( ، اJغوي^ العزيز عبد بن محمد بن اض ؛اعبد )ه(في)م(،)ط(؛ 

تعثان فيه جدا؛ صعيما إمئاد•؛ - ٦ ٠ ٧ 
]الزانرحالْ. جزنان بن زيد ين علي -كنه روئ جدا، صعق الأزلي: اانر'م؛'نال ء-نار؛ ت ب - ا 

. ٩٨ت رح نندم • صعتف ت جديان ابن رم 0دت بن ظي ابمأ• رب - ب 
، ١Jb • إ سأ عات اكالثت، من ثمة، الحارث. ونل: ياعر، اسمه نل؛ الأشمرمأت *وس اض اين م؛رذأ ا٠ 

كامحمحة احرئ طريق ُن وقدوردالحديث تهذيب)آا/حا([. (، ٣٩٤)آ/]تتريب غترذللث،. وتل؛ 

>يقنئان>عن كلاما (: Tr^)j^>Jفي؛خزية وابن ٤(، ايد)؛/٨• ني د؛درسلروا.احد 
عنإننايل، عر-نبن طريق عن ٣( • الحهب)ص٠ الردعلن في ال-ارم، للوا• • به • ■ حدتاحماد ث تال 

كلامعا: ( Tnالتوحد>>_في خزية وابن )ل/مهآ(،  ٤٦٤^٠^ ١١ني احد بن اف وهمد به. . حاد■
٢٠( ٨ • / )١  ٦٣• اليآح: في عاصم أبي ابن ورواء • يه • • حئاد حدنتا ت نال ب، بن-م يان طريق ُن 

وروا.؛<. . نال:'ءدكانناد. كلأماءن>ضنت;ة؛نكك، /؟U؛(: r)ArTواللألكاإيح: 
افدفى احد ورواء • به • حناد• إلن طرق مختمرامن ٤( )»_A ٣ ٤ لْ-غاتح: ا ني ااد-ارتدي 

وعزا.به. . ننال. حدثا قال؛ عومن، بن الحز طريق ُن التالي الحديث ني والمعا ، ٤( ■ ٧ )؛/ 
ح:ُختممأفي المش، ُبتلمْ ■ مرديه وابن حنني، بن مد إلن ٣،  ٠٣ص/ ال—ور اليد في اسرطي 

شهداا ائهحدتاء بريء ابي بن وصعيد ءن ابن ال قتادة طريق من لم منحرء ررئ والحديث، • ٦٤١، ٦٤٠
المرالغيرة أبي طريق من ٤( ٠ ٢ / احمد)٤ عند ونحر. نحوء• إلح، ■ ■ العزيز مد بن ير يحدث بريء ابا 

(من٢٥٢/١ر٤٦٣ح: التة في احما بن اش لمد ، ثعرْ بردت أبي عن بريد حدقا أ نال احنامل، ابن 
المحيحةواننلر! نحر.. نذكر • • بردة ابر دُثم • قال حتنان، بن ثرات عن النبح، أبي طريت، 

(.٣٧٠T٦٩/٣) ١٣٨١للألانيح: 



^^كت1بإممربمة

فأحسته، اش رسول من سمعه ا ١ أنهل أبي به حدش حديتأ فدكرت مضيت، ثم 
ردلقد I محال رآني، فلما إليه، فرجعت حوائجي، فضاء من أولأني لما به، أحينه أن 

فك!حوائجك؟ نفسن، محي أليس ردك؟ ما فال منه، مرين، فلما حاجة، الشخ 
يه،، أحدjliأن فأحست، اش.ؤ، رسول من معه ّأيى من سمعته حديثا ولكن بلئ، 

تيقول ه اض رسول سمعت، ت فال أبى، حدثتى ملت،؛ هو؟/ وما فال! أوليتني، لما ْْا/م 
كانوا ١٠إلى قوم لإ نذمب اك!ٍالآا، م نمدرن كانوا *ا لكل؛رم قل الماهة يرم كان ر>إذا 

ذةو1ون:الناس؟ ذم، وغد محفلورن،  ١٠لهم: ل ١٠٠؛الممد، أمل ويمي اادلي١، م / يبدرن آآآ/ط 
V/T  دا في نتده ينا'كثا تا إن ١ ٠ ١Jلهم:فقال نعم، فيمرلون: رأبموه؟ إذا رثعرفوله / قال: رذ، لم الا

اللهإلى ففلرون الخجابؤ، لهم فكشف، له، شسه لا إئه قالوا: روه؟ ولم تعرفونه، وكيف 
فلاالجود يريدون المر، صاصي مثل ظهورعم في رمحقى؛وم نبمدأ، له تبرون صار، 

فلاالنجود إني ويدعون ساق عن بجلمإ يوم ؤ تمار: الله فول فذلك ينفعون، 
رجلكل بدل جعلت فد رومكم، !ارفعوا وجل: عز الله قفول [، ٤٢القلم:] ي ينتطينول 

النار{(.في الهودوالصارى رجلام محكم 
ذاهنأبوك هووحاوتاائ،لما إلا إله لا الذي أاف4 العزيز: مد بن عمر نقال 

عمرفقال ، ذلك، علن أيان ثلاثة له ، محح^ما١٤ه؟ اطه رسول من سمعه ، الحديث، 
/. هندامن إلى أحب ، هول حديثآ التوحيد أهل في محمعت، ما • ءبدالعز!ز ابن ت ! ٧٦

بنزهير حدتنا قال; المقدر، محمد بن جعفر أبوالمضل حلامخا —  ٦٠٨
عنمتمة، بن حماد ; ئال مؤمن، بن الحسن حدثنا مال؛ المزوني، محمد 

نال:مّئ، أبي عن بردة، عنأبجا القرشي، مو-خ، بن، عمارة عن ءلمح،ينزيد، 
أنله بدا فإذا واحد، —ئ ٠٠٠في الميامحت يرم الأم وجل عز الله رابمبمع افه.: رسول محال 

يأثٍغالم النار، ينمنونم' حى ،، ك٠ونهم١٦بمدرن، •اكانوا فرم لكل مثل حلمه يئن بمتذغ 
فقول:اسون، نحن فقول: انتم؟ س فقول: رفح، مكان عر ونحن وصار،/ محارك ربما  ١٠١٨٨

الدنيا،.دار •ش )أ(في)م(،)ثل(،)ت(: عن)ُتا(. محاثطة )ل(ااوه،: 
حينك،.رقد وش)ت(: .«، حدثك،. •القد )ط(: )٣(؛ي)م(، 
.،.*أغحلمت،اه؛ااد.وفي)ات،(: •انحلف،،، )أ(في)ءل(: 

>ذشعوسم،.)*ل(،)ت،(: )ا"(في)م(، من)ت(• مانهلة رْ(اءر•: 

آنفآ.اااو'كور الخديث ش وتخؤيجه عليه، الكلام وتدنندم جدا• صعيف إضاده- - ٦ ٠ ٨ 



مم،فقولون: رأثنوه؟ علمرفوتهإذا لقول: عزوجل، وبما لخظر محاهطلرون؟يمولون: 
ابشروانمول: ضاحكأ لهم تض لن، عدل' لا إله تره ولم _ كٍف غبمول: 

أوردأ يهالئاد ، ٢٧جف،»كاده قدرا، إلا أحد ذتمم يس ؛إلن اسن، معاشر 
'ت٧٧مرامحأ،./ 

محربن يءمن بن الصن حدسا ت نال داود، أبي بن أبوبكر —دسنا ح — ٦ ٠ ٩ 
بأ/ععن ٠ثلساالضرينثنان، قال: ظفىآنىحنبننجر، السرى//ئال: 

١٠١٩٨الني عن الأشعري، مرّن أبي / عن ، أبي؛ردةل٣، عن الدجلي، أسلم عن أبيه، 
نقال:أمارهم، ثخمت، إذ دينهم؛ أعر من فثآ • نال 

الكرأبمم إذا بكم ®فكٍف ت تال افر، إلئ نفلرنا I نالوا ءم؟اا، أبماركم اقخص اان١ 
ت/ VA. جهرْ؟ا*/ عروجل 

معود-محقي-:بن الله عد روك، وثما 

بقيةبن وهب حدسا تال: البرورى، عوف بن أحمد اف أبوعبد ءحع،دخا  ٦١*

اسالأر•.)أ(في)م(،)ط(:)ا(اىل«:ّامم.ن)ن(. 
يردة،.ءأيي يدل ءابومرايهء ٠ راللألكائي التوحيد، ش حزممة وابن اله، في احل بن اش عيد عند )٣( 

ارسا«.)أ(في)م(،)ط(:

،١( ٧ ٢ / )١ مريب ل منرة. الخاديأ من يه، اس لا النمبمم: النتري ب ى بمص ين اخسن " يه؛ ن٠ 
ثقات.رحاله وبقية • التحرج في كا ٠ ناصرة مثايعة نوح. وتد وتهذيب)آآ/هآ؛آ([. 

([.٢٦رتيذيب)١/ْ، ٦( ٤ / ]تتريب)١ الرابعة. عن تتة، مري، الّءش- ّم ا٠ 
-.٠٢٠٦منة مات التاممة، من ثقة، ا أبوماز المري، ا مولاهم i العشري درهم ابن كمحر• بن ما ،٠ 

لأمذيبراا/أآأ([.٣ْ(، ٦/٢]تقربب)
تقال يان، معتمرين *لريق من ( ٢٠٤٠٢٥٣/ )ا  ٤٦٥ح• الستة أحدفي ين اث ب" روا• 

راكوبدحز.بم درراءابن ؛٠• • ءنام،مدب>؛• برائأ، ءنا؛ي ءنا-دمالبج؛ي، حدم،ا؛ي، 
١V  -أبيعن كلأهماعنا*-لمإ ءلُيقبثربنالشلالتتمي: رمن ملتمانالمحمي، *نرض (من ١٨٠

منلا الإمناد هلدا ني الاثعري موس ملا؛ي من هثدا خزية: ابن نال لكن • ؛٠ • • ُوس ابي عن راية، 
ب<. ءناLم. التئمي، ان أآح)آ/^،(،ن>يقطياللألكامح: روا. والحديث نولالء,ه. 

ولم( ٥١النعة)ص؟ تعجيل صاحب ذكره هنذا. وأبومراية موس. ابي موقوفاعلن حعله ائه إو نحوه، 
•اعلم واش حراولاتحدبلأ٠ يدكرب 

عاقان:ب حدا؛ ضعيف ومياء،: . ٦١٠
متروك،الدالن، نزيل الكوفي، الجراد مسعود ابو مولاهم، الورص: السارد ض بن الآ٠ر^ ء!-د يه؛ - ا 

.([  ٩٨)\اوتهذيب )ا/ه1إ(، ]تتريب i أو ١ ٦ * يعد مات السائمة، من محمن، ابن وكذبه 
ٌنكار=كتو•، اليتي، الحسن، ابو اانئزرس، زبالة محا؛ن ينلهر: والذي الحز: هن سد ب-وف; 



ءنء:دالآضينمحالدني، ضئلا؛سلمينسأى/ تال: الواسميأ،  ٢٨٠١
بناف عبد بن مدة وأيى مكن بن قيس عن عمرو، بن المنهال عن المناور، 

 /T عزاش ،إن .' اف/ رمرل تال تال! مسعود، بن اش عبد عن كلاهما عود، م١ ٠ ٢ ٠
السماواتومع ركرميه كرمه، إلى عرقه س همزو"بملله فزل الأم، بمبممع وجل 

محم،،غولوزرآ،: الدمحا؟ م فف'ا /ُا ^١٠٢هوليل؛،خل أن أترضون لهم: لمول والأرض، 'ت ٧٩
كانفسر؟، لهم، ^٤^^٨، مم، نقورزس: وي س ذلك أعدل عزوجل: اش نقول 

نظنالنار مد كان / رس الغمر، ل4 القمرنقل مد كان وس ،، ١ ر4ل١ نكت آ ١ شنار' مد ١ * ٢ ١ آ/ 
كانوس عمى، ك نثل همسي بمد كان وس له، نئل صتما مد كان وس ا، ١ ١^٢ له 

يرردوهمر'أا،حى الدنا، تولوافي  ١٠محكم أط كل كتع بمال: لم عرت، له بمدءر؛رأنثل 

•ص•)•ا(فى)ت(: •الحض•. )ط(; )آ(فى)م(، »بي. )ا(تي)م(،)ط(،)ت(: 
أنيادة في)ت( )٥( 'سولن•• ر؛،فىرن،؛

نقوو،«.»تالأ: )ط(: )؟(؛ي)م(، •ينوji•. )ا"(في)م(،)ط(: 
•_•.)و(في)ت(؛ نمثلون•. •قال: )خ(في)م(،)ط(،)ت(: 

»اكسر)اا(في)ط(،)ت(زيادة: •الشص،. )•ا(في)ط(: 
•يررد،ومأ.J(\r :)(o)-اممس)ت(. )أا(االارا: 

([.٠١)"ا/؛ والزان ، ( ١ ١ ٠ )ه/ وتهذيب (، ١٠٤)آ/نل عات —العاشرة، 
(،٢٧٨لتنريب)آ/الخام—ة. من ومم، رثنا صدوق الكوني، مرلامم، الاصدي، نمرر؛ ،ن ايئها)، ر٠ 

وتهزيبر'ا/ا'ا-ا([.
ونهليب)آ/آآا(، ]تمرمه العن. نل مايت، الئاية، من ممة الكرم، الأمدي، ادثم،ت بن نس ل٠ 
(TU/A.])

الكنزين نص منرونأمع جاء لكنه • ٤ ' ٩ • تندم؛y^ • عود مابن ُن بمغ لم لكنه ثتأ، نثدأ؛ م ا٠ 
كاموالحاكم خزية عنداين عود موابن مدة ام ذكرالواّطأب؛ن وجاء عود. ماين اصحاب ومومض 

•رمروق• وعو؛ التخرج• 
تلامما: ( ٠٩٢. ٠٨٩التيرك)،/ داياتحابي (، ٢٣٩-التومد م، م ابن يراء دسمبمه؛ 
عنمروق، عن انجرمدة، عن حدتناالمنهال، غال: حاليالدالأتي. ايي الرحمنن ب• بن - تزيل ُن»لُض 

محدثم يجمع ممن الدالأني وايوحالي ، يخرجا• ولم صحح الخديث ٠ ت الحاكم تال ،٠. . ايزمعرد. 
وقال١ متحر؛،■ ارايوحالينيم إمنايع جود؛ ض ■حدبث، من رماانكر• اليمي؛ ونال • الكوتة• اعل اتحة 

الزوائدلءأبمع وعوممة، الدالأتي حالي ام غجر المعح رجال ورجاله اتجرام، كله ردوا• * الهيثم 
^/Uْ(ّن>سنممينمند،ءنممحد'؛.

«روا.اسراتي،وبمدالأضينرافاُرع؛آ(وتال:
•ذكثن،ءنٌاقاح:إلئرتول: صعيدالحدري ايي عن متارية بالغاظ سمه ملم وتدروئ رعرم؛ررل؛،•• 

١ ٨٧نديراح; ا، اثعالن،١ اولكتي قول: عريإلن ماين عن ١^١^٠ نمنه وروئ ١(  ٦٨/ ر١ ١  ٨٣
(١٧٤/١.)



يوله:إلزرآ، ه وشركاؤكم'... أنتم ٠^١^!؛ أشركوا فذين هول،  ٢١١>ؤنم قرأت ثم انار، 
هظرون؟٠، لهم: نيمال نحند.، أية وتض ، [ ٢٩]يوض: ب  ٥٥١٥عبمادتكم عن كنا ن إؤ 

قال:علامة، يمماريبه يمولون: رابموه؟ إن أصرنوله لهم: نقال بمد، نره لتارالم إن قالوا: 
وثمىل؛اقومقال: مجودأءاريلأ، له ^٠٠^^١٣٢ قال: ماق، عن يكشفا ■من فذلك 

٠١ ٢ ٢ أ/ ارفوا لهم: فقال قال: ستفون، فلا السجود يريدون انفر، / قلهورمم'كمياص 
J»/TAtإلآحرْرآا./ الخدم، وذكر قدرأعمالكم..االْ، عر لوركم وخذوا رءوسكم، 

[^،:١٠٣]الك ءأاس.رضي ابن روك، ومحا 
الاثعثؤ،ين محمد عمى حدثنا ئال: داود، أيى بن أبوكر حدتنا —  ١٦١
بنعبداش عن السن، عن رص،، حدسا نال: ن1ن، بن حسن حددتا نال: 

•اح/تت مم كل م عزوجل دم ^٥١٩٢ س ت قال/ الم،.، عن هماس، 
عيرا((.وأيكرمم ا-بمعة، يوم أمرعهمإله مجلما: س وأقريهم الكافور، رنال،  ٢١فصرل٠ 

:- ه - ماإكِ بن لدكاأنم، رّمئا 
٠١  T٢٢/ الاعلن / همد -ندتا نال: زاطيا، بن إّن،ناق، بن علي أبوالنتن حدتنا -  ٢٦١

إلخ.ه ٠ ؤ يإ. جمينا حشرهم' ويوم ؤ بدا )ا(في)ط(،)ت(: 
اويخرزنلهسجلي.)؟(تي)ت(: أكلالآ؛ة. )ت(: )آ(في)م(،)ط(، 

ني)ت(:)o( )أ(فى)م(،)ط(:»وتض«. 
لهنذااحرئ طريتا زاد ثم ْنا م؛.كررة غير ونصف، صفحمن ■^١١^، ش الخدبثإ آكل رن( م، ر٦، 

،والحديثبقرل: ذلك حتم نم عود. مبن الذ ء؛د عالث موقونة أنها إلا هنا، عوجود غير الخا-ث 
»اهه«.الأصل: ني )٧( موقوف،. ومنيا مرفوع. الأول 

»ءالن،.)•ا(في)ت(:،يزورون،. )؟(في)ت(; •ابيثح-ن•■ ص(فى)م(،)ط(،)ت(: 
-إماه*;٦١١

اعرنهما.لم حن، وايوء: وشيخه فيح؛هْ، نندم الأهنثات جمدين م٠ 
ابن،احرجه ونال: عود ماين عن رص؛'١( ٥ ١ مختمراللوح: تماني الدهثي ذكرءالحافنل ٌمبمه؛ 

الكمئ؛إسادجد،.الإبانة ني بملة 
صعيف.إٌاءاد،ت ء ٦ ١ ٢ 

ويغلونىيدلس وكان واختلط ضعيف، ا الأعمن الكوش، ' ابوالتغلان اا؛نيا• س ءدان ■ ب ٠ 
>كلهمصعغم<،: الم ء-او ابن ونال ••تروك،، وق١لالدارممي: 'م؛كرالحا-يثا. اوخاري: قال الدح، 

عونبياض ن همم تابعه وقد ١([.  ٤٠وتهذيب)U/(، ١٣)أ/تتتريب ^. ١٥"منة ما'ت> ا;عة، لاس 
ياكاسة.يتقوئ نهولا ذلك ومع .  ٤٨٨زح: نندم • صعغإ لكنه "؛■ادما' ءع صء 

ان=لوني • له داود ابي ابن تويق  ٦١٤بعدح:المش نقل • ايارغ، بن وهورجاء مءا؛ ام مه؛ و٠ 



عصي

اش،عبد بن جهضم حدثنا ت قال يونس، بن عمرل١، حدتنا تال! النرسي، حماد ابن 
قالنال! مالك، / بن أنس عن عمير، بن عثمان عن ، ٢٢أبوظبيةرحييتي نال! ت \\/أ 

وم.محطا.أعمروا، )ا(فى)ط(; 
لزلالصواب؛ جانبهما وتد • )ت( محقق ذلك قي وسعه النفي، واعتبرْ ، )حل( محقق له ترجم ا ٢ ر 

٠التاسن كبار عنه وروئ بالحاية، عمر خطية وحضر ، الصحاية عن يروي الثانية الطينة من النلفي 
.الحارث بن رجاء اسمه وهنذا (، ١٦١٨/٢)الكمال تهذيب قي الزى تال كما اسمه يعرف ولم 

عنيروي الثانية الطبقة رارمجن أن بمقل فكيف . السابعة محن ب—يا ظبيه أيي شيخ عمير بن وعشمان 
سدالخارث بن ومررجاء ين ايي داودام أبي ابن عن ننال المش وتيسن ا الساسة؟ من شخ 

ذك.عن غفلا ولكنهما ووثقه، ٦ ١ ٤ ت ح يعد . . قلل. 

عنالمف نقله ما تماما يناتمن ومحتدا ثقة•. اغتر ت داود ايي ابن تال، I ظسه ايي بن رجاء ٤( ٠ ٦ T/ ) ءالزان 
اماشرة عنه ينقل نهو داود أيي ابن تلمي الأجري لأف ودلك اللسان؛ نخة ني زانية *غير* رلٌر< داود' أبي 

مندء.وابن الدارمي، عد ت تابعه وتد كبرا. عته الناحر حجر ابن الخاففل حلاف 
عنيكم صدوق حراصان، من واصله المائي، مولامحم، امحم؛ المحل أم بن الك ب م، جبميم ه؛ م٠ 

.([ ١ ٢ • )T/ وتهذيب (، ١٣٠)ا/ ]تتريب التامة. من المبمامل، 
• ١٣٨■ث-ًمم،ح؛ لأباسبم• _^>،م،جماد: ه: ف٠ 
التالمن.الحديين ني كما متابع لكه له؛  iJUs_اسو< ذٍخ و٠ 
٦i( ٤ / ر٢ ]تقريب -, ٠٢٠٦منة مات التاسعة، من ثقة، الماز، القاصم ابن فهر ءاردست م، هممرر نا ا٠ 

)يمأ'ْ([.وتهذب 
،٢ ٩ ١ .  ٢٩الجهمٍة)صن٠ علن اليد' ني والدارمي (، ١ ٥ • )آ/ المش في شية اي ابن اخرجه لميس: 

صءر.ءنا«يحمتد-ُ>وابن بن عثمان عن لمث، طريق من حممهم : ١( • )»سا  ٩٢مدءح: وابن (، ٣٠٢
(،١٧٥/٢٦•n)١/•٢ْ(،را؛نجريرتياشر)يناحدنيانةح:

ءلمةابر بهمه • نال جيمم' طريتا ص جبهم • ، ١ ■ ١ ض ٩ ٢ • ا"بمهبح الردض ن، _• دا؛ر، 
الحهمةعلن الرد في الدارمي وروا. به. . عزاني. ءنءثمان؛نء،سر، ا(ءن،عارةالسي، )كذاا

مد•في ورواءالثافعي فذكر•. ممعتاانى. فال: ءغرة، مولن مداش ٠لريناء-ميزا ٌن ٢ ٢ رص'٩ 
مختمرأالصنم، في الرزاق مد وذكر• • مرفوعا انن عن طرق مدة من الأما"/ه*اا جاثية علن راتجؤع 

التنورالدن في الم-وطدا وتال مجهول ولمه )م/آْآ(وعومرّل،  ٠٠٦•الحسن عن 
دابن،دابنجرير، الحة، صغة في اردن؛ا امح، وابن وابوبملن، وايزار، ابنا;م،ب، 'أخرجه )ما/ْ'ا■،: 

طرقمن الإبانة مح، المجزي وابومر الرله، وايثهمح،»د، مرنئيه، وابن الأومغل، ن، واللرام، الممر، 
وذكره([. ٤١٢الفتاوئ)1/ ]مجمؤع بعلة ابن إلئ تبية ابن الإملأم شخ عزا• كا فذكرءا . أنس. عن حيدة 

رجالض ا;ي، لرجال باختماد، وأبويعلن ، بنحو• الأومعل في واليراني الزار، 'روا، اله-شميونال: 
غيرومه وتد ثوبان، بن ثابتا بن الرحمنن عبد غير المحح رحال رجاله اتجراني أمنائي واحد ا الصحح 
يعلنايي ورواية رءا/اآأ-أآأ([، الزواتد حلأف'ا]مجمع الزارفيه ؤإمناد غيرمحهؤ، وصمنه واحد، 

فالءنإّسادئالدري:ررواةالطرانيفيالآُدل ]اننلرالعلل)ا/ا<ا<ا([. شة. ااراز؛،ءاثة ذكرفيها 
ابنالإصلأم ثخ جع وتد )صآ؟أ(,  ٦٩٤رالترهس_اح: التريب، صحح في الاليان وصححه أجيدا. 

القيمابن وقال (, ٤١٦.٤١٠رز/ النتاوئ مججمّؤع في كما مريتها إلئ ومال عليها وتكلم الحع.ي-ثا طرق تيمية 
بهوجمل بالقبول، وملقر٠ المنه ة ائروا• الثان، أمحنياحليأاكبير (؛ ٢١رمزه الأرواح حادي في 

]مختصرالرطة؛ المواعق في عليه الكلام فمل كما طويلا عليها وتكلم • طرقه نتبع نم ٠ ند• مالثانم 
الٍُلي)أ/ا/مأ(ا.



uهلت: نوداء، ممن مها يضاء، مآة كمه وفي .. جريل. ررأثاثي اض.: رسول 
ينثإقو0ك عدأ، لك ككون رجل عز رثك عليك بمرضها الجعل، سْ هال: جريل؟ يا سْ 

١•  ٢t /Yفها؟ كا  ١٠؛لت: ؛ال: بمدك، من وانمارىقبمأ الهود وتكون الأول، ألت تكون/ بمدك، 
ا/م ٠٧/ إلااعطاه فم نهإبمفرموله عزرجل الله دعا س ضاماعغ: فيهامحرم، لكم فال: 

م،ضطر'اا ١٠٠أوصرذ،ئه، عواعفنم U لله[رآ( اولس]له[را؛ذمإلأذخر صار، الله 
٠٠/٢٦٠م قال: فٍها؟ او1نداء الممة سْ a\ قلت: يه، اعفلم س الله إلاأعاذه عليه / »و،كنوب 

.١ T٢٠/ أيوم الأّرة/ ر سءوْ ونحن، عدنأ، الأنام مد ونورْا الجعة، يوم زرل؛ا تقوم الساعة 
راديأالجنة في ائحذم، وجل عز رتلىر٦، إن قال: ازيد؟ يوم يوعونه ولم فلت،: قال: المنيا، 

حمثم كرميه، على عتن وصارم تارك نزل الجعة يوم فإذاكان أمحض، ملئ، م، أمحح، 
٢،بكرامي التابر حم ثم علمها، يجلموا حتى الجيون جاء ثم نور، م، بمابر الكرمي 

علىيجلسوا حى الجنة يجيءأعل ثم عيها، يجلوا حي والشهداء المدبمون جاء ثم ذهب، 
صدفكمالذي، رأنا وهوقول: وجهه، إر ففلرون وجل، عز ربهم لهم بمجلى لم الكيب، 

ْه/تفقول: الرضي، مالونه ملوني. 'كراني،/ محل وعدا نصتي، ءدكمر٨؛ وأئننت، رعديا 
فقحرغبهم، محهي( حى ملور-فالونه وأناهم'كرام،، دائي، أحلكم رضاي،لاّاءنكم 

.٢١ ٦ أ/ محمرف إر،مدار يشر، فلجؤ على حهلر ولا سمعت،، أذن ولا رأمحت، عين لا ما ذللئ، عند / لهم 
رالشهداء،الميمون ويصعد،عه كرمءهل'اا، على وجل عز يمهد ثم الجعة، يوم م، اكاس 

حمراء،ياقوتة أو صل، ولا فتها ، ١٢٣لا يضاء، م، رفهم، إر الخرف أهل ١، ^^١ 
أحوجشيء إر قلموا وخدمها، أزواجها وف!هالإاا يارها، فها حضراء، زبرجدْل'اا، أو 

ولذلكوجل، عز وجهه إر نفلرأ ويزدادوا كنانة، مه يزدادوا الجنعة، يوم إر مهم 
._« ئال أوكما النزيدا- اايزم ١ مميرْ 

)ت(.)ط(، ان0لةعن)م(، )م(اعا•: الحاكن. م الأصل من ماقلة اله،; )٢( )١(، 
•م،بحدفالواو.)ه(فى)م(،)»J(؛ <ّاثءاةس)ت(. )؛(اش•: 

ااءالا.)خ(في)ت(:عكررة. الأصل ؛ي )٧( اربكم•. )!(ني)ت(؛ 
ءترجمرء.(يي)م(:  ١١)اعرشه،. رحل(: محي ١( )٠ • عتكم، ارصاي رن(: )ه(في)ءل(، 

نامصم.فصمته تقول: يبين. فلا الشيء يتميع آن رالقهنم؛ *؛ُعيأ. وهو ، انضم، • رن( في ( ١٢)
ءزبرجد،.(^،^(: ١٣)(. i0T/f)i،_اننلر: ت. رب ومو اضم، بالتاف رردئ 

عن،.ءبرن(: ، رن( ني ١( )٥ الواو• انها•;حن-ف ؛ رن( ، رحل( ، رم( في ١( ر٤ 



تقال العزيز، عبد بن محمد بن اممه عبد الماسم أبو اJتعوىل١أ وحالJتا س  ٣٦١ 
•آحرْ إلن بطوله الحديث هنذا فدكر حمادلى_ بن الأعلئ عبد حدثنا 

عزالميداود-وذكرفهغير>يقعنأس، /أاا'_و-هفيكرينش آ/'اآ'ا 
ذكرناه•ما .نحو 
تنال ئقة، ت الحارث بن رجاء اسمه ت ظسه وأبول'اا داود، أبى ابن لنا ال وق

َكُ ْ َُ  القظان./أيا I يكتئ عمير ن خمان آآأ/ءو 

ب\ُ:/وئروىجاضتنعداش-صاش آ؛/تن 
تقال — العزيز عبد بن محمد بن افه عبد ؛ البعرىر الثاسمم أبو ح^واط  ٠٠ ٥٦١

 /Tبناض عبيد / أبوعاصم حدثنا ت قال الثرارب، أبي بن اللك عبد بن محمد حدثنا ١ ٠  ٢٨
جابرعن المكدر، بن محمد عن التثاشي، المقل حدثنا قال; الثادانى، اض عبد 
زيرانور، لهم طلع إذ نممهم؛ م البمب أض اريئا الض.: نال تال: اش، عبد ابن 

ياأضعلتكم الملام هال: زنهم، س عليهم قدأقرف وصالي مارك الرب فإذارزومهم 
فيطرإلهمفال: [،  ٠٨ص; ] وبٍرحمب< فولانن سلام ؤ عزوجل: يرك وذلك البمأ، 

•الأمم ذيل في جعلها ت وني)ت( • )ط( ، س)م( محانطة )١( 
ّا:ظةمن)ت(.)مأ(االواو«: ماقلامزرت(. )آ(راينحماد«; 

•آخرالأّم في ارالغوى* جعل )ه(في)م(،)ط(،)ت(؛ . الأصل: )أ(في 

الذكورأنمآ.الخاوث يي وتخريجه عاليه، الكلام تقدم حس. إمائه؛  ٠٦١٣
٦١٢.إماده:تقاومفيح: ٦١،

مهعقان:إمائه؛صعيفجارا؛ ١٦١٠
ادا.ايمن بالمدر. ورم الحديث، تكر الواعنل، المري، أبوعنسن مص ين اسل فه: - ا 

([.٢٨٣وتهذيب)A/ (، ١ ١ ١ ]تقريب)آ/ 
بالعكس،أو اض مد بن الاله عبد اسمه ابوعاصم، المرى، ادتاذابي؛ الك مد بن الك عاد ايضأ: ونيه ٠ ب 

وتهذيب)آا/آلا(آ.]تقريب)أ/مأأ(، الثامنة. من الحديث، لص بغيرإصافة. عبد، ابن ؤيقال) 
.٩٠ح؛ في تقدم ■ فاصل ثقة، الكقدرت بن حمد ه٠ 
. ٧٦: فيح تقدم • صدوق اللك؛ مد بن  ٠١٠٥٠٠

اللألكاتيورواه ٠ به . • اللك تمد بن محمد طريق من ( ٦٦/١)١٨٤ِح: القيمة قي ماجه ابن رواه دمحؤيجه؛ 
ورواهنذكره. . العبادان. عاصم أبو حدتنا تال؛ الواحد، مد بن إسحاق نلريق من ( ٤٨٢!؟دأم/ح؛ 
نيالعنيلي ورواه *نهتا. منا أطول به . المادش. عاصم ابي هلريق من ٢( • ٩ الحنة)آ/ ني تمم أبو 

أبي>ض من كلأهما : ٢( .•،• ٢ • ٣ ٩ الكامل)أ/ يي عدي وابن (، ٢٧٥- ؟ Uiالكير)أ/ المعفا، 
فيالديا أبي ابن مق-إلث ُن إلن وعزاْ-؛الإصانة ( ٦٠القور)U/ الدن ش اليرطي وذكر، ؛،• • عاصم. 

عن٤( ٦ • المنوعة)آ/ اللألئ في وعده مردؤيه. وابن . حام. أبي وابن والزار، الحنة، فة ص
(.D٢٦٢/الرصوعات م الحوذي ابن الومحرس،وكذلك 





^ءء_ثتابصة

عنو،دار لست هذه فإن رزمكم، ارلوا الجة؛ اعل يا ]بمدْ[لا،، محمل لا رضأ عكم 
عليهم- وجل عز - اض ممطر رومهم يرقم؛ ، نّجم؛"؛® لدار ، ٠٢٢١٢١^دال  ١٠۶٠إى 

علنريحا ■ وجل عز - اض ئيبعث المسك ^ثبان فيمرون أهليهم إلن فيرجعون طيبا، 
وخيولهمؤإثهم أهلهم إل لترجعون إنهم حمح، وجوههم، ز ساصنمحجها 

المساك.من لنباعا كركلمة. ذِ 

وئدويىءداشتنعم-محق؛؛-ت
خ2\فال:/ حآطضانينشس؛ة، ثال: دأآ-أسرثارنمني، أ/اصا 
مغرز،بن صنوان عن قتادة، عن الدمتوش، هشام عن عث، بن/ إنمامل آآرت 

المجوئ؟في يقول اش. رمول ّمعتا كيف، : - ؤق؛؛ - عمر لابن رجل قال • ئال، 
علمه،؛ يضع'كس١٦•ص وجل عز ربه من الهامان يوم الوهن اريدلوأْ، يقول: سمعته فال؛ 

١^١،م نإم-ترنهاعيك لهول: اعرف، رب نقول: علصرف؟ ; J>Liبن/به، فغورْ 
رزوسعلى بهم قبائي والا،ق: الكافر راما حسناته، صعقة فض لك، اليوم اعفرعا وأنا 

الآءادملأ،امح/هماضربم■"'ت 
بنالحسن حديثا قال: المهر، أيوب بن عمر أبوحفص حمذمظ —  ٦١١

أإقاعةا.و»ي)ت(: امتاعة(. ):أ(في)م(،)ط(; )ا(عءلموصةمنالأصل. 
•حدثا،.)ت(: )أ(تي)ط(، •نمة•. )آ(فى)م(،)ط(: 

]انفلو;وازحة. الخاب )!(الكف: •لدنو•■ )ْ(»ي)م(ت 
مزسورةؤألأساشضاثاتجهورحز»سبخا رفي)ط(،)ت(زيادة: الأية. )ماافي)م(؛ 

•هدئ 

.إمتادْت  ٠٦١٨

محن<اسر، رمى وتد ثت، ثتة، الدمواش، ام؛م سر، اه بؤ ابي ين م—١٢ م اله'—>اش؛ ام ض٠ 
([٤٣/١١٠وت٠لؤ,ب)(، ir\!/T]■>_)،ؤاتطإْام. كاراس، 

٤ّ • : تيح نندم دناق. ابن *و قاد؛: ر٠ 
r ) ٤٦٨٠اشرح: ني الخارى رواء  /A ،)وابن(، ٢١٢•>(/  ٢٧٦٨اكواح: ني لم وم•،"؟

نيجرير وابن (، ٢٤•را/  ٤١٢٧وءجدالهبنا-ى_وفياثح: (، ٦٥)ا/ ١٨٣التدمأح: ني محاجه 
ا؛؛أ)ْ/!!(هآ االظاامح ني الخارى وروا• حام ٌراُلرين، جمتعيم : ، ٢ ١ / ١ ر٢ ا؛—ف—يُ 
الثورالين ني السوءلي وعزا• يع. . ّقائتاذ؛ قال; يعن، ين نمام طرين، س التالي الخدبث مب رالصق، 

وابن-ءاتم، أم،وابن الغر، وابن، ث—ة، ايي، وابن ايارك،، مر،منا-إلئاابن إلي، .؛الإمانة ٤(  ١٢)؛/
.I والصفات! الأسماء ني راليهني، ، ُرء.ويا' 

ء. حر' إم؛اد0ت  ٠٦١٩



٢٨٠١بن ، ٤٣، ٣١٠١خيين%وناتالر٢ا:/ قال: ،، ١٣١الصاح 
ير،ابن آحذأبيد كنت ت قال محرز، بن صموان عن تتادة، حدثنا قال: يحين، 

سمعتنال؛ النجرئ؟ ني يقول اض. رسول سمعت كيف ت فمال رجل فاتاه 
سسره كض عله مع حى اكامة يوم االؤس عزوجل اق »ض اف.يقول: رسول 

حإ/ععدي، أيلْا قول: ثم رب، أي مم، لهول: / وكذا؟ كذا صرف عدي،/ أيا لقول: الغاس 
عالك،إنه تفه: م رة١لل٧ا بذلوص ررْلأا إذا حى رب، أي مم نقول: وكذا؟ كذا صرف 

تاآآ/ حسانه*./ كاب ومهلى الوم، لك غفرتها وقئ اك؛ءا، في عيك مترتهأ فإلي فال: 
حدتنات نال الماصى، حرب بن الحسن بن عر أبومدم، واخسرنأ — ٦ ٢ * 

إسرائيل،حدثئا قال! سوار، بن سبابة حدتنا قال الزعفراني، محمد بن الحسن 
آ/م.ا»إن/أدنىأهلمح قالرمرلالله قال: عنثوير؛نشفاحة،عنا؛نصر، 

اللهء،ى وأكدمهم مارا١ا، ألف مرة و'-رورْأ'ا، ونبه خ؛اءهلاّ، يفلرإر س تزه: 

ساثطنس)ت(.)أ(«ىل«: رالموابالبت. ءالزاز•، )ا(فى)ط(: 
ااايا«.)ٍل(: )ه(في)م(، وص■محطأ. "هنامء، )ا(في)ط(: احدتظ•. )ت(: )ط(، )'ا(فى)م(، 

أء_داشأ.)\/(في)ط(،)ت(; أئلأ. )V(في)ت(: •-محزأزرء•. 
•ءامأ.ني)ت(;( ١١).  Itjjftiفي)ط(: ١( )• رجنانه،. في)ت(: )٩( 

ال—ابق.الخدين في ى •تابع ص ، ١ ٥ ٩ فيح؛ مدم • يهم صدوق المجاح؛ ين اخسن : ب٠ 
السابقالحديث في كا العسواني صثام تابعه لكن ، ٦٤ح: في مدم ■ وبم ربما مة، يجص• بن بهام و٠ 

ايما.
ابق.انايدين، في تقدم لخريس: 

.صعنب إمتاده؛  ٠٦٢٠
]تتريبالرابعة. من بالرفض. رمي نمق، ابوالخيم، ملأه؛ بن مد ناث اض ين ثريد ه: يف٠ 

)ا/اآا(،وتهلس،)أ/آمآ([.
■٢ ٤ ٩ زح؛ مدم بلاحجآ■ ب ثكلم مة، • اليم إسحاق بن تونس ابن *و صرص إ٠ 

الخةصفة في واكرمدي (، ١١٢ند>آ/ اال(رراحعدبن ١ ١ ١ >"اا/ المف في شية ا؛نابي رواء أم؛ببم: 
واسرىني(، ٢٥٦؛)ا/اهأ،  ٤٦٢، ٤٦١يناىمدفيانةح: 

٩١مدْفىالرآضاسةح; وابن (، ٥١•اكورك،)آ/ا'ْ، في والحاكم (، ١٩١٢اكفر)آآ/ 
أ،ثناالحاكم: نال ؛٠. . نرض. >؛ق من حممهم ا؛،م)'ا/(اا((: ، ٨٤•راللألكارح; >ص«زا(، 

ونالالشح•. غير حمله يتم فلم يخرجاء لم ؤإن فامحة ايي بن وثوير ادء-ءة، علن الرد ني حدساممر 
•رواءاحدوابوونال؛ ٤( • ١ / ١ الجعع)• في الهتئم، ذكر• دالخدتث • الحديث،• *وواص ابل اليمي: 

مدإلي، أما الموطئ، ُءزا• • ضعف• علن ثجمع و*و ُز،ا'انتدءمميدمح(اض،فاظ' بملئ،ردايبراتي• 
•([ ٣٠•]الدرالثور)M • رالمجهتي وابنم-ندربم، الرلية، ُالاارقلنر،ني،النذر، ُابز،ننيد، ابن 

،١٣٨١اباّعح: صعيغ، في والآياتي، ،  ٥٣ما١ الندح؛ تخريج في شاكر احد خنفه والحديث، 
١٣٨٢.



عصي

ل*سمطرإرويموجل*،شوْوب«./ءذوض'' ^٠ ٨٤
تقال واصح، بن المسنب حدسا ت نال داود، أبي بن أبوبكر حمذمظ — ٦٢١

نالنال:/ عمر، ابن عن ياختة، عزرئربزأبي/ حجاج، حدسا ا*اِن 
كوجل عز الك أعد ومحا وجامب لموره نئظرإلى س البمأ أنل »إنس الذ.:رسول 
قرأثم وعشتن غدوة الديا مدار وجل عز اش ثظرإلى م محهم ؤإن ٢، الق،-^١١ مرة 

.[1  ٢٣. ٢٢]اى*ة:لأظرهه إلرن، ٠ ئاضره يونذ ؤومء عمر: ابن 

محق؛--:- الطالي م ين عدي روى ومما 

بنعثمان حدثنا قال؛ سامن، بن محمد أحمدبن اف حدُخاأبوعبد — ٦٢٢
قال!الأعمش، حدثنا قال: امة، أبوأمحأسامة بن حماد حدثنا قال: شيبة، أبى ْبم/ت 

 /Yافرسول تال تال: اكثاش،/ حاتم بن عدي عن الرجمثن، عبد ابن حيثمة حدثنا/ ١ < ٢٠
ولاحاجمإرجمان، ومحنه ينه يس عزوجل أحدإلاومثكدلي ®نامحمحز .: / اَن 

ثإ1اوف،، فجأ إلا زى غلا ثن يظرأنسرلآ، ثم شئأ؛ينع، إلا يرى فلا محه أينن ففلر يحجه، 

.)آ(فى)ت(ت اعام،. )ا(فى)ت(ت انممتينمالأس)ت(. (: ٠٠٠)

'ا/ن

صعيف.إمئادءت  ٠٦٢١
،٠٣٢ ح في نندم • فيه هقلموا ت داصح بن والمسيب ■ المابق الحديث، في نندم إاخطت اض بن ؤق ت ه م٠ 

.الحديث،م كثا متاح لكنه 
السابق.الحديث، نندم؛ي ت تخريجه 

أأآ'-إمئادء:صحح.
وكانربم-ادلس. ثت، ثقة، عثهوريكبه، أبو(نامة، الكوفي، مولاهم، اهمّمُ ساٌ،نة حناد ر٠ 

ينرحغص اكالي، الحديث ني ا متركع تايعه لكن .  ٠٨٩رح: مدم غير،. تحب، محن يحدث بأ-م؛ 
رميز م ى محمحة احرئ ل'لرق رالحل-ث التخرج• دم ُمرءم• يرض' بن رص ماث، 

٤٤•احمد ن ومداه (، ٤  ١٢٣)"آل/  ٧٤ ٤٣الترحيدح: ني الخاري درا. منم: 
■• الأء-٠س حدتا نال؛ أسانت، ايي *رض من جبهم (؛ ١٠•التوحيد)ص ش ■حز؛ة وابن ، ( ٤١٢  ١٢/ )١ 

واوسهثيفى i(W'T/y)١ •  ١٦لمفيالزكا؛ح: وّ(، ٤٧٤/ ٧ْ١٣)١١آوروا.او_غاريح: به. 
وروا.احمديه. . مزالاصش. يرني، بن من زق من جبهم الآّا،راكغات)ا/ي؛م(: 

ر>خ، من جبهم (: ١٦١ )إ/  ١٢٤ ١٥واكرُديح: •٧(، ٤ )T/ ١ ٠  ١٦ومدح: (، ٣٧٧)؛/
المنةفي احد ين اش عمد همهأ)اا/••((، ح: البخاري وروا، يه. . امح١ءش.حلفنا يال؛ ماؤية، 

ادنير واحمد المالي، الحدث المنف»ي وروا. • يه • • غياث ين حنص حتآآ()ا/ا(آأ(من'لرض 
٤٣٨ونداه؛ناحنفياا1لأح: (، ٥٩٠)ا/  ١٨٤٣(،ح: ٦٦/١) ١٨٠ُا؛نُا.بمح: 

(س>غضصالأصس؛٤٨١/٣.٠)٨٣٤آ٦(،واللأاكانيح:٤١/١)



^^٩٦٠بشيىتننْ«./ ء ازر محوا اك١ر، ولا يرى فلا أنانت يظن 
ك^لأ: ئع أيى ابنا وسن أثوكر حشا : JU^ا"_أحأتتةامني، 

راثاف.آ رسول تال ت قال حام، بن عدي عن عنحيئمة، الأعمش، عن وير، 
مطرأبمنل٢،ويتهترجمان، ينه لس المامه، يوم صالي ربه رسكلنه إلا أخارثل١، من متكم 

أنا،ن4وبمظر فدنه، شيأ إلأ يرى فلا محه أشأم يظن ^٣، فدنه، يغأ إلأ يرى فلا •يه 
ت ٨٧/ . سلءرْ، تمرة اJارولوبشق يقي أن محكم امتطاع قس النار، ، دسظأااهل؛ 

١٠٢٦أ/شجرة حديثرآ، 

"<•٦٨ماأعدللموبنس وجل، عز اف ذكر ند / الله: رحمه الحسن بن نعئ، قال 
رموله.،لسان وعلن وجل عز كتابه من موصع غير يي الجنة، في الكنامات 

وحسنلهم طويى المالحان وعملوا ائذيزآمحوا ؤ ت وجل عز قال أته به أكرمهم مما فكان 
.[ ٢٩]الرعد: ب ذ١»٠، 

كراماتمن فيها وجل عز الله أعد وما طوئ، شجرة عن الني. بحم، وند 
اليائوت،من النن_،لص علن وجل، عز لربهم نيارتهم من به يكرمهم مما الومنأن، 

ؤينفلرونإليه،مطرإلهم لهم فتجلن وجل، عز الله مزورون الروح، مها نفح ذي 
/طTV•/ فضله. من ويزيدهم عليهم ويلم ويكثمويه، ويكيهم 
وليواللص الملحدين، أعئن به ؤيمخن الؤمن؛ن، أعئن به النه ليبر أذكره وأنا 

•التومح( 

آا/تحاليبن حدثثايزيدبن/ قال: كرجمفربننمداكزيانى، 
ارءنآءن«.)آ(فى)م(،)ت(: محكم،. احد عن »ما )ا(فى)ت(: 

»ثمينظرا.ءؤيطرادل: )٣(ني)م(،)ط(،)ت(: 
والحفى؟ا.•بلغقراءة. )ه(فىءامشالآصل: امتملهأ. )أ(فى)ن(؛ 

متقلأ.يايا قاعترو، طوين* تجرة 'باب ت رن( )ط(، رم(، في )٦، 
نوئه.من نفيا ثاصلا كان إذا جانه؛ ينجب يندنجب • حيران كل من الناصل ت ُاانيبُ ، ٧١

.١( ٧ ه/ الحديث) غريب في النهاية انفر؛ • الثريع الحبس منها، موالقوي ت الإبل من يالمحب 
ايايق.الحديث ني تقدم دمبمه: صحح. اساده؛ - ٦ ٢ ٣ 

.صعيف إمهادءت ■ ٦٢٤

حدث"=؛ي صدوق، القاص، المري، مرلامم، الثهس، أيوالئح، سنعان، ابن ومر لراج؛ ؛ ب٠ 



^^ت،بإمم>بمة

أنالحاوث بن ممرورأ، / عن وهب، بن اف عبد حدثنا ت ثال م_وهبلااارمر، '١ ٦٣٧! 
اضرسول عن الخيري، ممد أبى عن اله؛ثمل؛،، أبي المححدثه دتاج1أُا 

دمم، وآس رآني لن *طويى هال: بك، وامن رآك لمن طوين تال؛ رجلا، أو ه: 
ومااض، ارّول رجل: قال ورم.ي، م آس ش ءارمحلْ، ءم ءاوض، دم 

ا1كنامها«. من يمج الجثت أعل ياب، ، ٢٦١٥،-مالأتمرة الجنت م طوين؟تال: ••ا/ت 
حدثناقال: المزوزى، سليمان بن يحنن بن أبوكرمنمي ؤمحعئ — ٦٢٥/أ/ع"ا«ا 

•'اععر* رط(ت)آ(في)م(، والصوابالثت. ار،با، )ا(في)م(،)ءل(ت 
ومخطأطبعي.اض•، )٣(في)ط(: 

•يمروانمواوى• بن يان الهتثم رأيي ت )ت( ، ؛ي)ٍل( ر٤( 
'ءام•.)أ(فى)ت(ت)ه(فى)ت(;كررءاعرت؛نئط. 

وضعنهمس ابن 'وما ث الخلاصة وتال؛ي ماكٍرر. 'احادث وغير•: احد نال صعق. الهيثم ابي =ءن 
]انفر:-. ٠١٢٦٠^عات مزالراعا، الهيثم•. ابي عن إلا تنم ماحديثه ايوداود; نال الدار؛طم•، 

ُاكقرس)ا/ْ'آأ(،(، ٢٢٢/١والiض)والزان)أ/،آ(، \ه 00صمايعٍنينسنس 
(__T*A/r ،).]والخلأْة)صمآاا(ُءٍرئ

،٣( ٢ ٩ / ر١ ]تترب الرائعة. من ممة، اكري، اللنش، ابومد مد صروبن بن ملمان ام-ءانمت م ا٠ 
وتهوسر،/آا1(،واعاش)ا/مام[.

.٢ْ ■ نندم • حافغل نب، ثمة، وربنالخارث: ص٠ 
'آأام٢ صنة مات العاشرة، ٌن حماد، ثتة، حالي. ام الرمش مرهب بن اش مد بن يزيد ابن خالد؛ بن نيل ي٠ 

([.٣٢٢تهدب)١ا/(، ٣٦٤لتتري_،)A اربدئ. 
صعحه)الراردح:هأآأصآْ\(.ر حثان وابن ، ١( ٤ ٩ / ١ ر٣ الشر ش حرير ابن روا• ثغربمبمه: 
احدورّواءالإي •V• ■الخائن حممروبن •لرض حمتمهرمن : ٢( .٠ ٢ ٤ الزان)آ/ م والديي 

•به ■ • لراج حدسا تال؛ لهيعة، ابن ءلريُ، من كلاما : ٩( .١ ٩ • ر،/ بقواي ش;١^ رالجف؛، ، ٧( ١ )م 
:الآJاني نال ايفأ. مدوي< وابن حام، ابي وابن يعلن، ابي إلن ٦( ٤ ٤ التثرر)،/ الدن م توطي الوعزا• 
٠١٢٤١، ١٩٨٥ح؛ اكص.حة لة يالت زاننلر حغغلودراجء. وء لالتسوامد ني به باص لا محني '،دتال.ا 

وغيرها[. ٣٨ ١٣الخا•ع وصحح 
رواءللخا • • بلها ش الراكب يتر شجرة الخنة ش )أن وغير• الخاري روا• نحا ت هتها محواهد، ل4 والخي.ثه 

٠٢٨٢١^لمح: ُرواّْمريرة، وابي آْأمرآ/اام(ءنانس، ، ٣٢٥١ااخاريني؛ع،الخلقح: 
ماجهوابن واكر،ن-ى، (، ٤ ٠ ٤ )آ/ احد وروا• صعيد. ابي ُءن صعد، بن صهل (ءن ٢١١م٦/٤)٢٨٢٨

ح:ْمآ،)ل/'ْ،ا(ُغيرعم.
٠اعلم واش الح.يّثح، لاممل ؛ ايديث، الشاميللثعلرالأخيرمن أل يلاحظ من 

ءاكان;ب صعيم،حدا؛ ٦.إ،ااد،: 
مكما ابويعتم ونال • حديثه• يكب بالقوي، اليص حام؛ ابر نال الدممض: إبرابم بن زرعا نجه; ا. 
والتعديلالخرج انغلر؛ ّ الحديث، يفع انه ترجمته ي ماكر ابن وذكر ، مأمون' ولا بثقة ليي ٠ ؟ • ان: الي

([،٤٧٥از)؟/واللم•٧(، )آ/آ-آ(،والٍزان)أ/ 



بنزرعة عن الرمر، ننال بن اض همد حدش ت تال عاصم، ين الصار همد أبوطالب 
ا'ا/تأبا يا فقال: طربن هدام./ ذكر قال: عمر، ابن عن ناجع، عن إبرامم، 

الجئأ،في ااشج-رْ •' طربن • تال أعلم، ورسوله افه • قال طربن؟ ما بلغك هل بكر، 
ودقهاخربمأ، بمحا أعمالها س غمن نحت، الراكا يم وجل، عز الله إلا طولها محا بمالم لا 

ناعماسرأ عاك )رإن تيقه.: المديق. كر أبو قال ادذت،اا، كا،ئال طم علٍها يؤع الحلل 
.بكر!(أيا يا الله شاء إن منهم وأنت ي1آةأل4، س مه أمم فقال: الله، رمول يا 

١•  T٢١/ ; تال .إملاء.، الدعاق  ٢١بديناربن هارون بن محمد أبوجعفر سحاومنا ١  ٦٢٦/
/دTV،صِران، بن المعاى حدثنا نال: الموصلي، عمار بن اض عبد بن / محمد حدثنا 

آ'اِتءنم،ذشينمح• ب، بن وغب عن سان، بن إذريسلآ، إياس أبي عن/ 
الآصلممح•ُمرم،،'إددصأ•ت ٢١ا»ي)ت(؛ 

•حان اين ب تكلم متكر، يخر إبرابم بن زدث صن اسبي؛ اوّ ناد <ن الله مد ايضأ: وب - ، ب ً
([.٢٨٨ان)'ا/رالالوادزانرآ/ْآ،(، ]الجررح؛ن)آ/'آ*أ(، 

وتال٠ ت رالدارهطتي معين ابن تال بنداي، نزيل ابي، النالثراماني عاصم بن الخيار عبد م ا٠ 
]المد.برا"/آ،ا([.ُاتفيطآ'أآم. الأبأس؛٠•■ داترئ: اءدوق«، مزم؛: 

نييرطي الرب • ؛٠ • • ر'نالب من»در،ق ا( ١  ٨٧ق )الخمر الكحمءا الإبانة ني بملة ابن ئدا• ؛ ٠١٧٥
.( ١٣)؛/ ٣  ٦٢•٤ الخامثرح: صعق ني ص ومحقن و،. 'د'زإذابن ( ٩٦٤ الثور)؛/ الدر 
تعلتان تيه صعيف؛ إمثادء؛  ٠١٦٢٠

الني.•البا؛ر-يبتن جسر ض-ر*رابر س ٌجمد الأشلاع؛؛ن - ١ 
ابعة.سالص ضعيف، مب، بن وهب بنت ابن الصتعاتي إلياس أبو مبان، بن اللص • إًنادْ دفي ~ ٢ّ 

•([ ١٩٤را/وتهذيب ٠(، " ر١/ ]تتريب 
اتعة، اكا.كبار من نقيه، ءا؛ال.ا ثقة، الموصلي، عود مأبو المنص، الأزلي، ممران؛ بن لنعار ا٠ 

ا/آا<ا([.__)• ]ميّه)آ/هْآ(، . - ٠١٨٠نة 
ماهمت،٠ العاشرة من ، >اغظ. تتة، إ الموصل نزيل ٠ جسر أبو الأزلي؛ ادنزاض فنار ين الله عبد ين جمد م٠ 

([.٢٦٥)اُ/ وتهذيب  i(\UA/X)]تتريب سة. نعاتون وله آه،  ٤٢متة 
(٦٤٧/٤^ءزا.افررفيانمناكرر)دمبمه: 

بين ومب علن مرترقأ اتجري جرثر دابن، ، ( ١٨٦بملة)الخمر ابن نحو• وروئ حام■ أي ابن إل 
ا. شواهد.ولعمه واثرعجيبا، غريب، اهنداٌيا3، كاير؛ ابن الخاففل عنم ونال ما/خ؛ا(، )المير 

الدنياوأبيأبي ابن إلن ( ١٨٦-الأرواح)صْما حادي ني المم ابن عزا، رالحايث • ([ ٠٣٨ ]الضير)؛/ 
بسل علي، بن محمد كلام ص يكون أن وحب الني.، إلن رفعه اولأيمح قال؛ تم نذكره • نعيم 

ابننحعنه نه؛ بن وهبه هومبل هنئا سان بن ؤإدؤيس الني.• كلام من فجعله المعماء هنولأء بعض 
الموصلييني،. بن الناصم وأما محو؟ من يدرئ فلا له التابع أبوإلياس داما ٠ ميررك • ال-ارقُلز، يقال عدي، 
أعلم.وافه رفعهء يمح لا محتذا ومثل ■ أيما فمجهول * عنه الراوي 



جب!؛ق؛تث

-ه - غاطمة بن المحسين بن علي زأى بمنمدرا، كيت ثم ت إدريس نال 
•• اض.• رسول تال ت تال تحدش، أجمع؛ن، 

الاماري.عنير بن منمي بن الصين افه عبد أبو —ب  ١/٦٢٦ ٤ آم 
يونس،بن اف عبد بن أحمد عن الثطري، داود بن امنناق حدسا I نال ، إملاء 

بنوهب عن سان، بن إدريس حدثنا ا.' ةالل صران، بن المعاى حدسا نالل؛،ت 
"•دأق؟افاطمآ" ابن الحسين بن علي بن محمد عن منبه، 

نال•' فال فحدثني، ت الحسين بن علي بن محمد لقيت ثم إدريس! قال 
يسرأن الخواد لأراك،لا"، لويسخر طونى، لها بمال ضزة الثل ض »إن : اض./ رسول م ا/ ٦ ١ 
صتم،راص ورمثها: خس، .زوإ وماما: ورما / بميها. ان نل عام لمارماتت خللها م / ا/ت ٠ ٢ 

نامتٌوبملحازها: ومل، رتجل ^٠١: حللحعت، ويرعا؛ و\حزنقآ ميس وأتاثها ١  ٤٧٢
نم،ذنمران وحغيغها: ومدا٠ودأمحص، وعتر، منك ورابها: أخمر، وررجد أحنت، 

والرحق،وانمن الفل ألهار أملها من وبمتجر ورد، عم من ط'جج : والأج-)^١٧٢
إذبمدثون، ظلها م ، ٨١٣٠فا ببممم، وشحدث الث، اعل مجالس من مجلي وظلها: 

منبملأمل مرفوعة الرؤح فتها قح ثم اتافوت، من حلمت ئنا بمودرن اللاثكة ؛ ٩١٣٠^٠١٢
حزأخنرومزعزيلاا،أيض،ورعامن وحط، مارْر'١، اضايح وجوعها كان ذم، 

عترمن محا ،، ١٣١^١^مر من دلألأ وج٠الأ، وبهاء حنا ٠طها ور ، ١٢١ظر١Jايتذلر لم 
والنز"بمان،٢١ممهمةرْا، واتامت١١٤١^ من ألراحها ^ ١٢^عاJها رياضة، 

وحدسا،.»ح. )٣(؛ي)هل(: )٢(رين،:صايطةمن)محل(. رابوجعفرمحمدا. ر١(في)ت(؛ 
»اإراب>«.)آ(»لإ)ت(: __)؟،(. )ه(اتال،: )٤(، 

 :)J«(،)يثللججاتجوج، ؛ بماو به. عرالعودالذيسئر ُالآكمحوج: االألجوج٠. )ما(فى)م
•تالنهاة)ا/آا'(آ وائتثتارنا. راتحت4 مؤع قي يلح كأو4 زائدتان. والترن والألف ت واكيج 

،ظارا•.)•ا(في)م(،)ط(;»جاءأوم•. )آ(نى)ن(:أساممأ. ر\ِ(فى)م(،)ط(،)ت(:
ماد؛)رعز()ْ/؛هُآ(آ.العرب، للسان الصوف. من الؤ؛ ا،لرءزي؛ ( ١١)

•مهاة،.>ت(: )'؟؟(^،)j(، ٠اuظرون•. >:اا(فى>م(،)ط(: 
•مغضفة،.)ها(في)ن(ث أاووازتأ. )ط(: )أا(في>م(، 

كساته.-إمنادء: ب  ٦٢٦

بمد.رحمته لثااتلإلن داوداشلري: س ابمأ: مه و٠ 
,السائق الخديث في نندم 



قثصث-ءً^^ءً^ء«ء^>?أتبم
ط/ YUYثم ايجائب، تلك نأناخراإلهم والأرجوان،/ المقري الأحمرمية ا1اوذب من ممالحهل 

Y ريفلوإلكم، / إله قنظنوال١؛ ويسزدكم الملام، بمروكم وجل عز ريكم إن لهم• تالرا  /Y ، ٠١
رحمةذو إئن ومعته، كله س ويزدكم ]وئكلنوئه[لم، وتكلمكم ]وءٍوم[لآا، وبمصكم 

ل'ا/تواحدأ صمأ اطلقوا ثم /رجلمحهمعلىراحلته، jjrسنلل٤، ضم، وسل واممة 
سيجرة ممررن ولا صاحيها، أذن ناقة أذن بموت، ولا شثأ، شيء من بموت لا سدلأ، 
صمهم،ظزرص أن كراهه ءلربمهم عن لهم ورحلت م ثمرها أممهملْ؛ إلا الجنة أشجار 

اوأمقب؛تالأجلدربم•
عفنمهفي لهم ونحلي الكل؟(، وجهه عن لهم أمم وصالي، الجارتارك إلى رفعوا فلما 
الخلالحق ولك الملأمص<، رمك الملام، أتت رنا فقالوا: يالملأم، ئثانم الضمة، 
^^يانلأم،وفيءقالجلألوالأكرام،داركوس:إتيأئ لهم فقال والإؤرام، 

دجلعلكا ص دلكوا بالمحب' عهدي، ورعوا ومم، "ثلدا ١^'؛>، بمالي لرما 

٠١  ٢٤٣'و*، قدرلف، خى هJنناك »ا وعلن،١^٠٠'، وجلألكَ وعفنتك وعرتك أنارا"؛ /فقالوا: 
لكَ.كا؛الجود فادن خئك'، إلك'كل أدتا 

أدانكم،نكم وأرحت اامناذة، نوئه عنكم وضمت فد وجل؛ عز دبهم لهم فقال 
روحصإلى افدوار"ااا فالأن الوجوه، لي ا وأءثنم١٢١الأبدان، ؛ ١١٣١ةلطالنال"ا، 

النومأجنيكم لن فإ؛ي أنابكم، أعطكم علي ومحوا شهم،  ١٠ملوبي وكرام، ورحمض 

»تحوْر)\(فىالأصل:اوظروا«. )ا(فى)ن(;
»نممل«.)أ(فى)م(،)ط(،)ت(; •تكلموْ«. )•ا(فىالآصل: 

صممتهإلئآممتهممتأإذا الشيء اروكمتا المال: صاحب قال، إليها. صعتهم اى: يمرعا؛ )٥(أكفنهم 
طريقهمعن صرف ئم بثمرها، تضمهم أيلم. واش فكأنها- مادة)كفتآ/بمب(، ■ ٠ - ■ نفك 
صمهم.وتلثم تؤذيهم ان كرامة 

•يظم•.)ت(: )ط(، (، U)_(f)اثرتها•• )،■(ش)،((،)ءل<،)ت(: 
اماحطابهم، فا-كناب وهذاحطا، والإكرام•. الجلال حق ولي لام، ال'دض، )٨(في)تا(زيادة: 

.. وتعالن.نارك لهم فننال تول: من لدللث، لهوالتالي تعالن، اه خطاب 
ربماوءزتك«.اقالوا: )ت(: وررط(، .٠. ٌالاو>لئ،. ءتالوا: )؟(/،)م(: 

.افااعلالا< )ت( )ط(، وفي .٠، •وطالما. نر)م(: ١( )• 
•اغنتم«.)أا(في)ت،(: •أنمنملي•. وقبر)ت(: •نمتملي•، )لا(في)ط(: 

•أفضتم•.)ت،(; )ط(، (^،)م(، ١٣)



وعظنة، ٢٧١٤٠وعلن وجلالي، وءلوإي وكرامحي، رحمتي بمدر ولكن أعمالكم، بمددرا، 
أيهفي بهم النفنز إن حى والنوامج،، واييايأ الأعالي في يزالون ذمار'آ، ّاهاالي، 

^ركربهم لهم هال أنائ، يوم إلى اشعزوخم/ ضجمعاكداسل،،ممحسهاأا"ا/م 
ما'كم ١٠لكم أوجبت هد لكم، بمص  ١٠يدون ورضيتم أ،ايكم، / م  fjMلمدومالي: ا/ت ٠. 

وعبالذي ربكم موامب إلى فانفلروا دكم، ١٠أصه ضرت  ١٠وزلتكم بكم وأ-محت ونمتم، 
ذهب،ص أوانها ئإذا والزجان، ر ا' س مب وعرف الأعلى، الرمق م شاب فإذا لكم، 

J./TUr  أبوابهامن بمور نور، / »و ومحابرهارْ، ئ'سرق، متدس / وقرفها ياقوت، من ومررعا
علنأعلى في فاهخت بممور فإذا الدري، الكوكر »ثل صده الشمس فعاع ثور، واغزاصها ١ • ، آم، 

سالنمور تلك س كان فا الأبصار، ممننت مخرما أنه فلولا لورعا، ، ٦٧^ايافوت من 
فهوطروم،الأحمر، ال-افوت س •نها كان ر.ا بالخريرالأبجض، فهومفروش الأمحض ايافوت 

كانوها الأخضر، بال1تدس فهوهفروش الأخضر الٍا،وت من •غها كان وما الأحم، بالنمري 
والدمبالأخضر، لألمز'ن نبوه أصغر، بارجران فهوطروش الأصفر، النافون / س محها آ،/.ع 

الأؤلولَاامن وقرفهاقاب اخوعر، بروجهاوأركانهامن اليضاء، الأحمروالنمة 
الأبتض،ااٍاءوت س براذين لهم فربت عزوجل، ربهم أعْلاهم  ١٠إلى انصرفوا فلما 

نلكمن بريون ، ٨١٠٠٤٢وبد،تهم كل محل امحلدون، الولدان يحبها الروح، فيها محغؤخ 
مفروشة/ مررجهالاّا واياقوت، بالدر مطومة يهاء، قده من وأعنتها لجمها الرادين، ا/ت  ٠٦

والإمشرق.يالمطدس 

*ئاذمحمإلى الهوا ممنا البمة، رياض بهم وتطوف بهم، ئزف الرادين تلك بهم فانطلقت 
وبهشوعموبمافحوهم، ليزوروهم يتتطرولهم / تور من منابر على منودأ الملائكة وجدوا ن ا/ ٠ ٣ 

بماكي(>وجل.
 /r ٥ t • ءاوجل، عز ربهم عليهم ،؛* ١٠١نطول  ١٠جمح فيها وجدرا نمورهم لحلوا فلما / ١

»ُلأ«.)ط(: )'أ(فى)م(، ادلأ.ن)ن(. )•ا(».لكنى«: ,اقطة.ن)ط(. را(ءفدرأ: 
امابرا.)ه(فى)ت(: امن،. )أ(»ي)م(،)ط(،)ت(; 

وش)ت(;•ذابسأ، )ىتي)ن(: ايزموأ. )ا-(ش)ت(: 
•داكه مخالف—٠ ين تمنعه وحتى، الفرس أنف، عض نكون اللجام، م حديد رح(الحكنأ؛ 

»مرجها«.)ا،(ش)ط(،)ث،(:)ا/<آ؛([. 
(١ ت]١^٠ عته■ ؛مس إذات عته وطوو عته، ت"طال يمال المى. رالؤ؛ل ، الJهلارل٠ ت في)هو( ( ٠

jU  ،أ(آ.١ ٤ ول()اا/ لجة)ط الرب



ذواظجعان ج؛انلأا: أرع الأمور يلك من ثمر كل باب على ؤإذا ٢، ١ عاوا،ل ونثرا سألو0 
وحولزوجان، فاكهة كل س وفتهما ماحتان، عجان فيهما مدنانتان، وجنان أغان، 

المام.م أممورات 
رمحمرعذ نا وجذثم هل عزوجل: ربهم لهم قال وامشرزارهم •غازلهم ئرءوا فلما 

يرضايقال: عتا، قارض ربما، رضيتأ محم، قالوا: ربكم؟ ممواهب أرهنهم قال: لعم، قالوا حقا 
صناءلكم، عبا فهبا علاتكى، وصافحم اي، وجهي إلى وطرم داري، حلكم  ٢٣٣

•نمريملْأ ولا ب يس نجذور، عم 
الذي٠ شكور سور ربما إن الحزن صا أذهب الذي لذ الحمد وقالوا ؤ قالوا: ذلك سر 

ط؛ ٢٧١[*. 3:٢٠.٣٤اءلر ] ه/ لنوب فها ولايمسا نم، فيها يمننا لا فض من دارالمقا•،؛ أحنا 
أ/ا'ب'"ا]وءل'اا Jغضهاواُما. يمدق ^؛١ الآحسارلا'، هندم الننٍن:/ بن محني ، ١١٠

١^٢ ٦٣فمن / ، واحب، بهنذا فالإيمان وجل، عز اض يرون اخلومنتن أن  ٢٨القرآن؛يتنلظاهر 
كدبومن والاحرة، الدنيا في الذ ساء إن الخير، من حثثت أصاب فقد ذكرنا، بما آمن 

وْنكثرفقدكثر، ا، الآخرة١٩ش محئ لا وجل عز اض أن وزعم ذكرنا، محا بجميع 
يه.الإبمان عليه يجب مما كمحرة بامور كمر ا فقيل'١ به-ذا، 

.اض ثاء إن الكتاب هندا غير كتاب ني الحهمي به يكذب ما جمع ومسين 
ممنيترددون غيهم في فهم الشبنان عليهم امنحوذ من بعض اعترض فإنل*ا 

اا-أنات«.)آ(في)ت(: )ت(. )ثل(، من)م(، ّاأنملة را(ارعاوبم«: 
•تشص«.)ط(: 0(فى)م(، •س«. )ت(: )ط(، )مفي)م(، 

والقردانلالراغِ،ص)-ا/:ا(.كناشالهاية)ما-آ(، م. وط'\: »مرير«. )ه(ش)ت(: 
مضلؤع.ولا ؟تنص ليس عُناء أي: هنا؛ رالراد 

».ع«.)ت(; )ن(، )'\(فيالآءل، •،1ذْالآحاديثإوالآخار•. )ت{.■ )ط(، )،■(ني)م(، 
>افىيومالقيامة«.وفي)ت(: انيالقيامهء، )ٍد(: )٩(ني)م(، • 'اتين" )٨(في)ت(؛ 

من)ت(محاأنملة ! ،انماو،ا١( )• 

رحلعز اش با0 الإيمان باب محن أحاديث ثلاثة تعالن)ت( اه وجه إلن بالتغلر ■يق 
٠٦٤١، ٦٣٨الأيتام: نم، م الذكور؛ الآظد.ث وهي هدا١٧^٠ 
؛،•\\ ممض.ء المنن اص، ث از.•ت،ر.صال, اف ك،• 

اصوصاحِج أيحل هنا •(دًه: 

اهنني فعمئ ذكرها، التي اكلاثأ الآحاديث، اف والمعح: هنهنا. 
محابفي كما يضحك وجل م اه يأل الإيمان باب في انمعح مربعها 

،]،؛.واه١٠الورات؛ن، 



 /T ،الؤ ؛ وجو اض-عز/ بقول واحنج الآ-؛مة، في يرئ لا . وجو عز - اض أن زعم ١ ٠ ٧
اضإلئ النظر فجحد الآن*ام:أل[، ] ب البر الكليم وهو الأبمار يدرك وهو الأبمار تدرى 

الأية.لهندْ ، الخطآأ١ يتآؤيله - وجل ز ع- 
خمضهاكرآنوجملهالخجضجاهل، يا ك:/ فل •اا/ت 

هوياجهمي، يتأويلسهامنك هوأعلم وحيه من عليه لماانزل بالبيان وأمره حلمه، 
بهبثمِدا ما عنه دمبإنا الفنرار، هذا عزوجركاترون ربخم ارإئمحزمثرزن لا: ذال الذى 

عندالمحاح الأحبار من له، ذكرنا تميم ما حب علن دجل عر ربنا كرامة من 
منبعدهم ومن بعده، - كبمك الصحابة. لنا مر ثم العلم، 'أا اهلل"من الحق  ٢٢أهلل

٧٥  /T عازنمروه / ، [١٤  ٢٣. ٢٢: تالمامة ه ناظرْ ربها إل ٠ ناضره يوس زجره ؤ ; اكابعين د
منبه احتججخ ما وبشير القرآن يتمير وكانوا وجل، عز اض وجه إلئ ٢ النفلررْ 

منكوأهيئ منك أعرف ه . ٠ الأبصار. الأبصاروهويدرك تدركه لا ؤ وجل! عز نوله 
ااا/تسلأ./

تيونس ] ب وذياده اننش غوا أحللذين ؤ نمالئ؛ الله نول لنا نر والني. ر* 
-.؛؟!؛؛، - صحابته عند وكدا تعالئ، افه وجه النظرإلن • الزيادة وكانت، ، [ ~٢ 

بالنظرالني. عن الصحاح الأنصار تواتر *ع به—يا، الص أهل ناسننل٦ا / أ/هل«ا 
اليالأية بتآؤنل وكانوا نول، أحسن العلم أهل ويلها وجل، عر اضل٧، وجه إلن 

•جهس*ا يا منك أعلم الحمح، أهل بها عارصت 
.الأبصارؤ<؟ تدركه لا ؤ I وجل عز قوله تأويل فما قائل! قال فإن 

تحويهولا ار، الأمبه ثحبل لا ت أي العالم؛ أهل عند معناها لهرم؛ت نيل 
الرجل:ينول كما رويته، في سكون ولا إذراك، غير من يرونه وهم عزوجل، 

يقولوكما يدركها، ولم ، الماء لأكل بصره يحهل ولم >، صادق وهو الماء رأيت 
يحطولم البحر، كل ٢ بصرْر؟ يدرك ولم صادق، وهو البحر، رأيت، الرجل• 

،سجمحاعلأ.)^آفي)ت(: ٠الخاطمأا. )ت(: را(فى)ط(، 
،بالطر•.)؛(ني)ط(: )ت(. )•آ(ص:َاثلأس)ط(، 

اوامتغتزا.ت ر)ط( )٦( اتطمن)ت(■ >النجتن؛ ماض )٠.♦( 
انطةس)م(،)ط(.: )ح(الهااأوجهاهأ. )ط(: )٧(في)م(، 
نيادة;)ت( )ط(، ور)م(، ، بمرْ• يعٍطه رولن ت وني)ط( ، ممرْ< يحطه رولم )ه(؛ي)م(ت 

•وعرصادق•.



أيعقل كنت إن ، العلماء مرْ منكدا ، يبهرْ 

 Y ٤١'محمد/ حدثنازمربن ت نال ، \مملي' محمد جعفربن حاومظ ٠ ٦ ٢
بنأرأساط  ٢٢حدثنارت  Jliالمنال، طلحه ين لءمرو[ل١، أحبريا تال ؛وزى، ٣٠١١

رآهولمي ؤ ت ، ]ءنهما[ر اض رصي هماس ابن عن عكرمت، عن سماك، عن مر، 
٠١ ٠ T/ ;/ ذلك عند رجل ممال ، وجلل٤، عز ربه رأئ الض. أن ت آ  ١٢ت الجم ت ب أخرى نرلذ 

عكرمة:له نقال الأبمارب، وعويدرك الأمار تدركه لا ؤ رجل: عز اض نال أليس 
آنئنارسلْا؟!».تال: بالئ، »أوسترئاس؟تال: 

ندقاأبو،: ٦٧٧^محأ؛وبداشنحند؛نمخلد*،انمثار، 
•اخرا،.رط(: )آ(في)م<، رالخوابالب. »ءمر•، )ن(: )ا(فىالآمل، 

أسا.)يوسص\لأ)ت(: 
ئالمرعنه ررئ ءومن ت كثير ابن الحافظ نال • العلماء أقوال من الراجح هو كما بالمراد الروية هنده )٤( 

وذمات تمسره في البغوي ونول • يقء - الصحابة عن شيء ذلك في بمح لا فإنه أغرب، فقد 
ابن]مسير أعلم. واث • ظرا فيه وعكرمة، والحسن أنس وعونول • • ■ ببه رآْ انه إلن حماعة 
^بمرؤيةاJيهربهJلةالإمراء،([.وابن T،T/Uكير)

-كق، - الصحابة من جماعات خالفه وقد والخالق، السالف من جماعة ااوتايعه ت كبر ابن اذففل تال 
١J آأ)^Mعيرؤةاش.ثَلضلأ0ضوبي: ضوشمب١١س٦٦

مواد،الإسراء للة ريه التي. رؤية ملن الدالة الأية اما اكانثة. عابمابمرة اث حلته التي صورته 
اعلم.واف [، ١١الم:] ه رأك،  ١٠الغزالاكذب ؤ : تعالن قوله مي 

من)م(.طموص الجمتض; بض ما ٠( _ )٠ • 'ترئُ )ت(؛ )ءل(، )ه(في)م(، 
•موصعه غير ثي وهوإدراج محدء، افه ُإأبوعبد • إصاية رم( ؛ي )٦( 

٦٢V.إ-؛اه٠:حن-
رمندءمّا،. ٦٩مدمفيح: ممطرة. عكرمة عن درواثته صددق، وهواين-مبا نمالئ: ه: م٠ 

فينندم أوهام، له عائد، صدوق، وهو - التخرج في كما ٠ حزيمة واين ١^٠^٠^، عتل أبان بن الحكم تابمه لكن 
.٥٨٨ح: 

الثامنة.مجن ينرب، الخطآ، كير صدوق أبونمر: ؤيتال: يوش، أبو الهداني، سر: ين اّباط فيه: ر٠ 
([.٢١١وتهد.ب)ا/ (، ٠٢س)\ا

منبالرفض، دمي صدوق، ٠ جد• إلن ينسما وند الكوفي، محمد أبو القال: سءة بن جنآد بن صرر و٠ 
([.٢٢وتهذيب)د/، ( ٦٨أ/ ]تتريب) .  ٢٠٠ ٣ ٢ منة مات العاشرة، 
•حناد■ حدثناعمروبن فال،: كنيبٍ أبي من»لريق ْ( ٢ / TVالضير)في جرتر ابن ردا• دمبمه: 

بنالحكم *لريق س ل(-كلأهما التوحد)ًُاخه في حرية وابن (، ١٢٩٠)ه/  ١٢٢٧٩اكر٠ديح: وروا، ١ يه 
•الوجه" هنذا ن غريما 'حن الترمذي: لقال، نحو•. ماس ابن عن عكرمة، عن ابان، 

صحح.-إساده: ٦٢٨
.٢( احمد)ًرإم1آ للإمام اتله مأبوداودني روا• ٌضبمه: 



>صءًء—ًءءءد£ثثصث
بحديثحدث رجل يي له وقيل حنبل. بن أحمد سمعت I قال السجسناتي، داود 
فقال:الآحرة، في  Isغ لا ونل عز افه أن بمي - ، \ذنإولأ١ أبي عن رجل، عن 

ررأحزئاضهثوا«لم./ثمغال: الحد؛ث((لآ،، شَيهدا»لعناممهمن 
دإ_باب

يمتثكوجو عر اش إن / الإيمان ن ا/ ■ ٤ 
الثوومن لازان_اد ؤإياكم اممه ولمنا - اعلموا اش: رحمه الحسن بن نحمد قال 
وصفهومما وجل، عز ه نفبه وصف مما وجل عز افه يمنون الحق أهل أن - والنمل 

ممناء العلمِمدهب وهندا •. خصه ا. ر الصحابة بهل٤، وصمه ومما اممه.و، رسول به 
وجلعز اض أن به; والإيمان له، التسليم بل كيف؟ فيه: يقال ولا يبتدع، ولم انع 

صحابته.وعن المي.، عن روى كدا يضحك، 
الحق.أهل عند حاله يحمد لا من إلا هندا ينكر ولا 

العلىبالله إلا قوة ولا للصواب، الموفق وافه ذكره، حضرنا ما منه وسندكر 
Iالعظيم 

بنإسحاق/ حدس١ ت مال الفنيابي، محمد بن جعفر أبوبكر حمدينآ — ٦  ٢١ْ.١ ٢/٢

الخمر.ويشرب الحديث ني يكدب لكف حان؛ ابن قال ت الخزري منهال بن الجراح • العطوفء "ابر ( ١١
،٤( ٠ ٥ الك-رئ)U/ لالدمات هد. ١  ٦٧ّة مات تركه. ض الإحماع حجر ابن الحاقن! وذكر 

)ت(.انطمن>م(،)ط(، )آ(»الحقيث«: والاوان)آ/\،بم([. (، ٣٩٠والزان)ا/ 
غتاثمحمد الأساذ! حممه الذي الأحر؛ في وجل عز اض وجه إلن بالنظر يق الممد كتاب نهايه هنا ( ٣) 

.)م( من اتهلة ا؛هاا ( ٤ ) الحنباز. 
لألهاأمررترنيمة.ه؛ رسوله به اووصفه ه، نفيه إلابماوصف نمالئ اض لاممون الصحابة ( ٥ ) 

.صحيح إ'اسادْت ء ٦ ٢ ّ 
.١ ١ ٧ ت ح ر تقدم . ثّت ، ثقة ءءسىت ين ءس و٠ 

،( ٣٩)n/  ٢٨٢٦الحهادح: ني الخارى ودوام ٤(. •٦ )آ/  ٢٨وءلأح: i١ني مالك الإزم رواْ تخريجه: 
واوِهقيفيالأذ dl^U/r)UrTواللألكارح: (، ٠٣٦ئنمًارسنيالرئضارس)صْ-أ0، 

٠٢٤٤)أ/السند في أحد ورواه • به • الزناد• أبي عن مالك، طريق من جميعهم : ٢( ١ ٦ رآ/ والصفات 
انيوالنر\/ع1(،  ١٩١;التاJمةح في ماجه وابن (، T١٠٠٤/) ١٨٩'; الإ٠ارةح في ومسلم (، ٤٤٦

طريىمن جميعهم : ٦٣١والصتم،فيح: (، ٢٣التوحيد)ص؛ في حزيمت وابن فيالجهاد)آ/ااب(، 
طريقمن  ٦٣٢فيرح: والمنقح (، ٢٣>ص( اكرحيد في حزيمة ابن ورواه به. • الزناد. أبي عن -يبان 

=الإ٠ارةح: في وملم ، ٣(  ١٨رأ/ المد ني احد ورواه ؛٠. . عنأبيه• الزناد، انح، ئ ب-الر-مز، 



عنأنس، بن مالك حدسا ت قال بنعيئ، معن حدثنا ت يال الاصاري، موسئ 
إلىتعالى اش قال: الني. أن هريرة; أبي عن الأعرج، عن الزناد، أي 

ثممنتل، الك سل م هذا قاتل البمة. يحل كلأهما الأحر، احدمما شتل رجلن: 
متثهدء.اش، سل في (فاتل القاتل، على مالي اش ؛بمرب 

نال؛البغوى، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد أبوالخامم ئوتنا —  ٠٦٣
الزناد،أبى عن انس، ين مالك حدثنا I قال الزبيري، اف عبد بن مصعب ، ^iJ_؛١ 

إلضوجل م دبما ارمحك قال: س اف رمول أن هريرة; أبي عن الأعرج، عن 
؟/مْ.االك بموب ثم يقل، الك سل هذافي قاتل/ ايا، كلاصايدخل ^لامحر، 

متشهي«.اش سل م ئفاتل القاتل، على عزوجل 
ابناوعثمان وأبوبكر راهوية بن إسحاق حدثنا ت ئال الفريايى، واضر، -  ٦٣١

عنالزناد، أم، ال-وري-عن فيان-يعز، معن ح-لقاوبح، ؛ نالواني أنج، 
^كاشءزوجلإلىض-فلنال: ه م، عن ،/-V، أنج، عن الأعرج، 

اشثم؛توب، متذهد، مقل، اش سل م عذا يقاتل الجنل: يدحل كلأهما الأخر، أحدهما 
Jr/TVU/ . متئيد، الك سل م نقاتل مغم، على،انك، عروجل 

قاد:ا*لحزاميلى، المذر بن إ؛رامم -نمي ئال: 

•الخزاص،.)آ(فى)م(: •حدنا". )ط(: )ا(فى)م(، 

سجسيم ; ٦٣٤والشنيح; راليهنيفيالأت،واست)آ/أاآ(، )م/ْ'ْا(،  ١٨٩•= 
■؛، • *رم؛• م ص صام، ص سر، ص الرزاق' ب ُلرغ 

صحح.ت إمحئاد• - ٦ ٣ ٠ 
الربيري،اش همد ابر الأسدي العوام ين الزئير بن اه همتي بن ثايت ين ممعب ابن ؛ ٠٧١همبد بن ممب م• 

وتهذيب(، T٢٥٢/ ر ماتصةآُّآآ،و، مزالعاشرة، واذا1سث، عالم صدوق، بغداد، نزيل الدني، 
السابق.الخديث في من بن معن تابعه وتد . ١(. ٦٣/ ١ ٠ ) 

السابق.الحديث في نندم تمبمجه: 
■ ٦٢٩• ت*مجح في تقدم وهخويجه' • صحتح إمقادء؛ -  ١٦٣

صحح.

بغداد،قدم لما حنظه تمر صدوق، نريش، هولن المدني، ذكران بن اش همد الزناد؛ ام ين ؛ ١٢٣^مد ع٠ 
)ا/هما؛(،لتمري_s . صنت وصبيرن أرع ول ه ١ ٧ ٤ سنة مات فمحمد، المدينة خراج ولي ، نتنها وكان 

وم؛نضتحافىالأحاشثاسم.وتد-ابعهسمان، ([. ١٧٠وتهديب)آ/ 
منصدوق، ابرإنتاعيل، المدني، نولامحم، ا النبي مسلم بن إننامل محومحمدبن لد؛كت ام بن ا٠ 

=داود تابعه وتد ([، ٦١ره/ وتهديسر ، ( ١ ٤ ٥ رآ/ ]تتريب الصحيح. علمن ه ١ ٨ ٠ منة مات الثامنة، صغار 



ا|اءش|ينتكتاو\_/ 

الأعرج،عن عنأبيه، الريال، أي الرحمسبن همد عن أبيلا،ضك، ابن حدسا 
أحدساقتل رجمن: إر رجل عز اش )رنضك أبوالقاسم.: تال تال: هريرة أبي عن 

وجلعز ؤوب/اش لم تتشهد، تقل اق سل م هذا قاتل الث، داخل كلاصا الأخر،  ٢٨ ٦٠
تقل>آ(،تتشهدأ.ءاليىسائتم،واتلمسلاش، 

t /T  ْ تال؛الصوفي، الجثار عبد بن الحسن بن أحمد اممه عبد أبو أ'خبسرأا _  ٦٣٣ر ١ ٠
الأعرج،عن أبيه، عن الزناد، أنح، ابن حدثا ت نال ، عمروالضمح، بن داود حدقا 

أحدهمايقتل رجلحن إلى مالي اش )امحك اض.: رسول قال قال: هريرة، ر عن 
وجلعز الله وبموب فتشهد، ٠متل اش سل م هدا بماتل الجن: يدخل كلاهما الأخر 

تتنهد(.تقل اش سل م نماتل ملم هذا على 
أحبرثات قال راهوية، بن إسحاق حدثنا نال المزيايي، صبر، _  ٦٣٤

اضرسول عن هريرة، أبي عن مب، بن همام عن معمر، حدتنا قال: عبدالرزاق، 
يدخلوكلأهما الأخر،/ أحدهما قتل رجمن إلى وجل عز الله »يهحاك ال: ن.،  ١٠٠٠٨

الة«.
J»/YVA هشيمحدثنا قال؛ ثية، أبي بن أبوبكر حيثما قال: الفزيايي،  ١١٠٢٢١—  ٦٣٥

-ترنعالخيري/ عيد - أبي عن عر،أ؛ي،الرداك، أ-؛تننامجانم، نال: بشجر، ابن 
)آ(عحازوغبمس)م(،)ط(.اتطةمن)ط(. ر١('ابى•: 

■ازلي الخديث م كما اكمأ همغرو "ابن 
• ٦٢٩دمبمبم:ت؛دمفيح: 

صمح.-إمتادءت ٦٣٣
شتوخكبار من رم -، ٠٢٢٨ّنة مامحت، العاشرة، محن ثتث، العدائي، ائوسالمان انمم: ضور ين اود د٠ 

وتهذيب)آ/ْا<ا([.(، ٣٣٣تتترب)ا/ملم. 
•اّآا■ عدمفيح؛ٌمه«بم: 

صحح.إمتادءت - ٦٣(
.٦٢٩د،مبمم:-مدمفيح: 

.إ-ئأد«:صعغفق ٦٣٠
١٠ ٢ ح: ش نندم • ابديث لص صعيد؛ ابن رم نجالدت يه ق٠ 
لمس_،سالراعةا نهم، صدوق، كريي، ، الإئاتح، الهداني ثوف يى جم ^١^: شجه: ب: ر٠ 

را/ْآا(،وتهدم،)أ/«آ([.
والأسماء م واوِهقي ، ( ٥٣رصْ الريس بثر يلن الرد رالداري؛ي •٨(،  ١٣)اح-ا روا0 وغردس: 

وابن(، ٧٣/ )١ ٢ • • ح: التيمن ني ماجي ابن ورراء م؛~م طريق س جبهم (: ٢٢١\مف\ت)آ/
.بم.•آ0را/لأإأ(ءن>يق،جالد.ا;يءاًمفيانح; 



^n>——^

اارجلإذاىمسااولص،سساشئركوثرإض: قال: الحدث.، 
.لسو^اصعوا إذا والقوم ، ٢١صتقواإذا والقوم 

بنالحسن ا أحبرJا١٢: نال العaiار، مخلد بن محمد اف عبد أبو ح،وسا .  ٦٣٦
عنالوداك، ايي عن ممد، بن المجالو عن بشير، بن هشيم حدثنا نال: عرئة، 

الشامة:يوم إنهم وجل عز اش نضحك »ثلأثة قال: س، الشي عن الخيري، مبد أبي 
١•  ٠٦أ/ ليدو*. صموا إذا والقوم للختلأةل'آا، / صموا إذا والقوم بمش، اليل س قام إذا الرجل 

حدثناقال: ، العلاء بن محمد أبوكريب حدثنا نال: امJاش، وأ'خارنا —  ٦٣٧
الآكود،وأمح، مدة أمح، عن إسحاق، أبي عن حدقاإسرامحل، تال؛ آدم، بن يسم، 

جدفم قام رجل صادإلدجل؛نت اش *بمحك تال: -، عود مابن يض اث. عبئ عن 
اتحديفانهزمهم، ودجل إنه' الدعردجل فمعك بملي، قام تطهرثم مح-ام وأعك االءر^ 

ااسهادة<<.صالي اش رز؛ه حش ولت اًحابه، 
٦٣٨X،jG^— /ا/نقالل٤،: عبدالحميدالوامش، محمدبن بن عبداش أبوبكر.ْ

٠١  T٠٧/ بن حماد أحبرتا/ قال: هارون، بن حدثنايزيد قال: الوراق، عبدالوهاب حدثنا 
«حد'ط«.)أ(في)م(،)ط(: •تياكلأة«. )ا(فى)م(،)ط(: 

 ،)،(،y)الإ-ناد.جمح من ص)ت( 'اقطة )أ(ااناو<•؛ الصلاة•. ،؛ي )>ل(: )"؟
—اض.١١الحديث ني تخريجه مع * JUالكلام نندم ضعف. -بمد،ت  ٦٣٦
حن..إّطد«; ٦٢٧

ومر: ١^ ايي وردمقروتأ.ع ص ، ٤ ٠ ٩ : فيح تقدم عري. مابن ايه من بمع لم محي'؛: ام د٠ 
ُناكايت.مغول، مني، بن صر لتل: ابنّمد• ءوبّونل: ان ء-صاناد اوا؛ن ءامر ب-اش؛ى 

وتهدب)أا/'ااآ([.]م.ب)أ/آ1إ(، عريوضر.. مابن من روئ 
■• إغزابل 'لريق عن لف( ■منانياليلة المربي)صْ'آْاصن الردض ني الدارم روا• 

نلأم؛نثوماص.مومفىلأبوالاحوص: وموخطأ. ■ الأ-مص ابا مدة ايي بدل جعل إلاال ؛٠• 
واش. الصحابة من أحد عن ولا معود ابن عن يروى لا ه- ١  ٧٩منة ترم ايايمة، اليتة من -  ٣٢٨ت ح 

أعلم.
,صعيف ءإٌطدءت  ٦٣٨

.٦٠٥ح!م -مدم متابعا هنا له أجد ولم ، النابعة عند منرل-يعنى ءةُس• ين وكح • ته ي٠ 
نيدالدارس ، ١( ١ / U احمد ررراْ • ١( )^،U( ١ •  ٩٢م-ندءح: ني الطالي ابوداود درا• أخم.بمبمهت 

ح;اث يي يامم ابي وابن ، ٦( ٤ / )١ ١ ٨ ١ ح: القيمة ني ماجه وابن ، الربي)ءسمأ"آه( ■ض الرد 
والهي،(، UYY(Tl/rواسشح: •م)صأ؛<، ^ساتح: 

بنننال 'لربى من جبهم ؛ ( ITAA^y)•الحجة ني والاصهاتي ، ( ٢ ٢ ١ رآ/ والممات إلاصما، ني 
.٠< . . صالمة 



كتاسا|شسة\سك 

العضر١؛،رزين ءنعمهِش __، بن و؛يع عن بن/عطاء، يعلن عن سلمة، فا/ت 
قال:، عٌِْرآ،" درب حادث يلط س وجل م دبما راضحك اف.: رسول قال نال: 

مننعدم لى راممء،قلت: قال: وجل؟/ عز الرب أويضحك اف، رسول يا قلت؛ ٠ْ/ع 

محمدبن زمر أحبرثا قال: المستدر، معصمي بن جعفر حماوتا0 —  ٦٣١
•؛سنمة بن حماد : قال اللاحقى، عثمان بن عر أخبرمحار٤، : قال المروزى، 

أنالنثثر رزين أبي عنلْا عدمي،/ بن وبع / عن عطاء، بن نعر حدقا نال: ^ ٨٧٩
الأبوفموجلسمحوطبادِهِوربِنيِْ<ا، ال: ناض.، رمول  ١٠ ٠٨٨

منئندم ^٦٢ رانعم، تال: وجل؟ عز الرب أويمحك اض، يارسرل قلت: رنين: 
خرأ«./بملحك رب ا'آا/م 

إبراهيمأبناء ؤإسحاق ءمرلتم١؛ حدقا قال: داود، أبي بن أبوبكر حاوتتا —  ٠٦٤
عنزيد، بن علي عن - سلمة ابن بمي - حماد حدقا نال: حجاج، حدسا قالا: 

ثزات؛ماقطت ( ١ر 
غيرتقولك؛ من الاسم، •والغ؛ر! النهاة; في نال حال. الن حال من وانتتالها نيرالحال بمي•  ٢٢١

الني،
.٠حلJنا، ت )؛(فى)م(،)هل( جماعة،. حدثتا٠ اكثرق، ءولهأاوا)ّآ(فى)رّث،(زيادةت 

و»يرط،ذئادة-لبطينصة•'ءنترضاسر•، )ط(: )ه(في)م(، 
السامة.ا،لواققلارواية الصواب،ولعي ^٠، >انلت،; )ط(; )م(، )٦(ني 

تصمح.علامة ويعدها الأصل! ءامش في )٧( 

اض.سح،د.إياد،: ٦٣٩

حفي تقدم • ممة الألآ-ض: ماز ين كلي ر٠ 
.السابق الحديث، في تقدم تخريأبمهت 

.صعق إمئاد،ث • ٦٤٠ .صعيف اسد،ت . ٦٤٠

.٦ ٠ ٧ ت ح ني عليهما الكلام تقدم صعنان، حدعان. ابن وهر ريي. بن علي وتالميده القرفم: عنارة يه: ف٠ 
ابننال •شاذان، ب أ الموف١^؛-^؛ زيد ين ءس معد ابن وهو إئوابم؛ ين ق إن، ■' ب ر٠ 

توفي٠ الثفاتء ر ذكر0 حبان ابن أف مع وغراب مناكير ءله ت ان اللمفي الحافظ وتال . اصدوقء ت حام أبي 
([.٣٤٧/١(،واد١ن)٢١١/٢صوسل)

ولهدا• آمأ له الترحم إنناق بأخيه عثرونا ورد لكنه ترجمة، له أحد لم ؛ ^١٠٣ين هممر أخره• ب و٠ 
فيصحيحة شواهد أيضا وله . ٦٠٧نيرح;عايها الكلام تقدم صحيحة. كثيرة متابعات - صعقه .ع الإسناد. 

. ٥٧٥ ; رنم الصسحة ني الألباني صححه وتد الباب، هندا 
هناكوتخريجه ٠ ٦ ٠ ٨ رنم: نحت الصنف ذكره طويل حديث من تعلعة الحديث هندا وضأيم: 



تمال؛ه، اض رسول أن الاثعري؛ مؤمن أبي عن عنأبييردْ، اكرش، عمارة 
الإاذأ«.نزم عزومرضاجا زيا ه ررشش 
١٠٠٩٨بن زهير حدثا I قال المنير، منمي بن جعفر أبوالفضل —حدق ٦٤١/
عنسنمة، بن حماد حدثنا ت قال مومئ، بن الحسن احبرثا قال; المروري، محمد 

قالتمال: موس، أبي عن بريم، أبي عن المرئي، عمارة عن زبد، بن علي 
اسن،سافر أبغروا ربمول: ضاب، وجل ١^٢،عز  ٢١لنارراشش اف.: رسول 

ت'٨ ٩ أونمرانا،./ يهودا النار م ^ ١٤٠جين تمد إلا أحد محكم لمس فإثت 
قالIبردةر'آ،، أبي بن هارون حدتنا تمال؛ داود، أش بن —حدتناأبوكر  ٦٤٢

'٦١ • ٢' ربيعة بن علي / عن ، المللث، عجي بن إسماعيل عن الخماض، أبويحين حدثا 
الممال: الكوئة، محقي.نى طالب. أبى بن ر،نف'عر كنت قال: ص، 

ثمظرإرًض،َ،إلأك، الدنوب، يغفر لا فإة ذنوض ل اعفر إكهإلأآنتلْأ، 
:ّاُطت.س)ت(.)ا(»لمااا

•ُرءارونينبردةُأرط(؛ رم،، في ، ٣١• )خ( حرف بعدها ت الأصل هاص في ، ٢١
أهلالمرة:نيلاسمير:،اكحراع،، رأ(ءاثوءفيالأصل: 

•([ ٩٩الباليان)آ/ معجم ل القاتل. إلئ وئضتاف الأمم بهنذا تش محال وبالكوفة المثيرة. 
ال«سحاكا٠)ط(نيادة: (في)م(، ٥١

.٦٠٨;فىح ٌربمه ّع وتقدم • صعيف إّغادء■ - ٦ ٤ ١ 
حن..إمناد•:  ٦٤٢

،( ٧٢/ )١ ]تنريب ّادصة. المحن الومم، كير محلوق، الممحرات ام س اسر ب زن إحا،م!ل ■' ب ٠ 
وانظرالتخرج.. ٦٤٥،ح; ٦٤٤كمارح; إمحاق ابر تابعه لكم • [ ١٢٣ ٦ / ١ ل وتبمذيب 

]تتريببالإرجاء٠ درس يخش ٠ صديق ■ ارحمن ب الحميدبن مد بمٌءا'بانجا• ام • ب د٠ 
١بوضكافىسثالتالي٠تابعه وند ([. ١٢•وهذب)٦! (، ٤٦٩/١)
اكالانالثلاث بالهلرق عتاع لكنه مراجمر، من فيمالدي ترجمة أجدله لم برد؛• أبي ين مادءّن ■ نجه و٠ 

٠للحديث 
(،ITUA]تتريب)ستمارالثاكا مرممة، ابوالميُ'ةالكوفي، ابن ءلي؛ن0نأ; ئا: ا٠ 

رنمنحت محعحن *لريتين من وّيأتي اش، ث-ا، إن صحتح ءرنه بمجمع ذالح،-يث - ،[ ٣٢* ! ٧١وتيدبب• 

(،١٢٨/١(،)١١0/١(،ر٩٨/١رص•٢(،وادفيس)١٣٢ضداوداUءانيح:
••صنوفال،: ٠( • ١ )ه/ ٣ ٤ ٤ ٦ : اكءواتح ني واكرمدى ١ ٢(  U٦٢/ الح-هاد)عون في داود وأبو 

والمش،(، ٢١٩والمنان)٢; الأسا، ني وال-هقي التوب)صآ'اآ.ي"اأ(، في خزعة وابن صحح'• 
ال__رءلي-بالأمانةوعزا، به. . ءنءلي؛نربثعة• إسحاق، أبي من'لريق جميمم : ٦٤٥، ٦٤٤تيح؛ 

والنماتي،وابنجرير، بنحمد، ومد وابنأبيمحه، تصور، بن ومعيل ارذاق، تمد إلئ،*>،دم-للنن 
([.٣٦٨]الدرادثور)ب/وا؛نمردويه. والحاكم، وابنالنير، 





ففعلالثى. ردف كنت ت ئال ضحكك؟ ما فقلت؛ امتضحك، ثم تال; ، أنت* 
المدمن رجل عز ربما ءبمجب تال.' اض؟ يارسول يضحكك ما فقلت فعلت، ما مثل 
لابمفرفإل ذلويي فاغفرش هم فئست إني سحالك، إلاأثت  ٢١١لا؛!،،ال: إذاف

ااذوبإلأأدت«./

بنيومحف حدثنا I فال صاعد، بن محمد بن يمن محمد أبو خدكا —  ١٤٥
عنعنأييإ«نحاق، المعتمر، بن مصور عن حرير، حدثا تال: ءر،نئالمءثان، 

اهابفي رجلن فوضع بدابة، ئقفي.ش - عليا رأيت ت تال الاسدي، رمحعة بن علي 
لماسحر الذي سحان ؤ قال: ثم لله، الحمد نال: عليها، اصتوئ فلما اض، بم فقال: 

ثلاثا،اف حمد ثم ، [ ١ ٤ ، ١ ٢ الزخري،: ] ه نممبون ربما إلئ وإئا * مغرنين له كنا وما عدا 
١٠٦٣٨ر نللتشيظسمر لأإلأ4إلأأنءسحانلث،إتيذد/ ثمتال: وكننثلأىل٢؛، 

د١^T/ تفحكت؟ ارسمما فقلت؛ / امتضحك، نم ، أنت، إب الذنوب يغمر لا فإنه ذنوبي 
استضحكت،ممر I فقالت، اسنتضحلث، ثم ، قالت، ما مثل يوما قال الأ؛ة رمول إن فقال؛ 

ا/ن• ٦ تمم ندءل،نمت، إلي سحاتك عده: نول س ربماعزوجل ْربمجب قال: افه؟ يارسول 
بمنحرالذنوب*.ربا له أن عدي علم قال: إلاأنت، بمفرالذنوب لا إنه/ ذلويي لي فاغفر 

محمدبن زهير حدثا قال: ، اميدر' محمد بن حعفر ذ؛شا ح—  ٦٤٦
قال:المنعاتي، الكرم عبد بن محمد بن الله عبد حديقة أبو حدثا قال: المروري، 

. ٤٩اكدقضح: انفر «ثإمح«، وفي)م(،)ط(: )م(ممافىالآصل،)ن( 
-إمءاده:محح. ٦٤٥

القدم.م كا سا مابع عنا عه ، ٢ • • : فىح نندم صدوق. القطان: مرمى س ،رممف ّه: ن٠ 
ممات.رجاله وبب 

•٦٤٢ٌبثتمتيحإ 
ا"،اُ-إٌغادءتحس•

.التخرج ني تما - ناصرت متابعت توع. رند • ١٣١ت ح في تقدم . الحال مجهول ■مذيعات ام ت ه ين٠ 
سيأتي.كما المخارى *همتي مريرة أبى حديث من شاهد وليحديث 

رتيديب]تنريب)آ/بمآ(، الماسة. من صدوق، دب. احي ابن ■ اناني تب ين مغبل ابن وت حم٠ 
•١([ ٤ ٦ / وتهن.سا)١ ، ٤( ٠ / )١ ]تقري—، التامة. من درق، ص مغئل: ابن جل؛ س ئدامم إ٠ 

(، ١٧٧)ا/ ١ ٩ ١ الإثازح: ني لم وم(، ٣٨٣احمد)T/ دوام حديث.لويل من حز، _l ىضا؛ده: 
.٤ )>_U  ٣٣، ٣ ٢ ; واكناتح الأساء م والدارنطي ، ٢( ٤ ٨ / ١ ر  ٤٥٧: التةح م احد بن ومداه 

إالخادمحاح ني هم.ب' أبي حديثا من ائي شوله ؛٠• • جابر. عن الرمحر، ا;ي من'لريئ، جمجعهم ؛ ٢٤٨
(.٤١٩/١٣)٧٤٣٧



ءنادم،يجفيعنجابر، ء-نوم،ينب، عنأيه، كإ؛رابابنض(، 
افرسول رأيت -؛؛JU :^Lسكاا، وجل عز ربهم ^يىبير ئال: الورود-، نمة 
•لهواته سدد حنن ضحك يه 

/٢٦t قال;محمد، بن زمر أخرثا ت قال المثير، محمد بن جعفر —  ٦٤٧/•١
ثابت،أحبرتا قال؛ سالمة، بن حماد حدسا قال اللاحقى، عتمان بن على أحبرنا 

منآخر ٢ ررإزل١ قال; ه، اض رسول أن •' مسعود بن اش عبد عن ، ماللث، بن أنس عن 
فإذارة، ايار وينمه مء، وبمثمي فهويكومء اضراط، على بمشي رجل الث يدخل 

أعطاهفيتارآ؛«ا عزرجل اش أعهل١تي كد محك، نحاتي الذي مارك كال: إيها الفت جاوزها 
بمللها،فأمتظل محها ادم زب أي فقول: ثجرْ لع ٥^^٣؛ والاخرين، الأولي، أحدأس 
فقول:غيرها، أعيكهاتالي إن، لخلي ابنآم، ياعروجل: الله مغول هائيا، هن وأقرب، 

بمللها،فتفلل محها، فدمه ميسل، أنه بملم عزوجل وربه غمُا، ألاياله فاهدْ ياربا، لا 
هدههن أدم رب، أي يغول: الأولى، هن أح-ن ثجرة له ٠^^١٤٢ هالها، / هن ويغربا آمْا"-ا 

الأن ماهيتي ألم ابنآدم »يا وجل: عز الله فتمول بمللها، ولأمتظل هالها م، لأذرنم،لْ، 
أنهبملم وجل عز وربه غيرها، لاأااللئ،را'؛ عذْ ولكن ربا، أي فقول: فرعا؟ ا'ض د

وربهغرها، اله لا أن ذع١٠د٥ غرها؟ نسائي هئها أدمتلئ، إن لخلي وجل: عز فقول سنمل، 
هدترئعرَاالمالها، س بمللهاوييرب، / فقلل هتها، فينته مفعل، أنه ملم عزرجل  ٢٨٦٨

العده م أدم زب، أي فيقول: الأولن، س أحسن الجنة، باب، عند هي / بر0صا 'د ٢٨٢

•ثمثنثلأاوصلأ*أ،.)ط(: )أ(في)م(، اممس)ط(. )ا(كاو،ناإك«: 
اءطهمن)م(،)ط(.)آ(ادباا■. اتطةس)م(،)ط(. <)ا('إن•؛ 

•مرغع•.)ط(: )U(_)•؛(، )٤(، رفرغ،. )ط(: )ُاآ(في)م(، 
ءولاشربء.• رفيرم، فلاثرب٠، )ن(: )ه(فيالآصل، 

سمثآ.ي إمتاد•; - ٦ ٤ ٧ 

وابن ١٨٧و.1مفيالإءانح: )ا/«ا؛.ااإ(، (، ٣٩٢صجغ:؛ررا.ش)ا/اهآ.
الاسعا،في والبيهش بْهرا/ْ،آ<، الناح: ني حماصم ابي وابن (، ٢٣١رص اكرحيد ني خزيمة 

أبي>،_:، من الحديث، هثدا ورد وند • يه ٠ • بن'ملمة حماد طريق من جميعهم : ٦( ٢ ٣ آ/ والمنان،) 
٧٤٣٧(،وح: ٤n.١١/٤U>٦0٧٣وابارىح:(، ٥٣٤، ٢٩٣ا)أ/آلإآ، سراح

٦٥٧٤(.وسحد.دث،شميدئلاساديىح: ١٦٢
٤٣٣٩(.وسحديثحاينسردءناينُاب0فيالإعدح: 

)\اأ0أ\(س.



فدنهعله له صبر لا محا يرى لأنه بمدره وم مينمل أنه  ٢١بملزروجل عز وربه ءٍرها، أمألك 
ألمآدم ابن يا محشول؛ ادبمتة، أدخلي رب؛ أي نشرل: الجن أهل أصوات فيم *ئها، 

يرضيكما  ٢٢١٢٥١ابن يا قفول: أدخكها، رب؛ أي فقول: غٍرها؟ لاسألني أن ماهدني 
ربوأنت بي أتتهزيء رب أي نمول: ممها؟ ومظها الدبأ أعطٍك أن أيرضيك محي؟ 

jrJ،l»*Ji ..فقالواأصحك؟ مما سألوني ألا ; فقال ثؤقي. مسعود. ابن فضحك ار، . ،!؟;
مماتالوني ررألأ فقال؛ صحك، ثم اممه. رسول فعل هناكدا I قال تضحك؟ مز 

محقول؛بي؟ أتسهريء يمول: من محه وجل عز الخاين رب ضحك »_ : فقال ، أضحك؟« 
.الجنان((فيدخاله قدير، أهاء  ١٠على ولكني بك أمتهزيء لا 

١•  T٦٦/حدثنا قال; حالي، بن •كثمان بن محمد حدثنا قال; الفنJايي، _  ٦٤٨/
مرإل ٠ الرحمن عبد بن حمد ْع جالسن انا بتا ٠ يال أبه، عن معد، بن إبراهم 

غمار،بتي من القحف، بعض بمره وفي افه.، رمول مجد في جليل ^١٣٢ 
قدفائه وبينك بيني له أوسع أخي، ابن يا • لي نال أقبل فلما حميد، إليه فبعث 

الحديثقال؛ ثم وبينه بيني ه فأجلأسماره، بعضن في اممه. رمول صحب 
عزالله ))إن ; يقول اش رصول سمُت، 1 قال ، افه ول رسمن ّّمعت، الذي 
.الهطق(( أحسن وينطق الضحك، أحسن فضحك السحاب، بمشئ وجل 

حدثنات قال الوامهر، الحميد عبد بن محمد بن ادثه عبد أبوبكر حدتنا —  ٦٤١
• t٦٧/ معد، بن إواهيم / حدثنا قال; الهثالممإ، أبوداود حدثنا ت قال الدورش، يعقوب، 

نبمحوأوذكر . ..عوف.بن التحم1ن عبد بن حميد مع جالسا كنت، ت قال أبيه، عن 
.ا(. عند. من ااشجرْأحرئ )ط(: ش)م(، )٨( . ااأسآل((ا)ط(; )م(، )٦(في 

حن..إ،ظد،:  ٦٤٨
منيخطئ.، صدوق مكة، نزيل الدني، ال*إناثيى، ٌروان أم ا الاري خالد• ين ان عيين محمد ت يه ن٠ 

اشالطالي داود لكن-اسام وتهديبر؟/آ*آ"آ([. لمي_،)'آ/آحا(، طتطا؛أه. سثِرة، 
عندأحمدومرما•هادون بن يئذتد التار• الخدتث نئ 

الصمح.علن ه ١ ٠ ٥ منة مات الثانية، من ثقة، الال*تي، الزهري، عرف ابن الرهمس• عبد بن بي حل٠ 
وتهديب)'آ/0؛([.]هميب)ا/يمأ(، 

أبره.وكذبك ،  ٧٣ت ح في تقدم • حجة ثقة، معدن بن إم.اهةم و• 
والصفاتالاعاء ني واليهئي يه. . إيراميم. اُمرنا ' يزيار 'رثق س ( ٤٣٠احد)آ/الإمام روا• تخريج*•' 

بم.. حدداإ؛نيّ نال،: رآ/آآأ(من>ضلرابمينء؛النيدي، 
.الحديثيي تقدم دمحريجه: صحح. إصتادء: - ٦ ٤ ٩ 



\ؤرأ},ي../حديث من مآعآ/'ل 
حيىقال؛ الدمثمى، ٢ عمارر١ بن بثام حدثنا قال؛ أخأر؛؛ااميابي، — ٦٥٠
عنممدان، بن حابي عن معدل'آا، بن يحير حدسارأ^ نال؛ ■ءياش، بن إسماعيل 

الشهداءأي حاءرحلإلناشإ.سالث نال؛ ءننمم؛نهنار، مرة، بن كثير 
ارككبمظوا، حض وجوعهم ولانكعوزل؛، اكف، م ماطون ءالذين قال؛ أفضل؟ 

مءبما٦ا إلى ضحك  ١٥٧دجل، عز ريك / إل؛هم بمحك البمة، س النش م ؛؛دْلرنلْ؛ ١  ٠٦٨٨
.ءاو4« حساب فلا •رض 

قال؛مصش، بن حدسامحني قال؛ أنجرداود، بن أبوبكر و؛فواوظْلَا، — ٦٥١
مثله.ل؛إسادْءل؟؛ الحديث ويكر • هماش بن إسماعيل عن الممرة،  ٢٨أبولحدثئا 

فيها؛نقول ولا بها، نومن كلها السن هندم اللت رحمنه السن ين مجمد ؛ال 
.شخ• ريه ت )ط( وفي ، ابشخ• ت )م( ي )٣( . •اأدم• ت )ط( ني )٢( •أملم•. )ط(ت )م(، في )١( 

•.UIjI•)٢(في)م(،)ط(; اءعارْ•. )١(في)م(،)ط(: 
اسعد•الحقئة؛ التقريب نخة وش والتهذيب. التنريب فى كذلك وص •سعٍد•، )"ا(فى)ط(ت 

.٨٨١، ٨١٢، ٨١١الألأ: وىولالث،ساثفيالآخدث،)ص'آا(، 
ايلممرن•.)٤(في)م(: 
٠تالنهاة)،/آ'آآ([ يتمرغون. ت آتم، ؤيتلطون؛ ميطثون•. •الذين ت رط( )ْ(في)م(، 
اوحدنا•.)ط.(: )ي(في)م(، »_،•. )آ(فى)ط(: 

حسن..إ،طد•;  ٦٠•
الثانا■.الدلن عربة •_ الخافظ ءد0 ّ كشرأ يرسل لكن* عاد، وموثتة، نندان؛ س خالد عمت : ب٠ 

• ٨٦تقدمرح؛ 
ين،الخدفي أيوالغيرة تايعه لكن ، ٣٥ح!في نندم • يتلس كيرنمار مقرئ، ، صدوق، همنارت ين قام م٠ 

•اليهقي س مهر بن الأملن رب• وادكميننانعءدإح»د، ز التالي 
•س أ*ر، عن عتا ووئام ٣^ رح؛ نندم • س )، ٠١•_ إب روايته في ثحلل ءم من تنامل إ٠ 
وتهذيب،، (  ٩٣/ ١ ) ]تتريب، ٠ ادصا ايمن ، ثبت، ثقة، الحممي، ، حاوو أبو السعولمرت ممد ين جم ب٠ 

)أ/اآ؛([.

•٣^١٣ •كمحرم،م؛:مم.ممدمفىح: 
واا_هفىنىالآسا،بخارمفىالرآضالريي)صْمْ(، أخر-بمالإئماحن)ْ/يخآ(، لخريص: 

؛*■• • ءم، ين إسنامل س'لريت، جمعهم (؛ ٢٢١والمعان)٢/ 
اش.مت.إ-،اد،: ٦٠١

.٢٩فيح:تندم ممة. : الحجاج بن التيوس عبئ النبر؛• ئو ا٠ 
السابق.الحديث، كما»ي متابع لكنه ،  ١٢٩ح: تقدم؛ي ٠ يرسل وكان اومام، له صا-وق، *مهم،؛ ين حد *٠ 

الّايق.الحديث يي تقدم 



ونيالطهارة، في المتن نقلوا الذين هم المنن ذْ هنإلينا نقلوا والذين كيف؟ 
آ'ا/نالحلال/ من ومائرالأحكام والحهاد، والحج، والمحتام، ،،/ ١١والزكاةالصلاة، 
١٠٦٩٨يذم، من إلا المنن، هنذْ يرد ولا قبول، / أحسن منهم العلماء تجلها والحرام، 

.واحذرو0 ذاوهموْ كيف،؟ I قال ، أو ، ردها أو فيها عارض فمن ، المعتزلت مذهس، 

J»/TAiعش اض وصش ومنه، اش بحمد الشريعة كتاب، من ١* الماح/ الخ_زء *،؛؛٢، 
الكتاب،من الثامن الحزء يتلوْ تسلما، وسلم وآله الأمي المي محمد سيدنا رسوله 

.٠، الثمه وبه اطه، ساء إن 

٠٠٠

»بإساد«.)ط(: )اّ(فىالآءل،)م(، >اأم«. اياططاط »حمدا)اا(فى)ط(: 
رونيالزكاة•.)ط(; )ل(فى)م(، 

>أخر«.)آ(فى)م(،)ط(:





هته





• VT/rاإ7حمو(،وبماضلا، )سوالكمخ؛ 
؛اب ٠٤٩

نوام؛ااسوليترآ،التخيرمن 
الال4.;رحنن - النسن بن نحتي ل  ١٠

.)ط( ، )م( من ساقطة ( ١ ) 
علوايقولرن عما اطه تعالير - فيها حلوله آو رالخلرتات، الخالق بين الاتحاد ت البشر من حلواف زعمت ( ٢ ) 

بذلكوالقائلون . الوجود ووحدة والاتحاد يالحلول القول إلن الصوفية غلاة يعخن ذهب كييرأ>كما 
Iأصناف أرمة 

حلاللاهوت إل ت مول ممن ونحرهم الصارئ، من اوسهلورية قول وهو ت الخاص يالخلول القمة ا- 
•يقولون الذين الرافضة غلاة ت ذك اكاظ؛ن ومن . الإناء في االاء كحلول به رتديع فىالنا'«ّوت، 

ومن، الأولياء في بالحلول ينولرن الذين النساك وغالية • يته آهل وآتمة طالب آيي بن بملي حل إل 
■عئولأء وتحر والحاكم ؤئوتس لكلحلاج اوفىبمض-هم؛ الولاية، بمتقدوزفتهم 

،والقبط السودان وحم ٠ قولا أخث وهم إ المحارئ من اليعقوبتة وحوتول ت الخاص الاتحاد - ب 
هنزلأءوافق من فول وهو ، بالماء اللمن كاحتلاط وامتزحا احتلطا والناسوت اللاهوت إن يتولون 

افزإدالإسلأم.غالية من 
المتقدملن،الخهمية مجن طاتفة عن والحديث السنة أهل آثمة ذكره الذي القول وهر اتحام• ج- 

عناهمالذين وهم ٠ • مكان كل في بذاته اه إن ت يقولون الذين الحهمية متعبدة غالب وهوتول 
\و\ب.\فلفىك\ 

؛^،^١٥۶الفارض، وابن سمن، وابن عريي، كابن الاتحادية؛ نول رم انمام: د.الاتحاد 
الكائنات.وحري من أنه يزعمون الذين والتلماتي، 

وجيض:محن والتمارئ؛ الهود اوعنولأءأممرس ؛ W امن هءالإملأم لأل 
متحدين.يكونا لم ان واصعلفاءبعد نربه يتحدبعبدءالذي الرب إل نالوا• أولثلث، ال جهة من - ١ 

غيره.ص لٍس . الخلونالت،.من ومرْ العبد ص الرب زال  ١٠• يمولون و•—ولاء 
الكلاب،في مسا ذلك جعلوا ومبولأ، كالح، ءنث»ره؛ بمن ذللث، خْنوا اولثلث، أل جهة من - ٢ 

اسانمسسح عو الله إن قالوا الذين كير قد ؤ ت نال قد  ٠٥١كان ؤإذا • والأوماخ والأقذار والختانير 
*fij  ... ب [ ;الا؛د؛ ،V ] ، والجانين،والمسان، والتافهون، الكفار، م اث إل ت قال بمن فكيمح

([.١٧٣. ١٧٢اكاوئ)آ/ ]مجموع ثىء؟ا وكل والأتان، والآنحاس، 
فيالتوب. ؤإئعا شرك، كلا< القرأن قال ؤ القرآن يخالف، عنلءا ت متآخرفم لأحد قٍل لما ولهنذا، 

العد،ص الرب، أف ءند،رم; التوحد وحقيقة إ والماو الرب يمرق؛؛ن القرآن أن ؛ يعم، ٠—ذاا كلامنا 
لكنئ>لأءانموبونقالوا:لأفرق! قال: ^مإذأ؟ا 

([١٢٧/٢ّ]الرجعف)حرامعليكم. فقاتا: حرام. 
رسولهونتة اش كتاب، في بما الزمن الرء من محاء كبير إلن يحتاج لا ، *نزلا► كل ءائ، والجواب 

اشاء»لا، من كل ومن بالضرورة، الدين من معلوما وأصح ، الإ-لأمي، الدين، م>ؤ اشتهر ومحا ث . 
٠مستنيما وفهما سليما عتلا 

ابنتتبًالإملأم شخ يقود ؛.١٠—ذا • ادّب>,ب مح. ااءّب ء-ان الخلوق، صر يعلممأالخالث، فالكل 



عثلمميمحيي

r/r \'\ / اضوصلن حال، كل علئ لله والحمد الصالحات، ثم بمعمته الذي ش الحمل
وسلم.محمدر١،وآله علن 

لعبالذي الحلوبة هب/ مال الو مزرآ، إحواني أحذر فإني بمد؛ اما / ١ •  Uiم/ 
يءَعمحصرمسام■اكت٠uن، بهم/ ؛ ٨٨١٥

وجلعز اش أن زعموا هالك، مفتون كل ني إلا نكون لا ميحة مجذامهمل'أ؛ 
مماوجل عز اض في تكلموا أن إلئ مذهبهم سوء أحرجهم حنن ، شيء كل في حالآ 

ولاثقء، الصحابة نول ولا لأيوافقملهمىابولأثة، العقلاء، بكرْااعلماء 
عزاف لحلال مني تنزيها أفعالهم بح ألكر أن لاستوحش ؤإني المالم؛ن، اتمة نول 

كلامتحكي أن لنتطح ءانا عليه.I اش رحمة - المبارك ابن ثال كما وعفلمته، وجل 
.، الجه،إةاالكلام نحكي أن نسمملح ولا والنصارئ، اليهود 

وجل؟عر اف كتاب، من حجة لنا ■' مالوا مذهبهم، سوء عليهم أنكر إذا إنهم نم 
الحجة؟ما لهم؛ محل فإذا 

هوإلأ خني ولا هورابمهم/ إلأ د،ءوئفلاة من يكون ؤ٠١ : وجلل٤، عز اف مال قالوا: ١  ٠٧٠م/
ويقوله، [ ٧ انحادلة: ل ب كائوا ما أين مومعهم إلأ أكر ولا ذلك من أدنى ولا سائمهم 

ؤر*و*عكم°اينماكمبفوله: ثاهاموالاضهإلئ والأخر ^والأول وجل: عز 
ء.أ[.]الخلد: 

تنعؤإثما آخر، دلل إلئ التصور حن •ع يحتاج لا ا ناده بيان محي كاف هنولأء ميما ممرر ال ء —
نوليمل من 'وكل نال؛ ان إلن ٠ • • مم ونمل نولهم حمجتة لابمهموز أكثرالناس لأل الشهة 

اوجامعادأ. ونالأرض يريدعلواني لم  ١١٠أوأمرهم، بحنينه إماجاهل هنولأءفهواحدرجلن؛ 
الأعراف;صورة ل ب ءلاءر٠ ١٠نومه فاستخف ؤ : فيهم اش نال الدين فرعون ١^١٤ حال وهندا • الوصنين بين 

...أ.لءجمرعاكتاوئ)أ/مما(ل
الغتاوئ،مجمؤع I اننلر كب. من كشر في وبمللالها مذامهم محان في - اث رحمه - اُنال فند ولهدا 

ائل)\إ\\-.'أ\.(وب.وايالرصاتل رمجموعن كاملا. الثاني الخزء 
١)أ(،اساا; الني'. امحمد رط(؛ )ل(في)م(،  رط(.رم(، من)ن(، نهلة ٠ 

ااإنىُداب.)■ا(فى)ط(;
الجائلة،.سورة ني كتابه افي ؛ وفي)ط( ، وجل• عز كتابه 'في ؛ رم( هامش م، ا ٤ ١ 

.٥٧٩: فيح س\ الأثر يدا نندم )•( 



تهوئما علئ المرأن ونثروا داولوهل١ا، مما مهم السامع علئ نلثثوا 
كماالقول أف ظن العلم، جهل ثمن سمعهم فمن واصلوا، يصيوا هملآ،، موّّ
.العلم أهل عند تاولوه هوكما وليس ، ئالوْ 

وعلمهواته، سمن فوق عرشه علن وجل عر اض أن الطم* ا*ل إيه يذهب والذي 
وبجميعالعان، السموات في خلق ما بج٠يعل٣ا علمه أ-حامحل قد ، شيء بكل محيتل 

خاتنةويعلم دأحض، الثر يعلم الثرئ، تحت وما بينهما وما أراص؛ن مع ني ما 
النفوس،يه توسوس ما ؤيعلم والهمة الخطرة ويعلم المدور، تخنمح، وما الأعنز 
وماوالارصتن السموات في ذرة مجئقال وجل عر الله عن يعزب لا ؤيرئ. يسمع 
إليهترغ ، الاعيل العبي مسحانم عرمه علئ وهو يه، علمه أحامحل وهمل* إلا يثنهن، 
.والنهار باليل يرفعونهال؛٢ الذين اللائكة من بها وهوأعلم العباد، أعمال 

٠١  ٢٧٦' حنن ولا رابمهز / *ر إلأ فلأفة ئجوئ من يكون ما ؤ نوله: معنن فايش ؛ ٠٢١٠قال نإن" 
يحتجون؟بها الي الأية [ V انحادلة: ] ب نوسائسهم إلا 

وبكلبهم، مجعد وعلمه عرشه علن - وجل عر - واف وجل، عر علمه له؛ نل 
العلم.أنه علن وآخرها أولها يدل والأية العلم، أهل فره كذا خلقه، من شيء 

كيف؟قاتل: قال فإن 

٢٨٧'من يكون  ١٠الأزض في وم، اJت٠وات في  ١٠يننإالله نرأن ؤألمً عزو-،ثل: اف ئال نل:/ 
إنامحامة يوم عملوا بما يبهم ثم ؤ نوله: الأية آخر إلئ برْ، دابمهم... نر إلأ فلانة ئجوظ 

.٧[ ]اغادلة: بكل الله 

بجمعمحيهل وجل عر فعلمه • بالعلم وختمها بالعلم، الأية وجل عر اش فابتندأ 
ط٨٨٨الساامين./ قول وهذا عرشه، علن وهو خلقه 

١•  ٧٧م/داود أبو/ حدثنا نال; انمئار، مخلد بن محمد اض عبد أبو حمذما ء  ٢٦٥

•أنمهم•.)أ(فى)م(،)ط(: •تأولوا،. )ط(; را(فى)م(، 
)إ(فى)ط(:رب 

ثوله،.إلن إلامرادمهم ارلأحمة وش)ط(; الايث،. . •ولاجمة. )ْ(في)م(؛ 

حن.-إمحتاد•؛ ٦٠١
١١ ٦ ت ح في تقدم ئ. حفظه ني اعاب، صحيح ثقة لأبع؛ بن الله ب ٠ 



جب|صربمة

النعمان،بن رأّراجلا، _ jJLp•ت مال حبل، بن أحمد حدسا ت هال السعصتاز، 
وجلعز ررافه ت اش. حمه ر - أش بن مائك قال ثال! ناغ، بن الله عبد ح-دسا ت محال 
مكانء.علمه يحلومن لا ءكان، كل قي وعلمه السماء، في 

بنالمصل حدثنا ئاوت الصندلئ، محمد بن جعفر أبوالمصل ؤح-دتنآ —  ٦٥٣
عزاض أنس! بن مالك مال يقول؛ حنبل ين أحمد اض عبد أيا سمعت مال! زياد، 
عنأحبرك من فهالت،: مكان، يحلومنه لا مكان، كل في وعلمه الئماء في وجل 
نافع.بن اممه عبد عن النعمان، بن ريج م من سمعته ت  ٢٢فمالأبهيا؟ مالك 

•مال / الوامطي، الحميد عبد بن محمد بن اممه عبد أبوبكر وجذدٌى " ٦٥٤ ١٠٧٨م/
ت، JIjمفيق، بن الحسن بن علي ح-دذا ت مال المروري، ّثمه بن الضر حدسا 
عنالئوري منيان ماك ت مال آ، معدازأ بن حالي عن موّئإ، بن اثنه عبيد أحيرثا 

اتاور.ت )مأ(في)آ(،)ط( اشرحا،وصصحف. في)م(،)ط(؛ )١( 
:فيح تقدم الثاكة، من تابص ذاك لأن الكلأص؛ معدان هوخالدبن وليس ت النسخ جمح في ^١ )٣( 

٣(• ٦ / أحمد)١ بن اض لعبد السنة نفى هوامعدانء بل إ الثوري؟ صفيان عن يروى فكيف •  ٨٦
ت0ئال: ( ١٧٢لليهقى)آ/ واكذات الأسما، فى و5دااك حالي. ذكر بدون »مندان« قال: 

الذيمغدان عن واحد عير رردئ فمال؛ العلو، مخمر فى كما الدهص الخ-افذل وذكره • العابد• 
الشحنال فذكر٥ا. . الثوري. صفيان صالت قال الأميال. هرأحد ت المبارك ابن فيه يقول 

ووقعاعلم. واف اليهقي، رواية موصونا؛العابدفي وتدوقع أعرنه، هنذالم اويدان الألباني: 
فال=قال: ا تابعي معداذ بن -حالي فإو مطبعي، وهوختلآ ا معدال خالدبن الأحرى: رواية في 

رمجتناسانتمةبممسلآ.صمفيحتآاا.• =
١١ ح: بمله أيه عن V أحمد بن اش عبد ورواء ، ٢( )ص'آأ احمد للإمام اتله مداود؛ي أبو رواء نغربمي؛ 
إلنالألاني. الشخ محققه. وعزاء ( ١٤•العلو)ص مختمر في الدهي الخ-اننل وذكرء (. ١٠٧)ا/آ"'ا، 
صحح،.ارإصنادء ونال: اللألكاتي، 

التقدم.الأتر في تقدم وٌرمحجهت • كابته حن إٌغادءت - ٦  ٠٣
علتان:فيه ضعيف؛ إمغادءت - ٦ ٠ ٤ 

٠مراجع من لدي فيما ترجمة له أجد لم نهدان؛ • فيه ■ أ 
يضلاكان فقال; عه أبي سالت وقال: حام أبي ذكرءابن المزوني، شاذان ابن ملمة؛ المرين وفيه؛ - ب 

أحمل،بن اه محيعبد الدورض تابعه ولكن ، ٤( ٨ • )A/ والتعديل ]الخرح • ٠ • ■ بمدوق يكن ولم الحديث 
■ايتهتي عند نوح وّعتدبن 

محيمحي لكن • ١ ٨ • ح ش التقدم اكتة بادام؛ المثار أبي ابن أمه - اعلم واف بملهر- هوست بن اللي محي ل٠ 
اعلم.واف مراجع، من نيالدي ترجمة أجئله وء-دالم • إلضي مّن بن اش مد ■' أحمدوالمهئي بن اث 

والمنانالأصما، ز واليهقي ٣(، • UT• ٦ )ا/  ٠٩٧النأح: في احمد بن اف مد روا. ىفريجه: 
حدقانال؛ الضي، مونن بن اف مد حدقا نال: شقيق، بن الهن بن علي •لريق من كلأهما 

.نذكره . . معادان 



ا>ءالمه«.3او: ، [ ٤ ]الخلد:كنزه نكزأين، وم ؤ وجل: عز اض نول 
١٠٧٩م/حدثنا/ ئاو; الصندلي، محمد بن جعفر المصل أبو وح—_دتا0راا —  ٦٥٥
نا/ . ٨ بن حدثنانوح ت ئاو حنبل، أحمدبن اض حدثناأبوعثل. ت  Jliزياد، بن المصل/ 
امؤ ت المحاك عن حثان، ين معاتل عن معروف، بن بكير حدسا ثاو.' ميمون، 

دسهم وعالمه العرش، اهوعلن ياوت يكونستحوك،فلأن*إلأ*ررابمهمه، 
أنعالن  ٢٢١تدلآيات عزوجل اف كتاب، وني : - الك رجمه - الحسن ين نحند قال 

عزاممه ئال حلقه، بجميع محيعل وعلمه عرته، علن النماء في ودعالئ تارك افه 
اتءفي نن أمحتم أم ٠ نور م فإذا الأرض بكم يحسم، أن التاء م ئن أأمنم١٠، ؤ وجل؛ 

.[  ١٧. ١٦الس: ] يرب نذ كنف متتل٠ون ^١ ٥١٢ءن،ثز يرسل أن 
٠١ ٨ ٠ م/ وقال , [ .١ فاءلر; ] ه يرس اكااح واشل الطنب الكلم يتُ إله ؤ ت عروجل تال و/ 
.[ ١ الأعر: ] الأغره دبك امتم تح ؤ : تعالئ 

'ط٢٨٩وقال ْْ[. عمران: ]آل ؤني*مب؛كوداسإليب</ وةالعروجلنمض،-صت 
.[  ١.١٠٨  ٠٧]الماء: ه حكيمأ عزيزا الله وكان إلنه الله رقنه بل * بميتا فلوه رنا ؤ ذكره؛ جل 

هعلما قيء بكل أحاط فئ الله وأن فدير قيء كل غد الك أن كنلموا ؤ ت وجل عر وقال 
آا[.]اكللأق:

ان،وسمحلأوالرائع: سان«]تنمرالملوبما(آ. وت =الؤبف• 
اعلم.واه •خءلآسالآهل، ولكنه المح، رجمح لأنه ُطآما؛ 
)آ(في)ن(:'دل«.•وأخرناه. )ل(في)ن(: 

صعق.فيه إمئادءت - ٦ ٠ ٠ 

ماعات الا؛ا<ة، س لص، نه صدوق • يثق نزيل تم يايود، ناصي الأّدي، ّ"ودذت ءرإس • ب ٠ 
([.٤٩٠رتهازيمط)ا/]مب)ا/م«ا(، .. ٠١٦٣

الخسنثل مات ال—ادصة، من نامحل، صدوق، • الخراد البمم ب-فام اير ، ؛^، ٠٢٠• س'^٠١٥دا؛ل ء٠ 
 ١^١/T(__[.٢٧٢ ،)•(ب.J٢٧٧/١و،ا.)

.اتّطاااأ،ل.كارص-. من ممن، سسننو، اسدى، اينمدالخبؤحسبتون: ض٠ 
]همب)أ/ا'آ(،قطبم،ر'ا/؛م؛([.

داودوايو ، ١( ٢ / TAالتمر)م ص واين ٣(، • ٤ ا/ ) ٠  ٩٢النآح: ن، اص مح، اه ب ئدا• ٌمبمبم؛  ُاينبيضتيستسبم(، ١٧٣فيساللاحد)صمآآ(،
عدوابن بملة، وابن المال، ايوائ •واخرجه • الذمي قال، يمحي رين، *ن جمءّءم • ٢(  ٠٣/ ر١ 

([.١٣٣]مخمرالخلو)ص . جدة• الر 
ماواننلر I ٢( ٦ ٢ الغدير)ْ/ لح ير تنانفلر: • دالكومح، ايمرض لداء؛ والتخنغ، رامحتم• الامحز: زي ( ٠١

مداالمحاب(.٤  ١٧/ اصّهم•)١ زاءة ض تحيق س تندم 



♦ه_؛اب ١.٨١/٣
اضشاسءذكرالقز 

سماواتيسيع عرشيفوق عش عروجل الله أن عش 
فىاو1ْاءولا فىا،أرض عيدشيء لايخفى شيء، بلل نمط وعنت 

حدسأ3الت يحين، ين جعفر بن اش همد حدسا محال؛ الفريايى، أمرنا — ا'0آ 
عراأبيهرمْ،الأعرج، عن الريال، عزأيى ع>،مابكينأدس، ٠عنينبن، 

مني'كاأرا<،لهسمقمش:ئاو: ءو\ذني.< 
\لأ)'ضي'ي-إ'؟ ١٧١

أ-؛ءمرو1رآآادالت سعيد، ين ةسة حدثنا 3الت المرائي، واتحبرظ —  ٦٥٧/  ١٠٨٢م/

•ندتا•.رط(: )أ(ش)م(، »فىىاب،. ;\(فى)م(،)ط(: 

■ْا'.إساد،:محم.
عشرة.الحائية من ثقة، يغداد، مكن ثم يالمصرة، نشأ محيت أبو ا1؟رنكيت يحص (ن جنعر بن الله بمد ع• 

([.١٧٦/٥•٤(،و■لجب)٧/١ل•غرس)
وروا.؛٠. . ءنشامحناد. مالك، (٠ن>ض ٤٤/•١٣)٤٧ْ٢المومدح: ني الخاوي روا. ىمبمٌ: 

من( ١ ٠ رص؛ اكو•مد يي خزية اين وروا. الزناد، ايي عن معمد، طريق من ٢(  OA)آ/ المد ني احد 
'لرضس ١(  T٠٨/ والمغاثه) الامما، ني والميهتي مثله. عنأيا الزناد، ا؛ي ين الرحعثن ب طرض 

والثحفيادد,ط،اكالي;(، ٢١)٧•  ٢٧٥١ُروا.ء_امفياكوةح: يه. . الزناد. عزائي نمب،، 
١ه ح: المنان ني الل.ارتدي وروا. يه. . ■ الزناد ايي عن الرحمنن، ب بن الغيرة من'يريق ا كلأهم

ُللحدين،طرقاغرئبه. . الزناد. ابي عن ورّناء، •لرض من يلنه الذي الحديث، في واس، 'ا(، رصا"
أ«(لأ)آا/أح-ا(،ومداشبناحدوالخارىح:(، ٤٣١٢^حدرأ/

حز؛ةفىوابن )ا/با"<،  ١٨٩ما وابن م؛ْآرْ/آ؛ه(، ُاكرءانيح: )ا/آا<أ(،  ٠٧١ح: 
والدارث،لأيفياساث،ح:(، ٢٧•، I'Aرابزابيئ.،منياثح: اكو•>-د)ص٨٥(، 

١٧، ١٦  .)Ur_.(.)وار_بمينيالآا.واسائ،)سمح
صعح.إصتاد•؛ ■ ٦٠١

ممأت اكترثب نال؛ي ئمإ، لب الل-تي، ابرام، حاليمرام ين اش ب امح، ارجمن؛ مد امحرأس ؛ ب٠ 
لمسسن: ابن ونال اكتاتء• م حبان ابن وذكر، ■ باس بحديثه ما ■' احد عن اد؛مزجانى نال • غراب له 

كثيرأ.سهاان الزناد ابي عن روائ الش احاديثه عن عدي وذكرابن لمس؛القوي. ا5ي: رئلاوبشيء. 
فيالكامل (، ٢٦٦/ا وتهذيب،)٠ (، ٢٦٩/رأ لوقوأب ٠ عليه، لايوافق وهاها عليها، الثنامت، يرانقه 

([٤/٦ْ٢٣٠المعنا،)

٠اسرج يي كما وغٍرعما اكالي الح،للأيث، ش وورقاء الماق، الحديشه ني الإمام.الل؛، تابعه لكن 
ّالماق الحديث، نندم،ي دمبمه: 



أنمحقي أبي عن الأعرج، عن الرئاد، أبي عن \وثصحن، عجي ابن المغينْ 
إنالرش: فوق موعده كاب، م كب الخلق وجل م اك سى ءالأ ئاو: الني.، 

•تجئ* عبت وض 
يننارون حدسا ثال! ثاهن، محمدبن أحمدبن اض أبوعبد ء  ٦٥٨

عنالزناد، أبي عن ورثاء، عن موار- ابن بمي " ّبابة حدسا ئال• البراز، اش عبد 
'^٢٨وجلا"دلق ٠لاةهىالكم/ ثاو: عنالني.، ءنأ؛يميرةيفي، الأعرج، 

•عْني* عبت دجمنج، إن' اامشت فوق فهوءدْ كًاب' م كب 
بنالمفنل حدسا ت نال المطرز، ركريا بن نامحم أبوبكر ا حدتن—  ٦٥١

عزأبيعنعمروبنمْ، الثوري، سمان عن أبوعاصم، حدثا س-هلرا،، 
عزال،ه ءإن ت فقال بارع، اض رسول فينا قام ت ئال محقي، مرسن أبي عن عتيدة، 

. Atم/ اكهار، قل اممل صل / إل خ' 'نبه، ويخص المنط غ' 'نينام، أن ك مض ولا يام، لا وجل 

'مهتل"•،■،؛ ٠١رم،، ش  ٢١١

حن.-وماد«: ٦٠٨

س؛يحد-هءن*تمررمح> صدوق، نزيلالدائن، ثشرالكوني، أبو اينءماليئزِى، ذذدء؛ ؛ ب٠ 
,١([  ١١٣/ )١ ونهذب ، ( ٣٣• )Y/ ]تترب اس. 

اكخريح.في كما وغرما الممدم الخديث ني كا والغر؛ . ٦٥٦صتابمالإيمسكاتيح: 
.٤ ١ : ذ.٢ ض ثئ. از: ال اس ءد س اوون ء٠  '_C^__اسالراز:ممت. _٠ 

صحح.بإستاد  ٦٥٦• نيح تقدم ٌم؛؛جه* 
صحيحإمتادْت - ٦٠٩ صحح.إمحتادْ: - ٦ 

.٧٦٠•ْءصثاإع'ىنيح: 'شمفيح: صدوق، سلسء: ا٠ 
.٨٩تقدمفىحت ٠ ثت ثقة، محوالصحالث،ثنننليُ، معاما*. أ٠  ورمحييدلى لا كان عابد i ثتة الأعمحئ، الكوني، اش بد ابر ٠ المرائي ابنل اث بد ابن ٌر؛■ بن ور ج٠ 

■([ ١٠٢رح/ وتهيب ، ( ٧٨آ/ ) ]تترب نلها. ت وقتل م، ١ ١ ٨ محنت محات ة، الخامعن ، ;الإرحاء 
ضالرد' في والدارعي' (، ١٦١/١)١٧٩الإكاذح:في لم وم، ٤( • ٥ ند)،/ الاحدفي روا• أمب؛م؛ 

AUY_<(الجيب ،) :(،٧٠، واينحزيةفياكوحد)ص٩١ (، )ا/٠٧ ١٩٠وابنمحاجعفيالند.ةح
ما،واسات،را/ْآأ(;1سبىفىالأّ(،

١٧٩ومحيرح:(، ٣٩٠ورواءاحمحد)؛/صْ ننروين عن الأنمش، •لريق عن جمجمهم 
وروا•به • عر؛ يرو عن ثب، •لدين، س جبليم ؛ ، ٧٠- رصء٧ التوحتد فئ، خزية وائت، را/آا"ا،، 
والمقس(، ٢٠التوحيد)ص في حزبمة واين ، ٧( ١ / )١ ١  ٩٦التد.ةح: في واين.اح• (، ٤٠١احد)،/

صالمودى، >ض عن حبهم (، Y٩٦/١والم٠قيفيالأسا،واسات،)^١، ٦٢زح: 
ٍلريقمحن  ٧٦٣، ٦٦٠رح;ُالمك_، (، ٢٠)صى اكوحيد ني حزية اين وروا• به. . مرة. صروبن 

V•• ءنام،م-ئ،• ءن"ٌيمءز،امح،بردة' سمان، 



ٍ^^^£تاباأضبمت

سض وجهه لأحرقت لوكشعهال٢، ١^١،، ^ ١٠٠٢اللل، وصو 
.بمره« أدرك 

•يال مؤمن، بن يوسف حدسا I ئال داود، أبى ين أبوبكر ؤحاوتتا —  ٠٦٦
أبىعن ، الديلس/ بن حكيم عن نمان، أحبريا ت نال مرسن، بن اض بتد ع حدسا  ١٠٨٠*ا/

وجلعز الله ر)إن ; قتال بأربع الله. رسول فينا قام ت ئال محقي، موصئ أبي عن بردة، 
وعملانهار، غل اللل عمل إو4  'توينس، اكنث نحمص ينام، أن ل يم ولا ينام، لا 

أدركهرْ،س مهل وخهه نبحات لأ-صرقت لومد؛مهال؛ا اكور، حج-ابه اليل، فل ال٠ار 
بمرْاا.

بنعلي حدسا نال: الكثى، اض عد بن ا إبرامم١٦لم مأبو محأُخبره -  ٦٦١
وشالكلسن، جمع )ن( رش ءالنورأ ت إلن صححت هامشيهما وش ءالنارا، ت )م( الأصل، ش ( ١ ) 

٠روايات جاءت منهما ويكل • ءالتورُ ت )ط( 
ءكثف-،.)أ(ني)ط(:

نيلومنها • اظه وجه جلال إلها ُرالنحة •' ■بيد أبو محال • وعظمته وجلاله أنواره •  ٩١وجه سمحان )٣( 
تالهاية في تال . ٢([  ٩٦/ للبيهض)١ والصمات ]الأسماء وميهُ' له تعظيم هو إنما اض؛ صحان 

انظرتذك. غير ونيل . محامحسه. ت الوجه مجحات ت وقيل سب«حةا، جمع الأصل* ش *وهي 
(.٤٧٣والاوان.ادة)يح()أ/ (، ٣٣٢/٢اJهاةرمباسوالأر)

ءمهلموسة،.ت في)م( )٦( ءوآدركهيصرْءواتراورانية. ت )ط( )ه(في)م(، اكشفهء. )؛(ش)ط(ت 

صحح.إمئادء؛ - ٦ ٦ ٠ 

٢٠• شح نندم • صدوق مسمُ ين ابّف ؛٠  . ٧٦٣زح؛ كما محمد بن زهر تابعه وتد ، ٠
متابعلكنه ، ٤( ٤ ٩ رآ/ وتهذيب )ا/£بما(، ]تنرس السائمة. من صدوق، النداديت اللكم ين كيم ح٠ 

وتخريجه.السائق الخديحا في كا 
السابق.الحديث ي تعدم صج*: 

وتهذبرا/ماا(، ]تقرب مائة. منة مات الشاكة، من ا ثقة الكوفي، السلمي، نلمات بن م م٠ 
را/آاه([.

* ٥٨٩تقادم ■ إٌام ثنت، ثقة، اللثم* ين لي ع٠ 
١ ٨٨إ ح القيمة في ماجه وابن (، ٤٠رص٤ الربمي عالئ الرد في والقارٌي ، ٢٤٦ر٦/ أحمد رواء ٌربمبم• 

راينا;يئٍمفىاتح:(، ٦٦٨واد_اتيفياممءار)أ/)\/س 
وال_هفىفى(، ٤١•)T/  ٦٨٩واللأللكرح: (، ٤٨١تدرك،)^ الم والخاتم )ا/سآ(،  ٦٢٥

أولوذكر به. . الاعض. طريث، من -بممعهم ت ٢( )>_A الاضاد )ا/'بمآ(،و؛ي والمنان الامماء 
وءّدمنصور، بن معتد إلن التنور الدر في الجوُلير وعذا' • ( ٣٧٦ا  ١٣)■مد اكر ن، منتا ايخارى الإم 

■حام اض، ابن إلئ، كثير ا؛ر، وعزا• والجءغيفيس)م/آآ(. مريلة، رابن، الذر، وابن صيد، ابن 
]الفرص/•٦([.



ينتميم عن الأعمش، عن الحميد، عبد بن جرير حدثنا يال! المديمى، عمداض 
< ٨٦م/ ومع الذي ش ررالحمد / ! .؛؛٥؛؛ عائشة هالت ت ئال الزبير، بن عروة عن سلمة، 
أحياناعلي فيخض ه، البي إلن زوجها لتشتكي حولة إن الأصوات، محمعه 

ونقثيزوجها نجر ئجادلك الى هوو اممع ممع فد ؤ I وجل م اض فانزل تقول، ما بعض 
ا[.إراش...هالآية]ايادلأت:

أحبردال٢،ئ\لَ.' الماjى، الحسن بن اش عبد أبوس-عيبلاا حسذمظ —  ١٦٢
عنءنالأء٠ش، أينالآ،محبنبنارطي، دال: البميي، أبان مثبن 

سمعهومع الذي اض تيارك نالت! ، ئق؛؛ عائشة عن عروة، عن سلمة، بن غيم 
عاليويخفئ كلامها، بعض أسمع اش.، رسول لتناحي المرأة إن كلها، الأصوات 

]اغادلغ;...ب روجها ي ئجادك ائتي فول الك ممع ؤفد° ; وجل عر اش إذأنزل بعض، 
3الالأنض./كزا، ئال؛تن: ١[،; 

بنمحمد حدثنا ت ثال او1مهر، أيوب بن عمر أبوحفص ؤنهمدتظ —  ٦٦٣

»حو'ط«.)ط(: )آ(فى)م(، »طمه. )ا(في)م(: 

حن.-إمحاد،: ٦٦٢

سٍدرق، نزيل>ش، مح'اثضيام : ب٠ 
ابب بن جرم تامه لكن ([. ٢٦٢ا/وتهو.ب)ا لت؛م؛ب)آ/هْ"ا(، طتطا-آه. اىسة، 

الخرج.ني واحدتما يغتر • التندم الخديث في كما 
ممن،وكاننث11يوض، نلمدون، يلب: اوتثنلي، ارامم بن ;كر ابو ^: ٧١ا؛-ان  Jiئ *٠ 

^_،)،«/r([.(، ١٤•]هميب)آ/ بمدهاط. وتمل: ث؛آ،و. ءاُتت،-ثن سالخاشر؛، ءاظ، 
_.LJlالخديثه ئي مدم : ^"؛٥٠

علل:اريع ب نحعيف؛ إسادءت . ٦٦٣
]المزانالثانتة. من جهالة، تمه الدمص: ونال • التابمة عتل يعني شول، ضم،، ءمم؛ت رن اك ءد ب: - ١ 

(.٣٤٤وتهديِ،)ه/ ممرم،)ا/مم؛(، رأ/هآ؛(، 
الكِر]اكاريخ الاض من ٍاءا له نعلم الأ المخاري:  JUأ-وباشلاعضمداهوالآط،. 

طنما>ت، الثاطن، من صممه، ، لحد0 ينم، ومم. الكوني، الهداني لإو• اض ين 'لد ب■ بت، الدبل • دب " ٣ 
سإ;ر'بيينتي1انكافيسذ،رنم;رت،اويّ،)اا/بما([. (، ٣٣٣]همس،)آ/. ٥١٧٢

يح.اكم م، كما ٠ وغء ، ٦٦٥

.٦٩مدمفيح: رثناتلس، نكال تمرباخن،، . دوى.ص ٤
هارنيفيالرئضات)صآيأ(،وارئشاس

غرب•،•حسن وقال: ، ariMrrr'ُالضمذيفياكسرح: (، ٤٤٨)^،
وا,نخزءةفي=، ٥٧٧: اثنح في حماصم ابي وابن (، ٦٩/١) ١٩٣التلمةح: ني ماجه وابن )ما/ْ(، 



£تمحص^^<ءسًًسءا
اضعبد عن حرب، بن سماك عن ثور، أبى بن الوليد حدثنا نال! لوين، سليمان 

عليهاش رحمة - الهللب/ عبد بن العباس عن عيس، بن الأحنم، عن عميرة، ابن أيا/م 
ا١ عتهل مرت إل فيهم؛ اطه. ورمول عماية، في بالبطعياء جالسا ءاكتت ت ئاو 

تمليه اسم تعم، ! مالواسْ؟ امم ا متدرون عل •' لهم فقال فنقلوإليها سحابة 
ثم،؛، ^١٢فال: والمزن. قالوا: والنزن؟ فالن1ولاش.ق:/ المناب، آ'ا/ث 

إحدىإمحا يتهما: بمد»ا / فإن قال: لا، قالوا: والأرض؟ ازاء  Cff•ا.تدررن عل يال:  ١٠٨٩*ا/
مععد حى كيلك، فرقها والنماء النماء، إلى سة ومجون ثلأثر'آا وإ،وا اكان، ؤإما 

سماءإلى،شل،ابعن واعلأء: أسماله بحرماب؛ن النماءالمابمة فوق قالت لم، سماوات، 
الكنم سماء، إلى سماء بحن محا ئل ورك«هن أءللافهن بمح، ازعالل؛ا لمالي ذلك فوق لم سماء، 

منجلفوقذلك«لْ،.
يعقوببن اي محبحدثنا قال: داود، أبى بن بكر أبو ؤحدما —  ٦٦٤

/اض محي عن حرب، بن سماك عن ثور، أبي بن الوليد أحرثا قال: ،  ٢٦الرواجضر١ ٠ ٩ • م/ 
جلوساكنا قال: الهللب، محبي بن العباس عن ليس، بن الأحنف عن عميرة، ابن 

كالحابة،، رأ•■نوق، ان الإنانلل شيء تل • دالميايه والعنان؛• نالوا؛ ؛'•والقان، قال، م)*ل( )٢( 

.•^٠ نيادة: )محل( ، رم( ش )٥( • •١وءال، إلن؛ الهاش رمحت؛ي ااوغا'ل؛'، ؛ في)م( )٤( 
والصوابالشن.»اارداجص؛بالاء، )ا"(فى>م(،)ط.(: 

غغال:الل.مي رحالمه وصحح، (، ٢٨٩.٢٢٨تالرك<)T/الني را-داكم ، ١( • .٢ ١ • ١ ءالتوحدرص 
عنحرب، بن صماك طرغأ س جبهم ؛ ١( ٤ ٢ رأ/ الأسماءوالمنان يي وابيهني وا،•. •بممن: 
(l'T/o)r^(•رالم.طليح: ، ( ٣٧• احد)٢; عد رير؛ ابي عن ورُِينحو،ءنالحن، ؛٠. _■ 

١ءالم.راض ريرة، رابي الحس بتن متطع لكته ٢ْ( ٤/١ْ)٧٨نءاءمح ايي وابن •غريب،. وتال; 
تهذبش المم ابن وكلام I ١(  ٩٢الأتاوئ)"آ/ مجموع ني الحدث دند.ا علن الإملأم شخ كلام انظر 

الحثثرياض وفي (. ٣٩٨)■T/ ١٢٤٧وكلأمالأوانينياس0افبفةح; (، ٦/١٣السرء-رن
يأ)صممأ(.للنهدح: اليد والهج )ا/،ْأ(، 

السابق.الحديث، في كما نحعيف، إصئادءت - ٦٦٤
الخاوي.انرُن،ني حديثه رايض، صدرن،، الكوفي، ايوسعتي الرداجم؛ بمنوب س ءذ ايضا؛ ب ر• 

وتهذيب(، ٣٩٥/]تقري-،)ا —. ٥٠٢ ٠ منة مامتج العاشرة، من الترك،. نحق 'اب؛ فنال، حيان ابن بالغ 
السابق.الحديث، في كا لوين صفان بن محا وندتابعه رْ/ه*ا(، 

كابنه.



—ءءسءءحْبم
وذكرإلمها. فنظر سحابة فمرت ، ٢١اض.ررمول نسهم عصابة في يال؛طحاء 

٠بطوله الحديث، 

عدافه،بن حمص بن أحمد حدثنا ت ئال داود، أبى بن أبوبكر ؤبآتا —  ٦٦٥
بناف عبد عن ، ّمالث، عن طهمان، بن إبراهيم حدسا عال! أبي، أح٠رJال٢، نال؛ 

^٠٢٤مريت، ال؛ ئ/ محقي، الطاو._، عبد بن الناص عن ئيس، بن الاحنفج عن ■هممترة، 
آ/د ١٢أو I / نال ، المحاي، I ئلتا عدا؟ ا متدررن ®مل I فقال ه اطه رصول علن محابة 
بمدما تدرون فهل نال: انمان، أو تالما: أوالمنان، ئال: أوالمزن، تلنا: النزن، 
٢٣١١ ١• ٩ • اوU/ ربون، أوائن وبون، إحدى نال:/ لا، ةالا; ال—ناءوالأرض؟ يى ٠ 

فوقلم ذلل؛،. لحو على سماوان، سع عد حى ذلك، ض نوقها والي ومجون، نلأرئ،ر؛ا 
أوعالرْ،،لا؛ٍة فوةٌ لم صماء، إلى مماء بعن  ١٠•ثل أعلاه؛ مر أملهله الحر، المابمت السناء 

غزرجلاشرا"ا ؤإن ذلل؛،، فوق ادرّر، لم سماء سماءإلى بعن  ١٠•ثل دإي* هااظلاض 

ثال؛سة، أى بن أبوبكر حدتنا محال؛ المهر، أيوب، بن عمر حع،مخا —  ٦٦٦
ابر،ء؛ا'حم،،م،عنمجاهد، عنأمح،هاشم، عنثان، حدداديعيناداح، 

حالقما أول فكان ثينأ، يخلق أن نبل عرشه علئ، اصنوئ وجل عر اش "إن • نال 
ندأمر مح، يجرىالمام، نإلما القيامة، ماهوكائن،إلئ،يوم فامرْأنيكتب، اكلم، 

*،د»وغ 
١٠١١م/ناو; / ، ثبيج، بنه ملمة حدثنا نال؛ داود، أبى، بن، بكر أبو حذمما —  ٦٦٧

'ح،وذاا.)ط(؛ )آ(؛ي)م(، • 'مماجلوُأمندوٍوداف.٠ )ط(؛ را،؛ي)م(، 
»ثلأمم•.)إ(في)م(،)ط(: .•بإّقاط)1(. ».،اسين. )؟(/،)م(،)ط(: 

•واف•.)ا"(ز،)م(،)ط(: •^UJ،•. )ه(في)م(: 
٠٦٦٢-إمقاد،تصامف،شمفيحت ٦٦٠

وينال;للإرجاء٠ ب ئكلم يئرب، ثقة عكة، نيابورثم ّكن ابوّعيد، اخر.اٌاتي" ّإمام؟اين،همان ث
([.١٢٩وتهذيب)ا/(، )ا/٦٣]تتريب وعاتّةهآاه. —ابمة، سال رجعصه، 

منةعات الناصعة، .ن سوق، ناصيها، ابوري، أبوععروالنيراشدالسلمي، ابن، اس• ب دماس ء٠ 
لتمرببرا/آها(،وتهذبب)آ/يم،(.•. ٢٠٩

]تقريب•. ٢٥٨منة عات محشرة، الحائية محن صدوق، ا؛وءاي،، مداه، ابن، ء-ءم،؛ س د ءا٠ 
)ا/ما(،ُتهديبرا/؛أ(اب

٠١٦٣تندمر،ح: 
.٣٠١،ددمبمبمزيحت ٤٤٤ر،ح: صحيح.نندم -امئاد•:  ٦٦٦

=ماآآ-إسغاد*؛صعيف؛بسان: 



مختيبصة

عنيحدث، إنناق بن محمد ممعت ت ئال الرحمن، عبد بن حفهس حدثنا 
ثاو:حدْ، عن أبيه، عن مطعم، بن جتر بن ننئد بن جتر عن عب، بن يعقوب 

وج1عالأنعام، جهدت اش، يارسول ينال أعرابي جاءه إذ اش.ب رمرل لمتد إني 
لط،فاتق/ ونصالأنعام، ونصلا؛الأمال، المنال، س( 

هول؟ما تدري عل ت اش.y رسول فمال عليلثا، باق ونستشاع وجل، عز اش علن 
وينك،وقال أصحابه، وجوه في ؛" م؛حتتئ يح زال نما اض رسول وصح 

و*وعلىسماواته، لفوق إله ؤنحك ذلك، س أعظم الله شأن احد ع،اى يالله يسطع لا إل 
»نهكت«.)ا(في)ط(:

ادّة،الطع.ءن يلن انف ولم ايايعت محل سي شول. ميم:  Jtجم ين مصي ين جر ب: . ١ =
رتهلب)أ/-آا•([.]مب)ا/آآ\(، . ١(  ٤٨/ الممات)أ لي جان ابن يذم، 

االغازي إمام ا العراق نزيل الدتي، مولاهم، الطلي، بم أبو بمار، ابن إّذءاقت ين • دب " ٢ 
صغارمن الولهن، مجن الرابعة الربة من حجر ابن الحايفل عده كسيىواكلر، ورما يدلس صدرق 

ولموهناندصنعن • ٣([ ٨ / رو وتهذيب )آ/إ؛ا(، بعدها. ت ؤيتال ه، ١ ٥ ٠ سة مات الخامسة، 
غثتان.رجاله بقية أما • بالتحديث يصرح 

،( ١ ٥ ٠ Y/ ر ]تقريب . رأص علن مات الثاثه، من بالنسب، عارف ثمة محيم؛ ين جير بن حمد م٠ 
وتهاويبرو/او([.

،( ٣٧٦/ رY ]تتريب . .٠١٢٨منة مات السادسة، من ثقة، اصي؛ الأخس بن العم؛ بن عثة بن عرب مب• 
وتهليبراا/أوسم.

صنةمات التاسعة، من ، بالإرجاء رمي عابد، صدوق، اللخي; عمرو ابر عمر• بن ارجمن مد ين م ط٠ 
([٤٠٤(،وبجديب)Y/١٨٦/١ى]تتريبر١٩

،،ونياردضمحفىاردضاسة١ص٢٧٢
هبْلا/أهآ،،واينم^ضأبيئًمنياتحت

وااسهنيفيالآسا،(، oY.o،_)r\،، ٣٨والدارظيفىاكغاتح: فياكرحدرصم.ا(، 
عنأمحهجرثرإ بن وهب طريق ٌن جبهم (: ١٧٥را/ النة شرح ي والبنري والسات)آ/وها(ا 

.و4 . جسر. عن عتبة، بن يعقوب عن يحدث إسحاق بن محمد ممعن ت تال 
دييرينعب ين بمغرب عاصم؛ ايي ابن راحلإّنادي الربي الردعلن م إسنادالدائم درئم يند 

ينلحمر ءنبممب؛نءب، ت يثار وابن المحن وابن الاعلن همد 'ينال داولت صذالا؛ر إلخ• ■ سمد• 
ونالمحمد. ين جير ين محبآ، ين يشرب عن ٠ إسحاق ابن عن الحماعأ درا•  ١٠صحح ثم ٠ • • محمد 

محمداجيرين ص رالمواب: رنم، نقد د ممحرييرين عب ين يعترب ب نال امن الدارتطي: 
لاينالوجهت اسون ■،ش ورد الحديث محنيا ض الكلام الميم ابن العلامة اطال وقد . المنان)ص'لْ( 

العون.شارح تبعه وكيلك يعدها(  ١١٠٠ ١ / ١٣انمود)عون ح الطؤع الس تهديب في إصحاق 
•مجموعني عف الإسلام شخ كلام وانفلر ، ٤(  ٠٨ل/ الضير) ني تحر ابن الحائل استغربه الحديث ومحيا 

الآفللمبمسضثاتأ]تضراكلوالذمي: ونال <. ٤٣٦را'ا/ه'أ،.القارئ• 
(.٠٣١ رص اسمحاوية سرح تخرج انُلر • >ا.يث• العرش ُلأيصحنيآءلتءل • الاياني ونال )صاآل<* 

ّاعلم واه •هاأ)ْ/>ه( ابامءح؛ صعتف وني ٢( ٠ ٢ ا/ الخة) رياض ني محنياالحديث وصعق 



دآ/ ١٣باراكب®./ ازحو أءلٍْث يل ؤإئت بيده. وأثار - الخا •ئل لهكذا ؤإلاه عرفه، 
١٠ ٩٢م/بن محمد حدثا ت قال سامن، بن محمد بن أحمد اش أبوعبد خك\ —  ٦٦٨/
عنننبم، بن الوليد حدثتا ت نال حئاد، بن نمم حدثنا ت نال مكر، بن مهل 

النداسص ، حتوْ بن رجاء عن ركريا، أبى ابن عن جابر، بن يزد بن عدالرحمنن 
محهافاء اخذت يالوحي، عزوجل ثكل،؛ »إدا اف.: رسول قال تال: نننان، بن 

٠١  r٩٢/ المارات اض ذلك سمع فإذا وجل، عر الله/ س خوفأ - شددة رجمه قال: ار - رندة 
نكلهالملام. عاليه جريل. رأسه يرفع س أول فكون نئدأ، رجل عز لله وحروا معقوا، 

نرr؛،jL ساء، سماء ءلأثكتا<رآ، على جريل يه فيمهم وحته، أرادرااس بما ومحالى بارك 
فيمهمالكير. وعواسمي اخى فال ؤقوث•' مريل؟ يا ربما نال •لاثكتهات.اذا أله سبماء 
•رالأرض* الطاء م وجل عز الد امْ مث يالوم مريل 

إبرامم،الصتن؛>، بن، عليي حدثا ت مال داود، ر ابن أبوبكر ^، ٨٢-  ٦٦١
•ملاذه•.)ط(; )آ(الآءل،)م(، . ٠٥١٥١٠٠١٢٠)ا(فى)م(: 

:ب١ سمف إمئادء: . ٦٦٨
محا.محعن رند  ٠١نرح: نندم ٠ راكوية كيراكول_را لمحه ثتأ، وم ملم. م الوله ءغن؛ِ ب - ١ 
يخشصدوق، مر، نزيل لوزي،  ٥١أبوصد النيام؛ اخارث س •عاؤيأ س جماد س محم •' رب - ٢ 

وتهذيب٣(، • ٥ )آ/ ]j؛y_ المححء مءالئ،  ٢٢٨سآ مات العاشرة، من أ\ؤ1و\ضا -، ijL•،فب كيرا، 
دحنمعل الخديث، الّا >تعرمر انه زرعا ايبر •مر ذكر •حبن، (؛ ٢٦٨)،/الزان وانتلر؛ . ٤([ ٥ ٨ / ١ )• 

وينارحالهثتا>ت،:•لأاّلله•. ينال: 
٥ّ ١ ٦ ر،ح: نندم شه، ممه، خرأ؛ جاءس ر٠ 
4نءا؛د، نمه ممة نيد. ونل: إياس، ايه: وامم الشامي، أبوبعن ايئرامي،، ءداث اضذمها؛ ين ا٠ 

وتهاوي.؛،)ه/هاآ([.]تتريّتح)ا/أاا(ه  ١٠١١٩ماتسةالرابعة، 
عثرة،الحائية من ثتة، بغاياي، تزيل ، الخارك، يكر ابر مولاهم، إ اكهبمي عمكر. س ٌهل س صاا ٠ٌ 

وتهديبا)بم/ما*آ(؛ا.لتةريب،)؟/مأآا(، اءآه. منة مات 
•والحاديثاالتالي انفلرالتخريج ومرعا. عود، يراين ، همبجّ؛ ايي حديث من ثراعدمحعحة له والحدث 

فىانةح:ْاْ)ا/آأآ-يآآ(،راينخزبمتيالومد)ص،،ا(،
كير)آ/م-ْ(،رابميتيالأا.ابن مجىفىفر 

٦( ٩٨)٦! اكزر الين م ال-؛وءلي ُءزا• ؛٠■ . جماد• ين ميم من'لريق جبهم والمغات)ا/آآم(: 
صعحة؛يوامح. له والحديث، وا؛نمردويه• العظمة، في الشيخ دائي الط-راني،، مذا-إلن يالاصاُة!؛*،•>، 

'٢(،٦٢/٠)٣٢٢٣■ْ(.واكرطيح:٣٧/٨)٤٨••^يفياكيرح:
،بما)ا/اأ--ي(،وابنءريرفياضر)آآ/اآ(.وا؛ن،اجهح:

هاك.وتخريجه الحديث، لهندا التالي معود، ابن حديث ومنها - ٢ 
ءصحيح. -إمئاد•؛  ٦٦٩



اصيحءر بن لم مالقنص أبي عن ت الاغض عن الصرير، أبومعاوية حدثنا ثال: 
بالدموجل همز الله ثكلم ®إذا رموواض.ت ئال ت نال عبداض، عن مروق، عن 

حم^^؛، يزالون فلا نمعفون قال; المفا، على المتلبة كم صالمالت السماء أعل سمع 
اولأم.وزغعنصقال:عف/ جريل. جاءمم فإذا اللام عله مريل. يأتيهم 

اخى...*.اخى، قالون. الص. نال: ريكم؟ نال ماذا جريل، يا فقولون: 
 /Vويمدقمعانيها، اتفمتؤ قل الئن فه!الْ الله: رحمه المحسن بن نحمد قال /  ١٠٩٠

سماواته،فوق عرسه علئ - وجل عز - اف إل تلنا، ما علن تدل، وكلها بعضا، بعضها 
•ختر علتم بصير' مح ٌوأل ّك،ء بكل علمه أحاؤل/ وتد ، ٠٨١٠

١[.]الأملى؛ربك اسم سبح ؤ ت ذكره جل نال  ٢٢وقدل
الأهملىالننيرُآآ ربي ®نبعان •' يقول دعاءه اسنتمح إذا الني. كان وقل 

ا1وعاب،|ل؛؛.

،ء ١ الأعلى ل ه الأغلى رنلث اسم بح ؤ فرأوا; إذا الصحابة من جماعة وكان 
وابنعئاس رابن • محقه - "طالب أبي بن علي منهم؛ ؛ الأءش* ربمارْ، »بءان : ثالوا

■عليهم اف رحمت - عمر وابن سعود 

.الأغلى.دلأواااربي »أبءان السجود: في مولوا أن أمته الك،. علم لقد 
علنالاغلن: الش ع-روجل اش أن : قلناا مينوي ٠-مال٦، كله وهندا / •ا/ا'ه«ا 

التخريج،ني رالذكورة للحدث المحرحة الروايات جميع فير ين لص النمخ، جمع س انط ،)١( 
•باشر؛ مريق مر دواية دالآءمثر,لممرله 

)ط(.)ُا(اسلةمن)م(، مان>لةعن)م(،)ط(. رآ(روقوا: 
•رط( من سانطة )٦('مما': 'ريي،*• لْام،رن،-نلتل. بمد يله والدي تخريجه ّثأتي ، ل٤ 

-٠٢٦١صة عات • العاشرة من صدوئر، اشكاب، ابن العامري، الم بن إبرامتم ابن ايير؛ ين ي ظ٠ 
رس سلم بن وءلد^ الراذي، مريح أيير احمد:>، تابعه وذل . ٣([ • ٢ وتهذيب)U/ ، ٣( ٤ ]تقريب)آ/ 

•رغترممكبر داود• 
ومحداث، ١( ٤ ٦ ، ١ ٤ )صْ اكر-^j نى خزية وابن النة)ءوذاما/ْأ(، محاب نى داود ابر روا• ديريجه: 

،( ١٢٨ص ٣ ٢ م)الواردح: ا كص-حيحه م حنانر وابن (! ٢٨١)ا/  ٠٣٧الثاح; م احد ابن 
صءنالأءش،ِءنض معاوية، امحر عن"لريق جبهم واوهقيفيالآسا،راسات)ا/هآما(: 

-البمب ض اإدثً ني م ام واين ، ٤( ٥  ١٢/ ١  ١٢تعليقا)الم صمحه ني البخاري دررا• • به • • روق م
سمفي>اكررإنىا؛نابيءابوا؛نزدوة)أ/ببمألكافىذحالمرير-اا/آْ؛(.وما. 



٢٨٧٤هالته ما، حلاف ، شيء بكل محيط وعلمه العلا، منوات الفوق ، عرشه/ 
٠مذهبهم موء من يافه نعود ٠ الحلوج 

سار،بن منصور بن أحمد حاوثن1 ت مال داود، أبى بن -ؤحاولتاأبوبكر  ٠٦٧
-اليمامي أبوحنمى راسي ين عمر حدثنا ت هال الثعمان، بن الصمد عيد حدثنا هال؛ 
دعاءهيستفتح الض. سمعت ما محال؛ أبيه، عن الأكؤع، بن سلمة بن إياس عن 
•طرق وله الوهاب الأعش العلي ربي سحان إلا 

١٠ ١٧م/مال! إسحاق، بن هارون حدثنا دالأ داود، أس بن أبوكر  ٦٧١/
أبيبن علي معك ميال؛ حير، عبد عن المدى، عن سمان، عن وكح حدثنا 
/طT٩٠/ . الأعلى؛؛ ريي ارابءان فقال؛ الأغزب، ربك اسم ّبح ُؤ قرأ• محقي طالب 

:JlJ•نددازاث؛نرا؛أئوب، مال: ^؛ثاأثوكربنشدَاود، 
•أيوب' ابن 'ءن • رط، ، رم، في ، ١ ر 

.([ ٤ ٤ ْ )U/ وتهذيب ، ( ٠ ٥ آ/ ) ]تقريب الا؛عة. عن صعيف، البمام؛ فم؛، ين راشد ين ءس ب ٠ 
نيحنان ابن وذكرْ داليجني، ممن، ابن ومه البراز؛ البيدادي ائننان ين د المءسد ب؛ و٠ 

ومات(، ٣٦٤)t/ ممن ابن تاريخ انظر؛ ائي. النتال وكذا ، أليس؛القوي٠ الدارنطتي؛ ونال • الثقات 
واليان(، ٦٦١وابيان)؛ئ/ وتار؛خ؛،نداد)اا/ا<م(، حان)ه/ْا؛(، ابن وثقات المجلي)صآ«م(، 

•ثب أيى ابن عند هشام بن معاؤية تابعه وتد . ( ٢ ٣ / ٤ ) 
وهوه ١ ١ ٩ منة محات الثالثة. من ثقة ٠ الدتي بكر أبو ؤيثال ملمة، أبر الأّلمي، الامع؛ سلنة بن محاس إ٠ 

وتهديب،را/ههم([.، ا/٧٨( ]تقريب،) ا؛نصعوسمن. 
بنعمر عن هثام، بن معاوية طريق (٠ن ٢٦٦/١)•٩٣٩٨:المتفح ني شنا ابي ابن اخرجه دمحريجه؛ 

به.. المد. عبد ملريق من ٥( ٤ / المنة)٤ ني احمد الإمام واخرج* • ;* • ■ راشد 
.صعق فيه إمتادءت ■ ٦٧١

ورريهم، صدوق، ٠ الكوفي ابومحمد ، كربم* ابي بن الرحمن همد بن إنمابل يعو الندي؛ جا؛ ف٠ 
ثذات:رجاله زبقية وتهديِ،)ا/أاآ([. ('، ٧١لتقريب،)ا/ ^. ١٢٧منة ات ساإُا؛عة، بافثم، 

]تقريبهصحبة, له يمح لم الثانية، من ثقة، إ مخضرم الكوفي، أبوعمارة الهداتي؛ ينيل ين حم ا ب٠ 
([.١٢٤/٦وت٠ديب)(، ٤٧)ا/•

ماتالخاثرة، صغار من صدوق، الكوفي، القاسم ابر الهط*انيث *الك بن سصد ين إمخاق بن الوه •٠ 
وتهذيِ،)اا/؛آ([.(، ٣١١]ميب)؛ا/ّنةحه1ه. 

هوالثوري.•يان؛ 
به.. مان. تا نال: ٠ الرحمنن مد طرخ، من ٢ ١ ْ ١ ■آ/ ر' الفتر ني اممري جرتر امح، دواء ذغوبم*ت 

•يلي عن الماحق في الابارى وابن ٠ نني ين وهمد ت-~ت، أنح، واتن ، البذيابج، إلنا جرُلي، الدءزاً 
(.٤٨٢)a/المنثور الدر زيادة. وفيه فذكره، 

تتصحيح. ■إسةادْت  ٦٧٢



يعةكناهاا1ش \ببم 
—ءء

عمرانهابن/ عن ءنسمدينجير، أبوث-رلأا، آحبرثارا، ت ثاو حدكاهثجم، 'ا/حا*ا 
•الأغلى* ربي ®_،)، ت مقول الأنلىه، دنك اسم سبح ؤ يقرأت لكن 

حدثناأبونعيم،مال! حدثناعمي، داود، أي و؛ئوتااأبوبكربن — ٦  ٧٣
./.ف^ طلحة عن مْ، عمروبن عن اليب، بن العلاء عن ندسازمر، ثال: 
ربي*ّئبمان مال؛ سجد، ثلما اف. رسول حلف صليت ءالأ ثبمفي، حديقة عن 

الأغلى*.
حدثنات محال إسحاق، بن هارون حدتنا يال؛ داود، سحاوتااينأبي  ١/٦٧٤ • ١ ١ ٢' 

)ط(.ني)م(، والصوابالثتكما ،سر'، )ن(; )أآ(فيالآصل، حارثنا٠. ٠ افى)م(،)ط(ت 

بالإخار'صمح لكنه ١ ١ ٥ ت فيح نندم ٠ الخفي دالإرٌال كيراكدلتس تت، ثتة، ؛ ٣٢٠٠ت فيه ٠  =
•■ ٠٢٠٢صة محات I العاشرة من حافظ تتة الأصل، الهلوصي !يو،ياشم، العدائي: ز؛اد س ايربه ين ياد ن٠ 

وتهلي.،)*آ/ْْ'ا([.]ءرب)ا/ْا-أ(، 
دببه' ■ ■ نشتم حدثنا ت نال إبدامتم بن، بمرب س'لرين، ١( ْ ١ م/ )٠ الشتر م حرير ابن روا• يميجه: 

بنوشربح بمنرب طرين، عن ٥( ٢ ١ )أ/ تيرك الفي الحاكم ورواء كذللئ،• كب ين أم فراء؛ 'دم ت نبال؛ 
■الدمي ووانقه ٠ يخرجاه ولم الثيخجث شرط علن أصحح ونال: - الزيادة وفي ؛<.- ••هشيم ثنا يونس 

هئذافي و؛ح ءحرف ت فال، اثه إي هرفرعأ: عباس ابن عن ( T١٣٧/صنته)عون في ابوداود رواء والحديث، 
صدابن داتر • ماس'ونونا• ابن عن جأتر، بن سعيد م، ٠ إسحاق، ابي عن وثب ابرركء ردا• الخديث' 

النذرابما•وابن حميد، وعبدبن منصرر، صعيدبن إلن ( ٤٨٢ايثور)a/ الدر ثي السيوطي ءزاْ 

رجالهوبنية ،  ٥٩: فيح تندم • ثقاته ني حيان ابن ذكر. ؛ الأشعث، بن معد وهو بكر؛ ابي غم يه: ف٠ 
.ثتامت، 

تتنربالشالثة. من اتي، الموقعه الكوفة، نزل، الأمار، مولن حمزة، أبو الأييي، ،مهد. بت، لعة ط٠ 
رمديِ،)0/آآ([(، ٣٨)ا/•

.٦ْ٩ نندمزح: عابد. ثغة، روبنعر؛ث ص٠ 
. ٢٨٣ممدمزح: ربما,؛هم. ثتة، مالنإثب: لخلاء ا٠ 
أبيمن سماعه اف إي ، تبت، تتة ١ الحزيرة نزيل الكوفي، ، ايعهم، أبوحتشأ، حدبج، بن معارين ابن ض■' 'ذ٠

([.٣٠١)T/ يج، وتهال.)ا/هاآ(، لتتري.تح ا؛عة. المن باحرة، إسحاق 
الدارسودوا• ٠ به • ■ حلمه عن زر•، بن صنت •لرين، عن ( ٢٤٨/١)المم، في ثته أبي ابن رواء لمبمه؛ 

ُاكرطىفي(، ١٢٣داود)ءون)م وأبو آبي)ا/ا-آْ(، لمح: و،>ا/أ،أ(،  ١٣١٢تي-تح■ 
ُاليءنيز،(، ٢٨٧/١>٨٨٨عاج،•/،ح: وابن ه5يفيالجتن)آ/،أأ(، أ1أ)آ/م،(، ح: 

حديقةعن زفر، بن صلة طرين، من جميعهم : ٢( ٢ ٥ / ١ ر ندرك الفي والحاكم (، ٨٠الكبرئ)أ/ الن 
هنا.مما بآطرل، 

حن.-إمتاد،: ٦٧٤
ثماُث،.رجاله وبقية . ٦٧١فيحت تقدم صدوق. لا1حاقت بن هارون ت يه ف٠ 

حمتد•وتمدبن شية، ابي، ابن إلن وعزا• ٤(  ٨٢اليرالثور)M في يُ»لي ذكرءالدميجه؛ 



ربكامم تجح ؤ رأ: قأنه ثٌ الزير بن اممه عبد عن مروة، بن هشام عن وكتع، 
فقال:^4، 
أبيبن محمد حدثنا ت ئال الفزيايي، منمي جعفربن أبوكر \خبرو\ ب  ٦٧٥

حدثنائال المقري، يزيد بن اض عبد حدسا محالا؛ المديني، بن علي و القدس بكر 
بنعمه سمع أنه عامر: ين إياس عمي حدسي محال: الخاص، أيوب بن مومئ 

مكا ئاو [، ٩٦، ٧٤ر؛كامحإه]اتراسن: لانزلتؤمغ'لألج/ ئاو: ثامرالختيأ، 
ناله، الأغنى ربك امم محج ؤ نزك فلما ،  ٠٢٠٤٠^^في *اجعلوها اممه. رسرل 
سجود'كماا.م *اجعلوها اممه.: رسول 

حدثنامحال! المريانجر، مخراق بن داود حدسا محال؛ اكرياض، —واخأأرئا ٦٧٦

صعق. ١٧٠

احدلولم ؤإلأنيإالحدث، محياكايعة شول.بمي المري، مسينامبرنعامالناي؛ ه: ذ٠ 
وتهذيب)•ا/آما'"آ([.(، ٢٨١لأمرس،)Y/ه., ١ *اْ صنت مات ١ السادصة من متابما. هتا 

([.٣٨٩ا/وتهذيب) را/٧٨(، لتتريب الثالتة. من صدوق، اكانش، عام؛ ين ؛اس إ٠ 
والهيفياهمئرآ/1خ(،را/ا؛آ(،  ١٣١١

uُلالحاكم;ب. . ثامومن. جبهمسرسملاهين,زيد، تدرك)ا/هآآ(: والحاكمفياد
بنموّن عم وهو عامر بن غ؛رإياس بروات* الاحضحاج ء1ن اتنقا وغد الإضاد، صحتح حجازك، رحديث 

.٣١٢٠) داود)عون ابر رواه والحديث ٠ باالُروفُ ليس ءإياس • نقال الدمي وخالف*  ٠٠٠•القاصي أيوب 
؛*.. عنموّن. ابنالمارك، >يق من كلاما (; ٢٨٧/١)٨٨٧وا؛ن،اج*ح: (، ١٢١

طان:لم* -إمسادءاصعيم،؛  ٦٧٦
تني اكرمذى ذلك علن ص عود؛ مبن اس، محي وعإايي* عتة بن الله محي بن عون بض الانقطاع - ١ 

)أ/ي،(وءٍر،.
،٦( ٢ / تقريب)١ ت ادمة. ،المن ءمجهول،ء ت الحافظ هال، ت االاJتي الهذلي يريد ين إنناق أيما•' رب ■ ٢ 

([.٢٥٦ا/وتهذيب،) 
سنةمات الرابعة، من ، ءا؛د. ثقة الكوفي، اف* عبد ابر الهذلي، سعود مبن عتة بن اف* عبد ابن هر عون؛ د٠ 

([.v١٧١ وت٠ليMِ( ، ٩( • Y/ ) ]تقريج، ٠ ومائة عشرين 
.٣١فيح؛ تندم ■ ناضل نب، ثقة، الرحمن، صد بن محي ذق؛ اض س ا٠ 
الأربعينبعد مات العاشرة، من صد.وق، المريايي، مخراق بن مجعد ابن ت ُيماو همخراق؛ ين اود د٠ 

•٢([.١ وتهدي_،)م (، ٢٣٤س)\اللها. ونيل: وماهض، 
ت)عونفي داود وابر نيالأم)ا/أآ(، والشافعي ، ٢( ه • / المف،)١ في شيبة ايي ابن رواء ىم؛بمبمهث 

فيوالسهقي (، ٢٨٨.اآأ)أ/ي؛(،ُا؛نءاح*ح:م*؛ا-ا؛ا(،واكر،ذيح: 
ابنمحي أن إلا عود؛ مابن عن عون، عن إسحاق، عن ذما أبي ابن من.jiO جبهم ؛  ٢٨٦الكبرمح()أ/ 

ونال،اف**. محي يدرك لم عون مرسل؛ ءهناذا داود؛ أبو ناله ٠ • وعون إسحاق جعل؛؛ن سيإ ام، 
عودا١مابن يالؤ، لم عتبة ين عبدامم* بن عون ممتمل؛ إسناده عريليس مبثاابن حل.٠ الترمدكا؛ 



نابعن ، ء-تبةأ عن/ الهدل، يزيد بن إنهماق عن ذثب، أبي ابن ■_ وبع، 
السبم!رأي أبءان' ركوعه: ز قلقل أحدكم ركع ارإذَا ن<1ول.: ئال ثان: عود، م

الأغ؛ى!ريي أبءان قلقل: مجد ؤإذا أدناه، ^^٠ ركوعه، م كد ذلالث فل فإذا ثلاثا، 
أدزاْأ./وذلك مجوده ئدم ذلك، فإذايل ثلاثا، 'ط ٢١٦

المن علن به يون مما الحلوبة به يحتج ومما الله: رحمه - النسن ين نحني قال 
وند. [ ٢ الخدد: ] ه واتاطن والظاعن والأخر الأوو عو ؤ وجل: عز اض نول معه: علم 

نلكلشيء٠نباةوموت،الأيك: هورم الأية: _،/ العالم/ رأهل ن ١١.٢/٢
وهوالباطن:منرات، اليعني ، شيء كل فوق : وهوالقلاهر الخلق، بعد الأخر؛ و ٢

شي،بكل وهو ؤ ودل،أ؛اعلنهنداآمالآية: دونكلشيءيعلممانم،الأراصن، 
ذلكوينتلْا ستمان، بن ومقاتل حسان بن مقاتل فسره كذا ا، ٢ الخليل؛ ] ه علمم 

٦٥١:،
يوسف/ حدتنا ئال: ثاهين، بن محمد بن أحمد اض أبوعبد ءحل1تنارَا،  ١٦٧٧ ٣'١ 

٠١١ قال. مسعود بن اه عبد عن مسعود، بن اش عبد بن عب ءعن ت )ط( وفي ٠ النمح جميع في كذا ، ر١ 
حعيحش -كما +^^؛، ١١عود مبن عب بن اض ب ابن ءرن-؛الون-دم؛ والصواب؛ وم-مح»لأ، 

عودمابن عن الهدز يزيد بن إسحاق ءن الرائي دهر ابريح *ي ذم*ا الأتي الحديث روايات 
التهذسفى حجر وابن ، ٩( ٠ / الكمال)١ تهذيب نى الري ذلك علن نص الحديث. عندا 

وغرما.)ا/آ-هآ(، 
)"ا(فىالآصل،كررة.•بتول•. )ن(: )،((، )آ(فيالآصل، 

أثتأ.)ْ(فى)ن(; الواو. بحذف »دل« )ءل(: )أ(فى)م(، 
»ء،وتيأ.)ط.(: )لأ(؛ي)م(، )ط(: )أ(شرم(، 

nUU :،_-.حسن
.٢ • • ; نيح تقدم صدوق، الئان: مرمى م ّد، م٠ 
0عات ادّغ، الصغار ٌن فاصل ثقة، - الرحمنن اوأبو■ماد بكر- ابر الكوني، طريف ابن يرف؛ ن٠ 

ازكصبة شراعي ك والحدث . ([ ١٣٧٢; وتهذيب)• (، ٢٥٣لقريِ،)آ/ا؛أهاومدذلاك. 

ونال:اخرئ. من'لرض - ند، منى الموصلي يعلن أبى كيرإلن ابن ءزا*االحاننل ءالشة رواية لعربمبمه؛ 
والحدث([. ٣١)a/ لاكمسر آعلم، واف ٠ حدا صمن، وهو ا^عي، همم ابن ه-ذ*ا إسنامثل بن ُالري 

إلح. الح. المنوات رب اللهم ٠ • الو.م عتد يا"ءو, اُأنحجق ول رّكان نال؛ هريمء• أبي رواية من ورد 
.٤( • ٤ ر٢; افد ني واحد )•ا/اْأ(،  ٩٣ ٦٢اسح:في ثسة أبي ابن روا. نذكر.. الحاث• 

(،١٢٧٥.١٢٧٤/٢)٣٨v٣الدعاءح: ني اب م•٢(،وا؛ن A٤/٤)٢٧١٣سما،ح؛ 
A ايفا)مردوية ابن اليراكورإلن ني الجو'لي وعزا. . ٢( ٦ / )١ الأسماءوالمعا؛؛، ني وال—هتي  /  A )٤.

ورواءالمهتيفذكرتء• • • الكلمايت، يدعوبهنزلأ، كان ه اض رصول ان لة: ام عن احرئ ءلرض من وورل• 
(.٣٧/١رالمنات)فيالأسا، 



عاتثةعن الثني، عن مطرق، عن حرير حاوثنا ت ناو القطان، مومئ ابن 
فيء،فلك هلٍس الأول، رالاهمائت اه.شرل; نالت; ]تيإفأ؛[را؛، 

دونكفيس اياض، وأنت قيء، فوقك فليس الظاعر، وألت تيء بمدك فيس وألت 
فيء«.

احتجوارىمعه علم لا من علن به يلبسون ومما الله؛ رجمه النش ين مضي قال 
الذيوهو ؤ 1 وبقوله ، [ ٣ الأنعام: ] ه الأرض وش السموات في الله وهو ؤ وجل عر بقوله 

.[  ٨٤الزحرف; ] ه إله الأرض وم إله التاء ؛ي 
ابمناءمم تشابه ما ملمعون ؤ تعالئ؛ اف' هال كما الفتنة، به إثمايطلون وهنذاكله 

,[ ٧ عمران: زآل نأوبلهه وابمماء الث 
٤ irسركم شم ١^ وفي النموات غي وهو١^٠ ؤ الحق; أهو من ^٠ ٠١١أهو محي و/ 

بهجاءت مما : ، العالم١٤أهل هال كما نهورى ٣[، ]الأمام: ه محبون ما وجهركزوتإ 
ترونما يعلم حلقه، بجمع محيط وعلمه عرسه، علن وجل عر اممه أن • السن 

ت5تمومما ؤيعلم القول مجن الجر ^لم تعلونرْ،، وما 
[، ٨٤الزخرف: ] ه إنه ١^ وفي اله النماء ش الذي رنو ؤ وجل; محز وقوله 

يعبدهوإلنه الأرض، قي من ؤإلنه المنوات، في من إلته - ذكره جل - أته ت لمعناْ 
.العلماء مر0 هنكدا الأرض، ض يمد وإل-ه المنواتر، في 

•ْ م/ ت هال ،/ البزار بن الحنن حدثنا ت هال المقر، أيوب بن عمر خذيذا —  ٦٧٨

٠ءارحمها ت الأصل في ا ١ ر 
.٠^٠١٠قي)ط(; )٣( حينها. ممضي العبارة واستقامة ٠ ٠ أتوله. ت ويعدها من)حل(، سائلة )٢( 
.ومايعلنون، أبمرون ت )ن( ني )٠( الخ. ٠ • ٠ سركم ُابملم وبعدماقادة، ُالحقُ ت )ط( رم،، في )٤، 

حدا.صعيف إمغاد•؛ - ٦  ٧٨

إنؤمال; الكدابثن علن يدلس وكان متروك، اير بنخادجت: رن ي ته: ف٠ 
،([ ٧٦ّآ/ ) وتهذيب ، ( ٢ ١ ٠ / ١ ) ]مريب ه. ١  ٦٨منة مات الثامنة، محن . ُعين ابن 

• ١٥٩فيحت تقدم صدُقيهم• الماح، موابن الراد: اخ-نين و٠ 
لكهتصاتيف٠ له حاقني ثتة، انمرى، النمر أبر مولاهم، مهرارااJشكرىا ٠واينأييعرو^ة، مأدت ٠ّ 

ه.١٥٧ونيل؛  kJ،١٥٦منة مات ٠ السادسة من شالة. ش اكاص اقيت من وكان واختلط؛ التدليس كثير 
بعدها.نما ١( ٩ ٠ رص الزان والكواكب (، ٦٣/٤وتهديبر]ممر؛وب)ا/أ*ّآ(، 

ورواءء٠ به . شقيق. بن الحسن بن علي طريق من ،  ١٧٤رأ/ والمنان الأسماء في اليهتي روا• ٌتحربمهت 



،اأشساتكت1و\/ 

^قأً"ًًءءءءءءًصت

محتالةعزأ١، نمد، عن مصعب، بن ح1وجة عن شقيق، بن السن بن علي حيى 
تئاو ،٨[، الزخرف: ائب] الأرض رش إله اثام ش الذي وم ؤ وجل; عز اض تول ني 

وإكرآأسفيالأرض.ءو1كلآ؛ُتدفىاثاى 
إشغافآالحق لأهل مفغ، وبينته ذكرته نيمأ الاه: رجمه السن ين نحني قال 
إلئالسوء مذهبه بمح مميل ممن الباطل أهل نلتس س تلوبهم يداخل لئلا علهم، 

منالأسم1ع وعحء_ا ولا إليهم، بالنفلر ويتالدذ المرد! الغلمان من الغناء ا،تماع 
كحق،مخالخا به فهو^عب الشيطان، به خلفر ند ؤيزهررم، ويرقص المجتر، الرجل 

تسمهممن ولا الصحابة، فول إلن ولا سنة إلئ ولا كتاب الن فعله في يرجع لا 
ذكرهيحن لا مما البلاء من يخفون وما اللمز، انمة من إمام تول ولا بإحسان، 

الهونعاليه، هم ما فسح مجن بالنه نعوذ به، يديتون دين هنذا أن ويدعون أقبح 
قرب.سمح إنه الرشاد محبيل إلئ التوفيق 

 \\^٦|T/الصثاحبن الحنن حدثنا دالت / ١ل1ثش، أيوب بن عمر — ٦٧١
إلاإله لا الذي وافه ررهم فقال: الجهمنة. ويكر - هارون بن يزيد نال ئالت البرار، 

الخوفيق./وبالله اممه«. لخة عليهم زئادثة هر، آ/د  ٩٨
٠٠٠

»وعوالإوه«.)ا(فى)ط(:
نادة،.بن مد »اءن ني)م(: )٢( 

'.زس••>مفى)ن(،)م(:

iفاوكره . . قتادة عن سعيد، عن يزيد، حدثنا ت تال بثمر، طريق من اكنسير)هأ/أ*ا( جريرفي بن ا— 
اعلم.والته • وحنداإستادصحح 

بمبدإء-فاد#:بصعف.

"١ ْ ٩ • رح تقدم • فم صددق' المباح؛ م المجن ؛ ب• 
.١٦٩:فيح نندم تخريجه؛ 



W'Wir—كتاب ٥١
^٤*١٠اللام ءااي4 موص عروجلكلم/ اس إن واشنديق الإمان 

وملم.آله علي؛ الني محمد علن اش وصلئ حال، كل علن الحموي ف الحمد 
فمدمؤمن يكثز لم وجل عز اف أن رعز ثم لم مأنه العن من فإنه بمد: أما 

.,كنَ،مماا؛ظننمَطلأئأ
لم؟فإنكلهلل:

السالمن،علماء جمح وحالف الق، ورد ، وجحدرآ؛ القرآن رد لأنه نتل• 
١٠بمد من الرسول ؤوس لفيهم[ل"اآات عزوجل اش ثال ممن وكان الحق، عن وزلغ 

:اء ]اكسؤ-و\ه وساءت' جهئم وضي نود ما ئود الموس ميل عير وبمع الهدئ لع نئن 
١١٠

مؤمن Ail)وكلم ؤ دالت وجل، عر اض نإف القرآن من عليهم الح-جة ا  ٤١فأما
.أ،'ا[ تاوساء: تكبماه 

ربفال ربه وكلمه لمتمابا موسى جاء ولما ؤ ت الأعراف محورة في وجل عر اممه ونال 
\.\\ITالئاس عنى اصطمتك إني *وض يا فال ؤ وةاللْاعزوجلت [،/ ١٤٢تآبمإلهك، أنظر أدني 

،،١[.]الأعراف:الأية وبكلام...ه برسألأم 
ننتكفاحلمع' رئك إلأنا * مرمى يا نودي أناما فنما ؤ ثلمه؛ محورة في وجل عر ونال 

فاند'نيأنا إلأ إلة لا الله أنا إنني ٠ يوحن نما فاستمع اخمترنك وأنا ٠ طوي المندس بالواد إنك 
الزآخرالابات•• • اا-،ا[ وأذماضلأْبمزيه]آة: 

حولهاالئارومن' م من بورك أن نودي جاءما فننا ؤ الممل: محورة في وجل عز ونال 
'ط٢٩٩الابنان:خ،ه[./ ] ه الحكيم النزيز اثن أنا إل مرمى يا * ال*ال؛؛ن دب؛ الل وبحان 

النسهنجر الأيمن الواد محناطئ من نودي أناما فلنا ؤ القصص: محورة في وجل عز ونال 
.[ .٣ ]آية: ه انن١لم^ن رن الثه أنا إم مومئ يا أن الشجرة من انماركة 

الأصل،)ن(،)م(.محن )"؟(-انطة اوجحاو،«. )آ(»ي)ط(:را(اتطةس)ن(. 
وعوخطأ.•إليملهءزوجل•، )ط(؛ )ه(فى)م(، •راما•. )أ(في)ن(ت 



IT

٠٠كتا \سك  ممات1دس ٠ 

ر4ناداه إذُ * موس حديث أتاك >ؤمو : ؛ والازع،اتر١ سورة: في وجل عز وقال 
[.١٦، ١٠: ]٢؛،؛اسسضىه بالواد 

،موّكن، يكلم لم وجل عر اض أن زعم فن الاه* رُمحمه المئن ين نحمد ال ق/ 
العظيم.باق وكفر القرآن، ص رد فقد 

■موّن به فكلم الشجرة، في كلاماّ اش خلق تعان اف إف ; محهم!١^٢٢قال فإن 
عنوجل عر الله تعان مخلوق، الكلام أن يزعم لأنه ■ هوالكفر هتيا له؛ نل 

وأسمجه-القول أنح من وهندا الربوبية، ياّ'ما محلوها أل ؤيزعم ذللث،، 
يكونأن باض نعوذ اض؟ أنا إش يقول'• أن افه لغير يجوز هل ملحد؛ يا له• وقل 

٥؛^ؤإلأ السوء مذهبه عن ور-ح دابر٣، فإن يسثاب، كافر هندا مسلما. هندا قائل 
يكلم،ولم هجر، مذهبه هندا أن ت منه وعلم يتيه ولم الإمام يقتله لم فإن الإُام' 

الم-لميزوجه ولم بدتم،/ مجزر؛، ولم حلمه، ولم عليه، يثم ولم  ٢٨
ُاْم"ِ 

VU
وب'

ْكريته؛ 
ITبنالمصل / حدسا ئال اامتدلى، منمي بن جعفر اإمصل أبو خلتنا س  ٠٦٨  ١١١٠

مال؛عمن، جميل بن أحمد اش عبد أبا مالت ت مال ، أبوءلالس، حدثنا I قال زياد، 
.صربن، ؤإلأ تاب فإن 'ايسثاب، / ت فقال موّن؟ يكلم لم وجل م اّره إن ، ٠٨١

المسالةهندم في مهدى ٢ بن؛ الرحمنن عبد وسمعت اف عبد أبو ال؛٦، ون
ؤإلأينتاب فهوكافر مومئ، يكلم لم وجل عر الله ررإن ت ئال من، يقول بعينها، 

ُاو• َ ُ 

.عنقه" صربت 

بنإسحاق حدتنا قال الطيإبن، العباس ين اف عبد أبومحئد حوتا _  ١٦٨
•مهم• قائل نال رفإن )'ا(فى)ءل(ت )ط(. صاثهاةمن)م(، )ا(الواو: 

«بكربم«.)ه(في)م(،)ط(: ارشل•. )إ(ني)ن(: ساثْلأس)م(،)ط(. )•ا(ءظبا: 
■اثطةمن)ن( ■ ،'ابزُ ٧١وصممت■ ؛ همد١١٥ار؛الايو )ط(؛ )٦(تي)م(، 

صحح.إمثادءت  ٠٦٨٠
وتخريجه.الارالتالي وانفر • ٢( )ص٢٦ ا-صع للإمام اظه مفي ابرداود ذم• -مح، مهراين نول لمبمه؛ 

صحح.إمتادأت  ٠٦٨١
عاتعشرة، الخاديآ من ثت، ثقة ، المزرزتم، التعيس، أبريمرب الكومج؛ ئهزام •مررس بن نء١ء، إ٠ 

ء)ا/؟؛؟([■ وته،و.وب ، ( ٦ ١ / ر١ زتقريب .  ٥jbY ١ ستة 



اضررإن ت عال من ت مهدي ين الرحمن عبد عال دالاح«دت ت عال الكومج، متصور 
•مر" يإب تاب، ■فإن ينتاب مومئ يكلم لم وجل عر 

ي*٢' ' / القران به مانزل ييان جاءت الش النتن أماالك' رجمه - النش نجمدبن قال 
١١ ١ ١ م/ يقول عما اف تعالئ حلمه، من رسول يتهما ججوليس / مرسن كلم وجل عز اض أن 

اشاطزرالبه لمت ثحدالدى 
ندقائاورم: ١^٢٢ بن أبوثسمداض ا_خعكئا  ٦٨٢

وهب.بن اش عبد حدثنا ت عال الحراس، المنير بن إبرامم 
صالحين أحمد حدو1\ ئال؛ داود، ش ش أبوكر ا  ٧٦٨٢

دالأوهب، حدثناابن عالاI عمروالمصري، رأبوالعنامحرأحمدبن ،، الصسرىر
ئال;نقه، الخطاب بن عنر أن أيه عن أملم، بن نيد عن ممد، بن هذام احرتي 

،أراهالخة، من أخرجا الذي أرتاآدم رب، يا قال: عقو. مرنى. ءإن ت اض. رسول ئال 
النيلقخا1ال4أتت ،ال: سم، : ^٢٥٢نقال اوتاآدم؟ ك اللهغروجلآدم-ه-فقال: 

لعم،قال: للث؟ فجدوا ٠لألكت4ل٦، وأمر الأسماء'كلها، وعلنك روحه هن فك وجل عز 
أنامومى،قال: ألت،؟ ومن أدم: له فال ابة؟ من أخرجتاونمك أن على نماحمللث، قال: 
ي؛؛لثايجعل ولم حجاب، وراء من ذكره جل الله كس، ، ٧٧٠٧١إمرامحل بمي لص لت أٌ 
١١ ١ ٢ م/ كان ذلك أن رجل: عز الله كاب م وجطوت نما ،ال: تعم، قال: خلقه؟ ولأمن/ رمويبمه 
فهعزوجل الله من ض قد فيء ثلومض،ي فلم قال: لعم، قال: أخلق؟ أن نل الله اب كم 

نو'-ىأ.آدم فحج نوش، ٣ ^ ٠٠٠ذلأث• صد الم. ؛ال ض؟ اصاء 
ثال;الفرات، بن أحمد عود أبومحدثتى ت ئال الفريايي، واحبؤغأ —  ٦٨٣

ءنالص1ن،عنحميد، حدذاحماد؛نطلمت، ءالت أ'؛مرداموستىينإسمامل، 
_عن)م(،)طL»(r.))رصقرا. )أ(فى)م(،)ط(: العببهافل1نا. )١(؛ي)ءل(: 
)ا-(فى)ط(:أاللأئكتا.أالمرير )ه(نى)م(،)ط(:أح.حاودا•. )؛(فى)ءل(:

•أنتالذي•.)ط(: )ي(فى)ن(،)م(، 

المبادأسال حلق الخاري؛ي رذكرء أ،را/بمأأ(. الثآح: م احد بن اف مد رواء —مهج—٠: س- 
واللألكارح:ورواهابوداردفيال—الل)صأا'أ(، إماد. بلون - ءiاتداللف عجوية عن - ١( ٢ رص؟ 

ه'ْراآ/لأأ"آ(،رابنيفيالأطءراكنات)ا/ا-ه'ا(.
.١٨٥إس1دءررمحفيح: ملن والكلام مبمه نندم صحج. اسم•؛ - ٦٨٢
؟١  ٨٥ح; م تندم ريمبمه؛ . ٣٥٤• ح م ٢ • صحح إسادء؛ - ٦  ٨٣



آدم،ا هوب هال اللام علها آمو.وس ءاحتج المي.؛ ئاو ئاو؛ جندب، عن 
وأمكطثملائكته، لك رأمجد روحه، س يك ولمخ يده، همزوجل الاله حلقك الذي الت 

اللهبمثك الذي ءو'سأا، أنت هالأدم: ابة؟ س ولا•ك فأخرجت يالت،،  ١٠و٠MاJثا جنه، 
الله.;رمول هال الذكر؟ أم / أقدم أنا غيا؟ وقربك التوراة، وآثاك وكلنك، ،، ٢١٠٥١يرما[م/د •١ 

ضّآدممح،ني'آدممسملمر/
تئاو / صالح، بن أحمد حدثنا ت ئال داود، أبي بن كر أبو وتمحالق0 —  ٦٨٤ ١١١٢م/

اممهرمحول ئال ت يقول محقي هريرة أبا مسمع ت طاوس عن عمرو، عن سميان، حدثنا 
لهقال وأفقنا؟ ابة م أحرجتا أبونا، أدم أنت اومى: هال وهومى، ®احتجأدم : ، .١٤
أمرعلى أتلومحي مده، - التوراة يع؛يت - لك وحط بكلامه، الله امعلفاك مرمى، ألتا أدم؛ 

أدمفح مومى، ^^٢٥، قال: مة؟ باربمن يخلقم أن قل ٤^ الله / درْرْ، —i ا/م  ١٢
نرنيءو^.

 /r ؛١^١٧اشريابي، وأ'خبرأا _  ٦٨٥/ ١ ١ ١ ٤ ، I تمال الوامحمطي، بقية بن وهب جدثنا

•اممسوحهء ت )م( في )٣( . ت )م( )أ(في)ن(، )ط(. اةطةمن)م(، ت )ا(ءموصناا
انراممن )التحذير (؛ ٦١رقم)ساب والذييدء التاّع- ابزء وبداية الخرء هنذا نهاية إلن عنا من )٤( 

في)م(^١.حمل ٦٥والذييدأبحديث • التصديقبها( السالم؛ن علئ يجب يكذبرنبشراغمما 
يختلفكان ؤإن - )ط( اليؤع في باكع ذلك وحمل وترتيبها. والأبواب الأحاديث ي؛ن حلط 

رتد■تياعدة. أوراق في اكلعة الأحاديث يئن الحمع في اجتهد الناشر ولمل أصله، عن الشيء يعص 
محالها.في الأخطاء إلئ نثيربإيجاز كما - الخطوطات دراصة في - ذلك اوصحتا 
أماتفغيساقسدْف. )صآأ'سم(: م(، ١٧٩والذكورفيلوحة)الخديثرةملارأ هذا 

الأحاديثماق ثم هناك. مكانه الذي ^١ ٥٤سح؛ هتا وجعل )صه\ّآءال(. م(،  ١٩٢لوحان)
يعدمومحاق الحدث هندا ماز هناك وجعل إلخ. , ^١, ٥٦^١، ٥٥و٠يح٠ الس، لهنذا التالية 

وكانهامحا.إلح، ٠ ٠  ٦٨٦، ٦٨٥وم،ح: الأحاديثالخالة، 
فيهناك متنه وذكر • تبريأ يله الذي الخديث بمس هنذا  ٦٨٤ت فتيآكملح ص_احسا)ط( أما 

والجببمهمساباقء• مدرصطرين، الأصل مجن اهناصانهل فيااfامست وقاو )صهآ"آحل(. 
هنذاولكن ا المحاجة أحاديث فى اباب؛ن واشتراك وهناك، هنا الأحادث تشايه ت الخالعل هنذا فى 

.بيدء. الخوراة وحط بيده، آدم حلق الثه أف إثبات في وذلك تعالن، ف الكلام صنة إشات في الباب 
هناك.الباب هنذا وأحاديث هتا، الباب ذلك أحاديث فجعل الخ. 

•من)ن، )٧(مافطة امرءJاكة٠. )٦(في)حل(نيادةت علي،. اه تدره  jJ*؛)ط(؛ )٥(في)م(، 

٠ ١٨٥فيحت نندم وٌملجه• • ٣٥٦نيح؛نندم • صحح إمحئادأت ٠٦٨،
هحآ-إساد،:حس.

ًت فيح تقدم • به* باس ألا ءأرجر عدي؛ ابن وتال أوهام، له صدوق ، وهو١٧^، عنروت بن مجمد '• ب٠ 



عنسلمة، أي عن بنعنرو، الواسطى.عنمحئد عداش حالي.يضابن أخريا 
،:أتاكي»احجآدمومس،دمالمسر اممه.! رسول ثاو ثال; هريرة، أبي 

لك،لمجدرا اللألكل رام ابة، وامكك روخ، من يك ولمخ يده، عزرجل الله خلمك 
وكلكغيا، ونربك يرمالتع، الله اصعلماك الذي ائت، لرمى: آدم مال م؛ها؟ امحرجلث لم 

وذكرالخدين،.•ا • اكوراة• علك وأنزل تكالما، 
ثالءص؛الواسطى، الحميد عبد بن محني بن اض عبد بكر أبو وحوك0لآ، —  ٦٨٦

قيسعن القامم، بن هامم النضر أبو حدسا I ، ثاذر الوراق، الوهاب، عيد حدثثا 
اللهءإن ثال: ءاس، ابن عن عكرمة، عن الأحول، عاصم عن الربح، ابن 

نحندأ.واصعلغى بالكلام، - ه - مرمى واصعلض يالخلة، - عص - ابرامم اصعلض 

\\\oirزمر حنيت ،: ٣٧١؛اكثدل، محئد بن جعفر أبوالْصل وحدقآ - ٦٨٧'"/ 
بننيس ح-دثنا ت دالل'آ، علي، بن عاصم ح-دذا ت دالأُ'آا المروزى، محمد ابن 

ررإناللهعزن-؛نلثال: هاص، ابن عن عكرمة، عن سليمان، بن عاصم عن الربح، 
باارؤيت«.نحندأه واصعلمحى بالكلام، مرمى واصعلض بالحلت، إنرامم اصعلض 

^٨١١٢بن منمي / الله وأبوعبد الخماص علي، بن الحس أبوسعيد همديظ —  ٦٨٨

الأصلمن طموصة )٢( )ط(. ، من)م( اقطة رموس•: )١( 
 :•UJ•)لأالمر)ا/'\مآا"(.)إ(مدمانسّاماد، ّاممس)ن(. )"؟

١٨٥ت ح تخرج محي تقدم كما صحيحة طرق من ورد رالخدث منان. رحاله رقية . ٢١—
١٨٥دمربمبم:مدمفيح: 

صحح.~إمثادهت  ٦٨٦
ابنعد زكريا بن تاس لكن ، ٧٨محر، بعدما ثص مدو3،، لءسسالرهعت ؛ ب٠ 

■وض*'(  ٢٠٠١٠ابي وابن احد، ين اه لمد خزية، 
ثتة> يصر ولب بكيته، •شهور آبوالشر، العدائي، عولاهم، ا؛نملإالاوش، العام؛ بن ادم *٠ 

.([ ١٨ا/ وتهذم،)١ (، ٣١٤]ب)آ/ .  i.Urول ، J،Tما٧• اكاسعة،.ات، س ست،، 
وابن٢(،  ٩٨/ح: التة ئي احد بن اف رمد ، ١( الترحّد)ص٩٩ م خزية اي يراء دمبمه؛ 

رددا•ه ■ ■ ٢٠ ١٠عن ذكريا، بن اعتل إ-طرين، ص جبيم لا/اّما(ت  ٤٣٦اتح؛ ءاًمز،أم، 
إيخرجا، ولم البخاري، شرط ^٠ ٠٠ونال؛ وصححه، الرؤيأ، يذم لأ/ْلإْاولم التيرك الخاتم؛ي 

ُالخدبث،تال^كود)أ/ْ-لأ(إنىاينجريروالأبراتيتياث. وصنا. الذمي•. وواث 
([.١٨٩اإصناد،ءسمحمومذ،ءتناضايت)ا/فيهالألباني؛ 

كابته.روأمهأبم: إياد* . ٦٨٧
علل:ثلايث، ب جداا صعيتس إسادء: -  ٦٨٨



—ثت؛شلمحتي

عنحليمة، بن حلف حدثظ ت محال عرنة، بن الخمن حدسا نالا! مخاإاوانمل1ر، 
ئاوماو: عود، مين الله عبد عن الحارث، بن الله عبد عن الأعرج، ٢ حنندأ١ 
^٢٢صرف جة عله كانت - ه مس. - وض م - اس ير >ايرم ه: الله 

•ص* م جلدس وسلام راض، وعصآ صوف، صوفل"أاوكساء 
موّنبن يومض حدثنا ماول؛ات الخوزي، موّن بن إبرامم اّمرنا —  ٦٨١/  ١١ ١٧"ا/

يال■الرئاس، ، y^fبن اقصل عن حادقاشبنثم، واول؛ا: المءثان، 
افهرسول مال دالت ، ؤئ؛ اممه عبد بن جابر حدش ت مال المتكدر، بن يحمد حدتي 

ثمة•الأعرج؛ ض بن 'حميد ذالاينمع؛ن؛ وموخطأ■ ■ الأعرج• نيص بن رحمتي ني)ط(: )١( 
([.٤٧ر"آ/ بشيء. لس حلينة؛ بن حلف منه روئ الذي وحميد 
)،{(،و،نيسر0فىصالآصل، •٢([، • لالهاة)إ/ ئبمثنها؛ها. التايوة. )مآ(الكنة: 
)أ(تقظنس)ن(.)*ا(ّاممءن)م(،)ط(. )ط(. 

بزاف مد عن روئ علي. اوابن عطا. ابن م بماو: النهم: العاص الكرش الأمج لحني ب: - ١  =
'ليممض؛ ابن ونال ، اصعيف• احمد; الإمام نال السائمة. محن حينه. بن حالف ُءن« الحارث، 
*يرويحبان: ابن وقال أمتروك،، الدارتهلني: نال . الحديث،،. ءمتكر والترمذي: البخاري ونال بشيء،، 

والتقريب،)ا/أ*آآ(،(، ٦١٤/را ]الٍزان مرصوعة،. كأنها نسخة عود مابن عن الحارث، ين اف عد عن 
.للدارممى)ص-اما([ والفناءوا،لتروكون (، ٠٣والتهدي_،)٣; 

عود'مابن ين بعع 'لم الديني؛ ابن نال لكن ، ٤ ١ ٧ ■ م،ح نندم ثتة، اخارث: الله؛>، مد وفيه: -  ١٢

الآ-؛مني احتلعل هطووق، الكوني، أحمد ابر مولاهم، الأثجعي، صاعد ابن خيمة: ين حك رب: - ٣ 
ه١ ٨ ١ منة مامحت، الثامنة، من واحد٠ عيينة ابن ذللث، علته نانكر المحابي، حريث، عروبن رآئ أئه والعن 

([.١٠٠وتهييج،)T/ ]تقرب)ا/هأأ(، علنالمحح. 
نمنيحدبث، إلامن لانعرنه اغرب وقال: . ٢( ٢ ٤ )،/ ١  ٤٧٣ اااواسح; في الترمذي ثغربمبمه:7را، 

والحاتممافدرك)ا/خآ(.زهلمطن(، ٢٩٣/
الكونيالاعمج علي بن حتد إ التاريخ ني الخاوي قال الامج، ننس ابن ليس منيا 'حنيد فقال؛ إمتادء 
(،٦٨٨الكامل)آ/ في عدي وابن ، ٣( ١ ٠ ٢. ١ ٤ ا/ والمنان،) الامما، ني واليهقي ، الحديث،، مكر 

عنالأعرج، نميد "ريق من حميعهم ااوزان)ا/هاأ(: في والذهبي ، ٢(  ٦٨/ المعناء)١ ني والعقلي 
،٤(  ٢٧آ/ تقم) كمافي مدوي٠ ابن كيرإلن ابن وعزاءالحاظ • ؛٠ . معود. ابن عن الحارث، بن عبدافه 

كافيالايمح،. ابن؛٠لةوقال: وعزاءالكازولن رسصاينهمدالراوكارة)اكمهيديا/هم،(، 
ArA<(/r) ١٢٤•وذكر.الآب;ينياودالةاسةح: تزي4الثريءةارفوءة)ا/مآآ(، 

.ذاصعيف، إمغادء: - ٦ ٨ ٩
.١١٠•تقدمزح:الحديث، منكر 'اف'دلالر؛اُم: • يه ف٠ 
■ ٠٨٢فد،ح: تغيم • ؤيمر يخض صدوق : ٣٠١٠م، ش ء٠ 

ابنالحافظ وعزاء به. . عين. بن القمل ءلريق تن ٤؟ ١ ٤ م ١ ١ والمعان الأساء في اليبمني رواء تخرإ،ابم: 
•ارقاثبم، تمئ  Jiالنمل *لريق ص يغترب •-يدليه دائن ابنام<حاب ،للي، ٤٢٧/٢١كبرفياشر

هنذاالمضل قاف صعق، إمناد ءوهندا ت تال 



سصمحض>ا(صمسيمحبمر^
إثما'كلنتك؛1ممى قالن: به؟ الذيكال«ءي كلامك هذا ارب، مرمى: ا4 فقال اداه، يوم 

ذلأث،.س أ؛وى وأنا الألسة'كلها، ؤ» ولي لسان، آلاف عشرة بموة 
١١  ١٨م/ منتي حدث ;  3٢٣او؛\ذ>و\فا، الصأن ين عبد!ض 1يوشعيب حاوئآ -  ٠٦١ / 

ررإئماI قال معاوية، بن عبد\زرش عن أبومعشر، حدث داللُااI بكار، ابن 
لمكله بكلامه ولوتكلم كلامه، من مومى ، ^٠١٤ما بمدر يو. موس. وجل عز الله كلم 

خيءء.بملمه 
حدتت ثال الواسطي، الحميد عبد بن محمد بن اش عبئ حوتاأبوتكر —  ١٦٩

١١ ١ r/٩ كعب بن يحئد / اعن معمرأ عن أبوالضر، حدثا 3الت ارراق، الوهاب، عبد 
)ط(.من)م(، مائلة ؛<،: i،(Y) ^_،J»،ي)هل(: )١( 
»>طقبم«.)أ(في>م(:من)ن(. اقلة )٣( 
وءلي>رساووةءخليب، محمدبن محن معمر، معاوية عزائي ؛ )م( وني )ن(• الأصل، كدافي )٥( 

■كعب بن محمد عن - الحوي ارحمن عيد بن شيبان - معاؤية أبى عن ت )ط( رض مطموئ، كأنها 
فيؤالحقق نال (، ٢٨٤/ )ا يب ين محمد عن ، معثسرا ءآبو ت أحمد ين افه لبد السنة وش 

أحداأحد ولج • ذلك محا الصواثب بعد لي يتبين ولم • وهوحطأ، آيومعمر، •' )٢( ُني • الهامش 
تهديمبش الزى ذكر نمد معشر أبر أما . كعب بن محمد عن يروي معمر( )أبا أو )معمرا( اسمه 

ابنوهو ءعمرء من تصحيفا يكون وقد (. ١٢ ٦٣)م/ انظر . كب، ين محمد عن روئ أنه الكمال 
فيحرير ابن عند كما ، كي، ين محظد عن نفسه الأثر لهتدا اراوي عمر بن اش عبد بن حمزة 

أعلم.واش . محيي اراجح هو وهدا الفر)أ/؟أ(. 

صمف.إس«غادهت  ٠٦٩٠
.٢ ٥ ت ح محي تقدم صعيف، ت الندي ارحمن عبد بن تجح أيومعشرت ت يه ف٠ 
مشهوريكسه.أبو اررقى، الأتمادي: صداستنسساخوضص؛اس- و٠ 

)ا/حا،ئ(،بعدها. ونيل -، ٠١٣٠نة مات السادسة، مجن بالإرجاء. رمب الخنئل، سيئ صدوق 
([.٢٧٢وتهوب)آ/

ابنوروئ • به ■ • بكار بن محمد طريق محن ( ٢٨٤/ )ا ٥ ٤ ٤ في أحمل بن اف عبد رواه تغربمبمهت 
•زحوْ • • الأحبار كعب عن ( ٢٩التفسير)٦/ ني الطبري جرير 

ائتهعبد بن حمزة بن عمر أل • عدي واراجمح ا رنم)٤ الت*التثا انفر هو• من بعد لي يتين لم مٌر• • يه ف٠ 
الإسناديكون وبهيا ( ٥٣/ أ ر التقرب في كما السادسة. من وهوصعيف، ااادني، الخطاب بن عمر ابن 

٠صعيفا 
. ٦٨٦ةيح تقدم • تبت تقة القاصم، بن هومقام يوالمرن ا٠ 

مخلوقاته.ببعض سبحاته. الخالق. صوت تثنيه فيه حيث أيضا؛ صننا وهوباطل • ١لإمراةيليات من والخبر 
أوتعالن سبحانه - أخعاله في ولا صفاته في لا ذاته في لا شيء كتله ليس - وتعالن بحانه - واه 

تقدم.كما - ضعيف وهو ت معشر أيي محلريق من ( ٢٨٤/١ر٥٤٢حت النة في أحمد بن اه عبد رواْ ٠ تخريجه 
محمدسعت تال: عمر، بن اه عبد بن حمزة بن عمر طريت، من ٢( ٩ التسير)آ/ في العلبري نحره وررئ 

تحوم.فذكر . القرش. كعب ابن 



Iكنا\م   Iص!عات(

ض- لعالي، ربك صوت شبهت *ما ت هو/ لوٌتى إمراتتل بنو ئالت ئاوت القرظي، ا"م؟/د 
يتر-جعل؛ا*.لا حن الرعد صوت شبه ثاو: كلمالث،؟ 

حدثات ئاو الهروى، صالح بن علي بن  ٢٢الصتن؛أبوالطب -  ٦١٢
بنإبرامم بن اق ؤإسن، المزوذير"أ، الحجاج منني بن أنمي أبوبكر / مآا/م 

بن١^^ همد ين إسمابل حدثا I محال حتبل، بن أحمد حدثا ت محالا ءباوالتحم!ن، 
•/rمنبهبن وهب سمعت محال; معقل، / بن الصمد عبد حدتي محال: ته، بن معقل  ١١٢

يدنيهيزل نلم مني، ادن •' وجل عر ربه له ثال هوكربه، مجومئ علن اشتد الل ت يقول 
محيا يديه؛ وجمع ، ٢٤الرعدة؛همه وذهبت، فاستقر، الشجرة بجنع ظهرْ شد حتئ 

نفاهاابرم ألتلث، قد ءام ويعالي؛: تبارك ربه له فقال ومحقه، برأسه وحضع العصا، 
اقربوكنت، كلام، سممت، حى محي، أدلظثؤ •ماا1لث،، فرم أن بمدك س يغر يم لا 

الحديث،.وذكر محال: .* • هم. الأهكا 
حدثامحال: الصوفي، الحبار عبد بن الحسن بن أحمد افه عبد ابر حاديظ —  ٦١٣

المردة:ن واشرحيع اوفل. فول س نإدد شيء كل والرجح: • •يك;ّجع• )ط(: ، ي)م( )١( 
٢([،• ٢ ]الهايه)أ/ اكوت« م الحركات ذومارب'ضروب •ونل: الهاة: ش تال ثرددئ. 
[.١١٧مائة)رجع(لم/هاا.واليان 

ءالروزى•.)'ا(في)ط(: ءالحن،. )آ(في)م(،)ط(: 
الأحاديثيمنة وأبيه • ١٨لوحة'؛ي الحديث، وبائي ■ ١٩٤لوحة ش في)م( مذكور ها إلن )٤( 

»؛د،«.)ه(في)م(،)ط(:محاك. 

صعيف.إمتاد•؛  ٠٦٩٢

•ب بن وهب إسرابيات س وعر ■ مراجع س لدى ما رجمة ل أجد لم اسما؛ ثح : ب٠ 
ح؛ني نندم اليتم، الثتة الغوى ^١٠٣ بن مغرونابإ-عاق، جا■• • ٢٢٠ح• ني الندم اميكرادزدذِيت ر٠ 

١٧٢ .

٣.نندم ،نسعل:رصوقأ, الت،«ب«ر٠ 
،٧( ٣ / )١ ]تئريب التامة. من صدوق، اسالير: منام آم مه بن مخل بن ام؟( ب، بن سنامل إ٠ 

وتهذيب،)ا/ْا"ا([.
المنف.ء؛ر محي ■tA* لمانم، وغربم4: 

يالل:تلاث ف حدا، نحعغح إض: - ١• ٩ ٣ 
■ماّرأ ابن ييرك لم ال إب ٣ ٠ ٣ ت نرح نندم ■ الإرسال كبر صدوق ■ مزاحم وهوابن اثتاك: ب: - ١ 

؟،(.UA)_^Jlممر»_،ابن تال4الحاظ 
•"٠ ١ • زح تندم جدا• شمتف ؛ الأزدؤ، مد وهوابن جننر• ت ونه - ٢ 
(،٨٠]تقريب)أ/ ٠ حثان ابن فيه آترمل الحل.يثا. لين الكوني، ايي، ماللث، أبر ؛ ٣٠١٠بن صرر وب؛ - ٣ 

•([ ١١١)a/ وتهذييج 
وتهاوي-،ً]ت،وريحا)ا/هآا(، آم. ٤ ١ منة مات العاشرة، من صدوق، ن|نادةت لحماد بن لحن ا٠ 



الفسحاك،عن جوسر، عن ماثم عمروبن حدثنا ت مال سجادة، حماد بن الحستن 
-محوم - ناجى،رمى - محانه جل - الك ررإن اض.: ونول مال قال: عاس، ابن عن 
١١٢١م/لم إنه •رمى يا له؛ قالت أن، ناجاه فا وكان وصايا'ما، ممة،/ ألف وأريمن ألف؛١، ممالان 

J»/rTUحرت صا الويخ بمل إلي القربون ضرب ولم الدنا، في الزهد/ بمل إلي الممون بمفع 
،ْمعويا اثرتأكلها، إلع يا مرمى: قال خبمي؟ س الكاء بمل المدون لي ثي ولم علمهم،/ 

أماقال: : ^١٠٢٢وماذاجزههم؟ لهم؟ وماأعددت والإكرام، الخلال ؤياذا الدين، يوم مالك 
همماااودءون وأما ، ٢٣ذ١ءواللمهامث بموزن جنني أمححهم نالي الديات في الزاعدرن 

يديه،في عما وئسن الجاب، نافغص إلا صد يق لم المامة يوم كان إذا ،إر4 علهم: حرمت 
رفاب، حبغم ا-ير راهءر،م رم•-،►؛، اجاه،أ لأم ؛،^H؛، ،ام'•ااُرءءا: إلا 

م: iال الغوى، العزيز عبد بن محمد بن اش عبد / الماسم •محذيقأبو - ٦٩٤/
حا/م

تاء،.•حث ؛ في)م( )٣( من)م(. محاثطة )٢( كلمة•. الق •كائن )ط(: ، رم^ ش ، ١١
حرف)خ(.بعدما ُالرذقر ؛ )ن( الأصل، ماص ؛ي ،  ٤١

=)مأم'أأ(،والكاشفرا/'ا-ا([.
وذكر،بغ. . نئاد. بن الحس >._ محن ( ٢٨٤)ا/ ٥ ٤ ٥ الئآح: ثي احد بن اث مد اخرجه لميس: 

ضعيفامحتاد ومر حوسر، عن بإبناده مردؤيه ابن ءاحرحه ونال: ( ٤٢٧اكسير)آ/مجري ابن الحافظ 
ماص•.ابن تدرك لم راكثحاك • حرير لضعف 

فيف.اعتاد•: ٠٦٩،

ماتالمابعأ، من ونأ، اب الدهي: ونال يخش. درق، ص الآْميث الجرم حمب اض ين حمما ؛ ب٠ 
محب)ا/ح؛ا(،راضدب)أ/-حا(آ.

وقالالممات، في حثان ابن وذكرء • الّادبة من ، •مجهول• الخانظ: قال مٍب: ،ن _»-،■ ايصا؛ فه و٠ 
(،١٠٢■والتغريب)A ]الحرحواكءديلم/هآآ(، لأاءرنه•. •ستا؛ينول: اينا;يحاتم: 

واكهذ.ب)ا/ي«ا(،بمئ)صآ'أ-ا([.
]تترباكابعة. من اديث. ناي؛ ؤإب اقابعة صد يعني - شول »_■' بن الرءس ب ايفأ: فيه و٠ 

رالخلأًة)'س؛مأ([.(، ٢٦٥ُتهل.ب)ا■/را/^((، 
■ ١٠٩ماح■ تتل( ًددقنبم• ا'دنساكآاح؛ باما': ٠ُ 
نقلالعاشرة. من صدوق، العمري. محقتان ابي أبومحمدبن حنيد، بن محمد موابن انمري؛  ٠٣٠١٥١

وتهيب(، ١٢٠]تترب)٦! . ٠٢٢٨محنت مات ذللث،. يثيتؤ ولم كدبه معع، ابن أن ارم، همنم-ان 
([.١٢ْ/٤٢ونائم؛غ١اد)ص a ص! 

١(،)ص٨١ العباد افحال حاق في والخاري (، ١١الإيمان)ق٧٤ ني احمد الإمام صن الخلال رواء لمب: 
؛)>_lUالرمي ٧^٠، وفي ، أه"ا( ، ٢ رص٨٥ الخبمب ■ملن الرد مح، دسارِا ، ٢٦٤را/ التاريخ ء-م، 

(،و٢٠٦.٢٧•٥/١(،واJ؛٠قيفيالناعرئر•٣١٩/٢)





كتاب

IT ارجمرارحمن سراس 
لأ1محرا،معمدانمي وصلواتيعلى حاو، علىكل انمصودا|ا4 

ليلةانمناءالدنياكل إش ينزل عروجل الله بأل واشتئيق الإيمان 
ا/ن١ t الملم ، ليسع ولا واجب، بهنذا الإعان الله؛ رحمه الءسين بن منمي / قال 

الخزأهل وأمتا المنثزلأل٣د ثوارلأ ولايردد نفيزل؟أ يقول: أن 
•سع«.)آ(فى)م(: غ؛رثمرةفى)ط(. )ا(اولأ،والْلأةضاشه; 

التكررنيها يلاج الش الثجه جمع وتد • قبلهم ٌن ابهب وصائر والاتريدية، الاشعرية وكيلك ( ٣) 
وردنندها نم الترول. حديث ءشرح كتاب في اش. رحمه تيمية. ابن الإصلأم شيخ الحديث لهنذا 

الترم؛:قف الني احاديث محدو0 آجلها عن التي الثب امحم ومن الاحرئ. تلو واحدة يلها 
والمتواتالعرش ويكون ، ^^,j، حنن اذثٌ من العرش خلو منه يلزم ذلك إبان بأن اعتقادهم 

لاحتلأفوذلك الماء. إلن تازلأ دائما تعالن الرب آد منه يلزم كما ، النزول، اثتاء يوله اك 
•احرئ إلن بمعة عن الأرض الأحرعلن الليل ثلث أوقات 
سحانه.واه. الخلوي، بنزول - وجل عز ايالتإ- نزلل ثنا"-هم هر الغامدأت الإلزامات مذ، وممب 

لايفهمونفهم - والمة الكتاب نصوص من لكثير ويلهم أونأ ردهم هومحبب وهنذا - ذلك عن منزه 
مثب(.سلل ولذلك)نكل المعليل إلن منه فيهربون التثبيه' إلا النمرص هند، من 
اثهربه يه هلق اُثه رسول وصف ما تتخيلون الدين ْإسم~ولأء • الله رحمه - تنمية ابن الإصلأم سيخ تال 
تممتن إلن صترون تم . صالون كلهم أجتاٌهم صفات ٌثل 

يتاولوهإما ت فصاروا ، ومدلول،، النص ظاهر هو منيا ال وظنوا - التشبيه ت اى - باطل اله  ١٠٣^مم - أ 
هوهنذا ان ؤيزعمرن i شيء مه يفهم لا ت يقولوا ان ؤإما مواصعه، عن الكبم به يحرفون تأيثلأ 

النزولبحديث تكلم الدي الرمول يكون أن فيلزمه الحديث، متشابه من وهندا . . . الملما مدهب 
بأحدهنذا يظن آن لعاتل يجرز لهل * ابتداء به الهكالم وهو ٠ بكلامه 'ٌُن ما ولا بمرل ًا هو يدر لم 
وأفصحالخلق واعلم والآحرين الأولن فضلا ، الأنياء عن فملأ آدم، بتي عنلأء من 

الذيالقول هندا وأن النتة، أمل أنهم يدعرن ذلك •ع ويم ا ه؟ لاخلق الخلق وانصح الخلق 
٠٠ ٠ الستة اهل فول هو وامته الرصرل به يصفون 

نالواحق، الرسول.ت نول وأن متكرأ، هنولأء قول رأوا لما يخلقه، ف المثلن من ثان ونم - ب 
ونحوا تعود نم ^٠^ المنوات أوأن ، سماء ونحته صماء قوي نمير أنه من الحهالأت، تلك مثل 

.([ ١ ١ ٣ - ١ ١ )ءسمآ النزول حديث ا-سرح ٠ ه ا ٠ ٠ • ولب عتل أدنن له لن بطلانه يظهر ما ذلك 
ولاالثنه، هندم مثل أذهانهم ني انقدحتأ يا فدره حئ - وجل عز - اش ، واولثالث، هنولأء ندر ولو 

مطرئاتوالنموات امحامج محرم فض جميما والأدض قيئ؛ حق الله فيردا وما ؤ •' تعاليي فال يما ١ عابهم طرأت 
ءماعنهما تعالئ اش ماس-رصي ابن وقال ٠ [  ٦٧الرص: مردة ] ه 4شاوء>، عنا ومحال سحانه محبه 

دفي كخردلة إلا الرحمس بد في يتهن وما فيهن دما سبع، الوالأرصون السع المنرات 
=. أحدكم• 



•ه افّ رمول عن صحت ند الاحصار لأن كيف، / ي واجب به الإيمان مقولون•  ١١ ٢٠م 
همالأحبار ه1اوْ إلينا نقلوا والذين ليلة، كل الدنيا السماء إلئ ينزل وجل، عر اف أن 

والصيام،والزكاة، الصلاة، وعالم والحرام، الخلال من الأحكام / إلينا نقلوا الذين  ١١ ٢٦م
المن،هتذْ منهم قبلوا كذللث، ، ذلاان، منهم العلماء فبل فكما والخهاد والحج، 

منه.ؤيحذرون يحذروثه ، حتيث، صال ثهر ردها من ! ونالوا
حدتناأبومعمرI نال السمافى، أرب عمربن حمص حلأنتاأبو —  ٦٩٥
له;نقالنا واسعلآ، شريك عليتا أ ^٢١١■' انانموام يض هماي ثال قل<'- القطيم،، 

السناءإلى يزل وجل غز الله ءإن I الأحاديث ذ0 ه؛ينكرون قوم عندنا إن 
عنبالمسن حاءنال"آ، من الأحايين، بهنذه جاءنا إنما ■' شريلث، فقال الدي—ا...*لآ،. 

بهنذءوجل عز الله عرفنا ؤإنما والحج، والزكاة والصيام الصلاة ت افه. رسول 
الأحاديث،.

بنالربيع حدسا الحماص، ض بن يرنيدالخ1ن ̂ /
افهبفرض اتباعها، إب ه الله رسول سنة ش رروليس ت الشافعي عال دالت سليمان، 

واش، Uuبمع لألْ، ما الة به ض، قد شيء في ؟ ٢٤١^،والمالة: نزن-نل، 
أءالم«.

محنا صماء؟ غبر أوسماء مخلوناته، من مخلوق يحمره أن بالخلي يدور كيف عفلمته، منذ، من ن =
٠يحمره الخلوقات مجن ثبتا يهبر أو فريه ش الم يصبر أن لرم الدنيأ، سماء الإلن نرل، إذا ت يمال، 

يلنتعالن. اث ;نزول، ٠-اJ، بهامن يلزمون التي داليه الاهمتراضات مند، إل ثم • صبحانه ي ؤيمهل 
اشومورمول ذلك نائل تلزم يإئها ، وحد، الثبتا تلزم لا الحقيقة ني هي الأخيار- صحتا;٠ ما ومح، 
إن، ّ، الإيان وحب كماسق. ;لازم ليس الحقيقة وهوني - حقيقة ناله لما لازما ذللته كان فإن ه، 
بثنوتندم عليه، وكذب الني. عن اعتراض نهنذا لازما ذلك يكن لم ص، - الخن، لأزم 
الخذلان.من باش نعوذ • يديه 

ونحورا.. ا. )أأ(في)ءل(زياد؛: تدم،. •تال،: )ا(؛ي)م(: 
)ه(فىرط(:ما•.)ل(فى)ط(:كن،•. «حاء•. )"أ(فى)م(:

صحم.إمتادا؛ ■ ٦٩٠
.٤١٣ممنّضمفيح: •تال: 

.٢٢٧مدم؛,٠،^ ا.مءننر:؛قة. د٠ 
اسرمختمر ني كا الذمي الحافنل وذكر، ٠ ( ٢٧٣ا/ ) ٠ • ٨ : النةح ني أحد بن اه مد درا. 

مادعن احرئ طريق من التوحيد ني مند، ا;ن إلن لهمزا، الآل-اني صححه أحر ؛امتاد ، ١ ٤ ١ص٩ 
.)،_rU(  ٦٠: اكفاتح ني الدارممي نحو. وروئ نحوه. 

.الصنف غير عند عليه أنف لم ت ونضجه • صحح إمثاد،ت - ٦ ٩ ٦ 



—ء>ةأبم
Yإسحاقحدثنا ت ، ١ مال١ الطالي، العثاس بن اض عبد محمد أبو حاوتتا _  ٦١

م/ط ٠٦ارك تبا اضل ®ينزل اينكتل.؛ مني لأحمد. شنا ت مال الكومحج، منمور ابن/ 
يهندمتمول أليس الدنيا؛؛ سماء إلئ الأحر الليل ثلث يبض حين ليلة، كل وتعالئ 

اشفإن الوجه تقبحوا لا و® وجل؟ عز ربهم. بمي - الجة أهل ولأيراْأ"آ، الأحاديث؟ 
'؛١٨١قدمه* فيها وصع حن ربها النارإلن وءاشتكت صورته* عض آدم/ حلق وجل عز 

م/إِ؟اائال صحيح، كل قالرأ،/أنند: الون،؟ااا، وهإنموصكللمظ،
 Iالرأي؛؛ميتيعأوصعيف ،إلا ولايدفعهأ صحح، ®هندا إسحاق.

الخ1نينشحلنائال: ^^ركرسريننذئلم؛ايى، 
اممهعبد بن ؤ مهلرفسمعت، I دال ومائتين.، وثلاثتن ثلايث، ّنة بهلرمرس الحiواتي 

محالت يقول - الدين فى الزاتغون ءندْ ذكر إذا - يقولل٦، أدس بن ماللث، ممعتظ يقول• 
بهاالأحد سننا، بعدم الأمر وولاة اض. رمول ®مس • اش رحمه العزيز تمد بن صر 

ليسنمالئ، افه دين علن وقوة اممه، لْلاعة واستكمال عروجل. اش لكتاب، ابلع 
فهوبها اهتدئ من حالمها، شيء في النثلر ولا تديلها، ولا تغيرها الخلق من لأحد 

اضوولأْ المؤمنين، سيل غير انع تركها ومن فهومنصور، بها استنصر ومن مهتد، 
مصيرأ*.وساءمت، جهنم وأصلاه نولن، ما 

المجي.عن الخاويث،لص ثنا روئ وقد الله: رحم* - اينسن بن نث ؛ال 
العلم.أهل عند ثابتة بن كثيرة، جماعة 

ص'صص.ندرا.صاضه؟
١١ ٢١م/ورواه كيلك، الحذري أبوسمد ورواه النكب.، عزص، أبوهريرة رواه ل؛ حم/ 

ْه/عبن عناية ورواه كذللئؤ، العاصي أبي بن عثمان ورواه كدللثج، عود/ مبن افه تمد 
ءيردنه"•ني)م(: )٣( رط■(• )آ(لفظالخلألهغيرضفي)ن(،)م(، )ا(-امحلتس)ن(. 

ردءه«.)ه(في)م(،)ط(:»ونال،«. )أ(فى)م(:
الأصل.ش ،كررة )٨( . ،<النول، »حاودث، )ي(بمنى: )آ(ساممس)م(،)٠؛■(. 

صحح.إمحتادءت " ٦ ٩ ٧ 
. ١٦٨ ح: في تقدم ثقة. سور: ين ساق إ٠ 

س>ساينابمروُئل:ثس)مموسٌمس 
نذكره.. لأحمد. تاك تال: منصور بن إصحاق( 

.٩٢ح: في نضجه •ع تقدم • صحح إٌطاده: - ٦ ٩ ٨ 



مطعمبن ■صر ورواه كذلك، خق الحهنى رفاعة ورواه كذلك، محقه الصات 
ذلكوسذكر ا، واحدل ممعتن ومرهم الني. عن رووه هنولأء كل كذلك، 

.العلماء يدفعها لا التي الصحاح االأساو1ل عنهم 
عمرو/ بن أحمد أبوالطاهر حدسا ثال! داود، آبي بن كر أبو ^١ ٣٠٢١—  ١٦٩ ١١٢٠م/

ابنعن ' أش بن مابك اصرني نال؛ وب، بن اض صد أصرثا نال؛ المصري، 
•الأغر اف عبئ أبي عن شهاب، 

مال؛اض.، رسول أن محقي ريرة أبي عن التحمأن، عبد بن ملمة أيي وعن 
ملقول: الأخر، الل ء؛نيضظث الديا، ءر١ا س٠Lصنجلكل ربما ررثزل 

.فاغفرك؟« سظ«فرتي رس فأعطه؟ يسالم رس ك؟ يدعوليفأمتجٍب 

»الط،•.)ا(نى)م(:

وكذلك(، ١ • .٣ ١ • )_T اوزرلأ حديث •شرح ني بب ابن نال ، الثوم؛ الاحادث س الخدث ،ثذا )•( 
نذكر. الصحابة من متة عن هتا الصنف رواء وتد . وغيرهما ( ١١٠)ص العلو مختصر كما الذمي الحافظ 

اب+و'رناعن وأربعاص ، سميي وابي محريرة ا;ي ص 'يرق وت مريرة، أبي ص 'لرق أرع 
رواياتوّنجعل • بالة ص واحدة ورض طعم، جمربن ين وطبما ٠ سعود ابن عن وطرشن 

الثليا بمرض لم • مرهم وعن المحاية منو١١٠ عن أحر روايات مناك ر • ل روايآ أول م صحايي كل 
خقدللدارتطتي الزول، ءكتاب ت مراجعة نعلمه الامتزادة آراد نمن • بالثح ابخرج ني نحن لها نمرض ولم 
٢)صى^" للمايرني الحديث• أصحاب لف الاعئيدة أوكتاب • مختلغة طرق من صحابيا عثر اش عن رواء 

ءٍرى.أر بعدى( فما ١ ٩ ه )آ/ ٤ ْ ٠ الغدل«ح: •إررا، أو ، بعدما( ا ف
صحح.-إمفادءت  ٦٩٩

]تقوبالثالثة. كبار من ثقة، أصبهان، من أصله جهينة، مولن الدتي، ان مليالأهمرت اذ بوعجي أ٠ 
)\/ْا"ا(،رمديب)،/ا<-آأ([.

ابي*رعن ب ولس ٢  ٤٨٧تلرآ/ الواحدم ٠ ٢( ١ ٤ ا/ )  ١٣• الرطأح: في ماك الإمام روا. در،أبم: 
٧٠٨رس_المح: . ٧٤٩٤)اا/بم(آا(،ح: اأما-)م/بماأ(،ح:  ١١٤٠راو_غارىح: ة•، ملم
راكارم،تيالردحبم؛آ)ْ/ا"أآه<، راكرذيح: (، ١٩٩/٤)وابوداود)ءونما/\ِه(، (، ٥٢١)ا/ 
١١ • ٢ ح: المنة في احد بن اض رعبي ، ١( ٢ التوحيد)_U في حزية وابن ، ٢( الحهمية)صْا' علن 
 A(•٤٨ ،) واللألكاتي١(، ا-آ)ص\/. ُالدارمميفيالزولح: )ا/لإاآ(،  ٤٩٢ص■■ رابزابي
أماوالمعان ا، ُفيالآ.وفيالأءتتاد)صم؛(، )م/٢(، ت م والميهقي ح: 

افدوأحم—دفي التالي. الحديثه في المي، وروا• يه. . طريتإمالك. ٌن جمي-عهم (؛ ١٩٤٨)
(UA ،)واللألكارح: ؛ه؛)ا/ياأ(، وا؛نا;يئممفي1لنةح: \■؟vجبُءممن(: ٤٣٦/٣)٤٥

الحديثفي الصنم، وروا• ٠ الرزاق• •بد • ام السند مجن مقط أمع إلا به، . معمر. عن الرزاق، تمد طريت، 
اضبنرعيي  i(iTo)\/ ١٣٦٦وا؛نم،ج،<ح: (، ٢٦٠. ٢٦٤/٢فيافد)واحمد •٧، ١ الذي 

ينأبيَفيالمةح:مه؛را/ياأ(،والدارسيفى
فمرح:الصم، وروا• . ؛٠ . الزمري.عن معد، بن إبرامم طريف، من حممهم : ١( • )»_A  ٢٥ح: المزول 
 ،U•ا/ا"ا'آ<.ن>ضءنالذ،ريى  ٤٨٧والدارمم،سح: ؟< ••S



٠ * Y ١١٣١م/أصرم، بن وحشيش/ ثبيب بن سلمه حدثنا ثاو; داود، أبو واخبرظ ء
بنلمة ّأبو أ"مرذي ثاو؛ عزالرهري، معمر، عن عبدالأراق، حدتنا مالأ؛ 

أنهه الله رمحول عن أحبرهما ؤهقي هريرة أبا أن افه؛ عبد أبو والأغر عبدالرحمتن، 
ْاامنمحمول؛ الدنا، إرسماء الأخر، اللل ثلث، محمى حن للة، كل / نروجل ربما ،انئزل، ثال: 

-فا'ءف؟« بمالم وس لأغمرك؟ وسبمطهرزي ك؟ فاّثصجؤ عوم يس 
ما/  ٨٢محمدبن حدتناا I ئال البخاري، صالح بن اض أخ؛رءأبومحمدعبد س ٧ ٠ ١ 

عزابيسلمة، أبي عن عزالزمحري، >مد، بن حدقاإبراهيم ثال: رين، سليمان 
منالدما مماء إلى ؛، UJكل م وجل عز الله ننزل  ١٠ثاو: افه.، رسول أن ثنممي هريرة 

له؟حىبمللعفاغفر سيمنمرم له؟ ميدعوليفأ،سج، محمول: الأخر، اللل يضثلث 
الفجر،./

الأيل.فللككانروشزنرا؛آخر 
١ ١٢٢م/ ; ثاو البغوي، العزيز بد بن محمد بن افه عبد أبوالماسم حذو0 ء ٧ * ٢ / 
أبيعن الزهري، عن فان، بن حاض نال؛ ، الرهراني، الربح أبو حدثا 
ئاليقول؛ محقي هريرة أبا سمعا أنهما - هريرة أبي صاحبا الاغر- اش همد وأبي سلمة 

للة،كل الدب سماء الاخرإلى اللل ممث، مش من غززجل، ربما »لآزل افه.؛ رَنول 
.له؟« أغفر يمطفرتي وس له؟ أّتجب، يدعم وس أعهله؟ بمالم س محمول: 

•-مف)خ( عيها ، •سحون• الأصل؛ عاص ي ف١ 

Vإمتادأتصحع. ٠-

ثلاثصف محات ثر؛. الخائف س ح-انظ، ثقة، اش، النعامحم ابو الاصرد، ابن س"أم-رمت ننش خ٠ 
وتهزب)ا/آ؛ا(.]■>,برا/-اآآ(، وحسنوماقض. 

hjM :^ اض.ايالحديث في نندم
صحح.-إمحغادءت ٧٠

م، T( ٦ أ آ/ احمد) س اللل• أتم كانوايتمون انذلك الزيادة: يمتد، • ٦  ٩٩: فيح نندم دمبمه؛ 
JMljLJ :الغلل]إرواء >او. ا الزمري« ولعله رواق يعص عن الحديث في ندن-؛دأ ا انهالنناهر • —اني

)آ/ا"ها([.
حن.إصقادءت - ٧ ٠ 

واسمهلب، فلح ت ؤيتاو الا-ني، ابويعن اوالأّلمي، الثزامي، الميثدة ا؛ي ابن ّبان• س ْح ئ٠ 
ُتهاوبب]تنريب)آ/؛اا(، . ٠ ١  ٦٨مة مات ابعة، سالمن كثيرالخألأ، صيرق، مداللك، 

صعحأكمانندم.يلوق له والحديث ال-ابق. __؛، ين"عدممافي إبرامم تابعه لكن . ٣([ • ٣ )م/ 
.٦٩٩ىضبمه؛صمفيح: 



السمماتكتاي، \بسم 
:-ص—ٍسٍء——_

•اوله علئ آخرالليل صلاة مقلون  ٢١لكنوال فذلك 
حدثائاو: لخ1نينضىضطب، 

أبيعن الأعمش، حدثا ناو! ن،مورآ،، حدسا يال• الؤ٠ّلينإ٠اب، 
■ّمد أمحا د هريرة أبي عن صالح، 

ب•وأي هريرة أيي عن الأم، /وعنأبيإسحاق،  ١١٣٣٣
نالا:سمد، وأبي هريرة أبي عن امالأء-ر، صأبيموصب،بنأبيثابما، 

إلىومحالى تارك لزل فطرالبل إذاكان حتى بجل، عروجل الك »إن اف.: ئال,؛«!,_)( 
تابس *ل له؟ فتجاب داع من *ل له؟ تغيرشمغفر مس عل كال: انمدا سماءل'اا 

.»فالللاكمفلوناا)ا(فى)ن(: 
ايءا.)*ا(في)م(،)ط(: أاينخصاونمسر ):ا(ش)ط(زادة: 

صحح. ٧٠٣
،٢( ٢ ٠ X/ ) ]تتريب الاث؛ن. رأس ٠^، عات اكامعة، من ، لابأس؛٠ الخمس، ابن منون ين عالك ; ب٠ 

•([ ١٧/ ١ )٠ وتهذيب 
لصدوق، نزيلالتُاة، الكوني، الرحمنن، ابرمي المجلي، الت؛عي ^،: ١٠١بن نرتل ض<ؤأو\: و٠ 

اهللكن ([. ٣٨١ا/ وتهذيب)• (، ٢٩•٤هTه. مط مات ضرة، الحادة ُن اوعام، 
الخالة.الأحاديث، كام 

اه،عد ااآ؛ا يكنن الذي الأغر ملمان وهوغير الخالخة، من ٠ تقة إ الكونة نزيل الديني، الأفرت بوملم أ٠ 
(،]تقريبا))/٢٨. ٠ اف عد أبا ؤيكتن لم مااصمه ت فقاله الطراني يليه ود ا؛قة. الالأحاديث، ني التقدم 

وتهذيب،)ا/هأم(ا.
رمعتدث دانج، هريرة ابي، إلئ، •لرق ت، -ذكرالمم، ىميس: 
٠٠١•٠، •الئاح: في عاصم أبي ابن رواها به: الأعنش.. ص منئر، بن ماللث، خمق _، رم فالأول: 

م،الرذض•٢١٣
.٣( ١ ٤ عرانة)X/ أبي مد واننلر: ■ بمثله إمحاق أبي عن عوانة، أبي طريث، من X( الحهمية)صعْ 

مه>ص؛ما(.، ٥٧واووارثدينياوزول،ح: 
■'٧ ٤ ■ م،ح ابش ^ ،*؛ إنناق•• ام م، ّدلان، ضق وم الخالي: 

،0(  ٢٣/ ١ ر ٧  ٥٨ح; الم ،روا• ٧؛ ٠ ْ ح: في انمغف ذكرها إنناق؛ أبي عن يعا، ضق دم الخالث: 
((،XU/X• ٧٤٦واللأاكا؛يح: (، مفياJوء٢د)ص٦X١وابن الغياس)مأم(، واح

.١(  ٩٦)X/ والمنان الأّا، ني والييهتر ، ( ١٣)>_x ٥ ٤ الخزووح: في والدارظي 
^■U•الْغ،نيحث ذكرها ءنا;ي،إسجاقت طزي3،شرءك، الرابع؛ 

الندفم، د احروا• ٧: • ٧ ح؛ في الث، ذكرها إنحاق: كن تنر، غن الرزاق، ند طريق الخاص: 
آْ>ص،ما(.والدارنديفيالزولح: >مأه(بأطرل،ميه. 

خزبمفياكوحيدوابن T/_ ، ٣٨٣احد)أ/إشاق..?روا. عزاز >،قإننمل، افدس: 
(.٤٠)م،  ٦٩ح؛ الخديث، اصحاب اللم، عقدة في الصابرني وابوعثمان (، ١٢)^،٦ 

(:سع٠ا٠ن>ين،١٣Xرص٥٣ْ(،وانمارمميح;X٣/١سح:٧ْ٨)
وغيرهما.به. . عزابيإسحاق. مصرر، 



■اشم، يمم حتى عليه؟ زأمب 
 / ٤V١ ١٢،م/ بن القاسم حدس مال; ، زكريابن ناسم وح_عد_ظأبوبكر —  ٠
عنإسحاق، أبي عن ١^^، سمان عن المقدام، بن مصعب حدينا ئال! دينار، 
أنهمانبيهما علن به نهدا ئاو: رنه'■' وأبي نعيد أبي عن لم، مأبي الأغن 

#إذا،; ١  ULjأنه. اض. رمحول علن به يثهدان معتهما رات ئال يقول،.أو محمعاْ 
WTOITض ضفر؟ مس هل هال: ، Ljjdl/ ات إلى ن-؛نل عن الاله هط الأول، اليل صث ذمجؤ 

سطثل؟علسداع؟ا./
Iمحال بتيار، بشار بن محمد حدثنا ت محال داود، أبى بن يكر ابو اخبؤنأ س ٧ ٠ 0 
الأغر،عن إنحاق، أبى عن ثعبة، حدسا ت ؛ال غندر، جعفر بن محمد حدثنا 

انهاض. رمحول، شهداعلن أنهمات سمدالخيري وأبي هريرة أبي علن اشهد ■ ئال 
سهل مائل؟ س مل دمول<: اللل، ثلث كان إذا حتى ينهل، وجل عر الله ررإن : ٢ ال١١ — ئ

مم«.قال: المجر؟ يطلع حتى رجل: له فمال قال،ت ذب؟ تغمرس مس هل تاب؟ 
،مصم، بن محمد بن مصعب حدثنا نال داود، أبى ابن وأخب—٠^١ — ٧ * ٦ 

عنإسحاق، عزابي أحبرياشريؤ، ئال! هارون-، ابن حدثنايزيد-يعني •' ^١١
اللهرسول علن به شهدا أنهما ت هريرة وأبي الخيري سمد أبي عن لم، مأثي الأغر 

)آ(في)ط(:بمئل•.)ا(ممرةفي)م(• 
 t ٠صحح إمحقادءت - ٧ ٠

ثانبن حس-ا تابعه لكن ؛ ٤٠٩:فيح تميم * احثلط.أجر؛ عابد، ثمة، الجيم: إمحاق أم • يه ن٠ 
اختلاطه.نل صه ررئ رند . ٧ ٠ ٥ : فيح ءه ثمة روايأ اكمدم الخدبث، كا،ي رالاصش، 

ماتالتاصعة، من أوهام، له صدرق ا الكولي اذ أبوعيد مولاهم، اليثمى، القيام: بن •معب فه: و• 
١الحدث ني كا متابعات له لكن . ١( ٦ ٥ / ١ وتهذيب)٠ (، tot/t)زتنريب وءات؛ن. ثلاث منة  بق ١١

التالية.والأحاديث 
الخاليةمن ثقة، جدث، إ)تى ورياب الطحان، الكوثي، محي أبو القرشي، دبماد: نك0ا،ن ين لقام ا٠ 

ر\،/آ؛*ا(.وتهذيب لمريبر:ا/ا'اا(، . ٠٢٥٠حيويّة م مات صثرو، 
•"آ-ي تقدم،يح:

.٧٠٣ممJمفيح: ْ«لأ-بمد»:ض.سمه: 
«ما.إ،يادأ:جمن.ا'

ابغةايالأحاديث، ني كا متابع لكه الغضام. ولي مذ حمئله ص محيرأ، يخطئ صدوق هريك: ه: س٠ 
واللاحتة.

ّكانندم متابع لكه مراجع، من الدي ثنترجمة له اجل رهنذالم سب: بن سد بن سب ليه: و٠ 
سمهتتقدمتيحتم'ي



اتشاسانكناك، \__/ 

ذ\ذم،_اسالأول،\ِر>إناسموجل'ج/ فاوارا؛أشهدبهعلها: .،/ 
مائلم مل عله؟  vb-ائب س عل ك؟ سمر مظثر س عل فقال: ص اثء إر نزل ١  ٣١٣٦' 

سد؟«.
عبدحدثنا ت ثال نسب، بن سالمة حدتنا I ئال داود، أبى ابن ص؛هرم —  ٧٠٧
•نحرم إلئآخره الحديث وذكر أبيإسحاز عن معمر، حدسا iالت الرزاق، 

تئال العجلي، عثمان بن محمد حدسا ت ئال داود، أُى ابن واحبرتا —  ٧٠٨
الحديثوذكر إسحاق. أبي عن إسرائل، عن - موسن ابن ثض - اف عبئي حدثا/ ْْ/ع 

•نحوه آخره إلئ 
عماربن بنام حدتنا ت مال الأنمامحلي، حسان أبي بن إسناق وحاودا0 — ٧ ٠ ٩ 

ااوأناا.افى)م(،)ط(:

 V ٠ V - :*٧ • ٣ زح: نندم وتخريجه: صحح. اماد.
.صحح إمتادءت - ٧ ٠ ٨ 

]تتربأد. ٥ ٦ ّة مات يثرة، الخالة من ثنا، الكوم: المجلي بن'تمنانة ان عشبمن عد م٠ 
\^'/٦(fJU.آ)rT^/^(ذب

•لخربمبمتممدمفيح:م'لإ 
صحح.إمح٠ثاد٠ت - ٧ ٠ ٩ 

الأحاديثفي كما منامان له لكن ■ ٣ ٥ • ح في تقدم ا ينتش فصار كتر صدوق، عنارت بن هشام ت يه ن٠ 
1لاوة.

الأحاديثني كما توع وتد *  ٣٠■ ماح تقدم أحطا' صدوق انمضزت يناض اخميد ع-د ايفا: ب و٠ 
التالية.

محا؛التحديث.صرح لكنه • ٧ • رح تندم ■ ُئرّل يدلى لكنه ب' ثقة، كمحر؛ اض س "ص ،٠ 
•التهدب في تال جد،• إلن ؤيب الدتي، ^، ٠٢٠٠اّاٌة'^بن ملي بن *لأل م بونة؛ اض بن لأل، *٠ 

وتهذيب(، ٣٢٤لدريّ_،)آ/رمانة. عثرة يفح منة مات ة، الخاممن ثقة، . ٠ ميمونة أيي ابن ءويئال 
)\\إصآ.

■٦ • • نرح؛ تندم • فاصل ممه، بمال؛ ؛0 س٠ 
وابنء>ءةفي)\ا0ص  ١٣٦٧ُابنِاجهح: )ا/آارأ(،  ١٤٨٩روا.اردار،لفيتح: تخريجه: 

لهي)ما؛؛(،ثنفىمسهح:آ)ءواردصآم(،بملكاشح:
٦١ ر؛/ احمر الإُام دروا، • ؛٠ ■ ■ الاذذام ُاريق س جبهم ؛؛ ١١٤ص٦ ٦ ٩ الردلح؛ في والدالللتي 

الزهدفي المارك ابن ورواه • به • ■ الاوذامي م، ريال، ابي ءلريت، •>! ٧١٢؛فىح والمش عنا(، ثما ؛أ»لرل 
والدارميفىّت(، )صT٨١ ١٢٩١الهل؛اليح: وابوداود افد)؛/أا(، ني واحمد )ص^ioل 

و١بنخزبموفياردصلنالربي)_UU^، وفيالرنءنىالخهمة)صْحآ(، ،  ١٤٩•ح: 
والدرمنيوابن.مانفىءسه، ُاكارخ)ا/خام(، انمرفة في والقوي فيالترء؛د)صأاا(، 

والث،ح:ً(، ١٤٠) ٦٨والعارتديفىاJزرلح: (، ٤٤• واللألكارح: الك_ر)ه/آ؛(ا 



^سس>آق3<ً
محال؛الأوزاعى، حدثنا ياوت العثّرين، أبي بن الحمد عبد حدثنا ت ثاو الدمثقي، 

بنعطاء حدش ثاو: ميمونة، أبى بن هلال حدش ثاو: كثتر، أبى بن يحين حدتا 
منء اف رمول مع ، صدرنار١ ثاوت الحهني، عرابة بن رفاعت حدثني ث1وت سار، 

nrv/rثلناْ.يرلاسعووجل »إذالآ<مىطرالل.أرواو: اف.:/ 
ام/د• ذا س أعطٍه؟ يائي الذي ذا م صري،/ عادي عن لاأمال اثءالدناذقولل'آ،: إلى 

.المسح(< نشم حى له؟ فأغمر يس«ثرإي الذي ذا من له؟ أمهصجؤ الذي؛دعولي 
١١  r٢٨/ قال; المثاح، بن مننال حدثنا ثال: داود، أبى بن بكر أبو وأخبرئا —  ٧١٠/

آ>ا/نعن ، ضّ أنج، بن بمش عن ءنهث-اماكًلجش، زعثة، با 
اللهرسول نال نال: الحهتي، رقاعي عن ءنءطاء؛نسار، ميمونة، أبي بن هلال 

الوناات صزز-بملإاى الله ثكاْ.يرل قال: الأول-أو، امحل ___ ءإذا 
يدعونيالذي ذا من له؟ فأغفر يسمفرتي الذي ذا س غتري، أحدا صادي عن أمال لا يقول: 

يفجرحتى مرة: وفال الفجر، يفجر حى فاعيه؟ يسالم الذي ذا من له؟ فامتجنب 
الصح(.

بنالحسين حدتنا ثال: صاعد، بن محمد بن يحين محمد أبو وحلى —  ١٧١
١١٢٩م/عن بثنام، حدثنا ثال: ، المبارلئ، / بن الله عبد أحبردال؛ا ثال• المروري، النس 

«قالا.)آ(فى)م(زيادة: •حيرنا،. )ط(: )ا(في)م(، 
أحدنا•.)؛(فى)م(،)ط(:»نقار،،. )■أ(فى)م(:

•مقيدةفي الصابوني عثمان أبو رواء والحديث به. ، الدمتوامر. هشام طريق س جميعهم • ٧١١، ٧١٠
الوادعي:الثخ ونال (. ٢٣٦/٢مخمراكواءقريي المم ابن ومسه 

بعضفي أحمد عثر باكحربث صرح ممد —،' ١١٠كان وإن كشر، ابي بن ؤيمن ، ١^٠٠؛^ شرط علن •الحديث 
لمومالخالي الدارنملي النم التي الأحاديث س الحديث، رمنذا الغوي، ؤيعتوب حزية ابن رء-د الطر3، 

([.١١)_U لالشغاءة .٠ يخرحاعا.أل 
صحح.إمتادءت  ٠٧١٠
.٣٥٨;فيح نندم ■ حافظ تتأ، الدرلابي: م المجاح؛ بن محمد و٠ 
—ابق.الالحديث، في بال—ماع صرح ند كمحر• أم بن يمص ل٠ 

ابق.ايالحديث، في تقدم ٌمهجهت 
.سم،:ٍحح.٧١١

وءُمحا.ئرونبغرءعنالثقا،ت،..  ١١٢٩نندمفيح: واحد. غتر ورتب مدوق،، اخسمح،الردذي: د٠ 
•٦٧٢ح؛ ن، نندم • حافظ ثتة، بدب؛ س محاد ل٠ 

أخربمبمتتتدمفيح:؟'ي.



•ادجهى رفاعة عن ممونة، أبي بن هلال عن كبر، أبي بن يختن 
الإسادمن ونقص . بن اض عبد عن لظ: ئاو ذكيا، ; صاعد ابن قال 

بنوزياد الددرفي إبرامم بن دبمفوب النتن بن الخنين فندقاه بار، بن عْلاء 
ياوتالوستوائي، هثنام حدقا I محال \أو\بثم، بن إمما-مل حدت I يالرا أيوب، 
ءنرفاءةار، عزعطاءبزيبرنة، أي بن هلال عن كبر؛ أبي بن بممن ندثا 

بالكديدكنا إذا حتئ اش.، رمول مع أمالنا ت قال -، المبارك لابن واللففل - الحهني 
فحمداضلهم، فياذن أهالمهم علئ بمتاذنون مما رحال ا-جعل ١ ئفديدل دالت -أو، 

.مىساكل.أوقاو:ثك>آ،.بمرلاسؤوخلررإذاوقال: خرا، من-ثلوئال: 
منك؟ فاغفر يمغفرتي الذي ذا س همري، عادي / عن أمال لا لمول: الدنا، الحناء إلى  ٢٨٨٤

المثحء./يشم حى فأعطه؟ الذي؛سألني ذا س له؟ نأّتجهب يدعولي الذي ذا ط ' ١٣١
العسذلأنى،حلف بن محمد حدقا محال داود، أبى بن أبوبكر وأخبرتأ —  ٢٧١

عنينتن/بنأنج،كبر، عن الأوراعي، حدقاءال؛ الجراح، بن رواد حدقا قال؛  ١١٤٠ج
الحدثوذكر عرابة. ابن رواد: محال الحيض-، رناعة عن ممونة، أبي بن هلال 
.نحوه 

حددناهارون؛نإتاقوض،: ١١٥طماال؛اأ؛وكربنشداود، 

لماتروهوالوانق الشيم، الحديث في ا تممالمسواب: ولعل ،•، Ljj•)أ(فى')م(،')ط('ت 
سمثط«.)؛(فى)م(،)ط(: )-آ(فى)م(تداود«. 

حسن.-اسادء:  ٧١٢
حديثهوني اختلط صدوق، خراسان، عن اصد ت العقلاني عصام أبو اذراح• لواد؛ن يه• ف٠ 

اليراتوالكواكب ، ( ٢٨٨رتهذيب،)"ا/]مرسِ،)ا/"آهأ(، التاسعة. من شديد، صعق ١كررى ءن 
اقة.الالروايارت، ني بمضهم سق اء العيمن غفير جم تابعه لكن )صا"يا(. 

.jbTT•سة مات ءنرْ، الخاديث من صدوق، العنلأنى، أبونمر، ار، عابن ■ٍلم؛ مر"-عمد ر٠ 
تقدم.كما توع وند (■ ١٤٩)ه/ وتهذيب (إ ١٥٨/٢قريب،)ت1 

•٧٠٩ث رح ٌميجه؛ى"'م  حلن"..إض:  ٧١٣
من، ُوذرنا>ت، ريع ، الخدين، تن إمحاق، أبو العلي، ملم بن إبرامم وعر الهجري؛ \ز'ص إ ب ٠ 

iالاحوصى أمحي عن روايته ىرْ عاليه انكروا ؤإنما المكل، مستقيمة عامتها ءاحاديثه ت عدي ابن نال الخامسة، 
=، ٣٨٨الكٍِر)ا/ا-آم، والتاريخ ]ادكا،ل)ا/ا"اآ(، حديم«اى يكتب، ممن وحوعدي مداه. عن 



أبيعن عنإدرابماسى، صل، ن نثني ثالأت ابن 
عزالله ررإن ت الله. رمول ئال ت محال عود-، مابن - يعتي اض نمد عن الاحوص، 

ونال- يديه يسط ثم الدتا اثء إلى يهط لم ايام، اللل ثلث اتاء أبواب يكح وجل 
يطلعحض كذلك يزال فلأ>ى فال: هعط؛ه؟.، بمالض مد ألا . :يد٥ل١، التدر بن علي 

اكمء.

11١*ا/ محمد ين زهير حدتنا ت مال الصندر، محمد ؤحدتناجعفربن — ٧١٤/
حدثنات نال زائدة، حدتنا ت مال عمرو، بن مناؤية أّتحريارم يال• المروري، 

٤٢م/الني عن -، عود/ مابن يعني الد- مد عن عنأبيالأحرص، الهجرى، إبرامم 
النماءإلى ثم؛هعل ايام، اللل ثلث السناء أبواب يمنح وجل عر الله ررإن ال؛ م.، 
اكم«.بمللع حى فآعف؟ يسألني تمد ألا فهول: عروجل، يدْر؛ا مسط الدمحا 

حدثنات مال يثار، بن محمد حدثنا مال؛ داود، أبى ُن أبوبم اخبرة - ٧١٥

.)آ(في)م(،)ط(:«فااا)ا(ّاقلةس)م(،)ط(. 
ا؛د؛ه«.)أ(ز)ط(: رحدنا،. )ط(: )'ا(في)م(، 

عندأبرإسحاق تايعه رقد . ٢( ٢ ص والخلاصة) ، ١( ٦ ٤ / والتهذيب)١ ، ٤( ٣ / )١ واكهمب ، ٤( • ٣ ً 
([.i-rس)\/سك 

.٤١•: تتدءفيح ثتة. ملة; ين عالك ين *وعوف الأءوءى؛ م ا٠ 
١^؛!>يي زانية تايعه تابع. يتمه . ١٨٢ت رح نندم ■ بافتح رثي ' ء١دف صددق لدل؛ س ٌُط ٠ُ 

التخرج.ءمْكافي دتابمث ال؛الي' 
ايفأ.صدرق وهر إمحاق: بن بهارول •مونأ دجاء • ٣١'• نيح نندم • بمنح صددق الثر؛ س ض ٠ 

.٦٧١تندم 

•^،س>-سفى؛تقسش،صشالأمص•ٌددبمبمهت 
الحديثنى والصف (، ٩٩،)»_A؟ ٩ ، ٨ اانزول،ح: »ي والدارنطي ، ٤( ٤ ٦ / )١ -*- ٢١ورّواْ • ؛-ل 

وابنالداررإفيرآضاصت)صأنآ(، ورواء ؛٠. . ءنإ؛رامم■ جبهمس>.سراتدت، ^^1؛ 
،١ • الزووح: ني والدارنطي (، ٤٤٣)م  ٧٠٧واللألكا؛يح: (،  ١٣٥- ١٣رص؛اكوح^^• ءز؛*زي 

الجمعفي الهجنس وذكره • به • • الأحرص اض، م، ص'لر-سإ؛رامم، جميعهم ؛ ، ١ ' ■ رمّ،ا'ه، ١ ١ 
الصحيح،.رجال، ورجالهما وأبويعلن، احمد، 'رواه ؛ ونال، ، ١(  ٠٣/ ر'١ 

.كسايقه حن، إسادءت - ،١٧
.٠٩٥؛،^ ٠٠تقدم ءاحبستّ ست،، ثقة، الممفي. ندامة صا؛ن ذس؛؛ ر٠ 

ايق.المالخريث، في تقدم يمهد: 
١صحح إمحثادء: - ٧١٠

لكنسإمحاق؛نص؛نشإّ،؛  ١٣٣"قدمم،ح: دبماض• صدوق، ساممحماالأك: *ب: 
٠الخالي الخويث، في كما حمص، بن محي ين اش ومد 



عب|ممريعه

بنناغ عن دينار، بن عمرو عن ، سلمة بن حماد أخيرتا I ئال ، الالالئs عبد بن هثتام 
فيفول■الدنا، المناء إلى رجل عز الله اريزل ت مال ، اغ. رصول أن أبيه عن جبير، 

.له؟« لأغم سيمر س مل مزك؟ ماثل،اعف من مل 
WiTiT  محمد/بن زهير حدثنا مال! النير، محمد بن جعفر وحا1تنا ٢ ا١ ٧ ١ ٦

بنمحمد بن الله وعبيد سليط، بن عمررآ، بن إسحاق حدثنا I ئال المروري، 
بنجنير بن نافع عن دينار، بن عمرو عن -تلمة، بن حناد حدقا : لا ما حمص 
.آحرْ* إلئ الحديث مثل وذكر • • • اف. رّول ُأف • أبيه عن مطعم، 

سمانبن حدقايعقوب I مال داودأبوبكرل'اا، أبى ابن  ٠٧١٧

•;>،آبييائي" ١٨^)ط(: )ّأأ(فى)م(، »ص«، رط(: رأ(ش)أ(، 
٩٩ سنة عات الثالثة، من فامحل، ثقة، الدتي، - افه عبد ابر او أبومحي- إ الونالي ٠^٠٠؛ ين مم ين نافع ٠  —

•٤([ ٠ ٤ ١/ ٠ ر وتهذيب (، ٢٩٥]تقريب)آ/ه. 
فيعاصم أيي وابن (، ٢٨٦/١) ١٤٨٨ح؛ ت في والدارمي (، ٨١/ ر٤ تي الفي أحد وواْ تغؤبمه• 

٤ْ. والدارمميفيامول،ح: فىاكوحيد)صآما(، 
جبهموالهنيفيالآسا،واسات)آ/أآا(: (، ٤٤١٢/١rر٧٥٩ُاللألكا؛يح: )ص*ابم.؛ث(، 

ررواءاحمد،الجمع)•ا/؛ها(،وفال: في الهيثمي وذم• ■ يه ■ حممرو■ عن ية، حمادبن، من'رثت، 
درداْالطراند،"ا•-•المحح، رحال ورجالهم دأبوبملن، والزاد، 

.صحيح إمحئادءث ■ ٧١٦
أو- ٢٠٢ ٩ صنت مات العاشرة، من صدرق، المري، أبويعقوب، الهدليرت متيبمد ين هممر ين محاق إ٠ 

Iب مقرونا حاء را/أ،آآ(.وتا- وتهذيب ، ( ٥ ٩ / ١ ) ]تقريب . ينة بعدما 
والمشيوالعانثي، عاتثة ابن ل: نيل موّن. بن عمر بن حفص جدْ اسم بن سمد بن الله د م٠ 

ماتالعاشرة، كبار محن يثبت. ولم بالمدر، رم، جواد، ثنة، ذريتها، من، لآثٌ طلحة؛ عانثة,ت إلن بة ت
٨r١Tُتهديِ،ري/ه؛([.لتقرس،)ا/م"آه(، ،ر. ط

—ابق.ال الحديث في نندم تخريجه: 
علتان;فيه ؛ ضعيف، إمغادء: - ٧ ١ ٧ 

٠ة الأ٠من ، اىل١ مجهرل، وعر عبادة عن اوصل المامث،؛ ين محاد؛ بن الويل ين يعي بل، إسحاق نته: - ١ 
لم.ب،)ا/أآ(،سست،)ا/يهآ([.تلنةاآاه.

منةمات الثامنة، من كثير، حقنأ له صدوق المري، ملمان أبو النميري، ميمان: م4 نمل وفيه؛ - ٢ 
([.٢٩١رهديّث،رخ/ ١(،  ١٢]تترب)T/ذللئ،. غر وفيل: ،و.  ١٨٣

تهدب، ٤(  ٩٦]تقرب)١/ العاشرة. كبار محن ثقة، ارمرى^، الهلناوير، العيثي، النارك: بت، الرجممح، د م٠ 
([.٢٦٣)أ/

.٤ ١ ٦ زح! تندم الغازى،. في إمام نقته، ثقة، عتا: مؤ وس *٠ 
٦٠ ٠ ١ ح: في تندم • مامون إ ثقة انمان: ص، معد بن الله ي حم• 

=ذكرسبا. محي، صحيحة، احرمح( طرق درئمن، والحديث، 



حدسات محال المبارك، بن \ؤ-صيآ عبد حدثنا قالا! النممان، ابن محمد ين وعبداض 
الوليد،بن يحين بن إسحاق عن عنة، بن موسئ حدقا محال: سليمان، بن محصل 

إلىبة وجل"م عز ربما رايزل ه اف رسول محال ت محال الصامت، ابن مائة عن 
١١ t ٤ r/ لأستجيب دعوتي همادي ألاعدمحن لمول؛ / الأخر، اللل ثلثايقي ، اثءانمداحٍثر١ 

دآم/ ٢ دعوتي ألامظلوم فأرزك؟ دعوني رزص عله ألالهم فأغمرك؟ دعوني كمه ألاءلالم ه؟ ل/ 
باا/نوذكر المح...(( بمجح / حثي كذلك مكون 1ال: صه؟ فأثك دعوني ألاعان فأنمره؟ 

الحديث.

ْعا/م-ندتا ئال: نوقا-سبنب، Jال: خأ؟-أ-سرةا؛نشداود،/ 
ح_دذالأايال; كثير، أبى ين يحمن عن معمر، أخ_؛_روا ئال! مدالرراق، 
سفما اث، إلى عزرجل إلايزل له س ررمحا ئال: اJاJانى، ابن عبدالأجمثن 

الناءأتى فإذا يرم، حي سج،وأرآا أعالها حر الحناء إلى نزل فإذا كرمي، ونها إلا مماء 
محنياعٍادي يعوعياله: ]يديه[ل؛، وعوباسط الله، خغيان س وترعدت ألت الدما: 

٣١١٤٥;س سأكيأعد؟ وس له؟ أغفر سمفرني وس عليه؟ أتب إلي بمج، وس أمه؟ د'عتيلْ،/ 
دال«.أوكما غمسمل٦،ولافللوم، بمرض 

و]تالقاهاآلتمااأخدبالسن، ش كفاية فيماذكرته الله: رحمه - النتن نحمدين قال 
•يبمثع للم يانع للم؟ نكف يعارصها للم نول، بأحسن 

.)؟(ش)م(،)ط(:. رح؛ناا)ا(»ي)م(،)ط(: 
•د،.)أ(في)م(،)ط(: »سمد«. )مفي)م(،)ط(: 

٠^>،'أهل)ن(: وني ، رخ( حرف بعدها الأصل ماش ش رمي ردءو'ي•• )ط(؛ رْ(زي)م(، 
اتلقا•.)٧(رالأصل: رمعدوم•. )ط(: )٦(نيرم(، وفونياريدعض•;عدماحوف)خ(. 

ماس.وسسفىسعهموسءزاْالخايظ سمدب: د =
غيريروى ولم ماد؛، س يسع لن يمن بن اإسءاق و؛الا: الكيروالأوسط م ءزاءإل ١( ٥ ٤ / ١ )* 

ه.١ الصحيحا الكثيررجال رجال ريقية عقبت، بن عرصن 
مقعلؤع.ضيف إمياد•; ■ ٧١٨

فيجمان وذكرءابن ، 'لص• تابوحام نال، • ■٠^^ نزل •دني، صر، ُولن اا؛؛ّابجا؛ س ارجمن ب ؛ ل٠ 
والتتريب(، ٣٧٧]الغني)T/منالثالثآ. >ءعٍف<. : الخايظ ونال اصعق■، الدارقلتي: ونال الممات، 

)ا/،لأ1(،رااماليبرا-/ه؛ا([.
المس.غم محي مله أثق لم لمبمع: 



اللسان IIكن \ك 

 ١ ١ Y الحسبن الحسين حدثنا ث نال ، ٢١أبومحمدرصاعد ابن ء
شهاب،ابن عن أ-حبردايرشينيرد، ت مال الثاوك، ا؛ن أ-؛صنا: Jli؛^، ٢٠١١

جاهء.بالمتن كانوايقولون! أنهم العلم أهل من/ رجال بلغناعن مال• م/ط  ١٣
/U١١٤٦ '/YU _ قال زياد، بن محمد بن أحمد معيد أبو حاوتتا I عمرحفص أبو حدثنا

بنالوليد حدثنا قال! الهشإ؛نحارب، نوسا^١^: اك_اصيلآا، مدرك ا؛ن 
عن٠ معد بن واللم، أنس، بن ومالكا والثوري الأوراعي سألت ٠ نال مسلم، 

.تفيرر"ا،اابلا حاءت كما راأمنوها ت قال الصفات؟'ئكثهم فيها التي الأحاديث 
•1يومحمدابنصاعدا.)ط(; )١(ني)م(، 

الة.الهاالقاصأ-ياكاد والخراب: المخ. جميع في )'ا(كدا 
الاثواء;ني اث. مالك.رحمه الإمام نال تمما الألفاظ، معاني ير نفلا الكيفية. ير نفأي )٣( 

عنثايت راهنانا ت الدمعي تال . إلخأ١ . مجهول. والكيف العنن. حيث من ْالأمتواءسايوم-أى! 
العلو]مختصر ( . ناهلة. الة أهل نرل وهر مالكا شخ ربيعة عن نحوه وتميم مالك، 

ورودالعن؛ تفمير لا الكمية ير نمهو ت هنا المنفى بالتفسير الراد آن علمن يدل ومما (. ١٤١)صن 
١لآحادJثاهتذه عن والثوري ومالكا معد بن والليث الاوزاعي صالت ت قال الوليد عن نفسها الرواية 

ابنالعلامة قال ([. ١٤العلورص'*ا ]مختصر كيمهء بلا ءآمضها ت فقالوا ذلك، وغير الموؤية فيها الش 
أهلتزعمه الذي التكييف فإنه التاؤيل، تفي هو• • كيف بلا ' بقولهم لف الُاوٌّراد • الميم 

الحقيقة،نقي ت مخذير تلاثة في فيقعرن الحقيقة، تخالف كيفية يثبتون الدين هم فائهم التأويل، 
فليسالإثبات أهل وآما • لتفه أسها الش صفته عن تعالن الرب وتحُلتل بالتأؤيل، التكيف ؤإتيات 

.)صم١م١([ الإسلامية الخيوش ]١جت٠-اع إلحُ • • لتفه تعالئ افه أبته ما يكيذ منهم أحد 

صحيح.إمحغاده؛ ■ ٧١٩
الوهمهشوا يرفع اه إلا . ٣ ٠ : فيح تقدم ٠ تليلأ' زنا الرهرى ص ني).واثني أل إي ثقة، يزيد؛ بن يوض ي٠ 

،وغرً•١٦رص' ١٣٨امّئح؛ ني بطن ابن س ى ل الادذاهم، ٌتامة 
الحاليةفي نمتم وابر (، ٤ ٤ را/ صه في والدائم (، ٢٨١الزهد)ا/ في المارك ابن روا. تخريجه: 
)ص-أا(.ن>,ز ١٣٨وا؛ن؛لأفيالكثرتىح: اسا)آ/؛ا(، في عياض والنامي )م/هآم(، 

به■•■يزيد بن يدس 
.(أب.إ،ااد،:معيفّ

بنمحمد تابعه وتل. ، ٢^١٥: ةيح تقدم • ركذابء : بن.*؛j( يحين وتال ضعيف،. محيرك: بن صر يه: ف٠ 
عثمانأبي عند الحارث أبي بن ؤإمماعيل ، ١(  ٩٨والخنان)آ/الأماء في الميهقي عتن. مطر، بن بثر 

وغيرهم،٥( )صاُ ٩ ٠ : افح ١لعقيدة في الخايوني 
٠٢٣تقد'مفيح: صدوق.خارجة: بن •رالهبمم 

الأنتقا،في الر عبد وابن ٤(، الاعتماد)ص، وفي (، ١  ٩٨)٢;والخنان الأسا، في البيهقي روا، دمحريجع: 
.الهيثم. ؤلريق من ٥( ١ص٦ ٩ ٠ • ح ين، الحل"أصحاب لف العقيدة في الخائرني عثمان وأبو ، ٣( رص1 

كلهمرحاله •إّادءصحح، الألباني:  JUاسُ)صأ؛ا(. في.خمر الذمي الحافئل وذكر، به. 
٠٠..ثقات 



—ءًسحق3<^

مه-ياب
محلاكيفصوريث ض حثيآدم عروحل اس لأن الإبمان 

 ٢ ١ Y عمريعنيأبي ابن حدثنا ئال؛ يومف، بن هارون أبوأحمد خاوتغا س
هريرةأبي عن الأعرج' عن الزناد' أبى عن سنيان، حدثا ثال؛ العدني-، محمد 

وجل"عز الله" فإن الوجه أحدكم،ؤمثا ضرب ررإذا ت ه اش رسول نال قال؛ ثبمقي، 
خلقآدمءنىصررصا(لا،.

itsir

يلي؛ما نحملها محواتف، أربعة الحديث هتذا من للعلماء )١( 
الكبيرالفعغاء ني الأت_ٍالي ذلك روئ به. التحدث عن والهي الحديث، بون إنكار الأول؛ 

الدميفىالران)أ/؟اأروقدرنذلك )'آ/اهمل-أهآ(ءنالإيمءالك.رباش.ومل 
منا.الهش عاذكزْ ومنها؛ • الحديث طرق وذكر وصحته، الحديث بون وبض ءا؛ه 

الكلامآهل من قوم إلن القول منيا تتيبة ابن وب اللام؛ عليه آدم إلن الضمير إرج؛ع اض؛ اك
فقيل!الضمير، يعود ماذا إلئ حجر; ابن الحائل وقال ( ٢١)ص؟ الحديث مختلف، •تأؤيل 

لظهرمن دفعالتوهم مات ان ؤإلن ابل ان امحتمرعليهاإلن التي صورته علن حلقه اى؛ آدم؛ إلن 
ينتقلكما الشاة في ينتقل ولم • وجل كما حلقه اوابتداء ٠ احرئ صفة علئ كان الحنة ش كان لما انه 

عندهريرة أبي برواية ذللي؛ علن واستدلوا ، ٣( / ١ ١ الباري )فح إ1ح«. . حالة. إلن حالة من ولدم 
الحائل:قال . ٣([ ا/ ]الفتح)١ الحدث. ذراعا متون ءلرله صؤرله على اللهآدم ،خلق الخارى: 

.([ ٣٦٦]الفتح)٦! • لائم' الضمير إل نال؛ من نول تؤيد الرواية اوهندْ 
وقال، الوحيد)»؛_'\r( في حزممة ابن إليه ذما ما وهندا الضروب. إلن الضمير إرجاع ال؛-الثت 
الرادولولااف وجهه، بإكرام الأم من لماتقدم الفسوب علن يعود انه رالأكتر •' حجر ابن الحاطل 
.١([  ٨٣/ ]الفتح)٥ قبلها؛. كا ارباط الحملة لهندء يكن لم بدلك العليل 

اننلر=عمر. ابن رواية في به مصنحآ جاء كما وتعالن. سبحانه الرحمنن. إلن الضمتر إرجاع الراءت 

صحح..ومفاد،: ٧٢١
والنتدىكافيال-نا)آ/؛اآ(، احمد، الإمام تابعه لكن . ٣٧تتدم»يح؛ صدوق. اددلص؛ يه: ف٠ 

ميمونين ومحمد التالي. الحديث، في كما السليم لييهقي)آ/با(،وابومعمر الاصماءوالصفات كمافي 
التخرج[.]انئلر: ّ وغيرهم يليه الذي في كما 

٢٥٥٩ع;القش في البخاري ورواه • به • • المدني طريق، )،/آا*آ(ءن  ٢٦١٢ملم رواه ٌُمهجه• 
عنمعمر، عن الرزاق، مد ومطربج، ءناتم،*رير؛• ءنايه، البري، ■ب طريق من ١(  ٨٢ْ/ )

واي؛هقيفي(، ٢٦٧/١> ٤٩٦ال1تةح: في وابنه (، ٢٤٤الّندرآ/في ورواهاجمد ءن١يي٠رير؛• منام، 
٥٢ ١ آ/ ) أحد الإمام ورواه • ؛٠ • • الزناد آبي عن سفيان، طريت، من جميعهم ؛ ١( ٧ والمنان)أ/ الأسماء 

،٣( المرحيد)_1 في حزية ءآه>ا/آآآ(،وابن فيالنثةح:بماه،ح:عاصم ابي وابن ، ( ٤٤٣ - 
واJيهقيفي(، 0٤٢٣ام)*ا/راللألكا5يح: )ص0م.ا-م(،  ٤٦، ٤٤والدارثديفياكفاُت،ح: 

حد؟يئ،.واننلر: ؛،'٠ ّ عجلان ًلرضاين من جميعهم ; ٧٢٤ند،ح؛ والمتم، (،  ١٧رآ/الأسماءوالصفات 
•٧٢٠ابنءمر»يح: 



أصاء£تثتص>سسً^^^^ا

اف.رحمه - الصف إليه ذهب ما رم - همiرة ابي ورواية -  ٥٧٢ =ح؛ 
أحمدوالإمام راميه، بن اسمحاق وجل؛ همز الرحطن صورة رفي الزيادة هّذْ محة حكم وند 

حبثملتلأمإسءاقوأسدصمب(؛ ١٨٣اافح)ه/وانفلر: (، ٤٢•الزان)٢; ني ا مت
ابنالحاسد ونال . ٤( ٢ • أ/ الزان) ني الذهى الحانثد صمحها ا كالنة. كاب ني الكرماتي 

.٧٢٥واتظرتخرجحت . ثقاتء ارجاله ت ( ١٨٣ره/القح في حجر 
القولنقي حمل كما الضمير عود قي الحاصل والاختلاف التزلع شي؛ - عندثيوتها الزيادة. وه1ناء 
رحلنال قال: أحمد بن اطه مد حدنا •المة•: محاب نى اليراني نال وليلك ■ والثالث الثاني 

نولم ءكدب، ت أحمد الإمام نقال - الرجل أي - صورته علن آدم أش ■حلق ٠ تال رجلا إل • لأثي 
([.١٨٣والفتح)ْ/لال؛زانرا/م'ا■(، الحهب،. 

علنآدم الد حللبث'حلق عن رحل وصاله أحمد الإمام صع إئه ت الوراق هملي بن حمدان وتال 
•إذاس"ءايىآدمضمرر؛يروىءنال٢يه؛ الذي فأتن احد؛ •؛قال ؛ آدم- صورة صورته-علن 
وذدوبَولإمامتا،وزان)ا/آ'ا'([. لأدمنلأنيخنق!أ. صورة اوآى قال: نم الرِس؟ا. 

أهلوعقيدة (، ٦٦٠٣ ٠ ٦ /  ١٦اليزان I انظر ٠ يصح لا ولكنه القول. هندا حلاف قال انه احمد 
•( ١٩- ١٨التويجريرصر^حمرد • الإيمانللشخ 

والأصابعالي،و.ين من بأعجب ليت.، الصورة أل - اعلم تعالئ وافه - عندي 'والدي • نبة ابن قال 
فيتأت لم لأنها هنذْ من الوحشة ووشت، القرأن، ني لجيئها لتالائذ الإف وم ا وإنوالعض، 
الحادين،مختلف ]تأؤيل ١ حد ولا بكيغيه منه سيء في نمول ولا ■ بالحمح نومن ونحن • القران 

أو،نقفسالكلامية• بدعيم تأسى الحهمية»ي تليس 'بيان - كتابه في - تيمية ابن الإسلام شخ يقال 
والمتعمبعد، يطبع لم الذي الحزء في للرازي التقديس أساس علن رده في ابهمية• تأبم، 
أهلعقيدة كتابه •ع ونشره التريجري حمود الشيح؛ فضيلة اختصره والدي الصورة حديثا يمرصؤع 

٠م ١ ٤ • ٧ عام في بالرياض، داراللواء، لمع الرحمن، صورة علن ادم خلق في الإيمان 
أنفي نز؛ع لف الب؛ز، بكن لم الحدبن، هثدا ال؛ يقان ؛ ذللث، علن 'والكلام افه؛ رحمه - قال 

كلهاالأحايين، ومياق المحابة من عدد عن متعددة، ءلُق من متنيص فائه • افه إلن عاند الضير 
الإهان)صأه([.••لءقي١ةأيل ذللث،. علن 

حتنتعالن٠ اه غير عانداإلن فيه الضمير طاثنة ححل الثالثة، الماتة في الخهمية انتثرمتج 'نا تال؛ تم 
خزيمة'وابن •١ ثور كأبي، ام,رعم؛ عامة فب، والمنة بالعلم العروفض العلماء من ظاتمة عن ذلأث، نتل 

الرجع]ننس ٠ ّ التنة. علماء مجن وغيرهم الدين انمة عليهم أنكر ^٧؛، الأصبهاني. الشيخ وأبي 

الذيكتابه في الشافعي الكرحم، الللد همد بن محمل الحسن أبو الإمام خزيمة؛ ابن علن رد ء-ممز، 
والفضول•.البيع لدوي إلزاما المحول الأئمة عن الأصول في صماه'المصرل 

بنإصماعيل القاسم أبي النة قوام الإمام مناقب، من حمعه فيما الديني موّن ابر الحاففد وذكر 
ولاالصورة، حاJيثه في خزيمة بن إسحاق بن محمد أخهلآ يمول؛ •سمعته نال؛ التئمي، محمل. 
١([ ٦١ابق)ص تالر-ءعالفحب،•. هتذا عنه يوخل. لا ل ١ عليه؛ن.للث، يهلعن 

ونندتعالن، اهه غير الضميرإلن اعاد من علن الذكوربعاليه ا'يز.ء ٠—يا فب، الإملأم شخ رد وتد 
بعدهمن جاء ثممن ابنخزممة-تأويلات ت ومنها الحدبث؛ بها  Sjjiان ممكن الي جميعالثأؤيلأت 

ء, عقيل وابن والغرالي - عليه ردا الكتاب ألف الذي - كالرازي المتكلمن مجن 



١٠١م/القطيص، معمر أبو حدثنا ئاوت الناقد، الهيثم بن إبراهيم واخبره —  ٧٢٢/
نالئال؛ هريرة، أبي عن الاعرج، عن الزناد، أبى عن سنيان، حدثنا I نال 

•صولته® على آدم عروجل-خلق - الله فإن الوجه، تيحوا »لأ الله.: رنول 
٧  ٢٣ I ننال الوامطي، الحميد عبد بن محمد بن افه عبد أبوبكر ؤحمدتتا

•الشيخ جمع كا • تعالن اف رحمه - حز؛؛ ابن ت دمهم الحدت؛ محت ش طس س يلن رد ما ك =
وحديثأ.نديما عليها الواردة اللعون وفند المألت، فى الواردة الأحاديث امحلواف التويجري حمود 

ذاتها.
الأسلاببالخامعة العب الدرUت ^ضارىالأطذبإكماألّلةاص 

السلبالخامعة مجلة في نشرها اارح٠ّنناا صورة حديث بصحة الإيمان أهل ءتعريف ت بعنوان مقالة 
عليالدكتور فضيلة نقلها ولد اراع، ' العدد  ١٠الثامن الجلد ه ١ ٣ ٩ ٦ سنة القعدة ذي في الهند محي 

حيثمن الصورة حديث عن الشخ تكلم - يتحقيقه للداربلتي الصفات كتاب هامش في الفقيهي 
ممابين ند ءنعم، ت بقوله وحلص ٠ البحن وحلاصة صححه، ومجن ا حرجه وس والتي، الس 

ينإسح،اق وزميله حنبل بن أحمد الإمام الحديث أتمة صححه الحديث هندا أل أءلأ0 ذكرنا 
مموليس الشان، هندا في قدرة بهنولأء وكفئ العقلاني، حجر وابن الدمى والحافغيان راهويه، 

واقنيبة. ابن نال كما اللفظة، لهنده إلفه عدم إلا بها يدلئ حجة الحدث هنذا صحت أنكر من 
لدارممي[.اكفات محاب (من ص٢٦)ض 

٠٧٣٥حديثاينءمر.فيح: وسيأتياصمعلنتخريجه-اءتيت 
أبيحديث من لت فمد • يكر ما عير ش وحل٠ عز - افة إلئ إصاختها بتت فقد ت الصورة صفة وأما 

فيوملم  ٦٧٧٣ت الرتاقح في صحيحه في البخاري الإمام عند - كلفي - هريرة 
اللهفاض • ٠٠ت حلويل ديث حش 

هنداغير في أيضا وردت كما الحديث. ببونه"ا ربما•• أنت يئولون: ريكم اظ لهرون ررته• صض 
•آ  ٤٣^^^الإيمان أهل عقيدة ش مجموعة انفلرها • الحديث* 

ذلكإلئ ذهب كما • اكفات بقية كسائر التشبيه تقي ح حاءت كما بها الإيمان فالواجب رلهشدا، 
تعالن..اش رحمهم - اللف عالماء مجن وعيرْ الصفا 

ونكتورسوله، اش علمهإلن فترد الصورة، حديث معتئ ءاما الدجيت الإمام نال وأثرلكما 
٠وحل عز - راث ، ٤([ ٢ ٠ آ/ ) ]اليزان . شيء٠ كمثله ليس اف يأل الجرم •ع السلنج، مجكت كما 
وأحكم.أعلم 

السابق.الحديث في تقدم ءريجهت ٠٠J صحح امثادء؛ -  ٢٧٢
Utr :__.صحيح

ستةمات ا العاشرة من آحطأ، رينا صدوق، ت الكي اش عد أبو الرار• اخماط بمون بن محمد يه ف٠ 
سثنالاشنومحرحهما،([؛ ٤٨٥لتتربر1/مآاأ(،^ ٢٥٣
سعيدعن رواها التي ' بمي هريرة؛ أ؛ي أحاديث عليه احتلطت أل إلا صدوق، عجلان؛ محمد؛ن ت وفيه 

عنالزناد ايي عن سعيان ثعلريق مقرونة وردت آثها إلا مجتها، وهثذء . ٢١٢فيح؛نندم • المجري 
.وكلهمأنمة.. الأعرج.

.٧٢١دء0جه:تقدمفيح: 



هاثش،1عاتكتا،.\/ 

عنالزناد، أين عن نمان، حدثنا محال! المم، الحيامحل ميمون بن محمد حدتنا 
أبيعن سب، عن عجلان، وابن اض^، عنر-رل ءنأبيميرْ، الآِغتج، 

١^^،فاجتتحوا ضربمم ررإذا اش.ت رسول مال حديثه.، في أبوالزناد ئال يال؛ 
•مردص* على آدم خلق عردجل الله فان 

»لأهلني'اسزيجثاو: ءنأنىمئنة، نبد، عن عجلان، /وقالا؛ن 'ا/آْاا 
صورمم«.عر  ٣٥١٠٣عز الله فإن وجهلثا، أشه م، وجه ولا 

أبومؤمن،اكئ بن محمد حدسا ئال! أضا، الحميد همد ابن _وبومم  ٧٢٤
عنهريرة، أبى عن نسد، عن عجلان، ابن عن بزنيد، يجئ حدقا نال;/ آ'ماِم 

على ٣٥٢٠٣وجل-اممه-م فإن ستي،راااترجه، ثال: المي،ه، 
صررص«.

بنإننافا حدقا ثال: البحارؤ،، صالح بن اض عبد أبومحمد وأحمنا — ٧٢٥

)ط(;)م(، افى)ن(، 

صحح.

كمارماع لكته . ٢١٢;نيح نندم • ريرة ا؛ي احاديث عف اختلطت صدوق غبملأن؛ *حدس ; ب٠ 
وتخريجها.السامة الأحاديث 

.٧٢١ث«اري«بم:-شمفيح: 
ممات..إ،ئاد،:رحال ٧٢٠

منالخاننلّ ءد« لمس. راكل. الإرسال كشر ام إلُ ناقل، ثب.، وموممة، لأبن: ايي بن حسءب عمة ب ٠ 
فيتقدم وغيره. - الثه رحمه - لم مالإمام • مثل عنعنتهم؛ تل من العلماء رمن الدلمن، مجن الثالثة الربة 

١ّ ٦• فيح: مدم ناضل. يب، ممة، ت رباح ا؛ي عرابن ء؛ ل• 
■ ١٨٦ممدمفيح: الإماماجمد. ثرين البهي، الخافظء الثقة *وبزوب■' انءاقسإ؛رام»(؛ ر• 

عزابزعص،يقل; ولم الثوري، ارمله حيث إمناده؛ ش للثوري الأعش تمخالفة حزممة ابن اعالن والحديث 
لكنالتوحيل-)صه"آ(ج كتاب انفلر ١ عنعن - رتل ثابت أبى بن *ميب وكذلك عنعن. وقد الأعس وثتادلتس 
الأئمةاحتمل امن وهم؛ الدلن، محن الثانية الرتبة من عده حجر ابن الحاخغل لأن عنعنت؛ لاتضر الأعمش 

.([ ٢٣التقديس)صراآهل تتعريف تدلسهء وتلة لإمامتم المحح؛ في له وأحرحرا ه، تدلي
نيلم مالإمام ومنهم; عنعنتهم اليلما، بعض قل وقد الدلض. من الثالثة الرنة من ثابت أبي بن وحميب 
(٢٣٠/١)٢٥١ح: الثتة في عاصم أيي ابن رواه الدي هريرة أيي ين، حارله يشهل- لكن • ممدم كما - صحيحه 

ابنحديث من الداريلني وروا. . يرفعه. مريرة ابي عن حر، بن سلم يرض ابي عن لهتنة، ابن طريق من 
ّءئ=كان ؤإن - لهينة وابن )صْآ(،  ٤٩برقمه. هريرة أبي عن الأعرج ابضاعن لهينه 





حاءتاا.الأخباركما تسلم ،القبول، العلماء يالئنها 
افهعبد أبي إلئ شيبة أبى ابنا همثمان و بكر أبو وأرمل المروري• أبوبكر نال /  ١١٥٠*ا/

اض!عبئ أبو فقال الجهمثة، ئردهال١ا التي الأحاديث بهنذْ يحدثا أن فى يتآذنانه 
.جاءت( الأمحاركما تسلم الله: عد أم وقال باشول، اساء ثلقها فقئ بها، دثوا ح٠ 

وند- اض رحمه الزبيري اف همد أبا سمعت الله: رحمه - الصمئن بن نعني قال 
رانومنت اض أبوعبد ئال ثم / فيه، نيل ما مثل فذكر - الحديث هنذا معنن عن مثل 

ولكنكيف،؟ نقول; ولا اعانا، بها ونومن جاءت، كما جاءت، التي الأخبار بهتذه 
كماار الأخببه جاءت ما ذللت، في فنقول بنا، اذتهي، حيث إلن ذللي في ننتهي 

جاءن،(./ْا"ا/د 

—؛اب٥٤م/أْاا 
الخلاهققلوب بان الإبمان 

VYY  — بنزهير حدذا دالت المتدلى، محمد بن جعفر المم-ل أبو حمدتط
بنحيوء حاJثنا ئالأ ااممرى، التح-منن آبوعبد حدثنا محال! المروري، محمد 
سمعأنه الحبلن الرحمنن عبد أبا سمع أنه الخولأتي أبوهاننء حدتنل •' ئال مرح، 

صكلها آدم بمي هوب *إن ت يقول ه اطه رسول سمع إنه ت عمروفول بن افه همد 
•يردعا،.ش)ن(: )١( 

حن..سم»: ٧٢٧

• ٣٤١نندمشء: ■ لااصيه ا؛ء-لأضأ؛ •إلإا'ام ؛ ب• 
0عات السابعة، عن ، زاسو نف، ثت، ثمة، المري، زرعت أم افمحي، صنوان ابن ضح؛ س #.؛ ٠٢ 

مسة.كيرة نواس ل رالخديث لممر.ب)ا/يىآ(، .. ٠١٠٩رمل: اِْام، 
•كمامأتي المجنح ني يم أ-؛م-بم وند 

وآخرينالعاص، بن سرر ين اث بد عن طرشن ل المش ذكر ثهرر، صحيح الحديث منيا ىء-ر،"بمه؛ 
حديثوتخريج وآخرءنالنو'اسبنشنان. عاتثة، عن واحدا وطريقا اض، عن ا ومثله-لمة، ٢١عن 
•_ ني صحابي كل 

٢٦٥٤الميرح:فير وبلم ، ١(  ٧٣، ١  ٦٨رآ/ أحمال رواء ءندّا: العاص بن هممرو بن اه بد فحديث 
أآآ)ا/-«ا(،^^ص)صبما،(،وابنابيبمز،انةح;

^محفىاكناتح:اأ)صه،(،وابم،ز،الآّا،
ننءكرْ.. . الرحمننر ب ابا مع أق الخرلأني، هانئ أبي طريق -ن جميعهم ■ ٣^١٢ ٨ ١ والمنان 



ناوثم ، ياء® بم-رفرآاكف راحدرا،، كمالب وعر، جل الرنس أصابع س أصمن 
لطامحك،.هم \مزقأى المحلوب، شن*ق )راللهم اطه.; رنرل 
١ ١٠٧م/بن يحين حدثنا ئال! القزؤيتى، إدريس بن جعفر اض أبوعد خاوتظ — ٧٢٨/
إلئمثله الحديث وذكر • . المنري. الرحمنن أبوعبد حدتنا نال؛ القرويي، عبدك 
آخره.

٠الطوسي منصور بن محمد حدتنا يال داود، أبي بن أبوبكر حدتظ — ٧  ٢١
ا/م ٨٧مجماتل/ عن أدهم، بن ابراهيم عن حدثنابقية، I ئال الويد، بن حدثناحاجب I مال 
النبي.دعاء أكثر كان ما سلمة؛ لأم تلت I عال حرب، بن شهر عن حسان، بن 

سالقلوب،ئنفلمضش«،ينول: كان ءنلك؟[ل؛،ئالت; كان ]إذا 
أبمرماأ.)أ(في)ط(: ررجلواحدا. رط■(؛ )ااني)م(، 
)ل(طممسالآصل.«مرف،. )مفى)ط(:

ايق.ايالحديث نندم؛ي ردميجٌ: تمسايته. حن، إمناد،: - ٧ ٢ ٨ 
حن..إّفاد،: ٧٢٩

ح:في تقدم صش. من ومهم رس، عن منهم والأرعام، الإرسال ممر مددق، 'ّءر،نمرثب■ . ب٠ 
٣٤.

ثمةتمب.ومر وأم بهر،ام ين الحميد عبد تايعه وتد . ٦٥٠فىحت تقدم * فاصل صددق، مان' ٌقاآل؛ن ر٠ 
■التخرج تماش ■ حنن أ؛ي بن همدالرجمنن بن اث -ومد 

م_صدوق، الزاهد. اوشم إسحاق ام التميمي، ونيل: ابجر، ٌنمود ابن ا-راعءمبنادعم: ل٠ 
•([ ١ ٠ ٢ / ١ ) وتهذيب ، ٣( ١ / ١ ) لتتريب • ه ١ ٦ ٢ ستة مات الثامنة، 

التخريج.ر تما متابع لكنه هممن؛ وتد • ٢ م،ح؛ تقدم • 'المر ه ب؛ و" 
.٠ 'ثّر ٧٧،ن V صدوق ، بغداد نزيل الناعي. المؤد'ج. مجحمد آم الأعور، ٌيمر_ذ، ابن ام.لةدت س ا'مه م٠ 

(ا.١٣٤/٢(،ومدّب)١٣Aت>ط٨٢٢ه.ل■ضب)١٠/١
• ٠٨٧■ ح م، ننادم ■ ثقة ٌمد؛ م، د س٠ 

وتماصيأتي.ُءانله، ٠ ا؛ق الرالحديث، كمانندم صححة شواس. له والحديث، 
،٣( \ ٥ افد)آ/ واحدر آ،أآ)>ا/بم>آ->\آ(، ر رب رواءابن دد-ربمه: 

ا(،ُا؛نرَح:مآآرا/-،ا(:سُهمسشز
الريم.علن رالرد والدارعي ٣(، • ٢ افني)أ/ ر ورواءاحمد • ؛٠ ■ شهر. الخريرعن ًاى دب ا؛مح، 

عزيهرام، ين همدالحميد •لريق عن حمجعيم ا'الآ/آْ(ت دا؛ز،بملةتيالإ؛ا'ةالممرةاحت رص'؟؛،، 
الكث.حنح، ر بن ■مدالرحمنن بن اث همد >يق س  ٢٨رًر،اراكومد ا؛ن رددا• ؛٠■• • شء-د• 

^٠٤٠•أقف ولم التالي. ايديث، ملمة؛ى أم عن اٌ-ه، عن الحن، 'زيق عن المش، وذي. • ؛٠ • ■ ش-هر ءن 
وتقدمعاتثة. عن الحن 'لرض من ٣ ٢ ١ • المف ذكرء كان ُإن ال"ل-ريذا• •—ذا *ن ■*r؛"؟-' م، 

،ندحوةّ، شهرين •رواءاحمدونيه (ونال: ٢١'ُالحا-يث،ذكر.الهيثميرالمع)U/ ■ ي؛ريج*هماك 
رنيهصعمط>١ه.وتق. 



فاءئ عزوجل، ارجمن أصابع س أصمن بهت القالوب »إن فقال: علنا؟ أتخنن ت قلت 
ثاءاقامء.ريا أزاغ، 

منميبن زهير حدثنا ت محال الصثدر، محمد بن جعفر ؤهمدمظ —  ٧٣٠/  ١١ ٠٨م/
ثحلم،بن الوليد حدسا ت الاصبناني، معسد ين محمل حدثنا ت ئال المروري، 

يذكرعن/  ٢١مالااحصيهل .  ٠١محمعت، ت بمرل سالماالختاط سمعت ئال!  ١١٠٩م/
إلاهب س  ١٠٠يقول اض رمول سماُت*ا تقول سلمت أم سمعت، ت يالت أمه، 

/. أزاغهH يزيعه أن ثاء ؤإذا أقامه، يقيمه أن حاء إذا اياين، رب أصاح من أص؛«ين رعو،؛ن د "ا/ ٦١ 
بنمنمي حوما ت ئال صاعد، بن منمي بن يحين منمي أحبرناأبو -  ٧٣١

عنأبى عن عنالأغ^ش، حدثاصل؛نماص، ،; JLiزبوراiكى، 
همثت القلوب، نمتب ٠؛، ت يقول أن يكثر اممه.ؤ رسول كان • ئال مالك، بن أس 

الأصل.س ماظ )ء-ءبم(ت . ٠احصي٠ ت )ن( في ( )١ 

•oU-.l-Ur :.حسن
منk الثقات محي حسان ابن ذكرها - التابعت عند يعني - متبولة • ملمة أم مولاة خترة دهي اخسن' ام ت يه ف٠ 

بمتامهامربنمففىسثمح.([. ٤١٦/١٢وت٠دسرلضبرآآ/أا'ه(، الثاية. 
اسان،هما وقيل: عكاشة، مولن مالم رم؛ مكة، نزل المري، الخيامحل اث همد ابن المت ّت فيه و• 

قاصرةمتايمة توع وتد • ([ ٩٤٣ وتهذيب)"U/ (، ٢٨٠تميبر١/ السائمة. من »ّسئالحففل، صدوق، 

.٦ • ١ زح: تندم بت. تنأ، الأٍ-ه،تي; ّمد ين د ن٠ 
ايق.انالخدين ني تقدم ثخريجه: 

ا"اب.إ،طدأ:حن.
الحافظءد0 ، الرائعة من درق، ص مكة، نزل ، الإّكافي ، الوامطي نافر بن طلحة ومر ّدءان؛ ام ت ب ٠ 

اعلوتمرق ، ( ٢ ٦ / ٥ ) وتهديب (، ٣٨٠/ ١ ) 1تهريب، هنا. عنعن وند الدلثن، من اكالثة الربة من 
صعيف.وهو النار، الحديث، ر التناثص يزيد وتدتابعه )صحم(ا. التقديس 

(،١٦١)T/]تقرب م. ٢ ٤ ٨ مة رآحر ءا>ت، العاشرة، من ارعام، له صدوق زبورالم■ محمدم، و٠ 
•التخريج في ترئ كا متاح لكنه • (آ ١ )آ/^١٦ وتهديب، 

،T(  ١.٥٧ ١ ٢ الد)■T/ في واحد 0؛اآآ)'ا/آ'اآ(إ ح:المنن، في شيبة ا؛ي ابن روا. لغريجه: 
٢٢ ٠ : ٢ التنة ني ماصر ابي وابن ، ن• رحونال: ( ٤٤٩■؛اآ)؛/ح،؛.ت ح ■نته في والترمذي 

ينءنا؛يصمان، الاض، من.لرض جميعهم )صمْ(: •٤ : المغاتح في والدارنطي •١(، )ا/ا 
٣٨٢٤ا،ح; الدءفي ه اجموابن ، ٤( ٢ ٠ رص الرمي علن الرد في الدارمي يريا. به• • أنى• 

طريزمن جميعهم النار) الحديث، ر والمش، ، ٠( رص؛ ٤ ٢ ت فىالمنامت،ح والدارتطتي (، ١٢٦٠رآ/ 
نبلمه،١ محقط لكن ( ٢٨٨رY/ التدرلئ، في الحاكم وروا. به. . انس. عن الرناشي، يزيد عن الأعمش، 

وميأتيبعضها تقدم صحيعة. شواهد له والحديث، فن<كُ.. ركا.ا( جابر عن سفيان ابي عن ونال • الأعمش 
•الأخر العمى 



جثتمما وآمنا بك، آمنا وقد علينا، أتخثئ الله، يارصول ٠ له فنقول دبمكءا، علم 
ؤإنهكذا، فاء إن عز اوثضن أصابع س أصمن الخلائق.صن هوب ررإن غقال: به؟ 
هكذا،.فاء 

٣'حدثنا I مال العكبري، ذرج بن صالح بن محمدرا، أبوجعفر حعاتتا س  ٧٣٢/
يريدعن الأعمش، عن منة، بن إبراهيم حدقا مال؛ ، ا-بمهز، جناد بن الهيثم 

ضقلم بت رراللهم ت يقول أن يكنر ه الني كان ت ثال ثبمقم، أنى عن الرقانى، 
وصدقناكأحيناك، وقد ، اش يارسول عالينا تخاف ! أصحابه ؛A،_ له فقال ، ديك، 

قيها((عزوجو رضن أصابع س أصتمن ا؛ن القلوب إن ررلعم، فقال: به؟ جئت فتما 
T/محمد بن الحسن حدثنا ت محال الصندر، محمد بن جعفر خذأسا —  ٧٣٣/

.)م( من مطموسة ْابوجعفرمحمدات ( ١ ) 
.حم• .إ.طدء:  ٧٣٢

الخديثألأبق.ش كما لكنتاسامشان . ٢٣٢تقادمزح: ؛زداارأاخي:سمف. : ب٠ 
صدوقاخومغال، ايوإسمحاق، الكوش، مرلاعم، الهلالي، عمران ا;ي ابن نثثأ؛  Jiل،رامم ب؛ و٠ 

]تقربالاوت\ن. نل مات (لثامنة، من بماكيرا، ءآتن أبوحام! وتال ٠، بالقوي ألتس •' ان النوتال يهم، 
فيكا . باض بن نمل تابعه وتد . ([ ٢ ١ / ١ ) الفعفاء ني والغني ، ( ١ ٤ ٩ / ١ ) وتهذيب ، ( ٤ ١ / ١ ) 

التخرج.في كما - وغيرْ ٠ السابق الحديث، 
وفيجناد، ت الحممة المسحة وفي - ونون بجيم - التئريب، ني )كن.ا جتان ابن ت ؤبمال خالد( (ن لهجثم ا٠ 

منتتة، الكوني، ابرالحسن، الهيم؛نسْل؛نباد-ابيي، دنيالزانت أداينجتاد، الخلاصة: 
وتهدبب)اا/ها'(،وفيالحغقة)صبيه(، لمريب)أ/ا"أم(، ماّت،سنثبممآ،ر. همض؛، الحادبة 

والخلأصة)صمل،([.(، ٣٢١والزان)،/
المابق.الحابث، في تقدم =دمي«بم: 

.إساد،;صمف.٧٣٣
بننيد ين عر والد امرأة محمد أم وض ٠ - أمية ومال: - اش همد بنتإ آمة وص القرقية: مجمد ام يه: ف٠ 

وتهذيب، ٥( ٩ • ر٢/ ]تتريب، ولاتعديلا. جرحأ فيها الحافئل يدكر لم • الثاوثة من بآمه. ت، وليجدعان 
كمارح;الخن تابعه وتد . ١( ٠ ١ / الخنة)١ يياض انفلر: • مجهولة • الاياتي الشيح قال، • (آ  ٤٠٢

٣٢١.

١ ٩٨فيح! تقدم نحعتمح. جدعان، ان وهو ن؛هث بن ءاي ب: و٠ 
صغارعن ط صدوق المحوى، القرئ، أبومحمد مولاهم، الحفرس، يزيد ابن لٌسحاقث ن ا ٠

صحيحة.وادديث،ل<هماعد وتهديبراا/أحآ([ء ]تتريب)أ/هبآ(، ،ا-ت،منةه«أه. المامعة، 

فيوأحم،- ، ١( رصرح ٥ ٧ ح: الإبان وفي المق،يح:م،أبم)'ا/'اآ(، ز نية ا؛رآا"يي روا• تخربمإ؛ 
٢٢٤ال_نةح: في اصم عأبي وابن (، ٤١الري—ي)ص٩ علن الرد في والدارم، را'/اْأ(، ند ال

ءلِيقمن الخدين، وتقدم ■ به • • همالثة عن محمد، ام عن ١ زيد بن علب( ُلرينا من جب-هم : ١( • • / )١ 
•تخريجههنالث، ، ٣٢١عنعاتثةفيح) الخن، 



بنحماد حدثنا ئاو! المحصنس، إسحاق بن يعفوب حدثنا ت قال الزعفراني، 
كانت الت ق، عائشة عن القرشية، محمد أم عن زيد، بن علي عن سلمة، 
أواض، رسول يا قلت: ديلئ،اا، على ئص بت نمنب، رايا يقول: و. اض رسول 

اذاعروجل، ارجمن أصابع س أًبمنن يثن الماد قلوب ياغا يوس، ®لها مال؛ تخاف؟ 
.عد ؛لجف ثالج، أن ثاء 

محمدبن زهير حدك( ،; Jliمحمدأ١،، بن جعفر اوه1ندر -وحتفظ  ٧٣٤/  ١١٦٢"" 
•نالا الأص؛-هانى، سعيد بن ومحمد المصل بن المومل أحبرJا ت قال وزى، ١؟>^؛ 

Iيقول جابر بن يريدرآ؛ بن الرحمتن عبد سمعت ت قال مسلم، بن الوليد حدثنا 
سمحتيقول؛ الملأنى إدريس أبا سمع أنه الحصرْى اش عبيد بن بسرأى حدثني 
وموبثنإلا هب س ا ®مت يقول س اش رسول سمعت يقول سمعان بن النوامى 

قال:، أزاغه* يزبمه أن ثاء ؤإذا اقامه، بميمه أن ثاء إذا الخالن، رب أصابع / س أبتن 'اا'أ/ط 
دياك«.على قلي ئت، القلوب، نملب »يا يقول: و. اض ن«1ول مان 

قال:حJfناننئدبناض، iال: ،، ضىاثفىسممر١٤
•؛يطأ.رم 'نيد•، )أ(في)ط(؛الصندلي•. محي بن احسر في)م(،)ط(ت ( ١١

.البت والصواب: •درينم،وايى، 
.المxلي٠ جعفر ءوحدثنا وفي)ط(؛ واصحن. ءٍر صعلران )أ(في)م(: 

صحح..إّطد،: !٣٧ 
عظ.التحديث صإح ولكن . ٠١رح:نندم عدلي. •—لم: لءدٍ؛ن م٠ 
وتهيب]تنرب)ا/م\ه(، الرابعة. من حافظ، ثمة، امي، النالخمرمي، ؛ ٠٧٠ب■ رين مب٠ 

)ا/همآ؛([.
]تترب•مآأُاُنالها. سة مامحت، العاشر؛، عن صدوق، ابرصعيد، الخزرى، الغيل؛ بمن لنرتل ا٠ 

ست،..{ ijjو*و : مد ممدين جاءمنامقرونا•ع وند ([. ٣٨١٢وتهن-س)'ا/(، ١٢٩■رآ/ 
.٦٠١زح!ترجمته تندمت 

٩١ ٩ ح: اجه وابن (، ٤١الربي)صيره ٠^٠ الرد في والدارمب ، ١(  ٨١٢/ د)٤ احروآ، لغربمجه؛ 
واينح!انزي)ا/خآ(ؤ  ٢١٩ءاْمتيالنةح: وايزش ٨(، )ص• التوحد في وايزخزية (، ٧٢)ا/ 

شرط•علن (^: ٣٢١)،/تدرك،)آ/آخآ(، الفي والحاكم •٦(، ص•  ٢٤١٩ءعع4رااُاردح: 
ح:الخهميت الرذحملن في مندء وابن )صهْ(،  ٤٣ح: المغاُت، ني والدارممي • الأ-ء:ي ووانغه 'ل~خ؛ذ،• 

به.٠ يزيد. الرحمنن،ن ء،د طريق من جبلهم (: ٧٤والصنات؛)٦! الأسماء ني واييهئي \/ا'رصماخ(ّ 
صحح.إمئاده؛ ٠  ٧٣٠

ممة،الثهور، الحلل الناعي الخافي، ابونمر بغداد، زيل المزوني، الرحمن همد ابن الجارث؛ ادوس ر٠ 
.٤([ ٤ ٤ / ١ ر وتهيب ٠ ( ٩٨/ ١ ر لعرب_، منة. وسعود صت، وله -، ٠٢٢١صنه'ماُت، ٠ العاشرة عن ٠ ندو؛ 

(.١٣١ص العال؛ن رب صغات ش ايارث،)الاربسن ين بثر إلن بإصنات.، بملة ابن ءندّ الدمي ذكر، 



ااا/نالقلوب رر؛انفو أطّسطئاواشه: ثررا؛ينالحارثمول: __/ 
٢٨٨٨وجل* م الاه اصابع س أصتمن ص ابنآدم  vJli»وثال.ل: . أتضضديكاا
هنداء.يتعاظمون الحليب اهثولأء تم'ئ\د'بثر^^اأ 

٧١٠٠٥٥
إصبععش الماوات بمسك وجل عر اس إن الإبمان 

إصبع،عش ؤ\سءي إصٍع، عض واتجيال أصيح، عض والأدصين 
إصأعل'آ؛عض والارى والماء 

■ندقاشينئال: 

الحارث•بن 'يثر ترم،،)ط( في)ن(، )٢( • حطا دم ربمتر*، رن،• ني ، ١١
•رجل،.)ط(: >أ،فى)ما، •ثاومالأ،ومئضصر >آ،فى)ما،)ط(: 

صحح..إض:  ٧٣٦
ةعسي عن إبراهم، عن ا منصور عن كلها •لوق، أربع لٌ المئف ذكر • مشهور صحح الحديث هندا ت تخريجه 

دص•فيكرم، معري ;ن اش ب ال-لماتي-ص -لص 
التوحيدح;في الخارى ررامات .  ٧٣٦: محافيح الذكورة رم يه: سرر•• م جرير، الألد؛ 

وآنبمرنيفىارتضاس)زحاأك 
راينبفياكوحثدوانم.رفىاكسررأآ/أأ(، (، ٢٣٨

 ،)AU_.((٦٤١٨/٣•٧ ،) واوهٍفىفىالآه.)راكناترأ/ا'أ
دوامحا:التالي، الحديث في الذكورة رم ؛ ٠١ش■■ ص الر"سن، ءد س فءان ام دوا،ل ال؛ا؛ءلث 

ااديناحدفياتح:رعد •٠(، • )A/  ٤٨١١رالخاريفياس_ح; اح،دفيالطو)ا/لأه؛(، 
.( 1A/Tوالمنان)الأساء م والمهم )ص،م(،  ٦٤: الرذالح٠بح م مد. وان (، ٢٦٠)ا/ ٤ ٩ • 

احدرواها; التالي. الحديث بمد عدالمقن، الذكورة وص ؛ ٠١*مرررالأمش.. عن امحددي، روايل ال؛اا؛لت 
(،٢٦٤/١)٤AA(،ومداهين١ص١فياتح:٣٩٣/١٣)٧٤١٤^سرىح:

التوحيدني حزممة وان (، ٢٣٩)١; ٥ ٤ ٢ ا;يءاممح: وابن (، ٣٧١)ه/  ٣٢٣٨ح: والترمذي 
 ،)UU_«( :٦٣٤وابن.ند.فيالردءارناسةحA٢٦.٢٠والدار؛ديماساث،ح: (، )ص

(.٦٩والمنان،)٢; الأسا، في .إ،(،واثارإوهاالمهم )ص٣٤ 
الامما،ني الدارممي روائ: .  ٩٧٣ زح: المن، ذكرئ *مؤد: ص خان، ص ددايرالذتأك، الرابمأ: 

والهفار،ح:يأ)صإ((.
٤١١ ١ ٥ ت التوحيدح ني والبخاري ، ٣(  ٨٧/ احد)١ رواه حيث، ١ عثيدة علنمث ناح وند منيا، 

اه(ي)اا/هم((،ُخاح:آخ¥أ)(/م(اأ(،ُبداهيناحدفىاتح:
مد.وان (، ٢٧.٢٦/٢٤التسر)في جرير وابن )ا/همآ(،  ٠٤٣را؛نا؛يءاصمح; (، ٢٦٥/١) ٤٩١

واللألكا؛ي٤(، ٢ ٠ ٤ • )ص ٢ .٤ ١ ٩ المنات،ح: في رالدارتيي )ص٣٨(،  ٦٢: الحهبح الردعلن في 
(:(،راياحديفياسابمرل)ص٦٧/٢١٩٣سُت،)

فذكر... عداه.عن عزعقلمة، عزابرامم، الاعش، >قس من جبهم 



ءًًً^ءًً؛قمح؛يث^بم
عنإبراهيم، عن منمور، عن ، الحميد عبد بن جرير ■حدسا مال! الميز، عبداض 
هاض رسول إلئ اليهود من حبر حاء ت ئال عود، مابن يمتى اض. عبد عن عبيدة 
والارصنإصع، علئ المنوات وتعاز تيارك اض جعل القيامة يوم كان إذا فقال! 

يقول:ثم يهزهز، ثم إصبع، علن كلها والخلائق عزإصح، والحبال عزإصع، 
تحديقاتواجده، بدئتا حتن صحك هؤ اش/ رمول رأيت فلقد ئال؛ الملك، أنا  ١١٦٠م/

الماطيوم لنتن جميغا والأرض مرْ حى الك قدروا وما ؤ ه: اش رمول قرأ نم ،، لدر١ 
.]الزمر:v>"[ بيأ،جه...ه مهزيات واو1«وامح، 

مال:الوا-طي، ا•لح٠يد شد بن ننند بن ض عبد آثوكر وحنوج -  ٧٣٧/ م/آآاا 
ثيبانمعاوية أبي عن القاسم، بن ا هاثمر أحبرثا مال: الوراق، الوهاب عبد حدسا 

يال:اض، عبد عن عبيدة، عن ءنإ؛رامثم، متصور، عن الرحمن، عبد / ابن *ا/ط  ١٨
القيامةيوم وجل عر الله إن الله، يارمحرل أو - محمد يا نقال: الّكا.ؤ إل حبر ُجاء 

إصبع،علن والشجر والحال إصبع، علئ والارصئن إصبع، علن المنوات بجعل 
الملك،أنا فيقول: يهزهز نم إصع، علن الخلق اتر ومإصع، علن والئرئ والماء 
.الحبراالقول تحديقا نواجده، بديتت، حتئ ه الّ؛محا فضحك مال' 

بنمحمد حدثنا هال: انملمار، مخلد بن محمد اض أبوعبد وح_دتا0 —  ٧٣٨

التحريف.بمب لم الكتاب أهل س صحيحا يقي مما رفدا لاصواب. ،لوافتته البي. ت صحك )١( 
الض.إنماصحك إل هنذا؛ زماننا وش الغائر الزمن ش المن؛ةنن بمص أما • الإمحلأم أنره ومما 

لآنع.ءفو»دنفىاكي.؛ الإنصاف، بمرزء نهنداثحل الشب، علن اليهود جراة *ومن 
وهتذامنه، ريفحالثح يقرء آن ممكن ولا النكر، ؤينكر ف، ينضب الباطل سمع إذا * واللام انملأة 

العتيدةزي وطس الكرات أكبر من وم وتثب. وجل. عز اش. ذات ين»ي - زعمهم ز ء- 
ءظٍم.بهتان منيا سحانك ا ينكره؟ ه،ولا النم، ت يضحك فكف المعحة، الإملامية 

وعوحطأ.رعشام،، )؟(زرم(،)ط(: 

صحح..إمفاد•: ٧٣٧
ثقة،الكوفة، نزيل البمري، أبومجعاؤية التحري، النحوي، مولاهم، إ التمٍمي ت الرحمن عبد بن يان ق٠ 

نةّعات او_ابعة، من اكحر. علم إلن لا الأزل من يطن - نحوه إلن وب متإل يمال؛ كتاب، صاحب 
تهوببر؛/مآ^([.لتتريبر\/آْ-ا(، ،. ٠١٦٤

السائق.الخاو،يث في نندم 
صحح..إساد،: ٧١٠٨

=مات العاشرة، محن ، ثقة ، حدان ت يلمب اتجري، اتجري، المربي الجند مد ابن الولتد٠ من4 حمد م٠ 



\ ١٦٧ It_، الثوري يعني - سميان/ عن اكيان، سعيد بن يحين حدثثا ت قال ري، البالوليد 
مدة،عن إبناممل"اأا، الاغض.عن -يعتي وسليمان منصور حدتارا، قال؛ 
ممسكوجل عز اش إن محمد، يا ت فقال الخم،. إلن جاء يهوديأ أن • مداض عن 

والشجرإمبعأ؛ا، علن والحال إصبع، علن والأرمن خم،إسمع، الموات 
٠^.^٠^١قاللْا: ادلك، أنا يقول; ثم إصبع، علن والخلائق إصبع، علن 

امميامةيرم يعثه جميعا والأرض فدره حق الك قدروا وما ؤ ت ونال ثواجده، بدت حش 
.[ " ٠٧النم: بيمينه...ب] طوثات، والمموات 
عنمصور، عن زادذيهدم1لبنعياض، : اكuن نميد بن ينش قال 

»صحاكننولاض.تصدما®.قال: عزعبداض، عنمدة، 
١١٦٨ء/محمد/ بن زهير حدثنا قال: المنير، محمد بن ؤحمسدتظجعغر —  ٧٣١

عززراهيم،ممرر، عن عزنمان، مخلد، ين الضحاك أ-؛صنا ثالت المزوني، 
قال:أراه، قال: الكناب.، أهل من رجل جاء ت قال عزعبداض، عبيدة، ءن 

المنامةيوم يضع - ساؤْ جل اش. إن فمال: رسول. ذمحراذيا-إلئ أو يهبرديا 
اا/ا/مواطناءوالثرئ إصح، علن الشجر و/ والحال إمحع، عل والآرصر(لا"، الثمنوات 
ئفنحكرمحولاممه.حتئقال؛ ثالمرتثنِ، الللث،-أراه، أنافيقول: ءرإصبع، 

دآم/ ١ ./ [  ٦٧الرم:ل ه . • • فيرم حى اللة فدروا و، ُؤ ت الأية هندم رأ ثم ، نواجدْ ندت 
٠٠٠

احاوثنىا.)ا(فى)م(،)ط(:
ا«دمانالايمش،.)أآ(في)م(،)ط(: 

)•ا(ماثطةس)ط(.
ملنآصع•.'والجالوالنجر رءل،ت ،في)م،، ٤١

ره(ّاثطةس)م(،)ط(.
اشاءلإة<.يوم والأرض مثوات ال'ضع )ط(ت رآا؛يرمآ، 

وتهو.ب)و/بمه(ا.لم.ب)آآ/ا-امآ(، •ْآهاربسط =ط 
•٧٣٦ٌبيجٌ؛'لأمفىح؛ 

.٧٣٦نندم/٠^ ُمبمبم: صحتح. -!'ناد*:  ٧٣٩



^^آ،إممربمة

ا*ه_اب
سمسهالسماوات ويطوى يده، الآرض شص عروجل اللم ان ماروي 

،٢ ثمرسىر الارحمس عبد بن اغ عبد حلس1 ت ثال الهميااى، حدتنا ء  ٧٤'
الزهري،عن ٢ حمزةل ابن يعي - نعيب حدثنا نافر، بن الحكم حدثنا ئال! 
يقول!اف.ؤ رسول مممعت، ت ئال قلقي، هريرة أبى عن أبوسلمة، اخبرنا I ئال 

طوكاين اللك، انامول: ثم دمٍن4، مارات الوبملوي الأرض، غزوجل الله 'اينبص 
الأرض؟«.

الحسنحدثنا I ئال شاهين، بن محمد بن أحمد اض عبد أبو ح^،تظ —  ٧٤١/ ١١٧٠م/

اكت.وانمواب راينحأزةاا، )٢(ني)م(،)ط(: نيادةاسمرس،. رط(: )١(في)م(، 

Ut. :_..صحح
Iسن ابن غال عابد، ثقة، الخمصي، يثر ايو دينار، ايي؛ واسم عولاعم، الأعوي، جمزآ؛ اضر ين مب ث٠ 

وتهديبتتريب)ا/\ه"ا(، ل آوبعدهيا. ه ١  ٦٢منة مات الا؛عة، من ، الزموي، ئي الناس آتت امن 
/،(٣٠١.])

عنحديثه أكثر إف ت يقال ثت، ثقة، بكنيته، مشهور الخممي، اليمان، أبو ، ^١^؛بن يكم أ٠ 
والخلاصةوتهاويبرآ/ا،ا(، ]مريب)ا/ما<ا(، ءاتضةآآ،ع. مزالماثترة، مناولة، تعيب 

•لص*آ(ا .٠^١٢- 
نداالصاحي، الحافظ ا الدارمي أبومحمد مرثنيي، البهرام بن المصل ابن اار"ءم،■ مد بن الله د م٠ 

،٤( ٢ ٩ / ر١ تتريب ل ستة. وسبعون أريع وله - ٠٢ه ٥ سة مات يثرة، الحائية من متقن، فاضل، ثقة، 
([.٢٩٤وتهوبرْ/

حلرشن!له المحثم، ذكر تميجه؛ 
٤٨١٢ترح:اكغفي الخاري رواه . - _ ور - عريرة أبي عن سلمة، أبي ءن الونري؛ الأولى؛'لؤيخا 

بالإضافةيور. الوعزاء . ٣( ٤ ٤ / والمنان)١ الاصماء في وابيء.قي (، ٧١اكوب-)ص في ■؛^؛٠ وابن 
داكائي•دب-؛نجمتد، ، . ٢٧١مث،-مابن م، إلن 

فيوالخالي (. ٤^١٣احدرأ/ رواء ّ  ١١٢٤ وموح: مربرة، ابي عن سمد، عن الوري؛ اكابا؛'لرض 
والدارمينيالرد'ء1نالح.،.م؛ا^ y\iA/r)rvAVوض■■ (، ١٣/٣٦v)■٨٢٢Aاكوحيدح: 

افيراضالأة)ا/أ،أ(،^^يي)ص-بمم(،وأىضر؛/م'؛ا(،ك
الغمفي جرير وابن ، ٧( ١ رص حد اكو في •حزية وابن )(ا/حآ.آأ(،  ١٩٢ح: القيمة في ماجه وابن 

؛ْ(ّ)صْي(،ُالهقينيالآسما،واكنات)آ/  ٤١٢
. ١٢• .٢  ٠١٢ ١ ح: واللألكا؛ي (، 0٨/١٢>ءون'منه ني ابوداود ؛ رواء صر• ابن ءلر،و س ا"يى-يث ريل رك 

j^J\jdl\'K.i\U/r)W'T ^\.)ْْ/واامناترآ
صمح..إّطادء; ٧٤١

•٣ ٠ فيح؛ تميم • ابن.?.ط مو وض؛ ،٠ 
لتتريِ،=. ٠٢٤٠منة مات ، العاشر؛ من ثقة، ابورى، التيعلي ابر هاٌ"رجست ين مس بن لخن ا٠ 



دا/ ٢ • أحبرنايونس، ت ئال المسارك، ين / الله أحمرثاعبد • مال رجس، ماس بن عيسئ ابن 
يال:عزالض.، حدثه، ف، ن نبد عن الزهري، عن 

ملوكأين الللث، أنا قول؟ ثم يمينه الثناء وبملوي القيامة، يرم الأرض؛ن وجل عر الله ااشض 
الأرض؟«.

U_OU ،م/اياا>؟
سومنفيرسه سمسم، ياخذالصدقات عزوجل الله 'ان الإبمان 

بنااالثv حدثنا دال! ممد، بن قتيبة •حدذا ت نال .-رع،دظالفنوابي،  ٧٤٢
•يقول ثق هريرة أبا سمع أنه يسار بن نيد عن سعيد، أبي بن سعيد عن سعد، 

الئب.إلا عررجل الله شل رلأ لب. من يصدقن أحد صدق اأما اطه.: رسول مال 
ثكونحتى ارحمن كف مربوقي كرة، كانت ؤإن يميه، - محروجل - الرحمن إلاأخذها 

د; ٢٢٠سالل،كماّأحدما،لوْلا؛أرصءله«./ 

([.٤٧٤]الهاة)م النوافر. ذوات أولاد من موالغيم ونيل؛ • المّغم المهر ؛ 'ادغل>• ( ١١ 
صلءناسنساولأداكر.س)م/اه؛(ا\

وتخريجه.التقدم الحديث ني كما صحيحة، أخرئ طرق من رد وتد • ٣(  ١٣)آ/ وتهيب ، ( ١ ٧ ٠ / ")١ 
السابق.الحديث في نندم 

ثتأن،ولابمح؛ مجا;بم، ّعدين ونل؛ مر؟ لن ولائه ش امحق الدني، ا؛وايثاب، س،~ارت ّمد د٠ 
رتهز.ب)؛/آ-ا([.-ا(، ]م.ب)ا/\<-نلياسة. ونل: ُاتطم\ااى ساكاكأ، طن، 

اركا؛م داكرمذى ، ٧( • ٢ )T/ ١ • ١ ٤ الزى؛ح: ني يسلم ، ( ٥٣٨المد)آ/ احدني درا• دسمبمه: 
رشوايننمبمنىامبو)ص\آ(، (، ٠٩)ا/• ١٨٤٢فىايكا؛ح: 

حبه٦(: • والمنان)T/ نيالاد واليتي (، UT.UT)•_٠ • -  ٤٣اردضا-ي٠بح: ز س 
(،٢٧٨"ا/) ١٤١•فيالزكاةح; رالخاوي (، ٣٨١احمد)آ/وروا. يه. . صعد. عن اللت، رض محن 

واينب،ياكومد(، U^T/Y) ١٠١٤•آ؛لأ)أا/ها،(،رمالمفيالركاةح: ؛>^-؛؛: ١١وم 
،٩( ٩ ٠ T/ الر»لآ) ني اللت، مورواء ■ مريرة ابي عن صالح، ابي ءلرض من ج—مي-*-هم ؛ ٦( ُ رص 

المنانني والدار»طني (، ٦٢. رص١٦ التوحيد وابنءز،ةتي (، ٣٣٣را/ ١٦٨٢—؛٠ح؛ زي والدادس 
.٤ ١ ٨ T/ ) ورواءاحد • به - ي—ار• بن صعيد من عند، *بن بمتن 'لرين، جبها•ن • ، لًراَاا" ْ ٦ ■ ح 

عجلان،اين *يرق من جميعهم (: ١٦٧رآ/الأسماءوالمنان م راليهني ، ٦( ١ رص ■؛ثذ؛ة دا؛ذ، (' ٤٣١
،( 1T)_'الترحيل ني حزبمن وابن (، ٤٧١، ٤٠٤، ٢٦٨)أ/احمد ورواء • S • • ار ص-عيد؛ن،ءن 

به.. ريرة. ايي عن التاسم، ين محمد ٍيرض من جميعهم : )ص٧٦( ْ ٥ ح؛ المنان م والدارزْلي 
احمدرواء: عائئة، حديث من ثامحد ول مريرء. أبي همن ملمة، ايي ْلوغ ءن ٥( ٤ ١ اءدرأ/ ودوا• 

.؛٠ . عاتثة. عن القاصم، ين مجمد آاإ(منءلرض م  ١٧،■ح• راللألكام (' ٢٦١٨١



ءتاو،اأس1عات٨

١١vثاو:زغبة، نناد بن عيسئ -ثدقا ئ1و; داود، أي أبركربن -  ٧٤٣/  ٢/٣
هريرةأبا سمع أنه يسار ين معيل عن ممد، أبي بن صمد عن صعد بن أ-حبرثا 
إلااكتب" إلا الاه بمل ولا - ءئب س بمدقة أحد صدق  ١٠١٠اف.: رصول ثاو يقول: 
حتىوجل، عر ارحنن كف م فترم ئنرة، كانت دض هبه، عروجل الرحسن أحذعا 

أوضءك«.هن، أحدكم يربي كما غريها الخل، س أعظم تكون 
بنالحسين حديثا ٠ قال صاعد، بن محمد ين يحين أبومهحمد حذاتمحا ■ ٠٧٤٤

أ-ضنابلىاض/ قال: ١^١^، بن نددالا،تمد!ض ثال: الن1نالتس،  ١١٧٣•ا/
أبيعن سار، بن منميي الجابر٣،،/ أبي عن المتري، عن،نعيد عمر، ابن 

ولا- ثب كب م بمدقة ببمدق ملم عد ين ؛اما قال; افه.، رسول عن هريرة، 
أرءالوْ أحدكم يربي كما ك تريها يميه، يأحدها وجل عز الله كان إلا فا. إلا الله شل 
.أحدٍ،امقل اكمنْ ئيغ حتى ^٥، ٠٠٥٠

yi/r \^خه.إاب
وكنايميدبمنيلين، عروجل ش بأن الإيمان 

بنالنتن حدثثا قال: البخاري، صالح بن اض عبد أبومنمي هيرقا _  ٧٤٥
قال:الوليد، بن بقية عن ناغ، ين الربح أبوتوبة حدئثا قالا: النلواز، علي 

قال:، اض رمحول أن : هممر/ ابن عن مجاهد، عن المثير، بن ارمحتأة حدثنا •آا/م 
الدنياومايكونفكتب ئال: ء؛أث-، -وككايديه يمينه فأحده الملم، الله فيءحلمه ررأولأل؛، 

إناقرؤوا قال• ثم الدُكر، في عنده فأحماه يابس، أو وحلب بروفجور، سمول، عمل س فها 
مهل[،  ٢٩الخانة: ] ه نعم،ون كنم ما نمخ كثا بالخقإإئا عيكم ينطى كتابما هذا ؤ فشتم: 

.ث؟ااميع قد أمر من إلا المخت تكون/ ا؟م/د 

،■مداه،.)ط(: )٢١(في)م(، ارأحّرزااا. )ط(; )ا(في)م(، 
ااإنأول«.)ط<: )أ(في)م(، زيادةااسادينسارر )"ا(في>ط(: 

التهدم.الحديث في تقدم كما تخري1بمت صحيح. إسادأت ■ ٧٤٣
سعد.ين لليث عمر ين اض همتي متابعة وقته • صحتح إمتاده■ ■ ٧٤٤

.٧٤٢تمبمه:صمشح: 
هتاكويمحريجه .  ٣٣٩فىحت تقدم صحثح، ■إمئاده*  ٧٤٥



الحمصي،يمان بن مائك أبوأنس حاوث ت ئال المريانجر، اخبرء  ٠٧٤٦
بلغهأنه ت ، جبرر١ بن مجاهد عن المنير، بن أرطأة عن الوليد، بن بقية حدسأ I ئاو 
فأخذْالقلم، نز الله خض قيء ررأول ئاو: اشه، ن<نول أن عنرظقئ؛ ابن عن 

•آخره إلئ مثله الحديث وذكر •٠ محن• يديه ركلتا يمنه، 

 / Y ٤ Y بن الحسن حدثنا ثاوت صاعد، بن محمد بن يحنن أبومحمد خكآ ءwwo It
عمروسمع دينار، ثمروبن عن عيينة، بن احيرداسهي-ان يال ، ؛^^، ٢٠١١آلنس 

الممطون» : المي. به يلغ عنروم،، بن اف عبد عن يحدث اكنس أوص ابن 
الذين- محن يديه وكلخا - عزوجل الرخنن محت عن لود، محارس عر اشيامة يوم الله صد 

•درا® ونا داعبهم' يحكمهم، يندلون 
٠٧٤٨  iبناللمث حدثنا ت ئال سعيد، بن تتيثة حدثنا ئال؛ الغريابى، وةخبر١

سلامبن اش عبد عن أبيه، عن القبري، نبد عن عجلان، بن محمد عن معد، 
يديهظهره مح ثم ئال؛ ارثمحلقآدمه<، ثاوت طويل-، حديث ني - ثاو؛ أنه، 

١١٧٦٣ثمذفسيديهموجل، / ال-اًة، تقوم أن إلن ذريته من هوخالق من فهما ذا-؛مج 
فإذاقبطها، ءيرأ،، يديلئ، وكلثا يارب، يمينلثإ احترت دالت آدم، يا امحر • مال لم 

أزرنفقئت، من هم محال: رب،؟ يا هنولأء مارم فقال: الحنة، أهل من يرينه مها 
/د٢٢٢الحديث،رْ،./ وذكر .* .الماعة.تقوم أن إلن الحنة، أهل من ذريتلث، من أحلهم، 

)أ(فى)ط(;اءمر.ويلغأ.أ.مير•. )ا(في)م(،)ط(:
•ما* إلن؛ مصححة هاص)م( روش من رم،،)ط-(؛ ر  ٢٣١

.٤٣٤)ه(بافياسذكوركادفىح: «س»• )ث(فيرم(:

V،U :_..صحح
ابنذم. انمعاية، ]ني[ ذكر. من وعز اكانتأ، من يثر، تابعي الثتني، ارس ابي ابن ائس؛ س د ى—د٠ 

.([ ٦ )a/ وتهذيب ، ( ٦ ٦ )T/ ]نقرس، الخماعت. ل روئ الهم•، س التعقن بعد مات الثتات، ني •محال 
واوا5يفى)آ/اِْ،ا(،  ١٨٢٧لمنم،الإِارتح: وم(، ١٦•اس)آ/ في احمد روا• ب؛يب•' 

الأّا،فى والٍهض الخهمية)»_rU(، علن الرد غي مند. وابن (، ٢٢١)a/ التفا، أداب ني المجتن 
عنالمتب، ابن طريق س ٢( • ٣ احد)آ/ وروا. ؛4. . • منيان من»لريق جبهم رانمغات)أ/أْ(: 

-بم•ب-ااٌينءمد'
t  A ملام.بن اه محي عالن مرتوق محن، إمهادء: - ٧

•٤٣٤ث ٌم-يءُ*تتٌد'مم،ح 



/٢١١vv باب ٠٥٩

التوراةوخط يده، ئه خلقآلم وجل عر الله إن الإيمان 

لسائروقال والقلم، الخرش وقدقيل؛ سده، عدن جنة وخلق هومحدْ، لموص 
فسعانهااخااق:'مافكان، 

مال!محمد، بن زهير حدثنا هال! الحندر، محمد بن جعفر حدتا0 . .٧٤١
بنالمغيرة حدثنا مال! الزناد أبي عن ٢، تالحجى[ل الوهاب عبد بن اطه عبد حدثنا 

عنمريرة، أمح، عن الأعرج، عن ، القرشي،/ ^١٢١٢٢ بن حكم بن الرحمنن عد اآاِد 
وارروحه، س ف ونفخ ا-بمعت، يرم هويده غروجلآدم الله احلق مال: الني.، 

•أُرربه® كزعن ابن س كان إلاإبلتس له فسجدوا له، يسجدوا أن اللألكت 

وغلنز اض أن بمم الدي محهمة. شاو الله: رِه - السن ين نمني قال' / ١  ١٧٨م
.الأمهء وحالمت، نة، الورددت بالقرآن، راكفرت ! بيده ادم حالق 

إلافجدوا لأدم يسجدوا أن اللأيكة أمر U وجل عز اممه فإن القرآن؛ قاما 
منكن، أم أرنتكآرٌت بيدي حشت  ١٠؛ننجد أن متنك مآ ؤ ; و•جل عز اش  Jljإ؛اوس، 

.[ ٧٠انالمح،ب<لص: 
صلمال.من بئرا/ خاش إئي شلانكة ربلث، ^j، وإذ ؤ الحجر؛ مورة في وجل عز ونال م ا/ ٩ ١ 

كلهمانملأتكن فجد ٠ ساجدين لغ شوا روحي من فيه ونفختا سويته فإذا * تون محما من 
برالناجيين »ع ألأنكون ما؛ك انبس يا فال، * الناجيين مع يكون أن أبن إلأانبس ٠ أجمعرن 

.بيده إبليس يخلق ولم بيده، حك وجل عز اض لأن أدم؛ إبليس محي [  ٣٢. ١٨ل

التراجم.كتب ني كما اديت، ت والصواب ، ت رط( عدا ما النسخ جميع في ، ١١
-.تفسيرية٠ُاينأجياعتراضية جملة نيادة )ط(؛ رم،، في ( ٢١

مظيه الكلام وتميم لهغراب". »_، القريب: في محال وموالخزام، ي<:"ااعمءتنساارص: ذ٠ 
ثقات.رجاله وبمية • حلاف وفته . ٦  ٥٧ح: 

العاشرة،من ثتة، المري، محمد، ابو موحدة.؛ ثم والختم الهملة شخ - الضم الوناب بن الاه د م• 
وتهاليب)ه/أ،مآ(،(، ٤٣٠]ضب)\إ روئلهالخاريوالمائي. . ٢٢٧ومل: ماتمة\ّأأه، 

والكاشفرآ/أا،([.١(، الخرحوانماليلره/أ، تهذيباسمرآ/ا'.ي(، 
الصحيحة.والأحاديث الأيات له تشهد صحح ومعناه المش. غير عند عليه آنف لم تخريجه: 





آدمحجه وأما ييدْ. حاكه وجل عز اش أن آدم; علئ مومحئ حجه ، ١ اJ٥ل فهن
يده.التوراة له حهل وجل. عر - افه بأن • موسئ علئ 

yoT  — بنمحمد حدثنا ئاو! الحلوازر، يحنن بن أحمد أبوجعفر فصاوتا
J»/rTt  محسمعءلاوس عن ٢، يرو١ عن عتتنة، بن منيان حدتنا ئال الدولأيي،/ الصباح

أبوناأنت آدم يا هومى: فقال رهومى، آدم *احج س: افه رسول ئال ت يقول هريرة أبا 
اامراْلك وخط بكلامه، وجل. عز الله. اصطفاك مرمى، يا آدم: ،مال ا-بيات؟ من أخرجتا 

ال:قّطلم، يخلقم؛اربم؛ن أن نل عش - رجل غر الك. أمرذدرْ على تلومم يدْ، 
•مّ-يىأر؛ا يءآدم ض، »ادءجأدم 

بنحميد بن ؤيعقوب عبده بن أحمد حدثنا I ئال الفريابى، وأخ؛«ماا —  ٧٥٤/ ١١٨١م/
أباممع ءلاوس عن دينار، عمروبن عن عيينة، بن ممان حدثنا ت نالا كاب، 
أبوناأنت ياآدم، موسى: نمال ومرمى، أدم رراحتج الني.: نال يقول: يلمحي زز، 
لكوخط بكلامه، الله اصعلفاك الذي مومى ألت : ٣٥٢٠٥كال ابة؟ من واخرجعا حسا، 
قال:منة؟ بار؛ع؛ن يخلتم أن فل ع،ي كى أنه فتها بد أفهل التوراة؟ وفرأت يدْ، التوراة 

اصروبنينارا.)آ(في)ن(: اغيذا،. )محل(: )ا(في)م(، 
م(. ١٧٩لوحة)في له الماك والأحاديث الخدث باض يذم ، س)م( ١( لوحة)٢٩ ني عنا إلن  ٢٣)

•٦٩٢م<،دالآمثالابلإليح: ١٧٩بمم،بر
صفحةني له اكاية والأحاديث الحديث ياقي وذتمر آ'اءل(، صفحة)٥ ني ما إلن وفي)ط( 

مد،ازلة والأحاديث *آط(، • صضا)٢ ش إنادْ اض اي ٦٨٤•ازح: ما وذكر *اط(. • )٢ 

)إ(ز)ط(:كررئثلأثمات.
صحح..إ،-ا«: ٧٠٣

الحديثني كا > حمتد ين يعقوب تابعه لكن . ١١١• فيح تندم ، صدرن، الماح: ين محمد به: ن٠ 
الخالي.

.١٨٠ىمبم«ه:ممرمفيح: 
.إئادأ:مءمع. ٧٠٤

.،^ ١١الحدث كا»ي مائع عه . ٢ ١ ٩ ح: في نندم ن،،!. ربما صدوق، حني: ين لرب مب٠ 
أممرصع وفي ■ ام والنحام اير وثنه المري، اش، - ب ابر الم؛ٍي،' •رّز ابن ب*؛• بن امط• د٠ 

دم■؛وش، ابن ب وتكلم رحجه•، الن-هي؛ رذال> اكقاُت،. م حبان ابن وذكرْ • به• باس 'لا ؛-ال،: 
٥i( ٩ / ُتهاويب)١ ، ٢( ٠ / ر١ ]تقريب، . - ٠ ٢ ٤ ٥ صنة مات والأريعة، لم مله روئ العاشرة، من بالنما، 

ازبق.الحدث ني مه.تاعكا الكاشفرا/'آآ(. 
.١٨٥دربمبمه:تتدمزيح: 





،اثشساتكتا|\ر 

أبوإسحاق.حدثنا قاتا أحأرناساوةلاآينصرووايرصالح، قال; المزوني، 
/rثاو:عم،/ ابن عن عزثجاهد، المكب، همد ءنَلآآ؛ عن!ماز الفزارى. بمي  ١١٨٢

عدن،وجناتر والقلم، والعرش، آدم-هو، ت سال0 أساء أرب وحل م اش #حالق 
.نكانء كن الخلق! لمائر قال ثم، 

UOY  تقال المروري، محمد بن زهير حدسا ت محال الصتدر، جعفر حثاوتا0 ء
عن"ٌيمينجابر،حائد، أبي بن حدثاإسمامل ئال؛ عند، بزأم يعلن حدسا 

وجعلبيده، الحنة غرص ت أشياء ثلاثة إلا بمس لم وجل عز وبكم أن *أحبرت، قال! 
لؤمنالتوراة وكتبا هو، آدم- وحلق اللث،، ا وجبالهوالزعفران، الورص ترابها 

\Mlr/ YO  A — آدم،بن ماد بن محمد حدثنا قال! داود، أبى بن أبوبكر ؤحاولتا
ممعتت نال إسحاق، بن محمد عن الأسواري، 'ليمان بن بكر حدسا يال؛ 

هو- أدم ت ٢ ثلأثةر٤ إلا شيئآ ويدْ يمس لم وجل عر اش أن ت يحدث كمؤ_، بن محمد 

حطأ.وص ، ٠ الكتب مد ين ٠؛سمان )آأ(فى)م(،)ط(؛ •أبومعاؤية•. ت )ا(فى)م(،)ط( 
•اشياءا.)٤(ني)ط(نادة; ابنءسد•. 'يعني; رُا(في)ءل(؛ 

نهرضلوع.و»وص'ج يْما-إض؛صمحإدضينجامحت 
غترينل: ى  ٩٥رمل: -، ٠٨٢مات—ة مزالثالآ، مآ، -ءكإمسجاضتناارقالأننىأ; مر: و٠ 

رتهلس)آ/؛أإ([.لمسرا/'آآا(، ذلك. 
بنإسماعيل حدثنا تال،: نمير، ابن •لريق من ،؟ه)ا/هبمآ( ح: الثتة في احمد ين اض عيد رواء يرهجه؛ 

إسادالآل-اتي ويح (• ١٣٠العلو)ص مختمر تما؛ي رذكررالنعيي مختمرأ■ نحر• . حالي■ ايي 
ب.ابي الزان -يرطي وعزاءالاورحاJ٠مماتا. غال: مينر؛ عن ٢( إلالدادص)صْ دما• ابقب 

الحارثن أض عيد حديث من مرفوعا نحر• وروئ ([، ٥٤٩اكرر)"آ/ ]الير • المنير وان حميد، ن وهمد 
واويه-فىنى)هسْأ(،  ٤٨رواءالدادقطيفيالمن_اتح: يرنعاولن^.١ عنأيه، ايننو»ل، 

•مرمل".الأسا،والمنات)آ/ي؛(وفاا،: 
.إ،ااد،:ءعيف.٧٥٨

وذكرءاليعيي، وكدس ، رمج،رل• حام: ايو قال الامراري. المرى يعن ابر مفان: ،كرين يه: ف٠ 
فيوالغني ]الخرحوالممديل)آ/م>ع'ا(، اه■. شام إن يه ،لاباص حجر: ابن وفال الشتات. في اينح1ان 
([.٥١الزان)T/ ولأن (، ٩٧٧/١المعنا.)

]نقوب-. ٠٢٦٨صة مات العاشرة، ن .تيرل. البمري، الهذلي آدم: ين هماي ين معد ف_هادماإ و• 
وضدي_،)بم/'آ؛1([ّولمافلءلنمحاع.(، ١٧٤

بال1ماع.صتح وتل ء  ٦٦١^قزح: تقدم يرة. الصاحب، ار يان ص إمحاؤات بن محي و٠ 
تريد•.واللاحتة أ-ايتة الوالروايات كب، رواية ن عليه انم، لم تعؤيجه* 



فيلثس يده، غرّهارا، الحنة، في شجرة وطوئ يده، كسهالمومئ فإنه والتوراة 
ؤالذسآتواوىزات وجل عر اش مال التي وهي أى، ثن منها مها إلا غرفة الخة 

.[  ٢٩]الرص: ه ناب وحسن لهم طوبئ المثالخات 
١١٨٠"ا/محئل بن حدثنازهير I مال محمداك1نول، ني /
زرع،بن يزيد ماوث الفرJر، المتهال ين محمد ■؛LJjL ياوت وزى، ١^^ 
الأحبار،كعب أن ت أس عن ادة، قتعن ة، عروبأبي بن نعيد حدسا ياوت 

طم/ ٠ "١ يده، التوراة وكتب يده، آدم حلق ت ثلاثة إلا / بيده بمس لم اسمه جل اشّ ررإن • ثال 
المؤمنون®.أفلح ند I فقالت تكالمئ، ثمداللهال؛،ت يده، الحنة وغرس 

٠٠٠

يدم،.اه رغرمها )ا(في)م(،)ٍل(; 
ام•.)\(في)ط(;

رابنمحمدا.)٣(في)ط(نيادءت 
)إ(ماممس)ن(،)م(،)ط(.

صححإلنكعبالأحيار.إمتادات ٠٧٠٠
نيالناس أنت من لكنه ؛  I٦٧٨ ءيح تقدم • واحتانمل التدليس كثير ثت، تقة، ءرو؛ةت أم ين عيد م٠ 

•الاختلاط نل حمنه زيع ين يزيد ورواية • ننال؛ 
م• ٦ رح: نندم • بت ثقة، يينع؛ ين زه ؛٠ 
ماتالعاثرة، س حافظ، ثقة، التميس، i المري - أبوجعفر أوت - اه أبوعيد اكرهرت ال؛هال، بن جمد م٠ 

وتهزيب)ا'/ْ¥إ([.(، ٢١• )T/ ]تقريب - ٠٢٣١ت؛ 
وذكرْالذميبه. . شسسدينص. من ( ٣٩٤فياارئارس)ص^م.دءرهجه: 

ابنورواه • إلاللشريعة يعزه ولم ا الصنم، إمتاد الالياتي وصحح (. ١٣٠ص الختمحر العلو)انفلر قي 
وعبئ(، ١٨٣٧/٥اتكامل)في عدي وابن ، ١( / ١ )٨ ير اكنفي جرير وابن الارلئ،فيالزعد)صآاْ(، 

طريت،م، جبهم ت ١( رصأ"ْ ٢  ١٣ت والنثورح العث ش والث،قي (، ٨٣اكور الدن ني، كا الرزاق، 
والبيهقي، ( ٣٩٢آ/تدرك،) ايفي الحاكم رواه والخير ٠ فانكره . قال.كعبا أن بلغتا ت تال قتادة، عن صعيد، 

فيكره،ّ قؤ. اش رصول نال I نال أنى عن العلويل، محنيد من'لريق ( ٣٧والمنان)أ/ الاصمّاء في 
ثممام، ابن، م، مضه الزوائد سبمع م، الهنم، وذكر • صعيف• 'بل الذمي: ولال، الحاكم، وصححه 

«رواْالطراتيفيالآوصطوالكيير«اتال: 



>ءق<
كتاب

fi-\lr \\ -,
_؛اب*ا 

لايغامعروجل اللم إن الإبمان 
القرة:ت ب نوم ولا منه نأحذْ لا اقرم الم / م إلأ إله لا الله ؤ ت وحل همز الله قال م ا/ ٩ ٢ 

بمام".أن ك بمم ولا ينام، لا عروجل الله »إن قال: وأ-؛صناالني.، [. ٢٠٠
ثال؛الصثاح، بن محمد حدسا مال: الحلواز، يحنن بن أحمد  ٤٥٤٢- ٧٦٠

عنهمسدة، أبى عن مرة، عمروين عن الأعمش، حدثنا ثال: أبومعاوية، حدثنا 
ال- وجل م ■ الله ®إن فقال: كلمات يخس هؤ افه رسول فينا قام • يال مومئ، أبي 

ايهار،يل اللتل عمل إلته يزمع رمحوسه، المط بخفض ولكنه ينام، أن له مم ولا ينام، 
سحاتلأحرقت لوكشفها - النور أوهال - الثار حجابه اللتل، النهارقبل عمل إله ون'خ' 
خلمه«.س بمره إله الخهى ما وجهه 

سهل/ بن المصل حدثنا مال: المطرز، زكؤيا بن قاسم كر أبو حدتتا —  ١٧٦  ١١^١٨ ٣! 
دنمرة، بن عمرو عن الئوري، محميان عن عاصم، أبو ا حدتثار يال: الأعرج، 

،٢٢بارعله النه رمول فتنا نام مال؛ -محقي، الأثعرى مومئ أبي عن عبيدة، أبي 
عملإله يوي' به، ويخفض المط يرفع ؤام، أن له يم ولا لايام، عروجل الله ءإن محال: 
ساضر.أواJارل٣رترممها حجابه المل، النهارفل الئهارءوصل يل ^لمل 

إصرْ*.، ^٥١١٤ما كل وجهه سحات 

الأحاديثبعد ذكر نم ! م(!١ ٩ لوحة)٤ في الحديث مس وباقي من)م(، ( ١٨)•لوحة ني منا إلن  ٢٢١
ح؛مس بقية الحديث منيا لإساد ذكره بعد ( ١٨٠لوحة)في وذكر بعدها، فما ما ٦ ٢ وهي ل، التالية 
٠ ٦٩١٠ت وهى له؛ التالية الأحاديث وذكربعده . ٢٠١٩٤لوحة)فى متنه وبعض ادوكورإسنادْ  ٦٩٢
.٧٠٣إلزح: ..٦٩٤

)م(.هامثر في ومذكورة صن)ن( ساتهلة وص • ُالتورٌ فوق ُالنارُ كلمة حعل الأصل في  ٢١٠)
رادركه«.فى)ط(: ٢٤)

حس.-إمئاد*: ٧٦•
•١ ١ ١ م؛يح: مد ■ صدوق هوالدولاثي، اساح؛ م ص" ء٠ 
١٢٩٢ت رح مدم • الاعس لحديث الناص أحننل حازم؛ بن الْمير هو ئ؛•  ١٠أم و٠ 

. ٦٥٩مدمزح:
هناك.وتخريجه ٦ ٥ ٩ ت ح في تقدم ٌمّتجهت • صحح امتادء• ٠ ؛١ ٦ ١ 



عمر،أبي أبن حدثنا ت محال يوسما، بن ]هاررن[لا، أبوأحمد حاوتا0 —  ٧٦٢
عمروعن السعودي،/ حدتنايال; ، - يزيد بن اف عبد يمني - الممري ح-دتناثاو؛ 

افرسول منا محام ثال: يقه، الأشعري مؤمن أبي عن عتدة، أبي عن إة، ابن 
 m٠٨٢١٢صار.لأ.طمولأصلخأنيام...أوذمسث. أربعفقال: ب،

ثال؛محمد، بن زهير حدثنا ثال؛ الصتدر، محمد ين جعفر ؤحوتظ —  ٧١٣
عنبردة' }ي عن الديلس، بن حكيم عن سمان، عن مؤمن، بن اف عبيد أ-؛مريا 

يمولا يبمام لا - صار - الاه ءإن فقال؛ بارح اش. رسول فينا قام ثال؛ موّن، أبي 
الخديثؤ.وذكر ا • • يبمام• ن أك 

بناف عبيد أحبريا ثال؛ زهير، حدسا ثال؛ الصيدلي، جعفر ؤحذيا —  ٧٦٤

كافى)م(ا)ط(.الثت، ت رالمراب هارون،. ين أحمد ءأبو ت الأصل،)ن( ي فا 

صحح. ٧٦٢
تقدمالأخلاط. فبل مء اين من رمماعه اختلط، صدرق، اه: صد ين الرحعنن عبد المهودي: : ب٠ 

الساقين.الحديين كما»ي واكرري الأعمش تابعه وتد ، ٢  ٠٣ت زح 
دقدمء■' ٣٧ماح■ م مرراحل• للمه ءا-رق، العدني، مُ صر• اس د٠ 

•ا'ْا■ لخربمبم؛مدمفىح:
.٦٠٩■ نندمزح ^0^*• • ٦٦'■ تقدمزح صحح، -إمتاد•؛ ٧٦٣

، ١٢١٨امادبك، 'موس ت هم ابن نال ، الإمرابياُت، ر*رس ملام، ين اش ب- إلي، صحح لّة؛د*• -  ٤٧٦
لاكم_ِرمحه• مزْ وائه رحل. عز اه. أمر من منيا مثل عله يخض لا - لام المعيه - مرس أل يغنم ومما 

)\ا\0أ(آ.

منءايقة ت العجلي ونال ، ٠ صحّة له ٠ ت داود ابر نال ٠ عمر حجر في يتيما كان المر.اري، الطر• س رُدة ح٠ 
وتهذيب(، TYY)\/]تتريب، . - A ٧ ٤ تة ّمامته الحماعة، له ررئ الثانية، محن فيكون ، التايعانء ار كب

(UW^lT ٠uعجررص٣٤١واكت١ر.])
وابن، ٨( )"T/ اشر ني حرير ابن رواء وتد الصنف. غير الطريق هدا س حرحه من علن انف لم ىءربمبمت 

الخالةوأبوملن )أ/"ا؛ه(، كثير ابن ير وتغ، ( ٣٣ادثور)يم الدن في ا ا؛يحاتمك
ىلالحافظا؛نكثير:لكن ءنام،مريرةءناكي.. عكرمة، وعن مونوفأ. عكرمة )ما*ا(ءن 

بالكارةعليه حكم ونل- ٠ ٥( ٤ ٤ / التكرة،)آ الإمراياليايتح من بل ممرفؤع، ليس الحديث، هثدا أف ٠الفلاعر 
١• ٣ ٤ رنم الضعيفة  i\li\في اني الأليالعاصرين; ومن ، ٢(  ٦٧ا/ ر اليزان في الأم ايضا: 

ماسابن م، جتر بن •لريقمعيد y، ٤<  ٠٦را/ كبر ابن ا؛يحاتمتحاز،تنم ابؤ، رقددرا• • ١( ٢ ١ )"آ/ 
يات - عروجل ٠ فناداءريه اتقوااه، فقال: ربلتإ؟ ينام مل يامؤمن، نالوا؛ إم،راتيل بتي أل وفيه؛ مرهونا، 
البنوامراتيل عم الل ايإل حيث، رهنداأشبه؛ نذكرء. . فغذزجاجتتين. ربلث،؟ ينام مل مألول؛، موس 
اعلم.وافه • الموال منياهنهم اافلاينعرم، جير، ارنااه نالوات ند إمرابل يبب. موص، 



نعنحنذةلآ،بعنرسينماشرا،، مصور، عن عنإ-رالل، مرسن، 
نمرض/ له، انتسست حتن ْني فامبض سلام بن اض عبد علئ لحالت ثاو: الحر،  ١١٨٩"ا/

ادنيأر- - مومئ إن وجل: عر اض كتاب وهوفي إلا بشيء أحدث لا ءواض ال: ئن
ئ1وربك؟ ينام هل ا جبريل يا نمال: الأقلام، صرف محمع حتن وجل عر ربه من 

فاليمكهما٠ارورتين، أعطه ياجبريل، ئالI *لتنام؟ • ياربيسألك • جبريل 
ارب!محال: فاصطدتلأ،اكارووانفابا، ءأءطاْذام، ^٣٢، لا اسه 

لزالتممتر ولو آام، أن لي ينبغي لا إنه ياجبريل، محال: القارورتان، انكسرت قد 
والأرض*.السموات 

الؤإنما ذكرنا، ما بجمح يؤمن لا ممن بالله تعوذ الله* رجمه - النش محمد؛ن قال 
وخالفواتيفع( الصحابة وسنة والسنة، الكتاب خالفوا الذين الجهب ذكراه مما يومحن 
دينه.علن يحذرهم أن - وجل عر الله" عن عقل لم ملكل ؛تنبغي اللم؛ن، أئمة 

ولاوانمارئ، اليهود »إناصأننحكيكلأم الابناو1انك: ت/ 
الجهمإة*ل*آ.كلام تحكي أن نتطتع 
رسولهعلن اممه وصش ومنه، افه بحمد الشريعة كتاب من الثامن الحرء ثم  ٠١

وبهتعالئ، اممه ثاء إن الكتاب من التامع الخزء يتلوه وملم، وآله اللمي محمد سيدا 
.،^١

٠٠٠

الهالة.والصواب; العجمة، اخراش،بالخاء )ط(; )م(، في)ن(، ر١( 
مائلة>ن)ط(.

•ولابام،.)٢١(في)م(،)ط(: 
أءاصطستأ.الأصل،)ن(: ماض نر )٤( 

)ط(.، منر)م( اسل اوج*تين'بض ها )٠-*(؛ 

مثأك.وتخريجه  ٥٧٩ت رنم تحت، مبع سد نندم )٠( 







'ا/أآااهمحير رحمن سرحلاٌ 
،١ أ،سم؛زر وله 

طم  ٠٠وآله النكأ علن اض وصن حال، كل علن اض الحموي ا-دتي: بن معمد فال 
وسلم•/

-باب٦١
إبمإِيخدبدن أقوام ض الذير 

بهارآمعلىانمسالميناشتديق ممايجب يشرافع 
حدثنا Jlj\أذحم\تي، الن1ن بن اض عبد آبونعيب ى حلو ءالر'آاأ —  ٧٦٥

بنيوسف عن زيد، بن علي عن محالة، بن مارك أحبندا ت مال الجند، بن علكب 
أميرالخطاب بن عمر فينا قام ت ونال بالمرة، عيامحى ابن حهلبتا يال; مهران، 

)ط(.، من)م( سقطت ت والاستعانة والملة الخزء )١( 
.الدنيا. ماء الإلن يزل اف باق واكمديق الأيمان وعر : ، ٥٢٠ياب ذكرسا الهلوعة)ءل(: ني )٢( 

فى)ص\'آ'آ(أي: اببدعاومآآٍنحة؛ وذم،،:ذا . ٦٩٥رنم: بحدث والتدئ التندم الخ• 

)آ(ءئال«:ّاقهلة.ن)م(،)ط(.

عاقان:فيه ضعيف؛ إميادْت -  ٠٧٦
•جدعان ان إلا يرومحه لم الرابعة من أبوزرعة، وومه - الحديث إن' المري: مهران بن يوسما فيه: - ا 

([.٢٦٣والكاشف)م/ (، ٤٢٤وتهدب)اا/(، ٣٨٢]تترب_،)أ/
؟ ٩٨: فىح تقدم صعينغ، ٠ جدعان ابن ومر نيلت م، ءلي رنيه: - ما 

وهشيممعهر تابعه فضالة ابن لكن . ٥٩• م،ح تندم ■ ؤيرمح، دلى ءا-وق، سالة؛ بن مادك فجه؛ و٠ 
١٧٦٨بنسلمةكمّارح: حماد وتابعه التخرج، في كما 

•آيىآ)اا/آا((س>ض.نمر،ْ(،ح: ٨٨/٣)٧٦ْ١المغ،ح: قي رواءعبدارزاق تخريجه: 
بنأنبأناعالي نال: ١ هتم طريق من ( ٢٣/ افد)١ قي مغارب ورواءاحمدبلفنل ■ بمثله • • زيل- بن علي من 
منصحيف، ءإسنادْ الألباني: وتال ( ١٥٢آاآ)ا/اها، : التتةح في عاصم أبي ابن ورواء • به • • زيل• 

٨٨٢٩ح: المتم، في ثيبة أبي ابن رواء والحديث، سئالحمءلأ. جزعان: وهوابن زيد، بن 
منهم جبيالخالي: الحديثح في والث (، ١٣٢ )٦١  ٦٩٧الغةح: ني  I،_uأبي وابن (، ٧٧/١)• 

اكاليالحديث، أردفه'ني تم بجرير، الله مد ترن المش أو إي به، . أثعث،. عن إدريس، بن اممه مد طرتؤ، 
والثورح:الغث في واليهتي ، ٨٦٨المتح؛يح: ورواء ؛٠• . حرير.ُغردلءناشعث،. عن برواية 
ايبمعفي( الهيثمي ذكرْ به-والأثر • دن،-• بن ض، عن ■مناد، طريت، س ا كلام)ءسهأا(:  ١٥٩

الحفنل،وبنيةسيئ وهو بززيد، علي وفته • وأبويعلن• ١ طويل حديث ش - ١٠٢١'رواء ونال؛ •٢( ٧/٧)
التارونالأثر واننلر (. ٩٢العالة)r/ الطال-، في تحا حجرللحارّث، ابن الحاففل عزاء كما مماث،،. رجاله 
وتخريجهما.بعده، 



اوكان|ولأنوام الأمة / هنذه في ميكون إنه الناس، أيها  ٠٠فنال؛ ئص ال_ؤمنين  ٦٢١ ^/ 
ويكذبونبالثثماعة، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالرجم، 

ا.امتحنوا؛ار١ ما بعد النار س يخرجون بقوم ؤيكدبون القبر، بمذاب 
بنعثمان حدسا ثال؛ البخاري، صالح بن اش عبد أبومحمد ا'خبرنا —  ٧٦٦

،أثعث، عن / الحميد، عبد بن وجرير إدؤيى بن اش عبد حدثنا مال ثيبة، أبى  ١١ ٩٢م/

:- ه - عمر مال قال: عئاس، ابن عن مهران، بن يوسف عن زيد، بن علي عن 
بالشناعق،ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالرجم، يكذبون قوم بعدنا ؛امسيكون 
النار*.من يخرجون بقوم ويكذبون القبر، بمذاب ويكذبون 

حوقالآايوسف؛نقال: ظظأثوكر؛نأبيناوداستانى، /  ١١٧٣
:-نزيدينعنءراسواد، ن أشعث عن زير، حدثا دالت المطان، موّن 

م؛- الخطاب، بن عمر مال مال: عتاص، ابن عن مهران، بن يوسف عن / جدعان، ن ا/ ٢ ٤ 
يكدبوفنوم ء وبجي أنا، ورجت محقي، أبوبكر ورجم اض.، رسول اُرجم 

النار*./من يخرجون وبقوم القبر، و؛عذاب، وبالثماءةل'آا، وبالحوضر، بالرجم، ط ! ۴٦٩
،الكوسج/ منصور بن إسحاق حدسا مال: داود، أبي ابن ؤهمديط —  ٧٦٨ ١١ ١٠م/

يملم لما ءامتحثواء ؤيررئ • الفلم وظهور الخلد احتراق ت والحس ، احترم؛ ٠ اي ؛ ءاعتحنراُ ( ١ ) 
•٣([ * ٢ / ٤ ) تالتهاية • محشا ثمحثه الثار محنته ويد فاعله، 

الوصمن.في الباء بمموط- والشفاصء *والحوض )ءل(ت رٌآ(في)م(، . )آ(في)ن(ت 

ي\ط\0\"اب-بمدء:صمف؛ 
قيتقدم صعق. وم  ٠٠التالية الرواية في به مصرحا جاء كما الكندي صرار ابن وبو افمث• ■' ايضأ فيه و٠ 
الحديثتخرج ر كما وهنجمم ومعمر الأم،  ٨٦٨الخدييث في ص-لمة ين حماد تايمه لكن ، ٢٣١ت ح 

٣٤٣زح; تال حينما عاصم آيي لأمن النة لاحاديث، تخريجه م الألباني الشخ تال وند التندم. 
اهو)أ/اأآ(نالعنبم;  ٦٩٧وزح: انمرى*. عجي^ش١لحدش اين أنه ءأشعث:)ا/آها(: 

التالية.الرواية في به مصرحا جاء كما الكندي، صوار ابن اثه والصواب .٠ الهجمي. يراز اين 
آما.الذكور الحديث م نندم ىمحربمبم: 

, ٧٦٥ت زح نندم ٌمهجه• • كابته صهيف، إمثادءت - ٧٦٧
•إمهاد*تصعيف،كاصم. ٧٦٨

منالخ-ثابت . الأمة. هنيء من توم صّيكون ت توله الأول الحديث وصعلر  ٠٧٦٥• ^٠٣تقدم ٌمبمه• 
الندمر واحمد (، ٨٢٤ماالث،فيالرءاأ)آ/ ت رواه عنعمربنادلاب٠ ^سب، بن معيد حديث 
عنوحمه غير من وروي ءحسزصحح، وتال: ٠ )؛/٨٣(  ١٤٣١صننهح: في والترمذي (، )ا/٦٣
أنهءعبة بن اث عيد ين اش مد حديث من ثايت هر كما (. ٢١٣الكرئ)M السن م واليهقي ، عمرء 



زيد،بن علي عن ا، حدساحمادبن ئال'. حرولإ.1 بن أخبرثاماليمان ئاوث 
فمال!ثيقه الخطاب بن عمر خطب ت ثاو عباس، ابن عن مهران، بن يومف عن 
اض.ول رّأن ذس: أية ؤإن محه، تخدعن فلا حق الرجم إن الناس، ا ®أيه

الأمةهنذه من قوم ميكون ؤإنه رجمتا، مد ؤإنا رجم، بكر أبا وأن رجم، 
مغريها،من الشمس بطلؤع وكذبون بالدجال، ويكدبون بالرجم، يكذبون 

بعدالنار ص يخرجون بقوم ؤيكدبون ؤيكدبون؛الشعاعة، المر، بعداب ؤيكذبون 
امتحشوا(.ما 

عمرمال مجا، جمع الأمة هندم ني ظهر ند الله: رحمه - النش بن نعني هالآ 
.صر ماله بما، ادتكديب مذب ممن يحدروا أن I الناس س للملأي مناني كلفي 

أننبين ه اف رسول عن سننا • ثئ عمر. ذكرها مما حملة كل ني وسندكر 
صانوغد الحق، عن'لرض محل ؤبمدثابهات فنلميؤسبها، الإبمازبهاواجب، 

ذكرناْ.بما التكذيب عن العلهاء العقلاء المؤمنين وجل عر افه 

، ١٢رجم أنه ذلك ني العلم أهل يختلف لا افه.، رمول رجم ففد ت الرجم أما ف/ 
اعترفتغا٠ديةر٢؛ امراة الّك،. رجم لقد يالزنث عنلء اعترف حين مالك بن ماعز 
نرجمهال•،.بالزنن، عنده 

١٠أناءرات٠زنمفى لأسس-رجلمناصحابم-وندذكرلرجل: وناله/ 
فارجمها،اعترفت فان هندا، امرأة علمن اغد انس، يا ث فقال. - طويلة لرص نمة 

فرجمهار**،.فاعترفت 

ءحمادبننيدء.)ا(؛ي)م(،)ط(: 
,ساقطة.; iji)■؟(اصرف،أ. حين ٠النا٠اJة ت )ط( وقي ، الناميين• رالرا؛ )آ(في)م(ت 

،٩٩/٢ر٢٣٢٧ترالات١ر٠يح احد)ا/هآ-•،( وروا• • نحو• إلخ • ■ يو نال يتول؛ باص ابن -صمع 
.٣٨)،/ ١٤٣٢و\وسم.س1يح: وابرداود)ءرنآا/با<(،  d\r^/T) ١٦٩١لمح: وّ••١(، 

'اْهآ)أ/'اْبنوءءرءم.واينط-بمح; (، ٣٩
،٣(  ٤٧>،/ ، ٢ رأ/ ند الني واحمر (، ٧٨/ ١ المم،)• ني ثسة ايي ابن روا• والنامية: مامحز لجم رء؛ 

ضداود)أا/و؟.حاا(،(، ١٣٢٢)م/ا1آا. ١٦٩٥)^حو(،ومالاح:  ٢٣٢
والوارنديفيت)مأ؟(.

٦٨٢٨، ٦٨٢٧وروا.اوخارىنيالحلردح: (. ٢٤٩، رص٨٤٢ ٦٩١ر••(روا•الشانممالرّااةنمرة 
.=١٢ْ/١٨)٦٨٦(،رفيح:٩ه٨٦.•١٧٢/١٢ر٦٨٤٣،٦٨٣٢(،وتيح:١٣٧،١٣٦/١٢راكع



ثإقيأ**ا،/ الصديق بكر أبو رحم وند زساأ*ا، يهوديئن المي. رحم وند  ١١٩٧٣
طالب-كئه-أبي وقدرجمءليين/ بنالخولأب. ننر ؛ ^١١وند ط ٣٣٠

الست،يوم ورجمها الحمعت، يوم نجلدها ثيب، وهي زنت ند وكانت سرا-حةلآ،، 
.، اض رسول نة ورحمتهابعروجل، اف جلدتهابكتاب • ونال 

،عليه١٤شهد إذا الزاني الثتب علن أن يختلغون لا ا،لسلمان فقهاء ثعتد وه1ذالآا 
يختلفلا الخلد، البكر وعلن امرأة، أو كان رجلا الرجم، • بالزنن اعترف أو أربعة 

ذلك.فاعالموا العلماء، هتذا في 

^٣١١٩ IV،؛،)؟—
بادسذاعأثالإبمان وجوب 

يزعمللنفاعة المنكر أن اض، رحمكم اعلموا الله: رحمه - العش ين نحمد قال 
بها،يكدبون ، ٦١٠١العتزمذهب وهندا ، لمنها[لْ، بخارج فليس النار يحل من أن 

اضرسول ومحن وجل، عر - الله كتاب في أصل لها مما افه، ساء إن سنذكرها شياء وبأ 

ض.■SX بالزنا \ؤك ،_lo : اك_رانآااهاش)م(: ني )٢( من)ن(. ساقطة را(اارحماا; 
أمله)م(.في الزيادة هنذ، ولت .٠، عند. ثان حكم 'وهنذا ؛ في)ط( )٣( 

أيضا.الخوارج ملهب وم )٦( الأصل. من مانطة )٥( . ٠ اربعة عليه ءصهد ؛ في)ط( ( ٤ر 

يائيدام أآمآ)آ/مه(، رالر١رميح: (، ١٣٢٥، ١٣٢٤)م/  ١٦٩٨، ١٦٩٧وض■■ (، ١٨١=
(.٨0Tر٢٥٤٩/٢•٤(،راينبفيصح:،٣٩/٤)١٤٣٢راضطىح:

٠(،)T/ الم في راحمي ٢(، ٥ )ص•  ٦٩٢نقرة الرّالأ ني رالئانعي (، ٩٨١ رأ/ الوطأ في مالك ررا. )•( 
١٦٩٩ولجرح: (، ١٦٦/١٢)٦٨٤١وروا.او_غارىح: )أ/هه(.  ٢٣٢٦رالوارميفيس4ح: 

٢٠٠٦واينُاج_4ح: (، ٤٣)،/ ١٤٣٦و\وثمسذيح: داودرءرنآا/اآ>(، وابر (، ١٣٢٦/٣ر
;(.٨٥٤)٢

وتخريجه.٧١٨)••(انظرعت 
(.٨٢٢اظرالوطارآ/رس(رجمصر، 

نهمبرجسها نلّ ٠ فال: الخمعة يوم الرا؛ رجم حنن ء؛قي. علي. ص المي إل بإساد• الخاري روئ )••_( 
)وجالر.تها. ١ الحعد بن علي ريانة في زاد • المح في وناله (، ١١٧/١٢)المع  i٦٨١٢ اثذ.ءح رمرل، 
ُءمالخمعة. يوم ورجمها الخمتص يرم فضربها زنتا بامرا؛ علتااتن ال الخعد بن صلي رداية رفي اه( بكتاب 

فلما. .تال:رواية وفي رجمها. ثم . الهمداية. بشراحت علي ش نال: ال—نثي ص رالدادقطي ابثإم 
١ورجمها حنرلها الخمعة يرم كان فلما الحس، إلئ ردها تم ٠ ماتة فجلدها الخميس يوم أحرجها وضعت 

والسريمم:أآ(، الرزاق ولمي (، ٨٢/١ا;يشجLنر•لأبن اافعرأا/هاا(،واننلرالمتف انظر: 
فاللاكما ورج٠٠ايرمالخ٠عأنء يومانم.س، جلدئ انه فاكابت، وءلن،ثلا، (. ٢٢•امرئيهتي>ح/ 

أعلم.والته التإ، يوم ورجمها الحمعة، يوم جلدها أئه 



فالعترلةالسلمين. فقهاء وقول بإحسان، تبعهم ومن - .، - المحابة وس ، .
،أصحابه محن إلئ ولا ، اض رسول محن إلئ يلتفتون لا كاله، هنذا Jخالفون 

عندهم.العمل أراهم ومما القرأن، ممتثابه يعارضون ؤإمما 
وندالحق، محلريق عن زلخ ئد من طريق هندا ؤإغا الملمن، طريق هندا وليس 

الشيaلان.به لب 

آ/ن ٢٠ه، الني وحذرناهم صفته، هنذه مزرأ، - عروجل - اش / حذرنا وند 
وحديثا.تيمما السالمين أئمة وحذرناهم 
١١٩٩٣وحدرناهمالمي/ نبيه.، علن وأنزله اض.ثن,؛يل. حدرuهمل٣، ما فأما 

هننمحات محهآيات ائكتاب عنك أنزو اثذى م ؤ داللسه: اش.عزوحل، فان .، 
/طrr١. [ ٧ صران; ]أل ه الأتاب أوزا إلأ دم وث ؤ توله:/ إلئ ر؛، ه ثقا^هات وأم الكتاب أم 

أبىبن محمد حدثنا I 3ال زياد، بن يوسف بن هارون حدتناأبوأحمد -  ٧٦٩
ملكة،أبى ابن عن أيوب، عن الثمنى، الوهاب عبد حدثنارْ، ت محال العدني، عمر 
^،IjTa•؛،انكناب عليك أنزل هواليتم، ؤ قرأ! اف ول رمحأن ؛ J^jة اتثععن 

اضعنئ الدين فهم فيه يجادلرن الدين رأيتم ُإذا • ساللا"ا تم، الأية. •••ب ئ*نحتات 
-عزوجل-داحدروهمو

الاصبهأش،جميب ن يوم، حدثا ت محال داود، أمح، بن أبوبكر خدي - ٧٧٠
أحبرJال٧احماد.يعنىا؛نسيمة.عنابنأبىهال:حدساأبوداودالطيالموإ، هال: 

٢١ • م/• اممه.وهتذه رمول / ®تلا هالت، ،، ^^ ١١رحمها - عاتثة عن المامحمم، عن متكه، 
ا/م ٩٦>ؤإآأأ وخ; نوله.م إن نحكماص.ه صهآيات محاب / هوا1ذتم، ؤ الآيةأ 

اض.;»دالنمحتول هال،: ٧[، عمران: بمذعبونماممابهتؤ<]آل 

)•ا(فى)ط(:سمره.أثمن«. )؟(فى)ن(:)ا(فى)م(،)ط(:»اكحاةا. 
•أخرنا،.)ه(ش)ن(: «آكلالآةأ. )أ(في)م(،)ط(:

•انائ،.)م\(في)ط(: •ثمثال«. وش)ط(: ءتالء، )؛■(/،)م(: 

.٤٢بمآما-إم-اد'؛صححّمبمه:صمفيح؛ 
.٤ ٢ نرح؛ نندم تخريجه؛ ٠ صحح إّياد•؛ -  ٠٧٧

ّمدم تا الارلن وم 'رصي؛•؛<^؛4،،، ؛ )ط( دفيلم،' رن،، الأصل، م كذا ، ٠١



£ت؛؛صعٍءٍأر

ثلاثآ.هالها ناحدروهم® رأيتموهم نإذا لكم، وجل عر الاه سماهم ند 
حدثنات هاو الرملي، سهل بن علي حدتنا •' ماو داود، أي ابن  ٠٧٧١

عنأبثه، عن القاسم، بن الرحمن عبد عن سلمة، بن حماد عن ننبم، بن الويد 
فقال، ب منه نثابه ما يلمعون ؤ نزعرسولاش.بهناوهالآةت ت عالت ٥^١، عانثة 
•قاحدروهم" فاذارابموعم عزرجل' - اش ررقدحذركم ت ه اض رسول 

YYY  — ينعاصم حدثنا ت عال المهثان، علوية بن الحسنلا، أبومحمد حذاتظ
ءنيئرينعداف؛نمب، أبي بن يزيد عن سد، بن الق حدثا ئالت علي، 

القرآن،؛شسهلآ، ، ينادJوكم١٢ناصا ®إن ت نال محقي، الخهلاب بن عمر أن الأشح 
.وجل./ عر اش- بكتاب أعلم/ السن أصحاب فان بالمن، نخدوهم  ١٢•١ م/ 

َِِ. ُ.َُ. .ِِ ءآم/د  حدثناقال; القاصي، حرب ين الحسن بن علي عيد أبو ؤاحيبرئا —  ٧٧٣

محلآ.وم •الح؛ن•، ت في)ن( )١( 
أصح.ولعلها ،  ٩٣: فيح كذلك وعي ، »وجادلونكم« في)م(: )٢( 

.٩٣انغلرئشرقم)أ(ضح; بمشابهالقرآن. ولملالراد: ءبمبء. )ط(: )٣(في)م(، 

.إساد»:حن.٧٧١
.٥١نرح: نندم لم. مين الولد ءس: ب٠ 
وني-ابق، الالخا.ث م -كماتقدم كشرة لهعامتابعات لكن ،  ٧٢■ فيح نندم ■ صدوق ٌهلت زن ض و٠ 

صحيح.والخدين التخرج، 
ثخريس:مدمنيح:آإيم

متطع. ٧٧٢
محاك.،  ٩٣ح'• في تندم • صد س بمع لم .- حم٠ 
حن..إصاد،: ٧٧٢

كمائيايوبأبوعاصم آبي محمدبن تابعه وتد !، ١٣• رح نندم • صعيف حلءمُ عدالواحدبن هأ م٠ 
نرح;تقدم ؤيري. مدلي، يعوصدوق إ التالي الحديث كا»ي سالت بن ومجالك - وعوسوق - ملم 

■ْ ٢ ْ ■ زح تيأم ■ ثقة ' امز، صيب ابن م اسم■ زيد ؛٠ 
.٧٣نندمفيح: • حافنل ثقة، عوالمي، بنبمال؛ مد ص٠ 

كلامحمامن: الاعتقادرْسا٩( ثي رالمهقي اآا)ا/هلأا(، الإمماذح:محاب •سلمٍفي درا• دضأله: 
فيعوانة أبو - آما ورواء- مختمرأ. نحوء فيكر ٠ النشتر. يزيد حيني تال: • زرب أبي ين محي *لريق 

تكدسآالناص أشد محن كنت تال: ٠ أيضا - صيب بن طلق حديث من الدنيا أبي ابن ورواء ، ١( ٨ ٠ / ندء)١ م
محيرفىالهايةرآ/أآأ(،ابن الحاننل ناله ُدكرتحوءمختمرأ. . اه. عبد بن جابر لقيت >تن بالثنائ 

به. طالق. حدث من ( ٦٠١ T/ ) الخالية ني نعيم وأبو الأ،رد)صهخآ(، الأدب م أيمآالخاري ورواء 
•فدكرتريامنه • لخابر* نيتا طلق، عن راا/آا،( مصنمه في صدالرزاق نحو. دآخرج • نحو. 



هْ/عحدثنا I نال ملمان، / بن صعيد حدثنا ئال؛ الزعمراني، محمد بن الحس 
وكان، ٢٢مننثاذنارممكآ كنا حوتطِزيداهمرا،ئالَ: ثاو: ءبدالواحديندم، 

ملغناأفث"اا"؛،بربنالحريرية، رأي ويارئ حمب، بن طلق ت له يقول لمح، أخ مهم، 
نولعنكر يلغنا I له فقلنا فأتيتاْ مومحم، كل في يلزم وكان ندم، الأنصاري اف عبد 

r١٢.٢/أهل من ت ونال وجوهنا، في مفلر يخالفلثؤ، وهملاض-عروجل-/ فىالئماءة، 
اضكتاب، في نحدون أين I ونال ، فتسثمل؛اأوصحلث، نعم، ت فقلنا أنتم؟ الع—را3ا 

لمداكار تدخل من إئك ربما ؤ I كتايه في - وجل عز رينا- يقول حيث •' نلنا وجل؟ همر 
منيخرجوا ان يريدون ؤ وجل عر وقال [، ١٩٢ت عمران ]آل أماره من لاظالمن وما أخربمع 

١٣^خوا أن أرادوا كلما ؤ ن-نل; عز وقوله [، ٧٣]١^; ه يا بخارجن نم 
القرآن.من هتدا وأسبا0 [  ٢٢وآخج؛ ه بها من 

أنا؟أم وجل عر اض بكتاب أعلم انتم فقال• 
مجنا.يه أعلم أنت بل • قيا 

منتأويله شهدت ولقد ه، اض رسول علن هندا تنزيل شهدت لقد فواض ؛ال،• 
/ن١٢٦ثانفيىاباف4موجلونصل./ رمولاض.، 

؟١^١٧وأين : ٢٠١؛،؛،
منك لم نالوا ١^٠ مغر ر ساةكم"را"ا  ١٠۶علينا فقرأ ئال: المدثر، مررة في قال: 

حثي* الدين بجوم تكذب وكنا ٠ الخاك؛ن مع نحومحن وكئا * ار-ك؛!ث نلهم نك ولم ٠ اشبن 
١٢.٣م/ألاراراترونها مال: ثم، -٨،[. ٤٢]الايات فاشهمثماعهالفثافمزه ادغ؛ن*/ أتانا

خلق- وجل عز الله" *إن ت يقول س الله رسول سمعت شينا، باممه ينرلث، لم لن حلت، 
ذلكعلى يتعز ولم اماتهم، تم أحدأ، يشاورف ولم أحدأ، ذلك ءاك، يم، ولم الحلق 
احدأ،يشاورفه ولم أحدأ، ذلك على يمن ولم أحٍاهم لم احدأ، يشاورفه ولم أحدأ، 

عرلص وجل. عز الله. إن لم بذنبه، انار قاء من وأدخل يرحمنه الحنة ثاء س قادحل 
قالهاوالش، لأادهص_لآدهكاندكوسارضرْ، ولمبيدلك؛ ءلنلذنُءبمُ، )ا(ارالمفرات 

الحائلفىاكح)اا/ا-آ؛(.
•ُمرةفى)ن( رص'أن"ت ءوطاتها،. )ط(: رمآ(في)م(، 
•مالكم،.)أ-(في)ط(: تاكا،. «تال،:)ل،(فى)ط(:ممأ. أتال: )إ(ني)ن(: 

)م(صاثءلةمن)م(،)ط(.•متر،؛صا،طتمن)ن(. )٧( 



اللصات IIكنا٨

إلامنيمب نلم اJارلفمح[لا،، ندخل اءوتور، مبقاله س هالك فعث الوحدين، 
iflTTT  صفأخرجهم فيثأ، إلك يشرك ولم الدمحا س مج س إلا اٌ بمب ولم / الله، ناءرأ؛■

فاءس إلا بمب فلم قمح وثور ئء فامدء رَ-؛نل: م رد إلى رجع لم الخد، بماء/ جعلهم ا/م  ٩٧
]،المح ذس ابه اص[إلا فشأ، الك يشرك ولم الوما س حمج س إلا بمب ولم الله 

برحمته،الجة فادخلهم فسوا لضناءاص أذن لم ابة، بماء جعلهم حى فارجهم 
.اكاض؛ناارففامت 

ثاو:، البغوي/ التزي3 يد بن ننثر بن اض عد القاسم م واخنرة -  ١٧٧٤ ٢ ٠ م، 
بنيريد حدثنا يال نقالة، بن مبارك حدثنا محال نروخ، بن سيب-انل؛ا حدثنا 

إليه،فجلت أناما، يأحدث حلمة وهوفى اض عد بن بجابر *ررت ثال• صهيب، 
تملت، مال؛ ، ذللئ، أنكر يومثد وكنت، ت مال النار، من يخرحون أناما يذكر نمعته 

اضيقول اش.، رمول أصحاب منكم أعجب، ولكن الناس، من أعجك، ما واش 
:]الامم٠ ه شم ولهإغياب ب يحادجيت نم النايوما يخرجوامن  ٠١١يردون ؤ ت عزوحل 

إفاثاواش.ثملْ،مال: الرحل، دعوا فقال: أحلمهم، وكان أصحايه فاسهرني [  ٢٧
دلسوا نه وطن أعا ج،ّالأزض في ^١ لهم لوأن كمروا الذين ، ٠١ؤ : ، ٦١كما؛IJ - وحل عز 

نمايارومحا عن ينرجوا أن يريدون * أيم نداب ولهم نهم ما المامة يوم عذاب 
القرأن;تفرأرخ، ما ]أو[رَا، مال: [، ٢٧،•آ.:ه نمم عذاب ولهم نها يخادجن 

[؟ ٧٩الإسراء: ل ب محمودا قان رثلث يخث أن عض لك ناننه به فتهجد اللل عن وؤ 
أضحهم،/ يخرجهم أن ثاء ؤإن خطاياهم، توما عذب وحل عز اض فإن قال: ١ ٢ • ْ م 

ذس،.مد ه أكدب فلم ثال! 
•المخ جميع في الخدين، ض ني تليل بعد مذكورة ومي ، )م( ، )ن( الأصل، من مانطة )١( 

الكاق«ينر)*ا(»ي)ط(;،ثا«. )أ(في)ط(:
صانْلةمن)ن(.ت رنم• )٥( والصوابالث—ت،. اسان،. )إ(في)م(،)ط(; 

)م(.منالأمل،)ن(، ّانطة )٧(الهمزة: من)ط(. ّاقاة تال•; •كما )٦( 
ءمرؤا•.ص(في)ط(:

حن..إساد•: ٧٧٤
ومحايمهإ عنا باكءاليث\ صزح وقل . ٥ ٩ ح; ثي تميم • ري ؤييدلى ٠ صدوق لت; نما بن بارك يه؛ غ• 

.صدرق ومحو المالق. الخديث تخريج انظر والييهقي. مسلم عتد كما ايرب، بن بجمي 
ثايع.< ٥٠٧٥زح: تقدم نهم، صدرق هءانسأووخ: ر٠ 

ايق.1لرالحديث نندم سريس: 





ظعاش.موش.ضمالأبيمسوغمآ، حزنا ا.وامين من التوحيد أهل فزاد 
واللائكةذتشفعالأساء فىاكثاعة، ٢١اشلفأذذالهم، اممر أهل بتسجر الغم 

عالئمنها فاحرجوا ايلم؛ن، من النار لحل فيمن وا•لؤمنون والعلماء والشهداء 
أهلفقدهم فلما الحنة، فيحلوا شئ، طقات ؛، •؛،-١۶الله. رمول أمحريا ما حب 
ولالهم، يشفع ^ IJلهم؛،ليس أن وأيقنوا مسلمي، لوكانوا حيتئدرأ، ودوا الكفر 

شيئا.، ءذاJهمر / من عنهم بمني حميم صدض ١ ٢ ' ٧ ٣' 
الشماعةأن وعلموا بالعياب، نضجوا ئا الكفر أهل م، - وحل عر - افه ئال 
الأيةه ننمل كئا اثذى ءٍر محنمل نرد أو لنا مشوا شمناء من ثنا فهل ؤ ; ئالوالغيرهم، 

*أجمعود انبس وجيود * والخاوون هم بهأ فكنكتوا ؤ ت وحل عز - وتال . [  ٠٣لأعراف: ا] 
أضلناوما ٠ اثنالمتي برب سويكم إذ ٠ شن محنلأل لفي كنا إن نالك * يخصمون فٍها وهم قالوا 

وحلعز وقال. . [  ١٦-  ١٤]الشعراء: جم؛م4 صديق دلا * شابمن من لنا ما * الن،بمرمون إلأ 
قالوا٠ مفر ش مالككم ما ؤ الكمر لأهل نالت االأقكه أف أحبر وند المدثر، سورة -؛ي 

بيومنكذب وكنا الخ١لضين* »ع نخوض وكنا نطعمالسنك؛ن* نك ولم الممنب؛ن* نكمن لمْ 
.[  ٤٨. ٤٢]الدثر: الشاتحئه تتماعئ نشهم محنا * امحن أتانا حش * الدين 

وحل;عز اض فقال الكفار، أحلاق كلها ه1ن.0 ؛ ٠١١١رحمه - الءسين بن نحتل قال 
لغيرهمالثثاءة وأن شفاعة، من بد لا أن علئ فا-ل ه، الشافعين شماعه نفعهم ما فؤ 

خاصة؟التوحيد لأهل 
الذينيود ، ْ ربمنال ء مبين ومرآن الكتاب آيات ، ٤ تنمآل الر ؤ I وحل عز اش. ومال /  ١٢ ٠٨م/

..٢ ١ ]اخجر: ن1لم؛نه كانوا لوْ كهمو١ 
:>، ujuكانوا لو الكفار الدين تندما"ا ؤإغا الله: رحمه الحسن بن نحني قال' 

ابد*.بإسقاط ءودرالو، في)م(،)حل(; )٢( )م(،)ط(. ، من)ن( ّانط الخلألة لفظ )١( 
»دأأولالورة>ؤآلرهظلكه.)ط(: )٤(في)م(، »ءداباش«. )'ا(زي)ءل(: 

وثرأعامتالماء. بتخفيف *ربما" ١مذين ويعص الدينة فراء فقرأعامة ا ارربما* قراءة في القراء اختلف ره( 
سناذللش في القول من ءواكواب الطري; جرير ابن قال ءرما• ؛تنديدها والصرة: الكوفت قراء 

أثمةمنهما واحدة قرأبكل وقد واحد، ممض معروفتان، ولعتان مشهورتان، قراءتان إنهما يقال؛ أن 
السعالقراءات في الإقناع وانثلر؛ ، ١( / ١ )٤ ]التمر فهومصب* قرأالقارئ فأنهما ، القراء مجن 

(U،،/X ،)■، ود».)ط(: )أ(في)م(، ابوزى)ا/ا،ب'ا(. وزادالمرلأبن»



عنكمأغنن ما ت وقالوا يعيروهم،  ٢١ال٠-وشينلمن قوما التار في معهم رأوا عندما 
الملائكةوجل عر اض فأمر ذلك، من فحزنوا الار، في معنا وأنتم إّسلامكم، 

النارمن فأ-محرج فثنعوا، فيهم فثنعوا ، اJشمعوال٢، أن ا،لومضن سائر ومن والأنبياء 
الشافعونفيهم شفع ت فقيل عنهم قالوا الكفر، أهل ففنيهم التوحيدلّاا، أهل 

الثماعة.تلحقهم حتئ مسلمان لوكانوا ودوا فعندها عساو<ان، كانوا لأنهم 
/YUO  — ثال صاعد، بن محمد بن يحين أبومحمد حاوتئا I ١٢• آ م/ بن الصص حدسا

أينارا"،هنامذالَ: ءْ،إناعيلينلآهيم، ئالَ: الن1نلنالمنئ، 
آ/ن ٢٨يود ربما ؤ ت الأن هندم عن إبراهيم سألت/ دالأ حماد، حدثنا دالأ / الدستوائي، 

د/ ٢٢٦لن يالوا المثرين' أن *حدثت ت قال ٢[• ايجر؛ت 4 *حين كائدا لو* / كنروا الذين 
فيقوللهم، - وجل عر - اض فيغضب تعبدون؟ كنتم ما عنكم أغنئ ما • النار لحل 

اليسإن!بحتئ النار، من فيخرجرن فيشفعون، اشفعوا، ت والنسن للملائكة 
.الم؛ن* ملوكانوا كفروا الدين ود ذس فعند معهم، يخرج ان رجاء ليتطاول 

اثومأعوحدين•.)١(يي)ط(; 
.فشفعواء ، فيه- نشنعوا ، يشفوا ارأن ت )ط( ، رم( ش ا ر٢ 

ءااسنء.)أ(فى)ن(: ءسالارسالتوحتدء• )ط<: )م(ش)م<، 
ءحدئاء.)ط(; >1(فى)م(، ءأثبأه. )ه(في)ط(: 

هبما-إّطد#:حسن.
ايالإرجاء رر الخامة، من أوهام، له صدوق فقيه ا الأشعري مالم سليمان، أيي ابن وعر جماد• •' يه ف٠ 

([.١٦وتهذيب)م ، ١(  ٩٧/ ١ ر لتتريب تبالها. ما *-آو  ١٢٠ستة هات 
لتمل،سإضابا؛ماينث•د٠ 

نيالخاكم إلن ( ٦٤الثور)م/ انمر في تحا سءطي، اليعزا• ٣(، ا/ الضير)٤ ني جرير اين وا. رب 
رواةمن مرنؤع حدث ورد رثي مناك. وتخريجه التالي، الحديث في كما هماس ابن عن وورد؛حو» الكتن، 
النارش الناي اعل اجتمع *إذا ت نال ه التي عن الاشعرقا، رموّن عن ب' عن بردة، م ين سجد 
ذنوبل، كاك نالوا: اكار؟ ني معا صرم وند إملادكم عكم اض .L لألوا: اش شا. من الملأ امل ومعهم 
ياالكفار: ننال قال; فأحرجوا.  ٧٠٥١أمل من النار في كان ممن قام ت نال قالوا. مما اش فع بها. فآحذنا 

ريمايرد٠ مض وئرآن الكتاب أيان اترتنك ؤ اش وقرآرمول ت قال كماخرجوا، فنخرج ليتناكناملمن 
ا-دبمر:ا،أ(.] ه كنررالدكائدا الذين 

نيوالطراني ، ( ٢ / ١ ٤ ) التستر ني جرير وابن (، ٤٠٠آ/) ٨٤٣:النآح في عام آي ا;ن رواء الحديث 
فحم أي وابن اب>صابم(، والتنورح: العث ني والبيهتي (، ٤٠الزوائد)U/ مجمع في ا كالكير 

ناغحاليبن إلاأي مالته، رحاله صحح ومرحديث (، ٥٤١كنزالعمال)؛ا/إكمافي مردؤيه وابن 
.٤( • ه لدنه)T/ تخريجه في الآلاني لكلام (، ٤٥٨)الزوائد مجمع انفلر: • صعق فغيه الأشعري 



——ء£ثثصث

عبدحدينا ت مال المثتن، بن محمد حدثنا ! قاو المنيايى، وبحبرظ _  ٧٧٦/ ١ ٢ ١ • م/ 
عنالس—ائب، بن عطاء عن طهمان، بن إبرامم حيننا نال عمرو، ابن اللك 

،بى4 لوْ'هائوا كمروا الذين محول ربما ؤ وجل: عز قوله في عثاس ابن عن مجاهد، 
فعندمحال. لم، مكل الحنة لثدخلن ت يقال حنئ والثماعة الرحمة تزال ارلأ ت ئال 
مسالمينُ.لوكانوا كفروا الدين يود ذلك 

يتب،لم إن له الويل بالثناعن، كذب من حجة ، iJJa؛تالحسن ين مجمد قال 
نصيب.فيها له فليس بالثماعة كدب من محال قلقه، مالك، بن أنس عن روى وقد 

حدساI نال العكبري، دريح بن صالح ين محمد أبوجعفر صبرم —  ٧٧٧/ ١ ٢ ١ ١ م/ 
تيال مالك، بن أثس عن عاصم، عن أبومعاوية، حدثنا ت نال السري، بن هناد 

/. ئمببء له فليس بالثماءة كدب ررمن 'ط ١٣٣٧
ءءه

.اماد،:٧٧٦

ملمي مل تين لم ى إنراظيم ددراتة ■  ١٨٢فيح؛ تقدم • احتانمل صدرق، الماب بن س : ب٠ 
.ألسابق الأثر تخريج ني التقدم الخديث من شامي له لكن ا روايته ني فيتوتف أويعده، الاختلاط 

.٦٦٥رح:نندم يغرب. ثتة، ^٠١>،؛ بن برابم إ٠ 
]تقريبم. ٢ * آو٠ ه ٢ • ٤ منة مات اكاصعة، من ثمة، عامرالثدي، آم الق—ي، صرو؛ بن اللك د م٠ 

)>/آآآْ(،رتهليب)آ/ا'•،([.
•صححونال: (، ٣٥٣)Y/ الندرك ني والحاكم ٣(، ا/ المم-ر)٤ ني جرضالدرى ابن رُاْ رخر؛عه: 

٧٠ث ح رالئرد العث ني اي-هقي ورواء • عطاء• من •ن'زيقإ;رامم، الإمناد'ُواغفااذمي، 
ينا،.عن رءيرْ عوانة أم تاعا وقال: به، . عطا،. جريرعن طريق س

UUU :_..صحح
الأحول•ص لعام؛ ٠ موالضرير. سارا: •وابر 

شرحني اللألكاش ورواه )اا/اُ؟؛(، الفتخ ني الحافظ ناله صحيح، بسند منصور بن صعيد رواه 
به..)^•ااا(س>يقاينالاركءنَ.



ء/■مأ_اب 
امافر(؛مل أماهض او|ثذاءة أن روي ما 

 A بنعمر حدث يال! عد، صا ين محمل بن يحين ينمل أبو حدكحآ س ٧ ٧
المائي،ثابت بن منمي حدث مالت الطابمن.، يعني - أبوداود حدسا ئاوت عالي، 

•ه اش رمول ئال ^}!■' اف، عبد جابربن عن أبيه، عن ينئي، ن جعفر عن 
لآعلصرسهم*.ءففاعم 

'Itبن محمد حدثنا ئال؛ معحئدبنإسماعلالتيار، ح^،نئأبوأكر — ٧٧١/
جعفرعن البتانى، ثابت ين محمل حدثنا ئال؛ أبوداود، حدثنا بندار، بثمار 

لأعل7شغاءم سَوال: المى أن ئقإ اض مد بن نابر عن أيه، عن ننئد، ابن 
لهنما الكباتر، أعل من يكن لم ومن محني، رريا ت جابر ئال ا. أمم من اير الكبم

ولأثفاءة؟<الا؛.

انولعفهناك ؤإب فيها• الناربعددخولهم بهامن يخوجوى الكمائرالتي باهل الخاصة الثماعة ت يمي )١( 
كالشمابوغيرها؛ الكبائر أصحاب مر من ااؤمتتن من البشر جمثع إلها يحتاج الشغائ من 

يدلوبئا • أعلم واش ٠ • حاب بغير الحنة يدخلون لأناس وكشفامحه.5 الوقف، لأمل الفلمن 
ئنذلكح;يب،؛ا،ب.

([.)ه/٢٨وتهذيب ١(،  ٤٨رآ/]تتريب السابعة. عن k صعيف البصري، ^؛ ٥١ثابت ين مجمد • ب٠ 
عنهالنامتن رواية اك>رج-لكن م والتهتي-كما والحاكم ماجه ابن عنل الجري مسد بن زمر تابمه لكن 

محاراترJدينصالراوىمحه (، ٣٤٩،
للحديث.الصحيحة التالية النواهد تعضد• لكن ٠ شام 

ابرشيخه فا0 الحافظ، الثقة الخلاص فتكون علي، عمروين تمحق ولعله أعرفه. لم ض'' صرين •' فيه و٠ 
الحديثفي كما بشار ين محمد تابعه وند للمزي. الكمال تهديب في كما صاعد، ين يحين • وتلميد• داود، 

(،٢٧١التوحيد)ص في خزعة وابن ، )ص"آ"آ؟( ١  ٦٧ت مسندهح في النالي داود أبر رواء 
حعغرحديث محن متغرب الوجه، هندا من غريب حن ٠ ت وتال ( ٦٢٥/٤)٢٤٣٦ح؛ سننه في والترمذي 

الحالمةفي ئعيم وأبر ، مسلم* شرط عالئ *صحح ٠ ونال ٦( ٩ / المتدرك)١ في والحاكم • محمدء ابن 
ماجه •اين درواء ب*• ••محي بن جعمر ص ثابت، بن معد طريق س ج-بمهم : ٢( • ١ - ٢ • ■ )"ا/ 

وال_ه؛بينىسواص(، ٢٨٢ءودل؛،)ا/ا<\■(،)آ/رالحاكمنيا.ل(، ١٤٤١رآ/  ٤٣١٠الزمدح: 
الحاكم:وتال ؛٠■ • ءنجسر• ءنومر؛ر،ٌحءد، جبءمسطرضامحيعينطم، لصْْ،ت ١ ح؛ 

•حديثال—هتي: ونال اما. اءلندر»لموناواليمي: يخرح،.•. ولم الث—خن شر»ل علن •محج 
.بعضها سياتي كشرة صحيحة شواهد له والحديث . ا صحح 

.السابق الحديث في الوارد علي بن لعمر بثار بن محمد متابعة وفته . كسابقه دٌمربمبمت إسادء، -  ٧٧٩



 /-sئتا|،اأش،وعت

٠UA  — 0بنمحمد حدثنا ت ئال اتلخن، شعيب بن حامد أبوالماس حاوس
أبى،؛ أٌيل م، ،' ل واصل عن القرشي، \ف\حد عبد بن عنستئ حدثنا دالت بكار، 

اف،رسول يا ت قك يال'. ، I سمو بن كب عن الشص، عن عبدالتح_من، 
>ااكءائلأعلاهائرسمأ.فقال: الثفاغ؟ 

حدتنات مال الأنصاري، شعبة بن محمد ين الحسين حذفتاأبوعلى — ١/٧٨١ ٢ ١ ٠ مِ 

•واحدا.في)ن(; )١( 
»ءسأنىمدارحمننارفي)ط(: .٠، •ءسا'يءنانىمدهمض• )أ(فيالأصل،)ن(: 

ناظرالنغص. ص وموالراوي الرحمن، هوايومد أمي أل والمحح ااأسا، بإسقامحل 
الترجمة[.

كامحاني.واصل معرفة بناءعلن حمحن؛ أو i صحح إّتادهت -  ٠٧٨
]تترب.  iioUiمن ممة، الرجمنن، عبد آبا يض: كوفي، المرقى، مادى، j١ربعة هوابن نم: ا٠ 

)ا/-آع(،وتهزب)ا/ا'أ-ا([.
المرفيءأمي صاحب وواصل ٠ فال مة لشيوخ عده ش الكمال تهازيب وفي هنامبهما. ورد اصل؛ و٠ 

تموصع؛ن في تعنينه ورد لكن . ( ١ ٠ ٦ ٤ آ/ ) يقط 
وف:فنايىإّتاد،. قالاJهقي; (تال: ٢٢٩/٢ذكرسالخاظاينمحيرنيالهايةر

الغريبفي الخاففل ذكره ايادّة. من عابد، ماووق، وهندا الخايث. نذكر . ّ عيينة ابن مولن واصل 
)اا/حآ!(،واكهنيب)لا/آ-ا(.

حيان؛ابن أته ذكر ثم واصل، ت وفيه بإستاده، الخاوث ذكر حيث (؛ ٤٠رم ^ ٧١٥في الخهلتب عند ١كاتيت 
الخافظله وترجم ، الحماعة له روئ ه، ١ ٢ ٠ محنة مات ا السائمة من 4 ثيت وهنذاثتة 4 الآحد.ب هو فيكون 

فياكهذي_،)اا/ْ'ا<4ومسج4)أ/حآمد
.اعلم وافه 4 به محتج متهما كلأ لأف ؛ بالخديّث4 الاحتجاج في يفر لا الأ.حتلأف4 وهناوا 

وتهذيس44 ( T٨٨/ ) ننقرب . الثامنة مجن 4 عابد 4 ثقة 4 الأعور .حالل. أبو القرّم* الواحد عيد بن با ع٠ 
 M(١٦١.])

نم٤( • رY/ بغداد -Lريح ني الغدادى والخد4 ٢(T 4 ٩ )Y/ كثير لأبن النهاية في كما التيهقي روا. سريج: 
ربيعةبن أس به تفرد 4 عجرة بن كعب عن ارشع؟لأ4 حدث من ءريمح4 حاويث ءهندا ُهر ين ءلر4 هال ' قال 

.الواحد٠ عبد بن ة عنبغير عته ؛٠ حدمحثه من يعلم ولا 4 اص عن 4 حثان بن واصل ؛٠ وتفرد 4 عته المرني 
.كثير وغيرهما التالي آنس وحديث ا القدم جابر حديث  ''منها ؛ كثيرة شواهد له والحديث 

امي.بمدء:حسه
الحمفي؛ومحو جدث، إلن ينب ند اث، عجي آبا يكمنر؛ بصري، الأزلي• ادنداثي الله همجد ين شعث ا• 

([.٣٥٥/را وتهذيب لتتريب)ا/؟لأ(، الخاصة. من صدوق، 
وتهذيب، ( ٩٧/ ر١ زتقريب السابعة. من ثقة، المري، ابربحين •' بالغاء٠ الأمير. حريث ين سعلام ب٠ 

)\إ\سآ.
وهوصدوقء.ا عنه اكست، حام! آبي ابن تال رسة. بن عبدالرحمن حس النأومت إمحاق صيبن م٠ 

]الحرحواسل)يمأها([.
وابنحزبمًوآحمدفيالند)م/ماآ(، رواءافءاريفىاصاير)آ/أأا(، تفربمس: 



T١ ١ ْ •ا/ بن بطام ل■ءن/ حرب، بن حدثناملمان ئال؛ المموص، إسحاق محمدبن 
.%/عئاوت الني.، عن ، محقي مالك بن أتى عن / ، اإحدانىل٢، أشعث عن ، حريث[ر١ 
الكاثرسهمأ.لأعل افغام 

YAهنادحدسا ت 3او العكبري، ذؤيح ين صالح بن محمد أبوجعفر اخبرء —  ٢
عن^ii_، يزيل عن عزالاغمش، غياث، بن حمص حدتا ثاوت ا؛نالسنى، 

سدااكاور«.  rjliأض؛نناوك، 
١٢١٦م/حدساننالبن ئال؛ صاعد، بن محمل بن ءحماوساأبومنمييحين  ٧٨٣/

عنحاJساالأعمش، دالأ؛ إمحنمامل، بن النصر أبوالممسرة حدثنا يالآت أيوب، 
'آ/م•جعلت ءائما اف.; رسول نال نال! يلقم، مالك بن أنس عن الرياشى، / يريد 

•امحائرسمهماا ض الثاعت 
ئروخ،بن شيبان حدثنا ئال الخناتي، محمد بن يحين أبوزكريا ^١١ ٢١—  ٧٨٤

داود٠أبي وس أحمد، الإمام ني ومالكسر، اكارتخ في كما والبت • النخ جمح من سانْل )١( 
البت.والمواب; «الخرانى«، )ط(: )أأ(فى)م(، والمتدرك. 

عنحرب، بن يان *لريق من جبيهم • ال—ممرك والحاكم؛ي ،  ١٢٧ / ١ ٣ رموز وأبوداود ، ٢٢٧١ً)ص 
فيورواءأبوداودالطيالي • ءاصتادءحيدا ت ( ٤ ٠ ٠ )T/ الحنة ظلال في الألباني تال • به • ■ حرين بن بطام 

منيامن غريب صحح حن ٠ ت وقال ( ٦٢٥/٤)٢٤٣٥ح؛ واكرمن.ي ، ٢٢٧٠رص ٢ ٠ ٢ ٦ ت تد.ءح م
حبُهما-اهأ)صه؛ا-(: جان«الوارد«ح: وابن ، ٢٢٧١.TU'_)jlفي؛J؛>>حزممة وابن الر-بما. 

•■ أنى عن نتادة ءلر.س من ٢  ١٢٧ رص التوجد م خز؛ة اين دوام والحديث <*■ • س'ز؛ىناتءناس• 
V■ • انص اعن كلامن يزيدالرشك *لريق ومن الأحول، ماصم ص المغير، في ورواءالطبراني به. 

(.٩٠.)»_AA الثغاعة مماب ني الوادعي الثيغ معميا بأسانبد ( ١١٩آ/را/*ا"ا، 
.إسادأ:-ستي.٧٨٢

السابقالحديث في كا وثابت، الحياتي أشعث، تابعه وتع ، I٢٣٢ فيرح تاندم * صعغ، الر؛ا'م• ؛؛زءد • يه ف٠ 
*بدللث، فتتجر ٠ وتخريجه 
ابق.ايالحديث، في تندم دميجع: 

فعف..إطد»:  ٧٨٣

.٣٣٢معتق. محيالإ؛احص: ٠: ^٠ 
مغارمن باص، لبى الغاص، الكوفي، الجلي، حازم ين إسامل اضربن الغجر؛• اُ ب• و٠ 

متايعاتمن تندم يا يتترئ لكنه . (  ٤٤٣ / ١ ٠ ) وتهذب ، ٣( ٠ ١ )T/ ه. ١  ٨٢ستة مات الثامنة، 
٠وشواهد 

.٧٨١مبمه:صمفيح: 
tحدا.صعقا إمحتادءت -  ٧٨

٠التندم اارأاهمأت محيل يه: ف٠ 
أتمريبءة. الحاممن متروك، المرى، - يالعجمة - حوط بن ُءوأيوب ادن؛امي؛ اءحة اُ ت فيه و٠ 



ماليال! ماك، ن أثس عض الأماشى، يزيد عن الحبطى، أمية أبو حدثنا ت مال 
•أني* ااك؛ائرس لأهل ءاففاعم اض.: رنول 

أبوحدثنا I مال القاصى، حرب بن الحسين بن على اف أبوعبيد ا'مرنا —  ٧٨٥
/rالندام، آحمدبن الآثاث  ١٢١٧I،J،J حدثناأ؛ر/ يال؛ اكصتللا،ينامان، حسسا

-اليمان بن حذينة ممع أنه حدذاربصينجّاشلآا، ئال• الأنجس، نالك 
ا١إناش-محند.ت.ءقال-ت شماص ضيبه ممن يقول؛ / رحلا وسمع  ٠١٨٢٩

الموْتنمن للماوسن الثماعت ولكن ، محمدشماعة عن المؤمنين يغني وحل. عز 
J'/rr'i  /'والالين«لنى.

1ا"-باب ١٢١٨^
،٤ ،^ JUباس يشرك ل! لمن الشماس ان ماروي 

محمدأ؛وكنيبلْا حدتنا ت مال المطتز، زكريا بن أبوبكر؛1_«؛ حدتظ —  ٧٨٦

ب.)م(أءماشبلخا،اس، )آ(ر)ن(، 
ولا> الزمرن ت يتغض أن ممكن لا U الثناعئ أنوغ •>، لأن نفز؛ ب بإطلاق الكلام ئذ\ )٣( 

هشفاس ومثل: • الشر من احد عنيا يتمي لا فهتذْ ثداءةاش.اسن، ئل؛ ضءم؛ 
اعلم.واف والالنب؛ن. خاصة ليت وثْ ]اظر:حههب[. بمنيرحاب،. ابة يحلون لأناس 

.»ُكراا)0(في)ط(:ا>شئا«. )؛(»ي)ءل(:زيادة:

 ( ٩ / -)١A ، مميت.صعحة اخرئ طرق ل والخديث . ( ٤ ٠ ٢ / )١ وتهذب
.٧٨١ىم،ج*:مممفيح: 

.إ-؛اد»:بصثف.٧٨٠
ممات;رجاله ويب . ٧ ١ ٧ زح؛ صدم حطاكير. له صدرق، مرملمان: الممل ه؛ ب٠ 
نهربه. ١ ٤ • ستة حدرد ني مات الرائعة، من ثمة، الكوني، طارق، بن معد الأيجم: مالك م ا٠ 

([.٤٧٢)ا/يهآ(،رتهدب)'ا/
ذدكر«.. حدًتاابُالآفث. قال: لمبمبم؛ددا»^لهيفيالأضرصيه(س>سالجنينسم، 

صحح.إمغادء: . ٧٨٦
مرير؛:أ؛ي عن طرق أرع ذكرالصفاله هثداالحديث د؛ربمهت 

رئاء- يلنه والذي الحديث وهوعندا ■ ترغمه ،^• ٢٠آيي عن الأعمش عن ٠ د"مير أبي'عالية الأولى؛'ريق 
ماجهوابن (، ٠٨•آ'آ\ر0/ واكر.اليح:  ١٩٨وطم،يالإءانح: احملم)آ/أآأ(، 

وعزاءواليبقينيالأساد)صهآ(. . ٢(  ٠٨ص)التوحيد في حربمة وابن (، ١٤٤■ رآ/ "١٤ ٧" ح: 
•التادخ في عاكر ابن إلن ( ١٦٣ / ١ )٤ ■٢  ١٩٧٠ الكتزح: صاحج، 
المغإ=محي الواردة وعى • • ه اف ني إل الأجمال: لكعب نال عرير؛ ابا ال مغال عمروين طرين، ال؛ادءل؛ 



٠أبومعارة ئال! ، العلاء ابن 
عنحميعأ جرير حدثنا ت ئال القطان، موسئ ين يرمق وحدثنا ت المطرز ثال 
دعوةنص *ص الله.؛ ئاورسول قاو؛ هريرة، أبي عن صالح، أبي عن الأعمش، 

ضالماط، يوم إلى لأمتي خفاعة دعوتي ٢  ١٧١٢٢١دعوص، لم م لعجل سنجاة 
معاؤية.أبى لفظ شنأ* بالك يشرك لا أمحي س هات لن الله فاء إن ؛اللة 

/٧٨y  — ا٢١٩"ا/بن الحسين حدثنا ئاو؛ صاعد، بن محمد بن يحنن محمد أبو
صالح،آبي عن الأعمش، حدثنا ثألت ، أ؛وأحبرJا  iij؛الن1نالم؛وزى، 

نصكل فجل منجاة، دعوة نص  ١٠٣١٠^^: مال: ءنأ؛يهنيرة، 
شتأ«.بالك لايشرك مات س الك فاء إن نائلة فهي لأمحي، شماعت دعوتي وأخرت دعوته، 

UAA  — ٢٢م/.بن يحين حدثنا/ ت مال \ذم\نى، النس بن اش عبد أبوشعيب حذيذا I

•خان•.ت ولي)ط( راخات•، ؛ في)م( )٣( 

حريةدائن بم*حآ)آ/ه"اآ(، رسادسفيسح: )ا/اما(،  ١٩٨رواْ.ساومح: =تحترتمبمسم. 
اكني أحمد الإُام نمرء رروئ •٤(، • واكار؛خ)ا/ والسرىفيالعرA_<( 0؛،T(، التوحيد ني 

وكعبمريرآ أم اجتمع ت تال محمد، ين العام احمني • تال الرهري، همن معمر، ءلرثق ّن ( ٢٧٥)؛/
نحرم.. الاحار. 

رواءاحمد■ ٧٩• مرنتحت ذكرمااكف ■ مريرة ا;ي عن الرحمن، ب ابن شة انح، اكال؛-لت'لرض 
١٩٨(،ويمفىالإياjح:٤٤٧/١٢ر٧٤٧٤^،واسارىفياكومدح:

٢( ٥٩. ٢ ب0 التوحد ز خزي؛ وابن (، ٢٣٥رب/  ٢٨• ٨ : رسار٠يح (، ١١٨٨/ ر
فيماس، رواه والخدين، .  ١٧٩ رنم تحت، المم، ذكرها • هريرة أبي عن ار، ببن موّن ءلرغ اُرابمة• 

٤(،رالخارىفيالدءواّت٤٨٦/٢افد) :(.٩٦)^١/.٦٣•٢
وللحديث،ءناييهريرة• الزناد، أبي ءلرض ّن جبيم دايز،حزيمةزياكرب)بْآ(ت 

ووردبعدما. ا )صمآ"(ذللواد.ءى •النناهمت• كتاب، ني انظرها هريرة أبي عن ذكر ءا ا■حرءا 
بنجابر رواية من ورد كما هماك. وتخريجه ، ٧٩٢ح: ني المق، همد ٌاللث، ين أنى رواية من ايدبث، 

.٢( ١■ • رص التوحد ني خزية وابن (، رم/٤٨واحمد (، ١٩را/• ٢٠١ت ح ملم ءن،- ■ودظ 
UAU :"،،-!- .الأبق.الحديث، ني نندم ولخريس: صحح
.صحيح إمئاد،؛ ~  ٧٨٨

الوهم.سهة فانتمت، متاع هتا لكه ؛ ٣٥٧:نيح نندم • وهم ربما ممة صري؛ اض س ص ٠ 
صنةماتذ ١ الثامة من نتؤ، ثتة، ت القارئ أبوإمحاق • الذري الأنصاري ممر ابي ابن ذو•' ،ن طمذأ \٠ 

.([ ٢٨٧وتءدم،را/]تترب-،را/حا'(، >• ١٨٦
.٢١•:نندم٠يح • ثقة الوب• ين مى ،٠ 

٦٥٧.ا<بم)ا/مأبما(،رنيالرىقح; : مح i٠الني والبخاري ^٢(، ٧٣رآ/ احد الإمام رئاء 
ْأمرأ/؛هم(،وا؛نحزيةنيالترحدرصاهأ(7واثميالنةح: ني وابنا؛يءاٍم راا/ما،(، 

■هريرة امح، ءن • اتجري ءن'ب■ صري، ام، بن، صدئ ًلرغ *>، جبهم إ ١( ٦ ْ / ١ ر١ ادة يرح زي 
التوحيد=في حزية وابن ، ١( ١ ١ ر؛/ الكير التاريخ ني والبخاري رآ/ي'آ-ماه(، احد دردا" • به 





امحئأن خاءالاه إن أره فأظ بها، دم نم ولكل قاو: افص.، س إن الاجمار: 
.اكا،ةاايرم لأم فغاعت دعوتي: 
١٢٢٢م/بن الحسين حدثنا ت ئال صاعد، بن محمد بن يحين أبومحمد حاوئ —  ٠٧٩ / 

ا«؟/مالزهري، عن جيم، عن / متح، أبي بن الحجاج احجري نال؛ الصزاردزي، 
•اف رسول نال I نال هريرة، أبا أن الرحمثن عبد بن أبوسلمة حدثنا ت نال 

.اكاuناايرم لأم ففاعت دعوتي اخضء أن أييد دعوة،»أثا لم الكل 
حدثناهنادبنI نال ذيئح، بن صالح بن ا'خبرتاأبوجعفرمحمد —  ١٧١

JrlTi\مؤمن عن إسحاق، ين محمد عن - 'يمان ابن بمي ~ عبلة حدثثا ئال؛/ الري، 
بها،دعا دمْ نص ررلكل ه؛ الني نال نال؛ محقي، هريرة أبي عن ار، يابن 

.اكائت1 يوم لأم فغاعة دعوتي اخبأت 
١٢٢٢*ا/ئال: الدورنى، حدثنايعقوب يال؛ صاعدرا؛، أبونمدابن  ٧١٢/

مسالمعند مريرة أبي ين الراوي أل عيي نص وفيه (، ٤١والتهديب)ح/(، ~اكنرب)آ/١٧
بنشان سروبزآبي الإذادمحو: سنألالرادفيثا^٢• • حد.ثمجيدءو'ك 

اءارم.واه اشو)،، الثتفي، منان لاصروبن الممة، جا;يآالمأ، 
صاعدا.محيابن بن •أبومحييمن ؛ )ط( وثي صاعدا، محمدبن رابويعن ؛ )م( افي 

.صحح إمحقادءت - ٧ ٩ ٠ 

١(،٥ ٤ ]تترب)١/ \س. من ممآ، زيادالرًناني: م ين اث محي ين يوش مع: س'هم ل؛ناج ا٠ 
وتهديب)آ/ي'أ([.

مماتمن اكارظي وعن. •_،، التتريب: ني U)، »\و: 'رت•يد،بداسسامزه 
وئد-اس([. ١٣وتهيب)V/ (، ٢٣٥قريب)ا/ (، M١٤٠ الثتات >مانني ابن ص مرِي■ 

اكتريح.ني تما وءٍر، التندم، الحديث ين.زبمكماني يرني 
.٧٨٦مبمبم:قدمفيح: 

.إساد،:٧٩١

الشراعيم يضن لا لأن محا؛ عمن وقد . ٦٦٧يدلى. سدسإسءاق،:صدوق، : ب٠ 
صات;رجاله ريمه والتابعات، 

وتهيب(، ٢٨٩/٢]ممر.ب).ىالرا؛مهّ تنه، الدتي، مولاعم، اداسٌا: سسبممس٠ 
.[(rvv/\•)

التامة،صغار من ك، ممة، الرحمن، عد اسمه الكوني،ينال،؛ ابومحمد الكلأض؛ >، ١٠٠١م،.٠^٠ ٠
([.٣٥٨رتهديب)ا/(، ٠٣•]ممريب)أ/ ررئلهالحاعة. يعدعا، وقتل؛ -، ٠١٨٧ُات"-أ
•٧٨٦(مح؛ ٌمبمه 

(،١ ٩ • )ا/ ٢ • • الإيمازح: في ومطلم (، ٢٩٢- ٢  ١٨- ٢٧٦-٢ •  A/Tند)"الدرا•'اصدني دمابمأ: 
فيًواد٠قي (، ٢٦٢، )_A0٢ >^- ١١٧٠•مءة وابن ، ٢٣٧١! ٦١ ٧٩٧ت ن، ص دامح،'/، 



اسء^ءع!ث؛؛صثمبسس
ئالت مال مائك، بن أتى عن قتادة، عن حدثناشعة، مال! عبادة، بن روح حدثنا 

ففاعلدعوتي امحاتل١، لأم ك، م بها دعا ك دعوة لص ص ررإن ات.: 
لآني«.

٠٠٧٠٦٦ ٦٢٢٧٣،
مخيرني عروجل ذ'مقولاكبمي.؛إناس/ ''، ١٣*

الشفاعقفاخترت ايشفاعق، سن اتجغة امض صف يدخل ان 

هنادحدثنا مال; العكبرى، ذريح بن صالح بن محمد أبوجعفر أخبر، ~  ٧٩٣
عنعروبة، أبى بن معيد ءعن ملمان ابن يعنى - عبدة حدينا ٠ قال الري، ابن 

اضرسول مع كنا / ت دال الاثجعى، نالك بن عوف عنل٢؛ الليح، أبي عن هتادة،  ١٢٢٠م/
Iفقال حاءنا افه نى ؤإن ت فيه مال طويلا، حديثأ مذكر - أسفاره بعض فى 

ا-بمة،أنص محق يدخل أن ويثن الشمانة لخ!متي،؛TL وجل عر ربي من آت الأتلة ٠اأتالي 
ثمشفاعتي، أهل إلكم كال: فقاعك، في  ٢٣١اجطكاالله؛ يارسول قلنا: السناعة، فاخرت 

ه،فغترلي نروجل ربي م، اللتلءآت أتالي إله ^ ١٧اياس إل الك. رمول مع أيبما 
مناجيا الله، رسول يا قالوا؛ السفاعة، فاخترت الخة، أمص محق يدخل أن ولإن الفيانة 

احبأت•.وفي)ط(: ، •اخات• ني)م(: ر١( 
.أرحعلااا)ط(; )'؟(في الاشجعي. مالك بن عوف م؛ المليح أبا نجعل )ط(، من مانطة )آ(ررءن'إ 

ورئاءبه• • ءناس■ ئتادة، طريق س جمجمهم وايونممفيابة)ي/ههآ(: =الأءتقادرصهح(، 
عنايي سمعت نال: معتمر طءِدق (س ٩٦/١١)٦٣٠ْالدءو١تح؛ في صحيحه في الِخارى الإمام 
.٧٨٦: زح - ثص - وجابر ريرة ا؛ي روايات ومدت ندمء. . انس. 

سح..إم؛ادء: ٧٩٣

حبب ي ومّسى • بكا؛ر ّم دى ا■ دى • :r"" '٦ • رَرس ■جع 
(،٢٦٥ني'الموحياد)ص؛آآ، -محزممة وابن (، ٣٨٨/٢)٨١٨منياثء: ٠uأبي وابن (، ٦٢٧)؛/

من-بمّيعهم (: ٦٤)ص؛ ٢ ٥  ٩٣ح: الوارد في كما صحيحه في جان وابن (، ٦٧/ التدرك)١ في والحاكم 
فيحزية وابن (، ٤١٣/  ١١•٢)٨٦٥ح: اكف، في ؛، ١٧١مد ورواء اللح ا;ي ءن نتادة طرين، 

المدركفي والحاكم ١ ٦( ٤ )ص؛  ٢٥٩٢الواردح: ني نحا صيحه في ماز وابن ، ( التوجد)ص٧٦٢
نال:عامر بن يم طربق من ووردالحدين، مؤ؛، ءن نلأتة طريثاانح، م، "بم*بديم ؛ ( ٦٧/ )١ 

(٣٧• / ١ الجمع)• في الهيثمي ذكرء والحليث، عناك. وتخريجه التالي الحدين، في كما ١ به . ■يرف. صععت، 
وءزاْصاح_،ااكرح:ررواءاتجراتي؛أّابدورجالبعمياماذ،ا٠ ونال: 

•ماكر وابن الغوتم(، 





جابر،بن يزيد بن الرحمس عبد حدسا ت مال -، بكرأ'آ؛ بن  ٢٢لمنرلواللفظ ،. شرأ١ 
كنات يقول الأثجعى مائك ين عوف سمعت I يقول عامر بن سايمل٤، سمعت ت نال 
أعلم،ورسوله اممه تلما: وجل؟ا، عز ريي محولي ما >اأممرون نقال: اض. رسول مع 

نالنات، فاخرت الشفاعات، و؛؛و الجان، أمحي مغ، دخل أن أين •■؛نولي I قال 
ا.ملم لكل ءم I هال أهالها، يجعالنامجن أن اف ايع اض، يارسول 

بنحدثناهناد ت مال يرح، بن صالح محمدبن ليرناأبوجعفر —  ٧٩0/
حبيعن مروة، أبى بن اطه عبد بن إمحاق عن أبومعاؤية، حدثنا ت نال الري، 

رجلنر الله  cJL،اش.: رسول نال نال: ءنأبىميرة، سعيد، أبى ابن 
قلت:قال: عذاب، ولا الجندر-ءاب يخلون ألفا / بون لك فقال: لأز، اكفاعت آ-أ/م 

:ثق - نكر أبو هال ةالَرم شماك، وعن محه وعن ديع بتن سالا، ؛ال'رْ،: زللي، رب 
اللهأكر كما لنا، يكتر الله. رسول دع يكر، أبا يا يلقم• عمر فقال الك، رمول يا حصبا 

اللهرمول هال وجل، عر الك حفنات س حفا لحن إثما ثق: نكر. أيو قال قال: وجل، عر 
نكر*.أنو صدق 
تنال الواسهلي، الحميد عبد بن ، محمد١٨بن اش عبد بكر أبو حساآدة »  ٧٩١

)•ا(فى)ط(:والتتمانقلأفىكنم،اكرام. »شر«. )ط(: )م(، ):ا(في)ن(، )١(، 
»فضؤ)ا-(في)م(،)ط(:)0(فى)م(،)ط(:ئةررة. أفانأ. )أ(فى)م(،)ط(;

مدالخمدا.رايويكرابن )خ(فى)م(،)ط(: من)ءو(. )٧(مانطة 

ذا..بمد»:صمف  ٧٩٥
. ٤٠١ ٤ نث - مات الراسة، من .تروك، الدتي، ّولامم، الأنوي: زر؛ سمداستناني إمحاق ه: ن٠ 

الحمد٠ين علي حديث قي الغوي عند كما ذئب أ؛ي اين تابمه وند • ٢( ٤ ٠ / وتهديب)١ ، ٥( ٩ / أتترب)١ 
حديثمن نامي ك والحديث الإسناد، لأتتوى٠ثل،ندا اس ممن ه(، • ٠ المحيحت)؛/ في الأيام ؛اد 

ذب،ايي اين حديث، من الغوي وروا• (، ٠٣٩/ا الحراح)المروة جمع لءنادفي إلمرطي عزا• يميجه؛ 
١٨٧٩المح__حةح: قي الأياني نال ندكرْ. . ءنا;يعريرة• عنائب، ءن'-بينا؛ي'سب-، 

،١( ٦ 0 رم/ الند م احد محي انس عن ؤ انس الضربن حديث، من شامي وله إساد•. وصحح ٠( • • / )٤ 
وذكر.•غرب•، ونال: ٣( ٤ ٤ الحلة)T/ قي ئعم وايي ، ٢١ ٩٣)آ/ احمد عند انس عن ننال؛ حديثؤ ُس 

•نلتل' الرامي علال، ابي م صعق علن ورجالثقات الزار، 'روا• • ُنال، ٢ ٤ • ٩ ا/ الجمع)• في الهتثم 
(٦٥٦)،/ ٢٤٣٧واكرنيح: <، ٢٦٨احمدره/•٥^عند 

(.١٤٣٣)T/ ٤٢٨٦وا;نماحهح: >حنضب«، وتال: 
حن..إئادء:  ٧٩٦



عنبد، حدثن، ت ثاو عاش، ين أبوبكر حوسا ت ثاو الرقاعي، أبوهثام حدثنا 
ءإذالكنيرماسبياص٥^^٠لكنثاو: أنس، 

ساطصشلكنمفحالذرةراا،حملأضثمم 
والنية«.الإنفام دب' عذارى، الإممان س ئه 

/Y٩Y ،١جنةاينسح- :j^ ١٢٢٩^ئاو: ،، ٣٧ن ش نيئ
ا"اا/نءناينعثاسفىضلخ الأصم، يزيدبن عن عنأبي،ءزارْ، عنل-ث،، / اينئصيز(، 

ثمالتراب ني يدم ئاس ابن أيحل •' فقال ، [لْ، ٧ الزلزلة؛ ت ه دية مغفاو ؤ ؛ يعالي، 
ذرة*.مثقال هنولأء من واحدةل٦، ®كل ت ثال ثم' نفح' نم رفعها، 

٠٠٠

اعثمال،ذرة•.)ا(في)ط(: 
ا.ثلثا«.)آ(في)م(،)ط(:

اممس)م(،)ط(.الري•: •ابن )٣( 
0(في)م(،)ط(:سمت1•.

الأنة.)0(فى)ط(:اكل 
•واحد•.)ا"(فى)ط(: 

الخاوي.محي اه محي بن لكنتاسبماحمد ؛ ١١نندمفيح:لسيالتوي. اُواامت منام ام ب:• ً
انسحمدمحن مايرري* •٠،•،؛ حماد: ب رندتال . "٢ ٥ ٤ • زح نندم • دهرايلويل خد• ى-لس: مه ر٠ 

.رV/٨٣([ التأاويب : ]١!■^ ٠ ثابت• من ممعه 
هامخممرأ.الصنف اورد، وقل • اك٠مج في كما صحيحة أحرئ طرق وردمن والحديث 

حدتاابويكرنال: محياه احمدبن طريق عن ( ٣^١٤/ آ'هما)ما ح: ميريبض الخاوي روا، 
%.وطناأ طغغل . 1، . محاد.. ام•.  عدادب؛لمظ■ • ؛٠ • • ماش اين 

.إمااع»:ضمف٧٩٧ ضعيف.إمئادء؛ ء ١ 

.٧١ت>ندمنيح: اح؛رأولمذميزحدثمك. اخلط. صدوق، امريم: ُءوابن يث؛ ؛ ب٠ 
رؤية،له: ينال الؤمنثن، ام عيمرتة احتر ابن وهو الرقة، تزل ٠ كوني عوف، ابو : ١^١^ الأمم• ين مهد ،٠ 

([؟٣١٣وتهد.ب)اا/لءريي،)اآ/أا"آ(، عاتئةم«ا،وا عناكاا؛ة، ثقة، ولاشت،، 
وتهازيب، ٢( ٤ ٠ / ]تقريب)١ ة. الخاممحن منة، الكوني، العبص، ان كيراشدبن رارءت بولأ• 

^(TTU.])

•مام، اثن *ناد•_ ا-؛م-بم ت وتال، (، ْ  ٩٨اليد)A/ م توطي ايذكر• يمبمء؛ 



^—-ث؛صخ

__1Y ١٢٣٠^
ايارمن يخرجون ةو«أ بأن الإيمان 

اسمسنلىوئاسلاآ دماسصه اتجة فيدخيون 
ثاو:القواريرى، عنر بن افل"آ؛ مد حدثنا ئاو: اإغزي1نى، أ-محأءرأا -  ٧٩٨

بنجابر أٌمعتا محمد، أبا يا دينار؛ لعمروبن تلت ئال؛ زيد، حمادبن حدسا 
«،بالشماعل؟ ايارترما من بممج - عزوجل - الك ®إن ات الني.ر؛ عن يحدث اش عبد 

.نعمااساوأْ،ت
/rعمررأ،-أبي ابن حدثنا ئال؛ يومف، بن هارون أحمد ءحمدثأبو  ٧٩١/  ١٢٢١

جابرأيشيرّّمع أنه دينار عمروبن عن متان، حدثنا قال! العدني.، محمد يعني 
،٧١٠٠القيايوم بممج - عزوجل - الك ءإن ت يقول ه اف رسول صمعت ت يقول أذنيه إلن 

روثغاءة<.)١(ني)م(،)ط(: 
ردفهر ؛ التي؛،،، الفرق من ْلوائف ثلاث علن رد صحّحف واخ-ار أحاديث من مه وما ال-اب *نذا )٢( 

منها،دخلهالايخرج من واف الناي، في اليرة مرتكب يتخلتد يتولون الذي وانمزلت الخوارج علن 
بضمزلة همر يا؛" يمولون وانمزلة كافر انع يقولون الخوارج أل وهر حكه؛ ر يتهما خلاف علئ 

المن'جئانعاز رد أئع تما اءمماد٠م. حب اJار ش التخلل وص واحدة، الخيجة ولكن • التزلتع، 
الكفرسر نفع لا كما سمة الإيمان _، يضر لا وأنه النار يدخلون لا الرحدين إل ينولون؛ الدين 

الإذرأطوسط؛؛ن وا.وماءة، اث أمل عيه والدي راث الكتاب آيات عله دلت والحؤآالدي 
ىعفا ناء إن تعالن، الد سثة ومونحت فازبكيثرتع بإيمانه مؤمن الكير؛ فمرتكبؤ والممربمل، 

أعلمن حلدأحد لا لأش منها؛ أحرجا< تم اكار، أيحله ثاء ؤإن ابتداء، الخنة وأدخله له وغفر 
»نال،.زيادة: )أ(في)ط(: رمداه«. التوحدنيالار«وافهاعلم. 

سانظن.ن)ط(.ءابنمحرو'. )آ'(في)ط(: اتالء. )ه(فى)ط(: 

٠صحيح إمحاتاد1ت ■  ٧٩٨
رصالتوحد ز يزئ وابن >>/AU\(،  ١٩١المح: و'\-)\\/ا-\1ه 00حبالخاديح: روا• 

بنسرد عن نيئ، بن ساد ُلرض من جبب( : ٤( * ٤ رآ/  ١٨٤ ت ح النه م ء-اءم ابي دابن (، ^١^١٢
خزيمةوابن ، ٤( • ٤ T/ > ٨ ٤ • : الن٠ح م  ٢١٠أبي وابن )ا/حماا(،  ١٩١ح؛لم موروا• • به • • دينار 

من.لرضحبهم والثنياادث1كالي: راليهتيفيالأءتئاد)ص'ه(، (، فياكوحيعرصvم١٢
عزجابر•أخرئ، طريق "ن ؟ما'آ( - ٣ ٢ ٦ احد)"آ/ الإمام ردوا• به• ■ - دينار صردبن عن ّنتان، 

.إساد،:صحٍح.^١ ٩٩
•دّءءان؛*راينءثنت•

.المابق الخديث م تقدم 



.ابة، ندخلهم النار، من ناما 

•مال القواريري، عمر بن اش عسي حدسا ت ئال المريايى، وأخ؛راا س ٨ * * 
١٢٣٢٨أبررجاء، ■ند'ث، ياوت/ ن، يكو؛ ابن ١ لصزل ١ حد ئالت سعيد، بن يح؛ن 

و'بممخاسساوارممأطاصثاو: عزالشي.، بن، ش عمران حدسا ئال: 
ه،م/دا ابةابة، نثني.سمنرى 

بنمحمد حدسا ت مال الحلواني، يحين بن أحمد أبوجعفر حاوشئ — ٨ ٠ ١ 
عنمملن، أبي بن عود معن اش، عبد بن حائد حدسا ت قال الدولأيى، الهناح 

النارأعل ءأما ت اف. رسول قال قال! ، يإئ> الخيري سعيد أبي عن نضرة، أبي 
r١٢٢٣/فدر على ادار-سعم فإن / اواس: من ئس ون مها، ءومن لا فإلهم الثار: اعل عم الذين 

مذخر-من الشفاعة، في لهم عروجل الك اذن ثم فجما، فبمكرون نها، يحترفون ذلويهم 
سعلهم سون الختة، أعل قوم ابنة، أنهاي عر أويقرون درن، محالر، ضارل؛، النار 

ما.الذكور ذكوان بز الحس غم ذكران بن دالحستن ■حهلآ، وم ، •الحض• )ط(: ، ني)م( ، ١ ر 
»فوحلهم«.)آ(في)ط(:
إفمل بالواو، ٠الح٠نبن، المخ; مض انمود-ني عون ني 3ال 'الحهنموزا، )ط(؛ )ُاا(في)م(، 

هءلملهممحاذر«لما/ص.
عجتع.وكل وغماتر، عمارة *ثل• بارة، راحلتها: مرنة، ني \بو\ء[ت مم ؛ رأ،'المجار* 

]الهاة)ماتم\[.

حسن.

سائمة.المن يدلى، وكان بالقدر، ررمي، يخض صدوق، المري، ايوملمة س ادن • يه ف٠ 
صسة.ا-تمئ ٍيرق وردمن الخديث، لكن ؛ ثتامحت، رجاله رمة ([. ٢٧٦وتهذيب)آ/لمسيؤ)ا/آاا(، 

م،١ • 0 مة مات سر، ممة، مخضرم، بكنيته، مشهور النتاردي، ملحان بن موعمران رجاء؛ ام د٠ 
•([ ١٤)a/'وتهذي—، (، )آ/٠٨]تتريب ط. ١ ٢ ' وله 

الركاذ،ح:أأْأ)اا/عا؛(،وأ؛وداودفىاكفائىد0ي: 
٣٤ ١ ْ ح; الزهد ر ماجه ••آآر،/هاي(،را؛ن : حهمح صغة ني والترمذي (، ٧٣. ٧٢/ ١٣)عون 

النةثرح ني والنوى ، ٩( الاعتماد)ص١ في والتهني ١ ( التوحيد)ص٦٧٢ني ءرية وابن (، ١٤٤٣)أ/ 
به.. ذكوان. ين الحز رض من جميسر رْا/ئما(: 

لم،وميزيدعندأحمد معيدبن أبومسالمة تابعه لكنه ترجمة؛ له اجل لم ملمة؛ ام بن  ٥٠٣٠ '■يه ف٠ 
وغيرهم.تي)آ/ْ.ْأ.'ه( الفي كا نضر؛ ايي عن وعوف، غتايث، ين وعر ميمان وتابعه 

(.وا؛ن٠اجهفى١٧٢/١)١٨ْالمفيالإيمانح:-•٩(،و٧٨٠-٢ْ•١١س)٢/ْ-
،١(  ٨٦ا/ وأبوعراة) (، ٢٣٨)V/  ٢٨٢■ ح: ند، مفي والدارمي (، ١ ٤ ٤ ١ )٨  ٤٣• ٩ الزمدح: 
.٢٨٢.٢٨.•٢٧٩.٢٧٤التوحيد)صفي حزية وابن (، ٤ ٤ ب ايارك، ابن زوالي في الروزي وحين 

به.. جمءمهممنر.شاييمر؛. ُالمهتيفيالأءتماد)صأآ(: (، ٢٨٦٠٢٨٣



اوٍل«.جمل في الختأرا٢ ثبت كما خوعهم كت ائاء، 
أ-حبرثارآ،ت قال الواسطي، بقية بن وهب حدث ■' قال يايى، الفن أ'مرتا — ٨ ٠ ٢ 

نبدعنأبي أيه، عن شاتراخم-عننردينمح،، 
اممهقال اكار، ايار وأهل اخة، الخا أهل يمحل »إذا/ قال: الخيري،  ٧٢

النار،س فاخرجوْ س خردل من حا/ م؛له كان من انْلروا وجل عز ١  ٢٣٤م
الثاءيبت، كما تثنون نهرالخاة، يسمى لهر م تلفون جمما، عايرا سل؛أ ،أخرجوا قال: 
نثريذا«.صفراء ألهاتأثي ثروا ألملْ، السل. جالب، أوالى - السل ل مجم 

 ٣ * A حدثقال; الواسطى، الحميد عبد بن محمد ين افه عبد أبوبكر ءدق س
آنسعن حميد، حدن قال! عي1ش، بن أبوبكر حدثنا ت دال الرفاءي، أبوهنام 

قلهقي كان لمن فأقم السناعت، أربت، ااةٍا»ةت يوم ءاذاكان اطه.ت رسول قال قال! 
قلهفي كان لن أخفع ثم إممان، *اس جمة مقال ممه م أط لاطى حتى  ٠١جمة، هال 
.والنننة'" الإبهام و-مك هذا، محيل الإعان س قله في أحد محقي لا حتى ذرة، طال 

بن; ٢١٠٠ندى قال: ندنئبة؛نخالد، قال: أ،د-اءيعمني، مْمأا 
القأما الخيش، ني صغترينت بت ص ت ومل الرتاحض، وحب القول، يدير - بالكر )ا(االخثئا: 

([.٣٢٦]اننهايت)ا/-؛[٧'،^.لهيالختطةوالثمرونحوما. 
ارقد«.)ط(: )؛(ني)م(، اتطن.ن)م(،)ط(. )م(اسإممان«: ءانأنا•. رآ(في)ن(: 
'ابيناك؛جنصاظس)ن(،)م(،)ط(.)ءر-ءب(؛ •اعاتروا،. )ه(؛ي)ط(ت 

٠صحح إمئاد•؛ ؛ ٨٠٢
]تقريبه. ١ ٣ • بعد مات ادّة، الس ثقة، ادوتي، ،  UijUحن؛،ابي ين عمارة ابن ه>ص•' -مررن ء٠ 

 /Y(٨١ ،) وتهذيب/a(١١٨.])
.([ ١٢٠٩/ وتهذيب)١ (، ٤٣٥ ]تتريب)آ/ الثالتة. س ممة، صار؛: ين يعي ابوْ: و٠ 

١٨٤المفىالإياذح: •آها')اا/أا،(،و.والخارىتيالرُاقح; ث«ءربمبم:رواْاحمال)مأ/ا-ه(، 
،ح)آ/ه-؛(،واينمتياضمد)ص؛آآ(،وافرى

به.• جمعهمسطرضصرينحن،صالأا (: ١٩•نيشرحالنث)ْا/ 
هاك.رو«محريأبم تقدم، كما صمح والحديث ■ ^١ ٩٦• نندم؛يح • حن إماد•: - ٨ ٠ ٢ 

صحح.إمثاد•: ٠٨٠٤
١التخرج في كما وغرء محنام لكنتايعه ؛ ٦٤• زح تقدم • يمم ليا ثقة' بنيم،•  ٢١٠٠■ ب ٠ 

وروئنحوْءّديه. . بزحالد. نذبت (سءلريق ٦ْ١٤٦/١١)٥٩الرناقحت ني الخارؤ، رواء _0^*؛ 
(.ن>يقم،ءن٢٦٩.١٣٤/٣(،١ُح٠دفيالمد)٤١١/١١;٨ْ٩•٢)

وابن Ui0(UiTi/\T'واوخاريفياكوحٍدح: ادثد)مآ/ي،-ع'آ(، ني ورواءاحمد ؛٠. .تادة. 
والغوى؛يشرح(، ٢٧٥راينخزبم؛ياكوحطو)ص،يآ، )آ/،-ما(،  ٨٤٠انىءاْمفيالنةح: 

ب،■.. ثادة. عن عن'لريي،ثام، جميعهم (: ١١٨٣/ المنة)٠ 



ط،م/ ٥ س ر)إخرج مال; اممه.، رمول أن ت مالك بن أس عن ، ةت1د0 ثنا حو / I 3ال يحين، 
•الجهئمت؛تلآا* ا-بمة أعل سض ا"ب؛ة، يدخلون ^١، محها بميهم ط بمد رم النار 

آ/ن٣٢دال1 النصر، بن يحين حدننا دالت داود،/ أش بن أبوبكر حدسا — ٨٠٥
حراشأ'آ،،ين ربعى عن حماد، عن شعبة، حاوثنا ئاو الطيار، أبوداود حدثنا 

ضساكارسمحستهماكارسخلون• اض.ؤ رمرل محال ثال• حديقة، عن 
•الجهت،متيل؛،ا سمون: اكادتي، ابةبشماعل 

 / ٠ ٦ A ئال: الري، بن هماد حدثنا ت نال العكبري، ا ل دريح ابن ]ضرم س/T٢٣٦(
عمرابن عن نمد، أيى بن سعيد عن اض، مد بن إسحاق عن معاؤية، أبو حدتنا 
للملأتكة٢ ؛٦ يقوو - وجل عر - اض إن حتن القيامة، يوم الثماعة بلغت ®لقد ماوت 

يخرجهمثم ئاو; إيمان، من خردل من جمة مثقال تلبه في كان مجن برحمتي أحرجوا 
.ذلاكا٠ يعد سده حفنات 

التار.من أثرأ يريد؛ علامة، عليه جعلت اذا الشيء ممعن ينال: ألوانهم. تغير علامة ت أي )١( 
([.٣٧٤)آ/

•٠.٨ .(عادح: وانظرعامش). •الحهنميونء، )أأ،»يرما،)تل(: 
الهالة.الحاء والصواب: العجعة، بالخاء رحراش' )م(،)ءل(ت )٣(ني)ن(، 

وانفلرعامش)م('الحهنعيون'. وفي)ءل(؛ 'ابهنبون'، منه: القول رفي للافىعامسرم،ت 
"٨.صا<مح: 

•لتول،.)ا"(فى)ءل(: ^٥^٠. ١٠وني)»،■(؛ رذيح•، ره،في)ن(؛ 

-من.-إسناد*:٨٠٠
.نندمفيح;٧٧ْلماومام. صدوق، اينأ؛ييان، ومر جماد؛ م: ي٠ 
،٢( ٥ ٩ آ/ ]تتريب) عثو•. الحائية من بول، الدناق، الامهاني اش - ب ابن الدر؛ س ،ص فه: ر٠ 

رغيرما.ي.. احعندالإمام كاتندم - وحجاج جعنم معمد;ن تابعه لكن وتهذيب)ال/آآآ([• 
تمانندم.صح؛حة احرئ ُلرق له والحديث 

احمدودوام • به • ؟ ثّمة حديث من ٥( رصزا" ٤ ١ ٩ ح: ند، مني الطالي ابوداود روا• ٌء~ربمهت 
حدتنانال؛ وحجاج حعغر بن محمد ُلريق من ( ٢٧٦- )_®U؟ التوحيد م خزية راين ٤(، • ٢ )ْ/ 

آمه)آ/آ«أ(ءن>يقحئادبننيوا؛نا؛يئصمفيالثةح: (، ٣٩١وروا.اح٠د)ْ/به. . ثمة. 
ورجالهما'رواءاحمدمن'لريشن (ُنالت ٣٨• ١/ الجمع)• م الهثي وذكر• • يه • • عندبمي ميال' 

احنونال: شيبة، أبي بكرين أبي إلن ( ٣٨٢ر؛/ العالة الطالب ثي الحا»ئل وعزا• • المحح• رجال 

ّجدا صعق إمناد*: ٠ ٨ • ٦ 
ينهيلمنمعح؛ اثامعتاء: . ٧٩٠تقدمفيح: • متروك • دمراينأييزو؛ سءءد'لُق• إس'اق • ه ف٠ 

التالي.الحديث 
١المتمم ء؛ر عد ءلٍه أثق لم دهمبمه؛ 



^^؛ء_ءءءء_£ت!قص

حدثنادالت مهران، بن على حدتنا ت 3ال داود، أبى ين أبوتكر حدتتا — ٨٠٧
نزيد حدتا ماJ:/ انينز، حدتناءث٠_ماو: .، ؛ ١ ونندل ابن يعنى اف. عبد  ١٢٣٧*ا/

ررمات اضرسول نال ئالت ثق، صعيد أبي عن ي٠ارل٢ا، ين عطاء عن أسلم، 
إخوانهمم - وجل م - ريهم الؤمح؛ن س أشد صاحب: ض اخق ك يكون أحدكم مجادلل 

ويحجون؟سا، وبم<ومن محا، بملون كانوا ااذين إحوانتا ربما، بمورن: النار، لحلوا الذين 
عر- الله فول ثم محخرجونهم، همرفم س فأحرجوا اذبوا دجل عر - الله قال النار؟ أدخلوا 

فول:حتى طال، نمق فول: حتى إممان، دبمارمن طال قله م كان م أخرجوا وجل 
أرحموم الأخيارس شنمت/ اسمه: جل الله بمول ثم ذرة، فول: حتى حردلة، أ/م ٠٤
^^تأربمنسادارذدخلونابم*./ط م  ٤٦

ءثدثنارئال: ندًثاتاديناش، ئال; -د-اتيكضلمذتي، د/ 
وجل.:عز . قوفني جتر بن نبيي عن اشمري، زثاد بن <1مان عن معاؤية، 

^١٠.٠)"آ(فى)ط(: «سار«. )آ(فى)م(:"اينأبيوت•■ )ا(فى)ن(:
صمف.إمحئادءت ء ٨ ٠ ٧ 

اف،عبد ايا ام ت ؤمال ادوال؛مل.أرمءلي.انمرى، ومال؛تازي، *طر؛ بن ان ء-؛ب ٠ 
.١([ ٥ ٤ وتهذيب)U/ ، ١( ٤ آ/ زتقريب) الثامنة. من صعيف، 

أبورشيد ين اه صد ولعل; مراجع. س لدي معا ترجمة عل ل انف ولم لشني؛ بن الله ب ابمأ؛ ب و٠ 
ال-يهقي!ونال ، الحديث، امتقيم ت حنان ابن عنه قال يابور. جند اهل من الرحمس بد 

^I^[(TAo/r)^__ ،(r،r/Aالخان)
غيرالذهب رديء ابرزجاني إمحاق أبر أقال الدهثي؛ قال اتجري، الرازي وأنته مهران• بن علي ٠ فيه ر٠ 

حنانابن ذكرء ٠ ت حجر ابن الخافغل ونال منكرآ،. حديثا ل أر ولم حيرا إلا فيه أرئ لالا * عدي ابن وقال ٠ ٠ ثقة 
والكارراكيتياصفا،)مْْ،(، (، ١0Aاليزالر٣/فياكناترانمولأبىفياسا،«لاظر; 

ان)أ/إا-أ([.)0/ه،خ\(،واول

بنمد وُن'لرض أسلم بن زيد عن سر، من"لريق ورد حنث صبُه؛ متابعات له ْمح: والحديث 
التخرج•ام: وضرهم• • • زيد عن مرة بن حغص ومن'لرض ذيل، عن ا؛يءلأل، 
ورواءيه. . زيد. عن معمر، محلريق من لأهي*آ)اا/اّ،أ( ح! الصنف في الرزاق بد رواه تخريجه• 

>_ّن بهم (: ١١٣اشفيالإممان)م/أاا، واد^ب)صهمآ(، 
التوحيدح:آمألأ)ما/ء1أ،قي رواءالخاري جديث من وهوحز، • به • معمر• عن عدالرزاق 

مخارا/با"ا.ايا(منالإيازح: ني لم ورواءمبه. . • زيد عن هلال أبي سعيدبن ملريق من ٤( ٢ ١ 
تحرء•به • • أملم بن زيد عن ، محير• بن طرينا■حغص 

.صحيح ؛ ١٠٥١٠^> ٨٠٨
منثمة، كرفي، أوالاسدي، الأحمري، أبوالررناء، انمغرى، دينار، ابن ويقال: نياد• بن غيان ٠ٌ 

([.١١١وتهذبب،)؛/ (، ٣١١]ممريب)ا/ الادّة. 
المقج.غير محي عاله اف لم تخريجه: 





راوالذيفقال؛ ه اش رسول عند ذكروا اللام عليهم الأنبياء أن ت تييممه مالك ابن 
محو-- لائم نحته وان الخمد، لواء يدي ؤإن فخر، ولا اشامت يوم الناس لسد إم يده، شي 

ومعديك،رب *، JLJنمولأدم: آدم، يوط: - عزرجل الله. يائي ؛ال: فخر، ولا دوئه وس 
يعمائانألف كل س فقول: اكار؟ بمث رما فقول: النار، بعث ذربمك س أخسح لقول: 
أنتفقولون: هر، - آدم قانون رجل.، عز الله. إلا عدده لا؛علم ما فعمج ولمن، وتسعة 

جدوافاللائكة وأمر جنه، وأيكك روحه، من فيك ونفخ يده، وحلقك الله أكرمك آدم، 
^^رمباوار،سول;ضذلكإليالوم،وصا(/ما/ن 

يات فيقولون ع^و، - إبرامتم فتأتون سكم، وأنا خليلا الله اتغده بمد علتكم مارشدكم، 
لسفقول: باJار، اليوم نحرق لا أدم، ليريه فاقفع / حللا، الله اتخذك محي أنت إتراهيم، ،صءل 

وألقىورمالته، بكلامه وجل. عز الله. اصعلماه يمد عليكم أرشدكم، مولكن إلي، ذلك 
الله.اصعلفاك محي أنت *ومي يا فيقولون: *ومي، فتانون سكم، وأ؛ا مرمى، منه: **مة عليه 

اليوم/ تحرق لا أدم، ليريه افقع *ئنه، معية عليك وألقى وكلامه، ١لأتهل٢، برم- وجل عز ١ ٢ ٤ • *ا/ 
وكلمته:. محزوجل الله. يريح عليكم مارشدكم، ولكن إلي، اليوم ذلك ليس قال: بايار، 

أنتعيي، يا فيقولون: .. ي. ابن عيي فيأتون الملام، ، علءه١٣مكر- ابن عتسى 
عليكمإئ، اليوم ذلك ليس قال: باJار، اليوم تحرق لا لدريتآدم، اقمع وكلمته، الله روح 
أخمد،ا فيقولون: فيأتون معكم، وأنا أخنيه، للعالن: رحمة وجل عز الله جعله ببد 

أنانعم، فأقول: افار، في اليوم تحرق لا أدم، لذرية فاثني لل٠التي،/ رحمة الله جعلك ْ*آ/م 
فإذالي، فيفتح أحند، أنا فأقول: منهذا؟ فيقال• ابنة، باب بحلقة حتىآحد فاتي ماحبها، 

علىواكاء التحميد من لي الله ثعل؛ا ثم ماجدأ، حررمت، وصالي مارك اخمار إلى لفلرت 
تشفع،واشفع تعلله، مل بمال: ثم الحلقر٦،، ن يحلا ،سءرْ، - وجل محر - الرب 

مققالقلبه في وجدكر قس اذموا، فيقول: انار، في اليوم تحرق لا آدم ذرية رب، يا فأةولل٧،: 
:٢٨٧١٠باكار، اليوم تحرق لا ذريةآدم: فيقولون: إلي، يعودون ثم فأخرجوه، د؛غارمنإءان /  ١٢٤١م/ 

إلىنفلرت فإذا لي فيقع أخني، فأقول: هدا؟ من فيقال: ابنة، باب بحلقة أخذ حتى ٤اقي 
ليفيفتح مهه، ومثله مرة أولراّ، مجردي مغل فأمجد ماجدأ خررت وصالي بارك الجار 

ا•.أءاليء)م(فى)م(،)ط(: •برّاك«. )ط(: )آ(ش)م(، »ولكي•. )ا(تي)م(،)ط(: 
ابالخالق«.)ط(: )٦(فى)م(، رثيء•• رط(: )ْ(تي)م(، )ط(: )؛(؛ي)م(، 
»الآول«.)ا،(فى)م(ت)ام(ّاثطنس)م(،)ط(. ءفتول«. )7(فى)م(:



رأسك،ارفع فخال: مرة، أول لي فح U مثل واكحمٍد وجل. عز . ،  ١١اش عر اء الثنمن 
أخرجوافقول: النار، امحوم تحرق لا آدم، ذرية ، ٢٢١رب ا فأقول: ئسني، واخم نط، ومل 

صمت،كما أصنع حى ؛آتي إلي، بمودون لم إممان، من براط مثقال هه في كان من لهر"اا 
معه،ومثاله مرة أول كجودي فأمجد ماجدأ، خررمت، وجل. عز الجار. إلى لظرت فإذا 

طم/  ٤٨رب، إ فأقول; j؛j^، واشح ، سله/ مل يقال: ثم ^^،، مثل والتحميد المحاء من لي ربمح 
إممانمن ذرة مثقال في،فه وجيم فمن اذموا فجفول: بالنار، الرم تحرق لا آدم، ذرية 

ضلىإلأالأه.موجل.،ويضأكئرهم،ثمؤذنفاخرجوْ،/ 
الومءإن حى نثضون، واكهت للملائكة لذن ثم ألم،، ألاف لعشرة بالشماعة، لائم 

.ومضر،اريعة من لأكثر لشفع 
 * ١ A — أبوحدثنا ت ئال القاصي، حرب بن الحسين بن على عبيد أبو وا'سمرلا

أبي>امعتا ت هال محاليمان، بن المعتمر حدتنا هال: المئدام، بن أحمد الآثعث، 
®يأتيالزمحونآدممال: عنالنك،س، ءنأنسبنماسه، عنقتادة، يحدث، 

•^؛،؛^، ١١حديث من نحوأ بهلوله الحديث وذكر • المنامة" رم 
•طرق الحديث وله—يا 

٠٠٠

ءالرب•,وفي)ن(،)م(،)هل(: ^'--،•، ١٠عيها: •كتوب الأصل في ، ١ ١
'ر;ي••وش)'ل،؛ ررب•، )٢،نيرم(؛ 

ّاقس)ط(.)٣(اله•: 
ااءدد٠ماا.)هل(: )٤(في)م(، 

المابق.الحديث قي تقدم • صحح إمتادءت - ٨ ١ ٠ 



كت1وااأشوىتم \
ثس-^ًًًًءًس—

القيامةذكرشماعةالثناءواJشهاJاءيوم 
عماربن وهشام شيبة أبى بن عثمان حدسا ماو; الغرياش، \خبرو\  ٠٨١١
حاليعن سعد، بن بحثر حدثنا ت مال عثاش، بن إسماعيل حدسا I ئالأ الدمثقى، 

الله.عد راللشهد مال; اض.، رمول عن يكرب، معد بن الخدام عن معدان، بن 
حلةويعلى الجة، س / ضده ويرى دمه، من ينقه أول في له بمفر حمال: مع وجل. عز ن ا/  ٣٤

عرويوضع اص المنع س داس المر، عذاب س ويجأد المن، اخود س ويزوج الإكان، 
الخورس زوجة ورسمتي اثمن ويزوج فتها، وعا الدما محهحءرس الٍاووتة الوقار، ناج رأسه 
.أقاربه(،إنمانأمن سعن في وي؛ي المن، 

حدسا/ I نال شيبة، أبى بن عثمان حدسا الخريابى، / واخبرنا س  ٨١٢آ'أ/م 
riصْ،بن كشر عن تدان، بن حابي عن عنبحيربنتسدآ، بزعثاش، إسنامل/ /ط ٩

تع- وجل عز - الله عند ررللشهيد نال: س، الني عن الصاممى، ين عناية عن 
.أقاربه(،من ممن في / راويشفع موله: إلئ مثله. الحديث فدكر حمال...،،  ٤٨٢

الممرىصالح ين أحمد حدسا I ئال داود، أبئر بن أبوبكر حذمتا ٨ ١  ١٠
.اساد،:٨١١

فيكما الإمماعيلي قال وقد .  ٨٦ت زح تقدم • كبرأ ترمل عابد، ثقة، وهو نندازت بن خالد عنعة ت يه ف٠ 
 /T(؛ ١١٨اكهديبأا) فيالمدام عن اارحلنه ت الحافظ نال نفير® ين جسر يكرب معد المقدام وبتن اُيينه

لكنعنه، يرسل لا ^١^ ٠٨لا البخاري صحح في عنه حديثه ؛اوكرن ت الوادعي قال البخاري®. صحح 
فىح؛عليهم الك،لإم تقدم ثقات، الإسناد رجال وبقية ٠ (آ ١ )ص٨٩ تالثماءة يضرا لا الشواهد في الحديث 

.( ١٨٧)؛/ اكرمدي عند متاع لهما عتاش: ين ؤإسماعيل عنار ين هشام و٠ 
ءحسنصححربء،.مما(وىل;  ١٨٧)؛/ ١٦٦٣راكر.ديح: رراْأحمد)"آ/اّآا(، تخريجه; 

تماجه وابن الترمذي وعند به• • • ئد بن بممر طريق من جبهم (•' ٩٣)٦/ه٢٧٩٩وابنماحه;؟ت 
نح.لا خصال 

-إمفادء:٨١٢
.٦٥٠سرجالهئناصوصماصمعله؛زح: ^نةخانمبنشان-كمامدم. يه: ف٠ 

السابق.الحديث في المتقدم المقدام حديث من أئه والمعروف الطريق، هنذا من علميه اقم، لم تخريجه؛ 
ضيف.إمئادأت  ٠٨١٣

تتق-رباالسادسة. من الحديث. قلمين ؤإلأ - المتابعه عند أي متبول. وهو الدماري* همية بن يمران • تسه ن٠ 
متابعا/^•م(،صب0ا/هبأ([.ولمأجدله 

منًصدوق، رباح، بن يزيد بن الولد فمال: بعضهم ونلمجه الدماري، ممران بن يزيد ابن ١^^٠؛ س ٥ ;٠ 



الويدحدثنا ئاوت حئان، بن يحين حدثنا محالا'. مسامحر، بن ، محمدر١ بن وجعفر 
عنأمالدناري، قة بن بمنرْ، نزل؛، ندقا و\و: ١^٦، ، ^١٢
سبعن م الشهٍد *يشفع اف.ت رسول ناو ثاو: الدوداء، عزأيي الدوداء، 

أةارب4«.

اT/ بن لحمن ا حدثثا محال: صاعد، ين يحمد ين يحين محمد أبو حxت'تئا  ٠٨١٤/
ينحدثنا: دال اكتسى، حسان ين يحين محال: ■ءبدا)عزيزالحروىلآ،، 

أمعلن دخلنا محال: الدمارى، عب ين نمرازأئ حدثني محال؛ الدماوي،  ٢٧رداحر
أرجوفاني يني، يا أينروا ونالت! رزومحنا فمسحت صغار، أيتام ونحن ، الدرداء 

•هؤ اش رمول محال يقول: الدرداء أيا سمعت فإني أبيكم، ثقاعه من تكونوا أن 
•يته* اعل م سعن م الشبمد ®يشمع 
٦٢ين أحمد حدثنا محال; ، يحين بن أحمل جعفر أبو خدث —  ٨١٥/

الصوابفاليل ٠ واكهذيب التقريب في مذكورة غير وهما ٠ رط( ماتطةعنرم(ا ؛ .،اأحماء)ا(ااورإء؛
وافاعلم.حديها، 

أبونال • الولد بن رباح والصواب • تلب وفته • وهو*حُلأ يباح، بن الوليد • الخ جميع في كذا ر٢( 
ا)عون. .الولي.بن ؤإنماعررباح حان، بن •أحطايمن ريال: ، ١^١؛،-• بن وباح 'صوابه داودت 

ين•الولد نقال; بعضهم ويلب ، الوليد• بن 'يباح • اك؛ميب في الخايظ وتال • ١(  U٩٧/ المرد 
إلخ«لالممربرا/أ؛آ.مأآا([.. يزيدبنرباح. 

•ء؛عان«.ش)ن(: )٤( ّ الرمادي• ا-يرئ: •ني تعليق: رم( هاص ني رُل، 
»ا>وي«.)ط(; •ءمان«. )ط(: )ه(في>م(، 

فيعليه اكعلين، انذر ■ الوليد• بن *يباح والصواب؛ ، يباح• بن 'الوليد ت الخ جمح ن، كذا )٧، 
ءب«.بن •ممران رط(: يي )٨( • ال—ابق الحدث 
([.rr-o/rوتهذب)(، ٢٤T]تترب)١/=اكاكت. 

سة.رمترن اربع ول  ٠٢• ٨ منة عات اكاصعة، س تتة، البصرة، اعل عن اكم؛ ان ج؛ن ٠*^، ،٠ 
وتهدبر\ا/يا<ا([.]تتربت،)آ/ها-ا(، 

صةعات منالخاديثءث_رة، امحلآ، رمما محدوق ابوصالحالهن.ر، اليي راثد ابن از• ٌؤ_ ّفر ج٠ 
ونابيالصري، صالح بن بأحماو مترونأ ورد ولكته ([. ١٠وتهن.يب)آ/١٠ ]تقرب)ا/آمآا(، . ٠٢٥٤
اكالي.الحديث، تايي الخروي صدالمزض بن الحز 

صحبحه)الواردح:يي حثان اكنرى.را؛ن ى وسكت، (، ١  U٩٧/ريرن الحهاد ني داود رواءأبر 
به.. حان. بن يعن من»لريق حبلهم : ١( ٦ ٤ الكم؛،)و/ المس ني واليهتي . ( ٣٨٨ص ١ ١■ ١ ٢ 

.كايقه صعيف، إمتادءت - ٨ ١ ٤ 
نيمافر بن لحعغر . ٧ ٩ ٤ : فيح مل؛م تبت،. ثمة، وعر - ابروي العزيز عبد ين اخ">، ت متابعة فه ر٠ 

.التقدم الحديث 
>u_.الحديث نندم؛ي تخريجه: 

=ت علتان فيه حدا؛ صعيف إمتادء! - ٨١٠





بنالرحم—ن عبد عن عثمان، ين ، حريزأ حدثظ ) نال سوار، ين ثساية حدثنا 
رريد'محل؛"M؛؛اش.؛ رسول نال I يقول الباهلى أمامة أيا محمت ت نال مرة، 
أنيرون الميئة رروكان ت مال ومليء. ريعا المحن أحد م؛ل أم من رجل بقفاعة 

•ثق* عفان بن عثمازأى هر الرجل ذلك 
f م/ محمد / حدثنا ت ثال ، محمدرآ، ين اض همد البغوى الخاسم أبو حاوتظ  ٠٨١٨/ tA

،اص.ءثمانر)'ا(في)ط(;تمحيف. وهر •حريرا، )ا(في)ط(؛ 
■الغرى' العزيز همد ين محمد بن اف همد رابوالتامم ت )ط( ، )م( ش )٣( 

ورممهالوابعت•، من امنول القريب: ثي ثال الخعصي، ابرية الخيرم: مرا بن الرجمن ب مه: ٠  =
يروعتهلم . امجهول.الدض: ابن وتال ممات،. حرينكلهم اشيرخ ابرداود: وتال ■صال، وابن العجالي 

حبانولابن ٣(، • رص" والممات (، ٢٨٤واكرالس_،)ا"/ ، ٥( ٠ ٠ النقرم،)١/ اظر; إبحرين'. 
أصيهانأثبار ني نعيم وآبي (، ٣٣٠)a/ الكبير في اتجراني عند حزور غالب، أبو تابعه وتد )ه/هءا(ء. 

القديرنيص في الناوي ينول، ولذا ، الخديثه، ثبوت في يكفيان اوالْلريقان ت الوادعي نال ( ٢٨٧)ا/
.١([ )مزا٧ لاكنائت إسادءحن• المرام: •نال (: ٠١٣ )،/ 

منشاهد ل والخدين، صات. الإصناد رحال وبقية .  ٩٧ت م،ح تقدم • بالصب رمي، بت، ثقة، مري* و٠ 
•الخرج مح، الذكور شنتن، مح، اث مد حدث 

>يقمن ١( ٦ ٩ )A/ الكثير ني واللمراتي (، ٢٦٧.٢٦١.٢المني)ْ/٧ْفي احمد رواء ه: تغربم؛د
أحمدورجال بامانيد واللراتي أحمد أرواه ٠ وتال ( ٣٨١/الجمع)*ا في الهيثمي وذكرء ٠ به ٠ • حرين 

م،تحم أم ودوا• ■ تتة' ومُ بره، بن الرحمن همد همر المحيح رحال رجالهم اليراني واحدامانيد 
ووردبه. . (،٢A٧/١اءثاراٍبه١ن)

•٠ ه اف رمحول ممعت ت متهم رجل يقال يإيلياء رهط •ع كنت ت تال • شقيق بن اش عبد طريق من الحديث 
(،٤٦٩الند)"U/ في وأ->ماو (، )ص١٨١ ١٢٨٣مندءح; قي الطيالي ورواءأيوداود نذكرالحديث. 

صمح٠صن (وUل:٦٢٦/٤)٢٤٣٨ضفيح:
،راينيفىاضمد)صمام(،واينمانفي

اليهي.ووافقه وصححه ^١(، ٠ الستدرك)١/ في والحاكم (، )ص٦٤٦ ٢٥٩٨ت الراردح في كما صحيحه 
ء-دافبنا؛يالخدعاء.وهر: الدارس، في القاتل مية تورد وقد 

تلسان صعيف؛ إمئادءت  ٠٨١٨

الراوي]تدريب كاش'. هميهم الخن مامل •أنً ت العرام، وندنال الحس، مراسل ضرمن لإدماك؛ ا- 
)ص؛آا([.

تالبمري، الممثاب، فرند بن جر وهر جعفر٠ أبو جر * نفيه إمتادءءنتنذاءت رجال همالب لأن ٠ ب 
التارحزاطرت . اصعيفء الشاش ونال ُااتسبشيءء، ' سخن ابن ونال السبداكأ، • فيه اليخاري 

والزان(، ٢٩)وافناءكام ساري، 
اش.كرحملهضنسقمينالنقي.رحثه حامد الشح وتدومحم ١(، ٠ ٤ واليازرآ/ (، ٣٩٨/١)

التهذيبنى حجر ابن الحافظ يبنهما فرق وتد • والخلاصة التقرب علن وأحال عثمان، أبو المامي الحسن 
وهنذامحعيف ذاك القصاب بجر هنذا ليس  ١١ت مغللاي عن نقلا وتال الحسن، بن جر ترجمة م ( ٧٨/ أر 

=٠ أعالم واش عئنمان. أبو الخن: وابن جعفر أبو فالقصاب؛ الكتية، في يختلفان فهما وأيضا صدوق". 



ث!محتثث

عنجعفر، أبو حر حدسا ت قال ، ٢١ممازربن يحين حدثنا قال! يزيد، ابن 
•ومهم® رمحبمة كل الماط يوم عقمان رريغفع قالنّولاضس: ق1ل: الص1نلأا، 

ولهإلا ني بيت أهل من ما أنه روي وند الك: رحمه الغسن بن نحني ثال / ١  ٠٢٠ م/ 
ثماعة.

Y<v )،/بناش عبد حدثنا قال! ناجية، بن محمد بن اممه/ عبد سأ'خبرةأ؛ومحمد  ٨١١
أبيبن زكريا حدثنا I مال فصيل، بن محمد حدثنا نال! الكوني، أبان بن عمر 

هتياأدحر رُإذي • فقال - ثق - العباس بيد أحد كما أن  '•اليوفي عهلية عن زانية، 
نعم،قال: شفاص؟ لي هل أوئال: إلاللأنبياء؟/ ثفاعن وهل فقال: للشنائ، ْ'اا/ن 

.ا(شفاعة له وكانت، بيت أهل ليسل١امن 
قال:الوامطى، الحميد عبد بن محني بن اممه عبد أبوبكر ■محالد،ا - ٨٢٠/ ١/٢ْ١٢

.«.«نال:وس.)•آ(فى)م(;،افن،،ومتصف. )آ(في)ن(;اص. )ا(في)م(،)ط(:

التاسعة،كار من تغتر، وتد يخهلئكثيرأ، عائد، صدوق، الكوفي، العجالي، عان؛ بن يحص أيضا! فيه و٠ 
الترمذي.محي ملأل، بن عر -ابمه وتد . ٣([ • ٦ / ١ )١ وتهيب ، ٣( ٦ ١ )T/ ]تقرب ه.  ١٨٩مط ات 

•١ ١ تقا-مم،خث لو<اممح،• دم١م٠شا٢الرذاءي،' م،يزيد؛ ئد فتهابما: ر٠ 
•التخريج ني كا الحز إلن صمحة أحرئ طرق من ردتم، يند 

ب. َ. ص ج، بن عالي >ض من )؛/ماآآآ•( ٢  ٤٣٩القتاُةح: صفة في رواءالترمذي تخريجه: 
'ايخرجساكارعزالح—نمحسبمظ؛ طرينايوض، من  ٢٣رص'ا؛ الذمي م، احد الإمام نحرم دردئ 

أوأويسعفان، بن عثمان أمه يرون فكانوا الخن؛ هال، وممر* ربيعة من أك؛ر بنيي هو  ١٠رجل بثفاعة 
ي)ص؛؛م،مفىالتدرك)مه-أ(;كلأهماُن

■القرني أؤص ص ث نال الحض عن ذاضني-حرشب، هثام؛ نال رمه يرفعه الحن عن 
منيمي: ؛ له« الأأصل ونال: (، ٢٩٢حبان)T/ الضعفاءلابن عمررفوعاكماني ابن نحوءعن وروي 
اكناءهلأرادض)صْماا(لم]انفلر؛ عمر. ابن حديئ، 

الأحبار.كعبا أحبار من وهو • صعيفا إمتادء؛ - ٨١٠
.٠٥٨٤^؛،.^ تقدم - مدلسا ثيما كان كثيرآ، يخطئ صيوق العوم؛ عية يه؛ ف٠ 
بنيريد تابعه وتد . ١٨٢ح! في تقدم ؤ أيضا بالتشح ورمي ا عارف صدوق لمحؤل؛ بن، محي فيه؛ و٠ 

.٨٢١رح؛ كما هارون 
تقبللا فانه بثدعة رمي ومن • ٥ ٤ ت فيح تميم • أيضا تثيع ب صدوق الكرم؛ ير بن، الله ب نبه؛ و٠ 

فيالرناعي هشام أبو تابعه هنذا؛ والكوم • العالماء نولي من إلراجح م كا لبدمحه - تأييل فيه كان فيما روايته 
وقديكونالأحجار؛ كعب أحبار من فهر الخبر ولوصح ١ ١ فدح: تقدم • بالغوؤ، وهوليس • التالي الحديث، 

ٌنإمابلاتء•
•■مرجه من ض أقف لم لخريجع؛ 

ابقه.ك، ، معيقإمتاده؛ - ٨٢٠

.١ ١ ح؛ في تقدم كا افويث، لتن وأبوهثام؛ الكرم، عمر بن اش لحبي الم.فأعي يقام أبي • متتابعة فيه و٠ 
ايغه.كتخريجه؛ 



ءءءعء^^^^ءءء^|)جهعنبم
حدثناI ئال صل، ن يحمد حدسأ د1لت الرفاعي، زبدأبوهسام بن محمد حدثا 
العناس،بيد الأحبار كعب أحذ ت ئاو سعد، بن عطية عن زائدة، أبي بن زكريا 

اْم/'لئاو: وهلليشفاءة؟ا ساوانمتاس: اسفاءةمحلك، ١١إنيأحبهاسال;/ 
القيا٠ةاا.يوم سفاعة له كانت إلا ه النبي بيت أمل من أحد لتس *نعم، 

ماض،بن يص بن منني حدتا ئال■- داود، أتى بن أبوثكر وئدكآ - ٨٢١
ثال;عطية، عن زانية، أبي بن زكريا أخريارآ، يال; مارون، بن ثنيي حدثئا يال• 
ليتنفع عندك، لي ءاحفظها فمال: يلقم. - اكليب عبد بن الماس بيد كعب احد 
سأحد ليس إنه نعم، قال: شفاعة؟ من لي وهل العباس; فقال القيامة، يوم بها 

٠شناع4آا له لكنت إلا يحلم نبي بيت أهل 
١ r٢٠٢/ الثماعة، ص ذكرنا مما آس لمن أرجو نأتا الله؛ رحمه - ادءسين ين نحند ال ق/ 
ماوبجميع له، ذكرنا تندم ما وبجمع الموجدين، ص اكار ص يخرجون وبقوم 

ثبفكوأزواجه وصحابته ودليته يته ولأهل للمني.، ادمة من اض شاء إن سندكره 
ورحمته،تمضلمه رآا تمنء ؤإباؤم يحرمنا ولا الكركر، مولانا يرحمنا أن • أجممتن 

بيته،وأمل الصحابة من ذكرنا مجن وثماعة نبينا. شناهمة في يإياكم يدخلنا وأن 
قالكما، نصيبر*ا، فيها له فلمس وسكذب؛الثماعة، أجمع؛ن، أ؛قء وأزواجه 

أسبنماس•
الكتاب*،.ثنا آخر ر* 

٠٠٠

اا>براأ.)١(ر)ط(: 
«اذاط•.رآ(فى)ن(:

أنضاوهأ.وش)ط(: الأصل، من مانطة ت )٣('من• 
)ط(.، )م( من انط >النجتن ب؛ن ما )♦.ءب(ت 

التندم.الخرض ء،يأ اجل: من صعق؛ إمتادات - ٨ ٢ ١ 
الدادممي:نال آه، ٥ ٠ مل ات، الماثرة، من المري، النقل ام ا-دس: دءاض س ص م، د س• 

([.٠٢•وتهنيب)ه/ ]مسرآ/هلأ(، القات. في حان اين وذكر، ممة•، ■بمري، 
افه.ك

سدصحح.٧٧٧)•{سأنيح.■ 



،١١_كث؛ب  ٦٩ ٣/٣ْ١٢
بي0ضض\لأضصلأ

حدثنا ijljالعكبري، ذرج بن صالح بن محمد أبوجعفر ٢ أميزار ~  ٨٢٢/ ١٢٠م/،
عنعروبة، أش بن سمد عن - ميمان ابن يض - عدة حيى يال؛ ري، الين تال 

مولئثوبان عن اليعمرى، محللحت أيي بن معدان عن الخعد، ايي بن سالم عن قتادة، 
فثلمال; اكٍاطاا، يوم حومحي عد #أنا اض. رمحول نال ثال؛ الله.، رسول 

roT / قال، عما0ر،،« إلى هذا مام ب؛ن »ا / رامثل نقال: الخوض؟ سعة عن اض. ني »ل

يعلمهأن مكثف م علن يجب ءثما عالمه: في عياض للقاضي بما ش)المنهم( القريي فال )٢( 
وصمتهباسمه الصإح بالحوض ه محمدأ نبيه خص ند - وتعالئ سبحانه - اف أل ت به ؤبمدق 

عنذلك روئ إذ القطعي؛ العالم ممجمرعها يحصل الي الشهيرة الصحيحة الاحادث في وشرائه 
ضوصآوش السرين، عن يتيف ءا السبحين في متهم الثلاثئن، عن نتف الصحابة س الني. 

ومنأمثالهم، منيالتا؛عين الذكوؤين الصحابة عن روا0 ثم ، رواته واشتهرت مله صح مما ذلك بقية 
وأنكرتهالخلف، من المنة وآهل ، الاف| إتيانه علن وأجمع جرا، وهلم أصعافهم آصعاف بعدهم 

تلزمعادية، ولا عقلية اصتحالة غير من تأويله في وغلوا ظاهرهل*ا، علن وأحالوه التدعة، من ءلاتفة 
اللف،حرفه من فحرق تأؤيله، تدعوإلئ حاجة ولا وحقيقته، ظاهره ، ءلئ^ر حمله من 

الخوارجالأنكر0 ت الحانفل نال ، ( ٤  ٦٧/ ١ )١ الباري فتح عن . ٠ الخلف آنمة مذهب وفارق 
.نفه[ المربع . ٠ . المعتزلة. ربحمى 

بحفسوردت نل فائه وإلا مزاياه، وهتذه صفته، هتذه الذي الحوضي بهذا لمنا.ؤ واختصاصن لتأ؛ 
إنتراجم-ها مقال. من تخلو لا أسانيدها ك-اث ؤإن حونحا٠، نبي الكل آل علمن الدالأ الأحاديث 

.اسانيدها[ علن الحافغل تكلم وقل الباري فتح ت في شثت 
العددعلن حجر ابن الحاففل خزاد به، يتعلق ومجا الحوض أحاديث رووا الدين الصحابة عدد عن أثا 

إلنوصلها المتأخرين يعفن أل ءوبلغني فال؛ نم صحابيا، خسن من أكثر إلن أوصلها حتن الذكور 
ءآنبأناه.؛ )ن( في )٣( ([ ٤  ٦٧/ ١ ١ ) تالف؛خ صحابيآء ثمانين رواية 

=روايات بعض في ورودها ويريده • اليم وتشديد المهملة بمنح المح؛ جمح في مضبوطة كذا ( ٤ ) 

*عن*.ولعلالصواب: الأصل، في )•(كذا 
-إّتاد٠:صحح.٨٢٢

وتهذيب، ٢(  ٦٣رT/ تتقرس الثانية. من ثقة، شامي، اليعمري، طلحة ابن ؤيقال: ت طلحة أبي بن هدان م• 
/\.(rTA.])

منالحاففل عده كثيرأ، يرسل وكان ثقة، الكوفي، مولاهم، الأشجعي، الخلناني رافع امحدت أبي بن الم م٠ 
]تقريبدلك. أوبعد ماتة، ونيل: وتعين، ثمان أو سع ّنة مات الثالثة، من الميلين، من الثانية المرنة 

(٢٧٧/١ ،>(__rT/r ،)؛ ،)A"_(أهل تعريف والمراسل .])وقدسآبوًصص)ص٣٦



ياءنأ)!أشد ; فقال شرابه؟ عن اض. نبي ومثل أوتحوم. شهر، بينهما نما •' سعيد 
سأحدمما ا-لجة، س أوهداي، ابة، س منابان ف بمّاراا انمل، من وأض لابن، اس 

•ورقرالآخرسس،ا 
١٢٠٠م/أبوهنام حدثنا ياوت الخومري، النسث، بن محمد بكر أبو حذتنا — ٨  ٢٣/

f/T<Aعن مرة، عمروبن عن الأعمش،/ عن فصيل، بن محمد حدثنا ئال1 الرفاعي، 
رأتاالحوض، علي ءردوى س: افه رسول ئال محال: ثوبان، عن الحعد، أبي بن ,سالم 

أيىرواية فى أما بفيطن. معروفة بالية وص اللتاء وعمان عدن يئن كان كما ت هنئا ئوبان ديث ح= 
الهمذبضم ت حجر ابن الخاظ وصبطها ٠ وعمان أيلة بين ءما ت نقال .  ٩٨٢ ت فيح الأية ومب ذر 

■الدص الراد ولمل • الحرين جهة س الحر احل ملي بلد لالملأ*ا دتخمف 
.٨٢٨ت اٌنح ١ ل هاٌس ٌرأ< الحلثق فانظر• افات، اياحتلأف عن أنا 

فالانصبابهما. ولايغطع ب يصبان أي؛ سرابان؛ ب يب ومض • •يصب، ؛ )ط( ، افي)م( )١ 
ريغت(.والتاءنونهانقطتازامادة العجمة بال٠ين والمعروف ■ رواية •ينكداحاءفي الهروى؛ 

(.١٦٨الهايأن)*آ/

.٨٢٤ًسلأمالأّردكمافيح: 
رقثلاث له الصنف ذكر ثوبان حديث دخر،جه• 

فيالرزاق مد -رراعا عنذْ ُءي ءنثوبان، ممدان، عن ابعد، بنابي عزّالم ، قتال؛ طرتق الآرّبء،؛ 
)اا/"آأ؛(إح; ١١٧١٨اح: ايضابيثسةفيث وابن الصد،ح: 

٢٣•١ يرح: رم(، ٣٨٣٠٢٨١.٢٨•)0إ (، ٢٨٣دفياكللأ)0/ واح)آا/آ؛ا(،  ١٥٩٥•
.١٣١راوهتيفيانمث،وثمرح; (، ٣٢٧.٣٢٦/٢•٧ر٨٩٠٧•وابنأبي (، ١٧٩٩)،/

أ*اارصِااا(،مىفيشرحاترْا/بمأا(.
المقب.غبر هاو ؛* itانم، ولم ٠ التالي ااديث٠ وهي ثوبان، عن مالم، ؛نم؛،ءن ءمُُ طرين، اا؛الءلت 

٩٩٥ح:الطيالمي أبوداود رواها بله، الدى لهوالخد-بى - ثوبان ص الأّود' سلام اض، طرين، اا؛~اا؛~أ• 
اور؛او.علن ملام ابا وحمله المزين مد بن عمر نمأ رمه (. ٢٧٦-  ٢٧٥/ الند)ه ني وأجمد (،  ١٢٣)ص

.وضّلأمَ«ضبسثامحهء/•مآ(-وىل،:
والخاتم(، ٦٣٢٥/٢•٧)را؛نا؛يءامح: (، ١٤٣٨/٢) ir-rثتة'.را؛نءاءهح: مطور. اسه: 

٠١١رص٨  ١٣٦٠١٣٥ح: والشرر اوّعث، في والتهمي الن-يي ووافقه وصححه ( ١٨٤التدرلث،)،/في 
التصه.هاا(رذه 

•النون•.(: ٤٧١/١١اانمح))•(في 
طان:فيه صعيمؤ؛ -إمحتادء:  ٨٢٣

أبيلأبن الرا-ثل ]انفلر: ٠ والخاري احد الإمام ذللث• علمن ص الملميءعس؛ويان، ذا-الأفلاع: 
والخلأءة>ا/هْم.*أآ(اا(، ٤٣٢/٣رادهدبرءم>ص«خ(، 

انظرالندم. انملريق من صحتح الحديث لكن . ١١نرح:تندم • مرالحديث، أم؛ اررذوارودام - ب 
تخريجه-
ّاير ايالحديث فير ممدم ص***■■ 



عذا، ٢٧١٥٠بحن »'ىالاا ئاو: عرصه؟ ما اض، رسول يا : ظنا، بمماي« اكاس صه أرد 
سأحدمما الخة، س منابان / فه النجوم، ررعدد ئال: أبه؟ ما تلما: ، عمان، إر  ٢١٢٥٦; 

اض.فأدعو ثوبان; مال أدأرا، بمدها يظمأ م قربة: محه قرب س ورق. س والأخر ذهب، 
•واردلأ* بمجم( وجل-أن عر 

بنالوينء حدئنا ت مال صالح، بن صنوان حدثنا I مال المريابى، حوتنا — ٨٢٤
الاوزاض،الأحنف بن شيبة و الدماري، الحارث بن يحين حدثنا مال؛ ملم، 

اضرمول أن اض.! رسول مولئ ثوبان عن يحدث الأموي ملام أبا ممعنا ت مالأ 
مالر،،تله؟ ورودأ الناس أول من/ افه، رمحول يا ت فقالوال'ا، حرصه، ذكر . آما/ن 

ينكحونولا ا، المدلل لهم تكح لا الذين محابهم، الدنمة رزومهم، الشعفئ الهاجرين، ارهراء 
المثنمات1.

الخ1ن؛نالخ1نسامال: اينتاءد، _ىJمح١دوثمند٨٢0١٦/  ١٢٠٧م/
اعئاعيض!•.)٢(ني)م(،)ط(: •ماب؛ن•. )١(ني)ن(؛ 
•قتال•.)ط(: )؛(في)م(، •فقالوا،. دفي)ط(: •فنال،،، )م(في)م(: 

عيونتل؛ نف—ه، الباب عي ينبل؛ ا،لءلر. من الماب لض اياب علن كالغك طي،' جمع •اليد،: )٥( 
تاوهاة)آ/*ا0آ([.الأبواب. والرادباليدها: الأءة؛؛ند;ه. 

وعو-محعلآ.•ابوبكوء، )ءل(: رآ"(في)م(، 

للأنشلاع.صعيف؛ إمحتادءت  ٠٨٢٤
سن'•بن يعن ■_ ٢ ٢ ١ رصْ الراسل في حام ايي ابن نال • ٧ نندم؛يرح؛ ■ يرل( ثنا، ملام؛ م ا٠ 

التهذيبتوانظر الديتيء. ين وعالير ل. أحنال وكذلك لاا نال: ثوياير؟ من أيوملام ممع عل افالتر: 
)•ا/ا"ا<آ([.

]تقريب. ٠١٤٥منة مات ا ة الخاممجن ثتة، القارئ، اكامي، عمرر أيو الذماري: الخارث بن حص ي• 
)آ/أإ'آ(،رتهذيب)اا/-آا<ا([.

وتهذيب)ا/أ"ه"آ(، ]تقريب ابعة. أالمن ممول، امي، أبرنمرالنالأوزاعي؛ الأحق؛ مرّججة ف• 
يمن.هدونا ورد رعنا )٧٣ْ/٤([. 

صححوتد ا التدليس مثهة فانتقت يالتأحاوين.. هنا صرحا ُتال ان، ثيد ا لكنهّثقتان، رميوان؛ لوليد ا٠ 
.( ٠٣٢ رآ/ ابة ظلال عدافي الآ-نري إناد الازني 

.٨٢٢تقدمفيح: تخريجه: 
صاايم_اي.إمتاد٠ت ٠٨٢٥
الذهمر:قال بريدة، ابن عن درئ • الهدبي سم؛ ابد ملمة بن سالم يعو شة؛ مر سرأ ام يه: ف٠ 

واللاحمالنن ني كشر ابن الحاننل اممه علن نمس وند ١([. ١ ١ الاعتدال)آ/ ]ميزان ء •مجهول، 

.-٠١٤٥ّنت مات السائمة. من وبم، ربما ثقة المرتمر، العوذي، المكتب، ذكوان عوابن المعلم؛ ين ح٠ 
ُتهدبب)آ/هيا([.]تقريب)ا/ه؟ا(، 





الشض،عن/ مجالي، عن المريب، أبوإمحمامل حدسإ ئالت اJدل١،، العأيوب  ١٢٠١م/
لهفقال محمد، حوض من افه مقاه لا I فقال زياد، تابنآأ'آا عند رجل حلف ت محال 

لهأن يحدث نالك بن أنس هندا نعم، ت نال حوض؟ ونحمي ت زياد ناب 
٤٢ ٠رءلكمل وأنا حرضا لي •إن يقول; الله. رمول ممعنا ت فقال أنس فجاء حوضا، 

.ءله>ا

 ٢ ٧ A — دالت\ذوبير، عوم، بن حالد بن يزد حدسا ئالت اكروا؛ى، حمدتظ
عنعنيزيد؛نأ؛ىح_سب،/ الحارث، عنروبن عن ّندتاعجداممه؛نوم،، 

شىااوالذي ئال أنه، اطه.ؤ رسول عن ، مالك، بن أنس عن معد، بن ، ساذر 
دوني*.اخلجرام، إلي رولوا لأاخمضض'وجال،حمرآاإذاعرم/  ٣٨٠٩

 A ٢ A — نال الحلواني، يحين بن احمل حسدنناأبوجعفر I بنمحمد حدث
iJiJU،بن أش عن قتادة، عن هشام، عن تطن، أبر حدث ئال; الدولابي، المباح 

ينوكما الهوية، إلى صماء كما،؛ن حوضي: محن'١٠^٠، راط نال؛ غ، الله رسول أن 
)٣(ماةط،نسالأءل،)ن(.)٢(، «اسأ. را(في)ن(; 

للجمع.امم والقرط: • إذامدمتهم نروطا؛ وأناأنوطهم النوم، زلت، ت التهدم،بمال، : ٠ ا*اثنط ٠ )٤( 
.([ ٣٦٦مائة)دط()U/ العرب، ان ]ي

من)ط(.انطة ؛ •حتن• )٦( رشسان•. ت ر)ن( )٥( 
(.٥٩انفرالنهاية)؟/اجتذبواواشبنوا. ممعن. فاختلجوا؛ )٧(١ءلالخلحت 

.٨٢٢=كاتئالمتيح: 
٠٠ حن يإسادْ المغير ثي الطراتي •روا، وغال; مخصرأ. ٣( ٦ ٥ / ١ الجمع)• م الهٍثمي ذرا< ٌمبمه• 

.اّااهأ:حن.٨٢٧
لهصدوق يرني، وابن الخارمح، الأرل، وصوب المحري، نان-الكتدي بن"آومعد ٌمدت بن ٌئان ت ه م٠ 

([.٤٧١رآ/وتهذيب ، ٢(  ٨٧/ ]تتريب)١ حيب. آبي يزيدبن وهه انس ين روئ الخامة. من أزاد، 
(.٦ْ٨:٦٤٦/١١)اازjاقح أنى،ي عن العزيز، - ب طريق من نحو• الخارمح، دوئ ٌمبمه؛ 

صحح. ٨٢٨
.٦ ١ ٨ ت ح ني نندم الدمتواهي. م قام; م• 
الأهين.راص علن مات التاسا، صغار من ممة، المري، السلعي، تهلن بن الهيثم صروبن للمح،؛ بر ا٠ 

١([.١ ٤ ونهذيج،)ح/ ، ]تترببخ)آ/'٨( 
وميرح:(، ٢١٩.٢١٦.١٣٣واحدرم/(، رص٧٦٢ ١٩٩٣روا.أبوداودال٠لياليح: 
.٣٢٨/٢)٧١٤(،وايننيUممفياتح;٤٣٩/٢)٤٤٣•^شماجهح:

به.. نتادة. عن هثام حديث من جميعهم )ًيىآاا(:  ١٢•والنثورح؛ العث، ني والبيهقي (، ٢٢٩
•مْأ)اا/،آإ(.:النثاقح ني انس ين شهاب، ابن •لريق من الخادمح، نحو• ُدونح، 



iTAT/r

الاو؛اةوصانراا«.
/٢١  A ا، ٢ عمرل أيي ابن حدثنا ت 3ال يوصف، بن نارون أبوأحمد ءؤتمحدتظ /T ٦ ١ T١

د IV oiبن اض عبد عن الحوتى، عمران أبى عن العمى، الصمد عبد أبو / حدتنا ت ئال 
®والذيت نال الخوض؟ آنية ما اش، رسول يا ت نلت ت 3ال ذر، أبي عن الصامت، 

الم«ءت،نرى،؛،،، ٧١م وكواك؛ها، ايئناء فيرم عدد محن أك؛ر لأنم يده؛ نحيد لمس 
بعن،ا طوله، مثل عرضه يظمأ، لم منه فرب من الخة، من منابان نه يشخب الختة، سآلٍان 

انمسل،.من رأض الفن س ياضأ أثد ،اؤْ أقه، إلى عنازأ؛، 
تيال الواص3لى، الحميد عبد بن محمد بن القه عبد ،ّر أبو حذفنا س  ٠٨٣ / 
العمى،الصمد عبد بن العزيز صد حدسا • ئال الدورش، إبرامثم ثن يعقوب حدسا 

يات قلت دال1 ذر، أبى عن المات، بن اف عبد عن الخوني، عمران أبي عن 

الخوضاحادث في التحديات مد، ؛ي آو الناص اشًبعض : ( )مزأ٦٣ ijSMني الترطي تال )١( 
وذكرعديدة، مرات الحوصى هويحديث الني نحدث ؤإئما كذلك، وليس واختلاف، اصعلراب 

لأهلفيقول مواصعها، مسافات من تعرف كانت مما طاتفة لكل مخاهلبا الختلمة الألفاظ تلك فها 
يقدريالزمان،احرئ وتارة وهنكدا، عدن إلئ صنعاء س اليمن ولأهل وجرثا، اذدح ض ما * الشام 

بحبدلك فكان والزوايا، اّبموانب ٌتّع كتتر حوض أنه • القصرد والمن شهر، سّترة • فتقول 
ت]انفلر ه. ا ا أعالم واف يعرفونها، الش بالخهة قوم كل فخاطب الخهات. نالك يعرف ممن حضّره من 

.عند0 نفلر اّبمع هنذا فمي ([، ٤٨٠/١١)الغح 
ءالصب•.)مأ(فىرن(: ءصروء. )أ(فى)ط(: 

لهاحجر ابن الخاففل ضبط وتقدم ا غفلا ّتركها ٠ الأصل وفي • ءعنازا ت صيهلها )ط( ، )م( ، في)ن( )٤( 
.٨٢٢.(ح! لهلةونياليم_كمافىهاءش), 

الحجازآخر مي ت وقيل ا الشام يلي مما الأن( الأحمر )المحر القلزم بمحر ساحل ملن مجديتة ٠ وُأياةا' 
٠ذكرها تقدم الشام، وأول 

صحيح.إمذاد،ت ٠  ٩٨٢
،٤(  ٢٣/ )١ ]تترب المن. يعد مات اك1لة، من ثنة، المرى، الغنارى، انمامت: س الأه —، ٠٠ 

([.٢٦٤رتهو,ب)ْ/
منةمات التامعة، كثار من حافظ i ثتة العني، الصي. عبد بن اا*زءز مد هر اشم• الممد عجي م أ٠ 

([.٣٤٦رتيدب)أ/، ْ( ١ ' / ]تتريب)١ ذلك. بعد ؤيقال ١>•  ٨٧
الخالي.الحديث ممافي الدزرش يعقوب رتابعه • العدني معد هو صرت اض س ا٠ 

واحدفي d\^/\r) ١٥٩٤٩)اا/آ؛؛(،ح:  ١١٧١٧ا؛يش_ةفياكنفح: ابن روا، م.س• 
^حنال:(رف٦٣ر٤/•٢٤٤٠(،واكر٠انيح:١٧٩٨/٤ر٢٣••يمح:

١٣٧(،والهقيفياJعثواكورح;٣٣٤/٢)٧٢١كح:
■به • • الصدالعس تمم أبي ءدرض من جمتعيم ت ، ١ ٢ ٠ رص 

ّكابته ولخريجدت صحح. إمئاد•: -  ٨٣•



ع؛|ممربمي

/عددرا، أكثرس لأنته يده نحند؛ نفس ااواكى ثاو: الحوض؟ ماآنية اض، ورل 
يظمأ،لم فيها فرب س الحنة، آية من الماصقل*آا، الظاياء اليلة في ركراك؛ها المثناء نحرم 

منأشدياضآ مازه أقه، إلى عنانر'آ، مابعن حلوله، مقل عرضه الحة، من مزايان فيه يشخب 
اللن،وأ-طىسانمل».

 j/يعقوب حدثنا دالأ / سعيد، بن نية حدثنا دالأ اخبرنار؛،اميايى، س  ٨٣١؟"؛؛-
ٌهللْ،ينسدت رنم، خ سمعت ئال'•' حازم، أمح، عن - الرحخم، عد مح، اص 

وردمن اخوض، على نرطعم ررانا ت يمرل، س افه رمحول، محمت I يقول - الساعدي 
.أدأ؛(يفلمأ لم حرب ومن فرب، 

حدثناثاو: ثيبة، أبى بن عثمان حدسا ثاو: المزيابى، اخبرنا —  ٨٣٢/ "ا/مآ؟ا 
اأن ٠٠اف.: رّول، ئاو ثاو: ءنءبداف، وائل، أبى عن الأعمش، عن جرير، 
أحدثواما تدري لا إنك فيقال: علهم، ولأعين محكم، رجالأ فلأنازعى الخوض، على قرظكم 
بمدك،.

عنأتى، بن ماس عن محعيد، ين نتيبة حدثنا ئالإ الفريايى، ؤحاوتنا —  ٨٣٣

الهاش)٤(رالخدثالممدم)٣(اظر أاكحةد (: Y)_(j)امم.ن)ط(. )ا(»ءدد«: 
محذونتس)ط(.)ه(امهلا: ٠انأنا^. )٤(في)ن(: 

صحيح.إمثادءت -  ١٨٣
. ٣٧٧: نندمممة. الرجمن: ب ين بمغرب و٠ 

(،٣٣٩.٣٣٣)ه/ الثر ني واحد ٤(، ٤ ١ ؛/ )١ ١  ٤١٧١ الْقاح: يي ثسة أبي اين روا، دضجه: 
،٣( /  ١٣)٧ . ٥ . : اكنح رز ب. ئ _ ٤( ٦ ٤ ا/ )١ ٦  ٥٨٣: 1^-؛ ني صب ني والخاري 

قيفى٠J(،وا٣٤٥/٢)٧٤١(،واينأبيUممنياتح: ١٧٩٣/٢ر٢٢٩•وطمفيسئلح: 
أبيحديث من جميعّيم (I ١٧١/١٠النة)نرح في والغرتم، (، ١٢رم_،آ ١ ٤ ٣ ت ح والنور العث 

.إواد،:مح؛ح.٨٣٢
وني(، ٤٦٣ا/ )١  ٦٥٧٦راوخ1رىفىالرىذ،ح: (، ٤٠٥. ٤.٤٣٩ • .٦ ٤ • روا\أحد)ا/٢ ومدجا«: 

(،رابنشU٣فىاتح:١٧٩٦/٤)٢٢٩٧فىاسL٠لح:
٦٧٣  /Y( ٠٤٣ ٣ ٤ ٢  )١٧٦ ح: . ٣  /Y( ٥ ٤ )١( ٢ رص؛ ١ ٤ ١ والشورح: او_مئ، ني والسهقي ، ٣:

ب*•• • واتل أمح، حديث ص جبيم 
حن. ٨٣٣

•اكخ*ِج نب، كثا نثاع لبه ' ٨٠* ماح تقدم • رمم ر؟ا صدرقا، الرجممح،* ب م، الخلاء ت ب ٠ 
من١ إاخ ■ حومي. رحالاعن لادودل يد• مي والدي توله؛ ني مه الأحتر الخز_ء - الخاري رواء 

أمح،ُلريز، ص لم منحرم ولوكا  ٠٢ ٤٢رْ/  ٢٣٦٧ت اذاةح المرير؛»و، ام، ين نياد، بن، محمد ءلُض 
(.٢١٧/١)٢٤٧الهلهار؛ح:ني مرير؛ ابي عن حازم، 





ساوا1ث كناي اَ 

أسمعولم الخوض، يذكرون الناس أسمع كنت  '•يالت أنها، الٌص. ردج حلمة 
معتقتمثعلض، والخارية ذلك ا مزر١ بوما كان فلما ، اض.y رسول س ذلك 

دعاإنما ت مالت عني، استاحرى ت للجارية فقلت *، الناس! #أيها I يقول افه. رمول 
زطلكم ®إلي ت اف. رسول فقال الناس، س إني ت فقلت ، النساء ييع ولم الرحال 

هذا؟نم فامولت المال، اقبر تذب كما عني يثيب أحدكم يأت لا ذإ؛؛اي الخوض، على 
.محقا،، ^^ ١٠بمدك، أ-حدلوا تدري،ا لا إنك ذمالت 

فقال:الآصتنانى لإزآيم الحديث محنيا ذُتر^ا المابوري: كر أثو فال /  ١٢٦٦م
ُُ

•ترسى إلسا يه كعب ، حدساهادا 

-الحديث هندا وذكر - ٢ الزمحريرر إيراهم أوا وم«عت ث النسايوري أبوكر هال 
التدة«.أهل في )رهندا فقال: 

الوراق،الحس بن حماد حدثنا I يال ايوري، السكر أبو وحاو>تا؛ا ٠  ٨٣٦
أنهأبوالربتر أخرني دالن جريجرْ،، ابن أح-بردا ثالت أبوعاصم، أحبريال؛، ت محال 

لمفإن أيديكم، ي؛ن ®أنا؛رُمحا •' يقول ه النبي سممت، ت يقول اف عبد بن جابر ّمع 
الحديث./وذكر وهكة..« ص' ب؛ن  ١٠قدر وحوضي: الخوض، على فانا تحدوني ، ٠٨٢٨

امرا.\(في)م(،)ط(:
أذم،.آ(فى)م(،)ط(;

•U،y(T :)الزمري•._الأمل،)ن•
احا1ث•.)ط(; وني)م(، رانانا•، أ(فى)ل(ت 

ا-ميج•.ه(فى)م(،)ط(:

صحيح.إمحفاد•; -  ٨٣٦
تابمهجرج وابن • التدلس شهة نانطت ماع بالصح1 قد عهما ندلتن، وابرالزيم: ■صج ابن : ب٠ 

اينلب.ةفيالخعثاكار
،عشر؛ الخالين من ثتة، ، سامرا، تزيل المرى، اف مد ايو ، الأهتبي، الوراق ■،؛—<' ابن الحسن: بن اد مج٠ 

■وتهذيب)آ/٦([ ]تتريب)ا/أبمل(، هاتصنةتوصتونوهاتثن. 
يرفه'ولم 'رمذآ ٦ • ■ جرج ابن حدثتا نال؛ روع طريق س ( ٤٣٨ )■ا/ افد ني احمد روا، تخريجه: 

ندكر■ الزير أبو حدنتا نال: إسحاق ين زكريا احدتنا نال؛ روح طريق حن رالمغحت الخز، شى قي وروا، 
ابيءن عب بن موسن طرض من  ٢٣ ٠٨رآ/  ١٧٧ اثح: في عاصم ابي ابن وروا، مرفوعا•. نحو. 

عنهانال الرواية ومثذء الرثر ابي عن لهيعة، ابن طريق من التالي الحديث، في المنف وروا، . .• الزير. 
دجال،الوقوف ورجال لهيعة ابن الرنؤع اصنادء وفي ٠ ومرنوفا مرفوعا احد اررا• السع: قي الهيمي 

ٌتهباُرفلايطمعون ورواءباحتمالنوله: لهتعة ابن وفه مرفوعا، الأوسعل في اليراني وروا. المحح، 
([.٣٦٤/)•ا الزوامم. ]هجع اه. • اليزاركدللث، وروا، • المحح برجال 





-الله رحمه - مالك بن أنس إلئ ترون ألا الله• رحمه - المٍن ين *حمل• قال 
والعامة،الخاصة به يؤمن مما الحوض أن عنده كان إذ بالحوض؛ يشك ممن يتعجب 

ممنبالله فموذ حوصه.؟ من يشيهن أن - وجل عز الله. يالن العجائز حتئ 
اللهأعهلاْ الذي بالحوض التمنديق من اه ذكرنوفيما به، ويكدب بالحوض يؤمن لا 

iflT.W  - الإكثار عن كفاية محمدأ. نبينا . وجل عر ./
أولأممه والحمد ومنه، افه بحمد الشريعة كتاب من التاسع الخزء تم ؛٠ /  ١٢٦٩*ا/

وسالموآله البي محمد سيدنا رسوله علن الله وصش وباطنا، وظاهرأ وآحرأ، 
.اائئة٠، وبه تعالئ، اممه ماء إن الكتاب العاشرمن الحزء يتلوْ تسليما، 

ءرء ء 

الجزءأول التاسع، الجزء ءآحر )ٍد(: ، ولي)م( )ط(. ، من)م( ساقط النجتن بض ما ص(: - )٠ 
.العاشرء 









ررأممرونذزأوك"سهياو: اض.، رمول عن هريرة، أبي عن اينحجيرْرا؛؛ 
ئاو:أعلم. ورسوله اش ثاثوا: ، اكظك؟« U [؟ ١٢٤]طه: ه محنكا •نعيته ك  ٥٥ؤ الأيل: 

أتدرونوتسعوننسأ، ]تسع[لى عليع لمطط إنه يده، واثاذينمي نره، ^في ١٥١)رعذاب 
ويحدثونهويلنعونه، جسمه، ضمحون أرؤس، سعة حة  ٠٣حان،!وتسعون مع اكعن؟ محا 

إلى/يوماكا.ة((رم./م،يأا
َ.ُِيَِِ َِْ ِصب'ط ٣٠٨ تقالا شيبة، أبى ابنا وعثمان بكر أبو حدتنا I نال الفريابئر، ؤحذثنا  ٠٨٤١

أبادراجا ممت ئال أيوب، أُي بن سعيد عن الممرئ، الرحمن أبوعبد حدثنا 
َِ ِ هََْ 

قالت يقول يبمجه الخيري سعيد أيا سمعت ت ينول الهيثم أبا سمعت ت يقول السمح 
حتىوتالدض، تنهشه تنينا / ا وتذونر٤ سعة فره في الكافر على ررتملط I الثه رسول  ١٢٧٠م/

,خضراءء/ اتيتت محا الأرض على أ٠فخر٥، محها ئتا ولوأن الماعة، تقوم بمما/ن 
]حدذا[ر٦،،; Jliشيبة، أبي بن عثمان حدثثا الفريايي، ؤحذنما —  ٨٤٢

.التسعةأات )ن( الأصل، )آ(فى . الرحمننء عبد ارواصمه ت ؤيادة )ط( في )١( 
الدنياالحياة فى العيشة ذلك ومن ذلك؛ غير مسيرها فى ذكر وتد الضنك، العيشة تفاصير أحد هنل.ا )٣( 

لضلاله،حرج صدره بل لمدره، انش-رح ولا له، ءلمّأننة فلا الديا، في ءاي ت كثير ابن نال كما 
لشنا إلئ خلص لم ما قالبه قاف ، شاء حين، ومكن ثاء، ما وأكل شاء ما ولبى ، ءu٠ر٥ تعم ؤإن 

لاكمسرايبنهء صنم، فهنذامن يتردد ئيه فى فلايزال وشك، وحيرة نلهم، ش نهر والهدئ 
العملدينار; بن وماللد وعكرمة الضحاك وعن ، الشماء اثها عباس ابن ص وروي ([. ٣١٦)ه/

ه.نفالر-؛ع . الخيبثإ. والرزق اليئ 
)آ(ّاقلةسالآصل،)ن(.)ه(فىرم(،)ْل(:ءمح«. >اتمن«. )أ(في)م(:

حن.إئاد،ت  ٠٨٤٠

■٦٢٤■ماح تميم ■ الهتثم أمح، لألهام، هاصممت؛ ددرا؛بم لراج- • ب ٠ 
التقدم.الحدين، في شاهد وله التخريج. في كما - وغيره ااترءال.ى عند متاع له لكن - ثقات رجاله وبقية 

٣صجحه»الوارد«ح: في حئان وابن (، ٢٣٨)آ/ ٢٨١٨الرناسح: في سه في الدارمل رواه ديريجه: 
ءلريق•آ؛أ)؛/ا'مآ(ٌن الضُذيح: ورواء ■ به • • ايوب، ابي بن معيد طريق من كلاهم-ا • ١( لم،آاُ 
نذكرحديثامعيد. ابي عن غنة، عن ، الوليدبن اه حدئناهمتي فال،: معدالعدني، بن القاسم 
ورواء• الوجه، •اّندا من إلا نعرفه لا غريتح احن ت وقال • فيكره . ثنيتا. ممن له اض ؤيقيض وفيه! طويلا 

اليدفي يوطي الُءزاء • معيد أبي م، حازم، أبي طريق من ٢( ^١٢ / ١ )٦ ير التغني اليري جرير ابن 
وئقءند كلام وفيه دراج وفته مرتوقا، يعلن وابر أحمد •رواه الهيثمي: وفال )ه/'ا'آ(إاناويهتي. 

.([ ٥٥الزوائد)آ/]مجمع 
.إمحنادم > ٨٤١

=زمن مات الثاكة.، كبار من باتفاق، ثقة ت الحاريي الثعثاء أبو حثظالة، بن أصري بن سليم اكع؛اءت"هو م أ٠ 



عائثةعن مروق، عن ، ٢١١]عنأمحه[، الشحاء أبي بن أشعث عن أبوالاحوص، 
ثبتا؟المر عذاب قي يذكر  ٠٢٢عتيهلمت فقالت علي يهودية د->لتا ت الت ي، 

غاواأسالض.مصءذابمنف، / مالت: وماعذابالشر؟ فقالتلها: 
منيتعوذ سمعته إلا بلل صلاة صلئ ®فما ماتت: ، حق* المر #عذاب فقال: المر؟ 
المر*.عذاب 

٤٣  A — جريرحدثنا مال: سة، ش ض عثمان حدسا يال* المويابي، حار،تتا
عليدخلت مالت: j؛s؛؛، ءنءانش-ة ررق، معن وال، عنأبي صور، عن 

مY/ ١ ٢ في يعذبون القبور أهل إن فقالتا: الدينة، يهود عجائز من عجوزان أو/ عجوز، 
*ا/د ٠٩يارمول له: فقلت ، اش./ رمرل ودخل فكذبتهمافخرجتا، مالت: نورهم، 

يعذبونالقبور أهل أن فزعمتا علي، دخلتا المدينة يهود عجانز من عجوزين إن الأنه، 
رأسهءفما ياك: ، كلها، الهائم سعه عذابا إلهم؛عذبون اصدقا، فقال: نورهم، في 

القبر،.عذاب من تعوذ إلا صلاة في ذللت، بعد 

؛عن معرنة •ين' أوأن • واليهقي لم وعالخاركا من وأكملناعا المخ، جمح من ماثطة )١( 
الثماء.ايي عن ا أشعث عن ت الصواب فيكون 

»س0أ.):ل(فى)م(،)ط(:

وتهو.ب)؛/ه1ا([.(، ٣٢•]م.ب)ا/ =الخجاج. 
،( ٧٩/ ]مريب)١ ،ر. ١ ٢ ه منة عات ادصة، ايمحن ثمة، الكرثي، المحاريي الثعثاء ايي اين اثمث،: بمه ا٠ 

وتهل.برا/هْآ([.
عاتثة:عن ^^، ثلاث المش، ذكرله الخاويث، عأذالخريجه؛ 

،٢( ' • )ص  ١٤١١ح! عده ني اليالي ؛ روا• ءال؛ا. ص مروق، ص أيه، ص اثمث،، ءلريق الأولى؛ 
٠٨٦ال—اجدح; في لم وس(، ٢٣٢)م/  ١٣٧٢الجاتزح: ني والمغاري (، ١٧٤)آ/د واح

.١( ١ رص٠ الاعتماد في والمهتي ، ٤( ١ ١ / ١ ر
نيوالخاري ، ( ٣٨٣المنمح)آ/ في ثية ابي اين روا•: ءاد؛ا. عن مررق، ص والل، أم ضق اكايا: 

والم_انيفيالخغاتز(، ٤١١)\/ ٠٨٦اومفيالماجدح: ُم(، ١٧٤ا/ )١  ٦٣٦٦اكءراتح: 
)؛/ْ'ا(،وهماوافيناحدفيانةح:آ'؛ا)آ/آآ0د

راحميفىافد(، ١٨٨. ١٨٧/١•اللأ،فىالرطأ)روا0: صرأصءال؛ا. ص ّعد، ان شميقحى ال؛اكل: 
وسويني ١٥٣٠و\ذد\وس'تي\فلأأح: (، ٣٠٤ ١٣٤٠، ٢٧١، ٢٤٨، ٢٣٨، ٨٩٨)

مختصرا(، ١٦٢ )A ٩ • ٣ اوك_رإ،ح; ني لم ْ(.•خممرا.ر٣٨/٢ُ)١ • ٤ ٩ ح: الكرف، 
(.٢٧0.٢٧٤/٨فيالأتُاذةر

عالثة.عن الاعري، مد عمروين ين مد من»لرض ٨( ١ را"/ احد روا• رالخديث، 
آثما.نندم تخريجه؛ • صحتح -إمثادء؛ ٨٤٣



تمال ، ٢١حسابأبن عبيد بن محمد حدث ت يال الفريايير، حذثغا —  ٨٤٤
؛J^j- عاتنة عن تعمرة[أأ،، عن سمد، بن يحيئ حدثنا 3الت زيد، بن حماد حدثنا 

المر*،،عذاب من ١* اش أعاذل؛، ! ، llJl_بشيء لها فأمرين، عليها دحالت، يهودية أن 
مدخلأخره. ش ومالت، الكون، حديث فلكر٠ت، المر عذاب من اف، أوأعادكم 

فثة]مئل[ل؛، فوركم م هتتون أريتكمأ"آا ®إلي ت وهويهول، ه اف رسول علي 
سبك رأعوذ اقبر، عذاب س بك اعوذ إني *اللهم يقول: وسمعته يانت،: اك"بمالاا، 

اكار(.عذاب 

Ir سا دال: _وحآوقظاميانى، . ٨٤٥ ١٢٧٨Jثن١ مال: سعيد، بن ننمة حاJإسماءيل/ حا
عنوهوحميدبزطزحان، نية، مال الهلويل، حني أبي بن حمد عن ابزجنمر، 

صوتامع فالنجار، بني حوائط من حامملآ دخل اف. رمرل أن ماللئج: ين أنس 
،ر؛ازلل؛، مالحاهالية، في : فقالوا، اقر؟* هذا صاحب لبن *محي فقال: قبر، من 

اقرا.عذاب يسمعكم أن تهالي الله لاتدالواادءورت، *لولاأن فقال: 
أخبروالْامال: حاJثناإسمحاقبنراهويه، مال: حسذ'شئاميايي، — ٨٤٦

الحثابأ.ت في)ن( )١( 
الوافيانمواب وم فى)ط( ا كإلن; فى)م( وصمت . ارءروة٠ )ن(; )آ(فيالآصلإ 

-مزية اف عيا • الرحمن مد بت درءغرْ - التخرج كاش - ا ومرهلم لمك، الخي ني لما 
^١^٢.ءا*ث، ص الزير.يروي وعوابن 

ارابمكم،.)ط(: )ُاا(في)م(، )ط(• من)م(، ماب؛نالجمتضّانط )*-*(: 
«سم«.)ه(في)ن(: الدبنال،. •كنمة لم: موفي رم(. رن(، رأ(ّاةلأ.نالأصل، 

صحيحإمحتادأت  ٠٨!،
ماتتالثالة، من ثقة، عاتثة، عن أكثرت الدنية، الآصارية، ذرارة؛ ين معد ين ارجمن بد بمن رة غ٠ 

([٤٣٨أ/)٢ وتهذيب (، a*u/t)]تتريب ٠ الخماعة لها روئ يعدها، ت ؤيقال الآتة، نيل 

*٨٤٢ٌمهجهُنمفىح* 
صحح.إمتادأت -  ٠٨٤

.^، ٧١الخدث في ا كثابت -امه عن . ٣٥٤ممدم»يح: مدلس. ■نننسامت:ئ، : ب٠ 
•التخرج في ونتاد؛كما 

.م١ ٨٨ت زح ذم نت. سt خقرت ين منامل إ٠ 
-آ،ا)آ/¥بمه(،واباتيتيالح1وركفيكح:

^ص:أخيصبمآا(،رابوىفىهمحك)ه/هآ،(.
عناك.وتخريجه طولا، انس عن ثادء، طريق محن  ٨٥٧: فيح عندالمنف ومأتي 

=.إساد»:جمن.  ٨٤٦



أن• أنى عن ا، عزيابتل١ سلمة، بن حماد حددنا ثاو■. إسماعيل، بن المؤمل 
طا"ا/ ■ أصوات مع فشهباء، منة/ وهوعلن اشجار، لجض حائط مرعلن اض.ؤ رسول 

اك.غزلآلت لا-دانوا ءلولأأن اضه; فقال,؛نول مورهم، ]قومبمدبونفي 
النوء.عذاب أن؛بمسكم وجل. 
 ٤ ٧ A _ ١٢٧٩■ا/وكيع حدثنا/ ئال! شيبة، أبي بن حدثناعثمان ئال؛ تناالفريايي، حاو

عزأييالراء، عن عنأيه، جمممة، أبي بن عون عن ثب، عن الجراح، ابن 
الهولأصوات ءهذْ ت فقال ، الثمس بت غر حن اتا أصم سمم ,. النء أن I ب أس 

قب'منورهاؤ
جريرحدثنا ت مال شيبة، أبى بن عثمان حدتنا ت مال —وحءدمحاالخزياني،  ٨٤٨

•الناتئ•.ت نيادة في)ط( )١( 

تقدم.كا •نابع لممه ؛ ١٩٢ت ح في نندم • الخغظ صئ صدرق، وعر اعامل؛ ين النوتل ت ب ٠ 
أنغأ.الذكور الحديث قي تقدم ديريجع؛ 

٠صحح إمئاده؛ -  ٧٨٤
٩(،• )آ/ ]تنرب ،;. ١١٦نة مات عن ثمة، اتكرني، ال-رايي؛ لجية أبي 'ين ٠>؛>، ■' ب ٠ 

([.١٧٠رتهنب)ا//
.- ٤٠٧ نة مات ، عنا وصحب ، معروف صحابي 4 يكنتته مشهور الأهت عيد ين ومب جحنة أم ُءت ا٠ 

ض)اا/(آا([اوضاالإمادب*لأممساساةا
٢٨٦٩ومنةنب,بماح: اومنيا.بمة وء)'آ/ا؛آ(، \ rU0ابائزج: ني ال-خارى رواء دد0،بمه؛ 

 /U ••آ/آهْ.-ابم0<: ١٤.٨رمد\أهينستي\نح: اإيفيالخنام0/آ>ا(، وال(، ٢٢(
•ب • ■ ثب س جبهم 

,صحيح إمحسادءت  ٠٨٤٨
.بعده وما التالي الحديث في كما متاع لكنه • ارمحام له ، حاقني ثقة، ئمان؛ ع• 

Iعباص ابن عن ؤترق ارع المسف له ذكر الحديث هتذا تخربمبمت 
الختامني السالي رواْ ءناينماس.ُعوث.ا.ّ مجاعد، عن مصور، عن رم، جيئق الأولى؛ 

وهوالحديثعباص، ابن عن مجاهد، عن والاعس، متمور، حدثنا ■ ال؛هئتي،هاله زياد ضق اكانجة؛ 

وهرعباس. ابن عن ءلاوس، عن مجاسآ، سّعت، نال،؛ الأعمش، حدثتا ؛ يال، ءلر؛قركتع، الشاكة؛ 
اكالث،.الحديث 

والوابمل:سءر«.
راسفياك)ا/0أآ(،ُالدارني(، ٣٧٧-٧ْ/١•١، ،١٢٢/١ث،)

ُ،_المنيالأهارةح:)م/أآآ(،  ١٣٦١وروا.المنادمح،نيالحتامح: ْ؛¥)ا/،ها(. فياس٠ارةح: 
والتار•١(ٌختمرآ، ٢/١•٧)والتر٠الىح: ٤(، • ١; وايوداودفيالألهارة)صل (، ٢٤•)ا/  ٢٩٢

امح،م، طدنءأحرئ س وورداد-بث، الطهار؛ح:ي،'ا)ا/ْأا(. م ماجه وابن (، ١ ٠ ٦ )؛/ الختام ني 
صامح،نمُُجابررام،بجةُأمح،صرضعم■*;!ر؛، 



اغرسول مر ، »إإئ؛ عاص ابن عن مجاهد، عن منصور، عن ، الحميد عبد ابن 
فورهما،قي يعدبان إنافن صوت فمع الدينة، أو مكة حيطان / من بحائط ه  ٤٨٤

الأحدهما كان »شرا،، نإئاو: كر((، في مذيان ومحا ءبمذبان، اض.: رمول فقال 
كرفن،فكرها بجريدة، / دعا ثم باكمٍمةاا، بمشي الأخر وكان وله، س يسوه /  ٥٨٤٠

ءلخله٠ محال هدا؟ فعلت لم اض، رمحول يا I فقيل كرة، منهما ا هميرر كل علئ ورصع 
.، مسا(١١٣أن أوإلى سا، لم  ١٠عنهما يخمف 

بنزياد حدثنا I مال صاعد، بن محمد بن يحين محمد أبو ؤحذفغا — ٨٤١
منمورحدثنا د-الت البكانى، اض عبد بن زياد / حدثنا دالت اللومي، أيوب  ٢٨١٣

حيطانمن الض.بحاممل مر ئاول؛،: ابنعباس، عن مجاهد، عن والأعمش، 
نيررنذبان ؛ الني فقال يعذبان، رجلان فيهما بقبرين هو فإذا مكة، أو المدينة 

ثمبالت٠يمةاا، يمشي الآّم وكان منم' س يسنزه لا كان أحدهما إن بلى، هال؛ ثم غم'يٍر، 
لمت الناس فقال واحدأ، فبر كل علن فجعل لمته؛اثنن، ، عميا® "أروني ت ال ن

لمرْ، ١٠أو هكذا، داما  ١٠عذابهما س يخفف ارنمله فقال: اف؟ رسول يا هندا فعلت 
سا«./^ ٨١١

حدثناوععقال! شيبة، أنجر ين أبوبكر حدثنا مال! —وحذ'تتاالفرياي، ٨٥٠
عنرتلماوس، عن يحدث نجاهدأ محمعت مال! الأعمش، حدثا مال! الحراح، ابنر
ييبمديان وما لعذيان »إرهما فقال: مثرينر عبير اض. رسول مر مال; عثاس، ا؛را 

أءالنذركل«.)أآ(في)ط(:ٍ )ا(«بالي،«:امم.ن)ط(. 
٠عنه الله رصي - جابر حديث طرق يعص قي جاء ما ذلك علن يدل، ، التي. خصوصيات من هندا ( ٣) 

فينال . العودان دام ما عنهما ذلك يرغ ان ثغاعش ءخأجست ^^^ ٥١١صاجي في 
هدا،إلئ ذهبوا وأراهم ٠ موتاهم قبور في الخوصن تفرش البلدان من كثير في أرالعامة الن؛ معالم 
للمنذريداود أيي مختمر هامش علن العالم انظر . اعلمء راقه وجه، ذلك محن تعاطوه لما وليس 

القس.حاعد ومحمد شاكر، أحمد ت تحقيق )ا/يآآ(، 
ءلأولمساأ.)ه(فى)ط(:»نكررةأ. )ة(نى)م(;

صحح.امتاد•! ■ ٨٤٩
وفيالنازي، في ثت صدوق، الكوفي، محمد أبو القار ايناللإر(الُاٌريا ١^ عيد بن ن،اد ت ته ف٠ 

فيجرير تابعه لكن ([. ٣٧٥)م/ وتهذيب (ا ٢٦٨/١]تقريب)التامة. محن لض، إمحاق ابن غير عن حديثه 
غيرهما.التالي الحديث في وركح القدم، الحديث 

آنفا.^^^مفىالحديثادلضر 
.٨ ٤ ٨ رح! تقدم ت تخريجه صحيح. إسادءت - ٨ ه ٠ 



دعاراثم ، بوله، من ن٠تز٠ل١، لا فكان t|؟-،_; راما ياكبة، بمشي فكان اح،وع*ا; ا،ا كيم، 
الحديث.وذكر  ٠٠• • رطب يب بع

م/آحآا/ دووي' النس بن النننن حدثااهد-وهممحاينصاءال، 
: JIjأ-مح1نوار^أبرناون، ثالوا: أيوب، بن وزياد هو'وتي' إئرامم بن ييخوب 

الأعمش.حدثنا 

وأبوحرير حدثنا ت نال القطان، مؤمن بن يرمق وحدثنا I صاعد ابن نال 
مجاهدا>ّمارت ت ئال الأعمش، حدثنا نال! مناوةوومع.واسلزكح-، 

*الهنافقال: نبرين علن ث. الض مر ئال: نحاس، ابن عن يحدثعنطاوس، 
بطوله.الحديث وذكر فيكر.•٠، وطبمديان لدان، 

يحينحدثنا I ثال راهريه، س إسحاق حدثنا يال! اكرياش، —ؤحذيتا ٨٥٢
١٢٨٢^ءنأبي، صالح،/ أس عن عزالأغض، ■خاأ'بوءواةر؛،، ئال: ا؛نننادلم، 

د؟أم املا١•/ م المر عذاب ااأك؛ر ت مال أنه، ه الني عن هريرة، 
لألأ:ت، آش ا؛نا وءئمان بكر أم توئ قال: •ا0ة-يخومحاامني، 

عنصالح، أيي عن الأعمش، عن أبوعواتة، حدثنا يال! منلم، بن عمان حدسا 
ءحدتاه.)ط(: رآآ(في)م(، . »ايمْاارط(: )ا(في)م(، 

ءإنناقء.ااناد،<كاوة: : )''آ(ش)م(ءالنكاوة 
.اف عيد بن الوصاح ءأيوعواتة ت نميرين جملة )ط( في ( ٤ ) 

.٨٤٨;فيح تقدم دتمبمجه• • صحح إّثادءت  ٠٨٠١
صمح.إمثادءت  ٠٨٠٢
صغارمن ثقة، حسأ؛يءرانة، المرى، مرلامحم، ، الشساني نياد أبي ابن حمادت ؛ن ^^٠١ ،٠ 

رتهدب)اا/ا،ا،ا([.]همب)آ/أ؛ما(، ه. u٢١٥تصةاكاسة، 
طرشن;له الث ذكر ٌربمبمت  \(yo/\)ri\راين.ا.بمفيصةح: سا.ررا،: >ضيصست الأود: 

.٣( ١ ٠ / ١ )  ٠٢٨ ال؛ليلح؛ إرواء في الألباني وصححه • شاهدء وله صحح *أمنائه الزوائد؛ في دفالل 
واحدر، ١( ٢ ٢ / الخنس)١ ني تسث ابي ائوكربن روا•: • ومواكالي طم، س ءذان ، So*؛ال؛ابات 

اكخنولأامف٠شرط طن •صمح والحاكممافدرك)ا/جما(وئل: (، ٣٨٩، ٣٨٨افد)آ/
■اليمي ووانقه • يخرجا•' ولم ملة ل* 
صحح.إعةاد،ت  ٠٨٠٣
الذكورالحدث في حماد بن يحين وتابعه فيحتْبم؛، نندم ومحم. ربما ثت، ثقة، صيم؛ ين همغان و٠ 

اتنا.

السابق.الحديث في تقدم صجه: 



راأكترءذابالإرفياملؤئال؛ ه، الني عن ض"'إ أبي 
حدثنامال؛ العكبري، يرح بن صالح بن يحد جعفر أبر حسذمنالاا س  ٨٥٤

عبيدةأيى أوعن ، البراء عن إسحاق، أبى عن شريك، حدثنا يال السري، بن هناد 
سهم.>وبمفهالأ'ئر اب الخذ دون ■^؛ ٥١١١الخذاب نن ؤوكذبمئهم يبؤِ: فىملاض.ءز 

»ءدابالمر«لأا.ئاو: [، ٢١لالبمدْ: 
•ندتنائاو: ندتاننادلْ،، ئاو: ذقآأيضأ، _لمkOOا^٢ ١٢

عنرادانفىةوله-عروجل-ت،، ٦٧عنأثيءنالعلأء؛نهمدامبم، وكح، 
.اكرء راعذاب : قاو ، [  ٤٧اكلور: .ه] ذلك..دون ءن«ابا ظلنوا للذين إن وؤ 

أبوحدثنا ئال السري، بن هئاد حدسا يال؛ ذرح، ابن س A 0 ٦ /  ١٢٨٠م/

رجعةولا ملاكهم، عن ؛ ي*~ي، يرجمنه الأية ذيل ذلك علن ؛"ّ، نظر' ير التف)آ(نيعندا 
.أعلم واش القبر، لحول يعد 

كررلكدقرلت٠٠.٠وتالفىالها٠ست مرتثن• مكرر الأثر هذا ؛ )م( في )٣( 
أالري«.)ط(زأ1دة: )ه(فى)م(، ءاخره. )ط(; )؛(في)م(، 

الترجمة.انظر ءابوكرمهء' ت معان وابن حام أيي عندي ، ٦١

iفف ف امئاد،ت -  ٨٠.

.هتا عنعن وقد الد-لين، من الثالثة ا،لرسة من الحافظ وعده باخرة، اختتلط عابد، ثقة، إمح-حاقات أم ت يه ف• 
اُّ؛*منيح*

.١٤٧فيح• تقدم • ممرايخطئ صدرق، خريك؛ ت أيضا فيه ر• 
ءأخرجهسفيالدناكرر)^ههه(وتال: (. ٢٠٦/٤سمأبونممفى٦تجةرتخريجه: 

.١([ ١ ٠ آ/ ]التمر)١ مجاهد. عن جرير ابن وذكر• محيدهء. آبي عن هناد، 
.مدهسع ائاد،ث ا،،m ر  صيف.إمادو:  ٨٠٠ .صعيى ٠ / 

أبيسمعت الكرم، ب ين العلاء محه درئ زاذان، عن اروئ حام: ابي ابن ذالا الكندي: ام : ب٠ 
وافJدل]الخرع لأأءالمأحدآنماْء. ت ينول زرهمة أبا ممعت نال: الرحمنن عيد حدثنا ذلك، يمول 
تعديلا.ولا جرحا فيه يذكروا ولم ([. ٧٢٢)t/التاريخ وكتابه معثن ين يحنن • وانظر ، ( ١٤٣ )ه/ 

حدودفي ارمات *. الذمي تال السادسة، من عابد، ثقة، ا الكوفي أبوعون الياس؛ امكإ مد س لخلاء ا• 
([.١٨٨وتهذيب)a/لتقريب)آ/مبم(، الخبمسقنومجاتهء. 

منشيعية، وب صدوقيرصل، أيضا، اش عبر أبا ؤيكمنر: فهوأبوعمرواممديالراز، زاذان: مسا أ٠ 
([.٣٠٢/٣وت٠ذيب)]تقرب)ا/^هأ(، ^٠ ٨٢سنة زن الثانية، 

نيالثوطي وذكرْ • به ٠ - وكح طرثق (من ٦١٤/٢)١٤٥٩:اتح في احمد بن اف تمد روا• دمهجه: 
عذابإبان في الييهقي ورواْ وتدوردعنابنتماصطهُ• اآخرجههن١د، ت وتال ( ٦٣٦/٧اiتثور)الدر 

٠٦٠القبرح؛ 
=حن. -إسادء؛  ٨٠٦



عليلحل محالت؛ مثر، أم عن عزجابر، سميان، عنأبي عزالاغض، معاوية، 
مآ/ ١ t ماتوا قد / منهم، قبور فيه الجار، بتي ، حواJطر١ من حائط في وأنا اض.، رسول 

ئالت;، المر« عذاب من باممه رراممذوا وهويقول: فخرج، محاك: الحاهلية، في 
•ايهائم® تسمعه عذايا رالعم، ت قال ثبورهم؟ في لعدبون ؤإنهم اممه، رسول يا فقلت؛ 

١٢٨٦م/الويد حدثنا / 3الت صالح، بن صموان حدثنا ئال! المريايب، حاوتتا —  ٨٥٧
يال؛/ءنأش؛نمالك، قادة، عن دش، بن ض حدثا قال؛ ابزمبم،/ 

القجرر؟اا،هذه ررلن 1 فقال مدعورأ، فخرج الجار، لبني نخلا النه رسول لحل 
سأن؛جمركم - رجل عز - رئمحإ راسلوا ت الله. رسول فقال مثرين، لقوم ت فقالوا 
أنوجل. عز - الله لسألت لاتدافوا أن أتخوف أني لولا يده تمي فوالذي المر، عذاب 

قديدملك عليه دخل أصحابه، صه وهرى حفرته، دخل إذا الرجل إن المر، عذاب يسعكم 
رحلهالله أعد كتتؤ قفول: ا،لومن فأما تمد؟ كت، ما له: نمول فره، سه،ي الاههار، 

اقلتعن)ط(.)١(أمنحواط*: 

جابرعن شان أبي لآٌووث شعية؛ تال .  ١٧٣ فىح؛ تقدم • صدوق ، ٧^ بن طالحة مغان• أم ب: ٠  ~
١([.• ■ لابنايىحام)ص اراسل ٠]انظر: • ■ إنعا*وصعقة 

تقدمغيره. حدث في يهم وتل الأعمش، لحدث الناس أحفظ ثقة، الضرير■ حازم بن محمد ت سماوين م أ٠ 
الأعمش.حديث وهدا . ٢٩٠٢زح: 

محثهررة.صحابة، صخر، بن صيقى ست حهبة اصمها يمال: حارتآ، بن زيد امرأ؛ اريأ، الأمّضر: م أ٠ 

عاصمايي وابن ، ٢٣٦٢الندرآ/ مح، واحد ، ٢٣٧٠- ٣٧٤)آ/ الث في نية ابي ابن رواء 
طريقحميعهممن : ٢( • • رص  ٢٨٧أموارداح: ّحيحه في حنان وابن (، ٤٢٤رآ/ ٨٧٥الناح: في 

وقال(. T٥٦/ )الجمع ١ الصحيح، رجال ورجاله أحسمي أرواه وقال: الهيثمي وذكره • به • • معاوية 
.سالةاكومحيحةح؛الالواننلر: ، ٤( ٢ ٤ أ/ الحنة) ]رياض ملم* ثرط علن ٌُح صءامناده الألباني؛ 

.سم،:حن٨٠٧ّ
،د.١ ٦ ٦ صة مجان السابعة، س ّ ضعيف القدس، بيت نم ، المر؛ نزل الدوّم؛ دنلج بن حني يه؛ ف٠ 

وأبيأحمد عند كما وصعيد الم، معند شعة تابعه قد أقه إلا ([. ١٥٨م/ رتهديص،) (، ٢٢٧/١]تقريب،)
ا-إكرياض ]انغلر؛ ١ أجيدء الصنف؛ إمتاد عن الألباني الثيح قال ولدللئ، التخرج. انفلر: داود. 

>أ/آا؛([.
ّقدمجإحاباكحديث، لكهما وعما.دلنان مالح: بن رمغران سلم، بن الولد فيه: و٠ 

مختمرا٠انس نعيمهاح:خآ"مأر؛/**آآ(منءلريققتادة،ءن وصغة الحة في لم مروا. ٌمهجهت 
النة)مونفي وأبوداود (، ٥٩٩)أ/ ١٤٢٧س»لريفهح: النتة في وابنه ٠ ( ٢٣٣)م د احورواه 

وتقدمنحو.. به . ١ قتادة عن حدثتامعيد، قال: يياء، بن الوعاب - عبع طريق س جميعهم 
بعوه.رما  ٨٤٥ت هماح مختمرا نحو• 



—عصي

فيءعن ياله فا ورموله، الله مد فقول: نخمد؟ في شرل U نغرل: له، فريك لا 
عدوك،وعميت ربك فأطت لك، هذاكان فقول: اكار، س ضده إلى بع فهللق غرهارا،، 

فيك وئوّء أهلي' أبشر دعوتي فتمووت لك، هذا / فيمووت ابنة س ئرك إر به يطلق ثم  ١٢٨٧٣
سله: قفول فحلمه، الانتهار قديد علك علته فيدخل الكافر وأعا ذراعا. ب،ونل'اا فأرْلآا 

فيثقول فا له: فقول تلت، ولا دريت لا فيقول: أدري، لا قفول: تمد؟ كنت ومحا ربك؟ 
فيميحأذنه، حديد؛؛ن س بمطزاق فيربه يقولوزأن. الناس أسمع كنت قفول؛ نخمد؟ 

له:وفالرْ؛ الث، س صزله إلى به يتهللق ثم القفتن، إلا الأرض في م صرم يسمع صيحة 
منزله ٠١إلى به ويهللق وندامة، حمرة فيزداد عدولث، وامحنمت ربك، نميت منزلك، هدارا"؛ 
._،J،،« وراء من أضلاعه نختلف حى نره عليه نديي كلاهما، فٍراهما النار، من*ا 

لقد، الآحاديث، بهندْ كدب من حال أسوأ ما الله: رحمه - النمين بن منمي قال 
اوخرخري'. صلصلألأببJأ، 

_اب٧١ ١٢٨٨^
وات5يرمنكر اءلة بمواشتديق الإبمان ذكر 

حدثنائال: القواريرى، عمر بن اش صيد حدسأ مال؛ عهع--حودظالفريانى، 
عن،ب، أنح، مح، سمد عن إسحاق، بن التح،ش عبد حدقا ثال؛ ؛زيد:>،زر؛ع، 

أسودانملكان أتاه الإنسان. أر . أحدكم ير ررإذا اض.; رسول ئال ت ئال هريرة، أبي 
الرجل؟هدا في هول كت ما له؛ مقولان التكتر، وللاخرت الكر، لأحدهما: بمال أزرقان، 

الله،إلا لا؛له أن أفهم قال:هوءداالهور،نواه، مزمنا، كان فإن يتول، فهوق١للuكان 
فرهفي له بمسح ثم ذلك، هول أنك لعلم كنا إن فيقولان: ؛، ^٥١١٧رمول نخمدأ وأن 

»-سمن•.)•ا(في)ن(:أفىنرْأ. )آ(في)م(،)ط(:أءٍرماأ. )ا(فى)م(،)ط(؛
•،ندالكن•.)ط(: )ا-(نى)م(، •ذمل،ل<•. )ط(: )ه(فى)م(، »غأمل،«. )إ(فى)ط(زادة: 

ررسرله•.ء_وْ محمدا ءوأل )حل(: ، ش)م( )٧( • )ط( ، من)م( مانط الجتن بض ما : .٠( )٠ 

حس.-اسادء: ٨٠٨
■٨ ٤ م،ح؛ نندم ■ رى;النيئ صدرق م، الرجم>ه ب ؛ ب٠ 

التالي.الحدث في آنس، حدث من شاميصحح له رالحل.ث 
واينابيuممفىات•ءنضب«، \لأ'\)م1\ىوص: ئمبمبم:ررا.الضمدؤ،نيالحاتنح: 

نلريقمن حميعهم (: ١٧٩)ص  ٩٧٧ ح؛ الوارد• ٠ صححه ني حبان دائن (، ٤١٧.ح؛
الهبب»انح:النالة راننلر: المنة، هامس ني إساد0 الألباني وحن به. . . أسمحا3، بن الرحمنن مد 

١٣٩١.



إلأضأرجع لعدم ز؛بمولت م، ك؛ بمال لم ف، ويروله ذراعا، سمن م ذراعا بون 
عزالله. يمنه حى إلٍه، أهاله أحب إلا يرهظه لا الذي العروس كومة م له: فقال فأحسرعم، 

١ ٢٨١ Itشط'، قولون اياس *ع أمكت أدري' لا قاوت محاها، كان ؤإن ذلك،/ س،مجه - وجل 
فكمعليه، التضي للارمرت بمال ثم ذلك، هول أنك لنننم كنا إنا نغولازت أنوله، نكتحت، 
من،مسهعزوجل. الله. ي،فه حتى _L فها فلايزال أضلاعه، فيها حى عله، 

ذلك«.

حدثنا Icjiiالمرسي، الويد بن العثاس حدثنا ت قال الفويايى، حذيغا —  ٨٥٩
بنأسئ، عن نتادة، عن - عروبة أبي، ابن -ص سعيد حدقا ت نال يزيد؛نزريع، 

نا/  ٤٢لسع إنه أصحابه،/ عنه وتولى ءرْ، م الندإذاوضع ءإن ئال'• الني.، أن • ماللث، 
ه؟نحمد في الرجل؟ هذا في تقول كنت ما نقولأن: لنمدانه، ملكان، أتاه نعالهم، نع 

ايار،من ضدك إلى الفلر له: نقال قال: ورسوله، الله مد أنه أفهد ت محمول الوم، قاما قال؟ 
أر؛ ١١]كاJه٠اايراما الله وحول قال الة، من مفعدأ به زمنل. عز - الله أبدلك فئ 

ْا"أمطخيرأإلى وعلاعلته ذراظ، بون محرم م له يمح أنه وذكرلتا؛ يادة- قال جمبما، / *ال؛ 
١ ٠٢٩ ٣; ما له: بقال ايافق ا أول؛ الكافر وأما قال: أنس،/ حديث، إلى رجعل'آا ؛ ^(١٢- المامة يوم 

لزينلا له: فقال الاس، يقول  ١٠أقول كنت، أدري، لا محقول: الرجل؟ مدا م تمول كنت 
منيليه من معها يسصيحة محمتح أذنته، ضربة؛ه، "محييي مل،بمطراق يمتحرب ثم ولاظنت، 

ي>ْ،ااقتنأ.

ينيزيد حاJثنا ثالت حدثناأحملينسنان، ثالت —وحاد٠اظايJايى، ٨٦٠

ييوجه له رالشت كلأهمالإ. منه؛ الشول *افي • هاعس)م( وفي • *اكلاهما® )ن(: الأصل، فيه آ )١ 
)ط(.)آ(«ثم«;امممن).((، الدنة. 

«منغ؛ر«.)ه(في)ط(: اواداءق«. )أ(في)ط(:ارجع«. )مآ(في)م(،)ط(:

•إ'طد*:محٍح. ٨٠٩
• ١٧٨ممة المام،ح*مت د٠ 

٢٨٧• نممهاح: رمنة ادة م لم وم(، ٢٣٢)٣  ١٣٧٤الحاتزح: في الخارؤ، روا• لغربم؛دهت 
١٣٧٤الخاتزح: ني اني راكسنمتمرأ، ٥( .١ ٥ • آ/ رموز الخنالز ني داود وابر (، ٠٢٢ ١ )؛/ 
 /T( ٨٦٣^^ ١١ني ابم،ء_امم وابن ■٦(، ■ )٦!  ٢٤٢٨الثاح؛ دفي احبن ويداش

.بم.)أ/هافأا؛(س>.م،مد.
وغءلأنين.ننننم، هما: اثان، الدردا،: رابي مظ، ين سان بض ب مضل؛ لأن •ا'ح-إطد،:صع؛ذ،ا 

=اسق. ني ش-ة ايي ابن ند عى 



IT

وثاصبجر؛<ينطاء،: Jliمحَثارا،حينتج، ئالَ: ش، 
الدنيا،فراق جناح علئ وإنك معلم، إثك له؛ فقال الدرداء أبي إلئ رجل جاء ئال؛ 

أنتكيف ياعقل، لا ررأما ! أبوالدرداء فقال به، - وجل عر - افّ جترأبقعتي فعلمني 
الذينأهالك ك جاء ذراعض. في/ أذيع أربعة موصع إلا الأرض من لك يكن لم ذا إ ١

ذلكفي فتلوك بأَك شضوللْا كانوا الدين ؤإحوانك فراقك، يكرهرن كانوا 
متلكو؛ان بينك وخلوا التراب، من عليك وأكثروا اللض، من عليك سدوا ثم التل، 
ربك؟من فقالا; ونكير منكر ت لهما يقال جمدان، أزرنان ملكان فاجاءكلا"ا ذلك، 

فقدر.، محمد ونبيي الإسلام، وديني افه' رمح، • قلت فإن نبيك؟ دس دينك؟ وما 
ا.ورديت هويت فقدواض لاأدرى؛ تلتا؛ ؤإن ونجوت، اهديت وافه 

حدثنا/ ئال؛ مزاحم، امح، بن متمور حدسا ت نال محدئالفزيابي، 'و— ٨٦١ ١٢٩٢م/
بنلعمر افه رمحول نال نال؛ يسار، بن عطاء عن أيه، م، ٌد، إبراميمبن'ّ

عرضفي وشر أذيع ثلاثان الأرض س لك أهمد إذا أتت كبم، عمر، رايا ت ٍلمح - الحط-ابج 
ب،شولث حض حم،لوك ثم / وحعلوك وكمتوك ملوك أهلل؛،، إللتؤ قام ثم وفجر؟ ذراع م أ/ ١ ٦ 

)ا(،)"ا(في)ن(:س.
اكرحعة.انظر عيد، ابن.وهو امتالم•، والصواب: المخ، جمح كذا؛ي )٢( 

خطأ.وعر ، •العلا، )،(في)»ل(: 
اسحدتوناووفي)>؛؛-(: 'تحزنون•، وفيهاسها؛ •؛تحدثون،، دم،رم(؛ رن،• )٥(كذامالأصل، 

بمحزنون،.

أزأتاك•,)ط(ث )ا"(في)م(، 

،٢( ٤ ١ آ/ ]مرب) اكاّعة. من وهز، ربما عابد، صدوق، الواطئ، الثتني، سجد؛ م، ظم مو٠ 
شيٍة.أ؛ي ابن كماعند ثعة تابعه وتهذب)•ا/ا'ا([.وىو 

ينءهلا»، بن يملن عن ثعية، ءلريق من ( ٣٧٨)T/ الخناتز محاب ني المنن، في ثية ا;ي ابن دوا» 
لتشهد صحتح، العتن حيث، من والأثر • •ن*  ٠٢؛،ندكرء اليرداء ابي إلن رجلأجاء أل غيلان؛ ص تمي،ا، 

التقدمة.الصحيحة الأحايين، 
أبيلابن الرا-؛ل اممار;،لأألطا،بم،نمر.

اكخريح.في كما اليهتي وصني الخدين،اكالي،، الحدين،مرصولأني ورد وند ،• ١٠٦صا١م 
^س،ح:حص)م/آعْ.معْ(ءن>سسرءنءمرر؛نمهجه: 

بنخالد م،»لرثذا ، ١ • الاضاد)صاّ ني، اليهني، نحوء وروئ • نحو• فيكر • ■ نمر نال ه الم، الآ ديناي 
همامى،ابن، عن آخر وجه م، رؤيتا• 'وقد قال: يا • فيكر• • • يرسه ا-كناب صر؛ن، م، امحه م، ، ا/،-هل، 

الحجةفي الأمجاثي ورواء صر. نمة في مرملا الم،. عن ار، يبن، طاء م، صحيح آخر رجه رمن، 
ازر.وانظرالخدين، التهئي،انتدم. اربج، ٤(من، ٤ رم،١ 



<1S<VVV

أصواتهماونكم، محكر اكتر: ؛ ٢١٠٢مساوأتاك محك، انصرفوا ثم اكراب، عاJك يهٍلوا  ٢١٢
وئهولأيذقلتلأك فعورمما، ميلا وقئ الخاطف، ايرق مثل وأبصارهما القاصف، الرء،ه *ثل 

النوم؟هوس الذي ئصأ؛ا مم ويكونر"أا الله' نص محا ،؛ ١١٧ديتك؟ وها ربك؟ س وفالا: 
آ/م ١٦وجل*./ م اس- إذن محكهما إذن قال: ^التمحم، 
حدثنايال؛ اكري، نمحسئ آحمد - ; Jlj\فوأ\يى، حندكآ —  ٨٦٢

٣١٦٩٣! التحم1ن عندا أيا أن العانرى اض عبد بن مى 'ثدثمر ■ يال وب، بن اف عجي 
،المر قتاني، ذكر اض. رمحول أن ت العاص ءنمروبن بن اض عد عن حدثه، الخبل 

فيعمر محال ، النوم® كهٍثتكم ررنعم، I ثال عقولنا؟ علينا ررأوترد ت تيهه عمر- فقال 

:Jliأ؛وشبلْ،، \س بن ننئد ►ثدق١ ئال: •ا\ع_حثاوثقمش، 
الله،عبد عن عنزربن"ميش، عاصم، حدثنا يال: ماش، بن أبوبكر يأتنا 

رصعفإذا أكفانه، في روحه فيمضون ملأتكة، إليه الله بعث العد توفي ®إذا • قال 
ربيمنر؛لث،؟ئال: فيقولان: ساال4.صوجل-إليهمنسنهرانه. 

olMTئالأ: ثنند، *ننياك؟دال: مالأ: دذيالإملأم، مال: مالأ: افه، 
وأمامنها. مقعده وأروه منها، وألبسوه الخنة، من افرثوه كنت، كذلك ، صدمت، 
تختلفحتئ قبره، عليه ؤيمحيق منها، نارأ فبره يلتهب محرية فيضرب الكافر 

•سائلا•.)؟(فى)ط(; •صالوا•. )ا(فى)ءل(: 
اءةااي•.)أ(في)ط(:اثطةمن)»i.(٠ •ويكون•: )٣( 

٠العلاء® بن محمد ت •أبوكريب ت )حل( )ه(فى)م(، 

,حن إمثادءت -  ٢٨٦
ه.١ ٤ ٨ مة مات اس، افس يبز، ٠ مدوق المري: النايرك، صح بن الله همد ين ص ; ب٠ 

\وبق.الحديث كاني ثوع تع ص <[ ٧٢وتهليب>-ا/ ، ٢( • ٩ ا/ ) ]->_ 
.٨٤•: فىح نندم • مدرف، ممرالمري؛ س اجمي ر٠ 

ابنو;واْ ته. ٠ ّ اه - ب ين حي حدم ؛ ، ١١٠لمعة ابن رواية ٌن ٢ ١  ٧٢الند)آ/ ني احد دراء ثميج*؛ 
نيالهبمي وذمْ ٠ ؛٠ ٠ المرى. صن بن احمد طريق من ١( >»<_U؟  ٧٧٨رمرارداح: صحتحه ني جان 

الصحيح•.رحال، احمل. ورجال، الكر، ش واتجراتي احمله 'رداء ؛ ونال، ( ٤٧ايبمع)ُا/ 
ما'فإساد*:حن.

٥.وندوثق. ص-عو3،لهاو*ام، ءاٍمتوءوايننندلةت : ب٠ 
انسحل.ين< ل يشهد ال إب ايضأ، ْ فيح:ت؛ندم ّ حننك ماء م لما إلاد ثتة، هماش؛ ين يكر ام ■' ب و٠ 

■٨٠٩ال؛*ار"مم،ح■ 
اإكتم<.غم محي ءاو،< انم، لم تخريجه: 



الإبل،كأعناق / النبر حيات سرى حياُتا عليه وومث،رآآ أولماس أصلاءهل١،، ١ ٢ ٩ t "ا/ 
نارأوحديدا.من ممفمع فع فإذاحرج 
أبوحدثنا قال! شيبة، أبى أبوبكربن حدسا قال! —حذ'تنااشريابي،  ٨٦٤

.ت )ط( وقي ءاوتّعثء، )آ(في)م(ت أضلاعهء. ءرعليه I )ط( )م(، في )١( 
)مفي)م(،)ط(:س،.

حن.ءإمتاد٠ت  ٨٦ل
ولعراتة أي عند كما بالسماع صث وتد ، I٨٥٥ ح قي تقدم ٠ شيمة فيه يرسل، صدوق، زاذازت ت يه ف٠ 

ابنتكلم وند اني. كما رس وند . ٦ ١ • زح: تندم ومز. ريا صدوق، صروت بن ابمتال إ ب د٠ 
هندافي طعن أحدأ ١^٠٢ ُالم ت نقال إليه وجهت التي اسون ورد لإسناد. ا هلذا علن حيدأ كلاما القيم 

ثلاث;ذكراه ما ومجمؤع • حرم رابن ابس حام إلا الحديث 
المنهال.صعق إحداهمات 

النهال.من يسمعه لم الأعمش أن واكايتت 
جدا.واهية علل وهئده ، الراء من يسمعه لم زاذان أل ت رابالثن 

وتال، تتة* ت ءالمنهال ت والنار مع؛ن بن يحنن ونال صحيحه، فى الخاوي له نروئ صرو• بن المتهأل ئ، 
بئنثم تركه. شعبة هوأف I ل تضعيفهم ميب أل بين نم اسات، ش حاف ابن وذكره *صدوق"، الداريطرت 

واعتدرالرواية ني يقدح لا هتذا أف يص تم ثالطريب، تراءة صرت داره ني سمع أيه ت وهو له شعبة ترك سبب 
تال;تم شمة.عن 

المنهالروا0 ئد أقه ت فجوابها عمارة ين الحسن ت المنهال وبتن فيه الأعمس بين آل وهو اكاتية؛ اتحلة *وأنا 
المنهال-اعلرعن حجاب، بن يرض عن معمر، عن الرزاق، عبد ؛ نرواْ - همدى ابن ال نكما جماعة 
ولم. ينالحسن جهة ص العله فبهللت المنهال، عن يونس، عن حلمة، بن جماد ورواه•' - التخرج 

شيثا.الحس لحول يضر 
وحه؛ن:س فجوابها ، ١^١، س سمعه لم زاذان أن وص اكابل؛ اده واث 

ءممعتفقال: الراء من ل زاذال بسماع فيه ومحزح صحتحه، في رواه الأممراييتي عوانة أبا أف أحدهما 
فيكره.. عاربء. بن اليراء 

بنعدي عن الميب ين عسن المضر أبو أحيرنا المنعاني، حدثثا الأصم، عن رواه منيه ابن أل ت واكاني 
تعليقهاننلر أيضا. ل مجاهل متابعة وذكر زاذازه. ناح قد ثابت بن عدي فه—يا • نذكره • الراء. عن تابت، 

.( ٩.٩٣ ٠ /  ١٣العبود)عوف *ع اتجؤع داود أتي س علن 
داودوأبو آ، ٢٨٧/ ٤١السني- في وأحمد (، ٣٨٠، ٣٧٤)م/الصنف في شيبة أبي ابن بكر أبر رواه 

(،٦٠٧بافبنأحممدفيالننةح:مآأا.أأةا)آ/يمأ.
عيدورواه به. . المهال. عن الأعمش ؤلريق من جميعهم (: ٣٩-٣٧/١المدرك.وصححه-)في والحاكم 

وابنماجه.مخمروكما(، ٢٩٦فىالمد)أ/هبمآ، 
عنخباب بن يونس ٍلريق من جميعهم ت الهلموعأ الن في عليه أنف ولم ا ١ ٦ رآ/ الأشراف تحفة ني 

كمافىاكحغة)آ/أا(،به. . المنهال. عن تيس عمروبن ؤلريق اكاش-مختصرازمن ورواْ به- • المنهال- 
ابزجريرالطبريورواه نالالحاذذلا؛نحجرفياص)آ/أمآ(. وصنته. الأسغرايني أبوعوانة ورواه 

وابنحام أبي ابن إلن السيوطي وعزاه به- ٠ الأعمش. عن نواتة ايى طريق من ٢( رجب 
٢٠أ القبرح عذاب في الميهتي ورواه ([• ٢٦المنثور)ه/]الدر حب•• بن وعبد الري بن رهناي مردؤية 

 )U'U_( ، الأعمش*.عن الثقات الأثمة من جماعة رواه الإمناد، صحيح كبير، ٠حدث ت وتال





حمأدجءإدسل*الي■
السناءس إله نزل الأخرق، س ؤإيال اكما س اهطاع م ك1ن إذا الكافر انمد ؤإن 

الوتملك يجيء ثم قال: المر، مد *ته يجلون الهمح،  ٣٣الوجوه، مود ملألكأرا؛ 
وغحب؛اس س / مخط إر أخرجي الخيط، القس ابمها فقول: رأّه عد يجلس حتى ارن ٤ ٤ 

سفول اليمع كما وانمما، ايروق  ١٣محقطع يخرجها مال: جده، في كغرق 
تلكفي حني؛اخذونارص صن طرفة يده م  ٢٢١١٠٠لم،؛فإذااخذعا فتاخدعا، الملول الموف 
فلابها، فمعدون الأرض، وجه على وجئت  ٢٠١جفة ريح كا'تن ]محها[ر؛، فمج المٌح، 

فلأن،بن فلأن بولون• اطن-ٍث،؟ الروح عدا ما ^١: ١٠إلا، اللألكة س ملأ على بها ينرون 
متضون،الدنيا، اض إلى بها بمهى حتى الدنيا، في بها يسمى كان اكي اسبماثه انح 

/fحىالجئذ يدحلول ولا النماء / أبواب لهم ئمئح لا ؤ الله رمحرل قرأ ثم  ٢٦١^(بمنح فلا  ١٢٩٨
عدياكبواكاب الله فقول قال: .٤[، امحونيم'الخٍاطه]الآءراف:يلج 
ومنهاأصدعم، وفتها خلقتهم، منها فإني الأرض، إلى وأصدوه الغلي، الأرض في المجهز في 

باللهيشرك وس ؤ الله: نمول فرا  ٢٧٢ؤلرا، روحه فطؤح قالن: أحرى، ناره أخرجهم 
روحهقنال [ ٣١الخج:] ه مجني محكان في الريح به نهوى أو الطم ثحطمه ال1ناء محن حن فكأمحما 

ويقولانأدرتم،، لا  ٢٨١١٠ ١٠فتقول؛ ربلث،؟ من له؛ فيقولان نجلسانه نلكان، ويأت؛ه جده، في 
ايار،محن له أفرئوا النماء: محن محاد فنائي قال: ادري، لا  ٢٨١١٠ ١٠فيقول: دينك؟ محا له: 

نرهعليه ويضيق هال: رمموهها، حرما محن فيأتيه النار، إلى بابا له وافتحوا انار/ محن وألمره اا/»ل آا"
أبثنرفيقول؛ الريح، محخما الثياب، قيح الوجه، قيح رجل رياتيه أضلاعه، فيه نختلف ح؛ى 

يجيءالذي الوجه فوجهك أنت محن فيقول؛ توعد، كنتا الذي يومحلته مدا يسوءك، بالذي 
الاءةأتقم لا رب اياعة، تقم لا رب فيقول: اييث، عمالك أنا فقول: بالغر؟ 

هنادحدثنا قال; العكنري، دريح بن صالح بن محمد جعفر أبو أ'خبرنا —  ٨٦٥
عنعنزادان، عنالمهال،/ عنالأعمش، أبومعاوية، حدثنا قال! المتري، ابن  ١٢٩٩

أدءو،اأ.)أ(في)ط(: ماء•. المن املأتكة )ط(: را(فى)م(، 
•'مه• )ل(فيالأمل،)ن(؛•Jجعاروعاا. في)ط(: )٣( 

غلاينتحله•.«ذشصنل، )ا'(ني)م(،)ط(: من)م(،)ط.(. ماثلا )0(اريح•: 
(i(U ،)j(؛_ :).عاْمحام•.)خ(فى)م(،)رل(: ثم،. اقال: )م(،)»؛•

الذكور[نغا٠الخاويث ني ربمروأبم: ٠ عله الكلام تندم حن، إمناد،: . ٨٦٠



ا؛. الأنصار. من رجل جنازة ني اض. رسول مع ررخرجنا ت ئال عازب، بن البراء 
.بطوله الحديث وذكر 

النسن الحنين حدثنا ت ئال صناعي، بن محمد أبو وحسالتانا ء  ٨٦٦
المهالعن الأعمش، حدثنا ت مال الضرير، أبومعاوية أحءردال١، ثال; المزوزى، 

م! ٦١٨ ١٠.• النه. رمول مع ءرحرجنا محال; عازب، ن الراء عن عززادان،/ عمرو، ان 

فيعازب، ن الراء عن عبيدة، ن ا امعدار عن الأعمش، حدثنا ت محال معاوية، 
١٣.م/. وفي الدنيا/ الحماة في اكابت باقول الذينآسوا الك ينت، ؤ ةولاض-عزوجل.ت 

جاءْماتكانفيإذا الدنيا: ]الشيت،[لآ،فيالحاة نال: ١^٠...ه]مبي:7أآ، 
يبنيفيقول: دينالث،؟ فما له: فقالا اف، ربي فتقول: ربك؟ من ت له فقالا القبر 

فهلا]اكببت،[سفىالحاةننيثنيه، فيقول: فمنينك؟ فقالاله: الإسلام، 
'ط٣٧١الدنا./ 

٠ص ء 

ااانأنا«.)ا(،)؛(فى)ن(;
»فالم«.)آأ(في)م<،')ط(:

«الحن«،ىفىئش)م(.)٣(^،^(: 
تح ، ١٥٥زح!ه نفألمنف عند قي تقدم كما ا الثبت والصواب! ، ءمعيد-ء الشح! جميع ن، ا ره 

)ط(كامحداينابيب.من)م(، والبت «اكٍت«، )ن(: >ي(فيالآءل، )٦(، 

.٨٦٤فيح؛ وتخريجه؛ عله. امملأم تقدم حن، إمئادء: -  ٦٨٦
صحح.-إمثادْ؛ ٨٦٧

حاءند •ّونونا. يه . معاؤية, محلريق من ( ٣٧٧الخنائز)م/ كتاب قي ، الممقيفي شيبة ايي ابن رواه دمهجٌث 
،( ٣٧٨)a/  ٤٦٩٩; ١لخ١ريح رواه! مقاربة، بألفاظ نمه الراء عن ه التي إلن ٌرمءأ الحديث منيا 

•أا-آ)ه/0هآ(،واكر.دىح: (، •ءولأ)T\/٥٨ُا؛وداودفيات (، ٢٢• ١ )؛/  ٢٨٧١ُ.المح: 
مدسينأسلفي(.ورواه ١٤٢٧/٢) ٤٦٩ارمدح: ني ^جه 

٨.المرح: عياب وفي وال_٠قيفي١لأءتقاد)ص٧•١(، )آ/أ«^بمآ(،  ١٤٣٧\نح: 



^^ءدًًءًدءمأث؛؛صث

شمهثهمأمرماُ ١رج٠٢ث بمرسلٌ  ١٢•١ م 

UtX.UT
AiSbJA^في حارج وأله حاو، الو اشتديق 

Yr__

الدجالفتنه من الئثى اسايءاذة 
ا1دجالفتنه من ستممعيدوا،؛اس أن ضي وتطمه 

٨٦٨  M عييدبن محمد حدثنا آ، الفريادىر محمد بن جعفر يكر أبو ا اخأ1رتار
عاتثةعن أبيه، عن عروة، بن هشام عن ريي، بن حناد حدثنا ت ئال حساب، ابن 

وسل؛االناي، فثة س بك أعوذ إلي ®اللهم يدعو: كان اض. نى أن -رحمها ا/ن  ٤٥
اكقر،ض شر وس العي، شرث وس المر، عذاب، وسل؛، / المر، ينة اياروس عذاب،  ١٢٠٢م/

الدجالء.حرادسحلْ؛ رس 

.ي* أم أخرنااكرابى الت رم( ز )٢( ءأناناء. ت )ن( في )١( 
تقدم.كما الارلئ وهو ، ٠١٠٣^٥١ءرصي )ط(ت )م(، وفي رن(، الأصل، في )٣(كذا 

منرم(.ماقطة رأ(ءلمناا: 
•الدجال؛ا المسيح وعلن ٠ ههؤ( - عين اض نى علن آطالق المح لفظ ره( 

أمحكان لأنه وقيل: اف، بإذن برئ إلا عاهة ذا بتيه يمح لا كان لأئه به؛ فص يص- - مص أث 
يمحكان لأنه وفل: مم-وحابانمننِ- بعلزأمه من حرج لأنه ت ونل ل. لااحمص ؛"^ ٢١١

نعرب.مشيحا ت يالعيرانية هر وتل. الصديق. ت المسح ونزت ضلعها. أي؛ الأرض؛ 
ألاوهو ومنح الوجه ممسوح رجل * وبمال * تحرحة الواحدة عينه لأل به؛ فسمي الدجال؛ وأما 
*يتلها * أي الأرض؛ يمح لأله ٠ دمل * اّتوكا إلا حاجب ولا عتن وجهه شقي احد علن محقن 

*بشيء٠ وليس ، ثو0 ت أى ؛ حلمه مستح الذي ؤإته ، مكيت، برزن السيح ءإثه آ الهيثم أبر ونال 
ابحوكتاب ادة»لسحارأ/أ؟ه(، مب 

-( ٥ ره ص للفاريص، الساعة واصرار الدحال 

•صحيح امتاده؛ ٠  ٨٨٦
(،٢٠٧، ٥٧الندرآ/في وأحمد (، ١٣٠)ه؛/  ١٣٩٠٩ابنا^ييةنياثح: روا• تخريجه: 

^طذة)خ/آأآ(:َسسرس
تنال الرهري طريق من اّحهرا/آا؛( ت الس—احدح ني ملم ورواه • به • • أيثثه عن ٠ عروه بن هنام 

;٢ فى كما ا وغترمالصبين نى سمأ ر حديث س وورد غدمْ. . ءى. ال الزير ين روة اخرتى 
اسا'لآتي.



عليحدسا قاو; الحارث، ين منجاب حددنا ئاو: القريابى، أخبرءر١ا - ٨٦١
افرسول كان ت عالت ، ؛ J^jعانثة عن أيه، عن عروة، بن هشام عن هر، مابن 
وأعودالمر، ث س بك وأعوذ الثار، وعذاب الثار ث س بك أعوذ ءاللهإإني دعو: ي. 
م'• * ٢٢١والنرموالنا'فم والهرم الخل س يك واعوذ انمج١ل،/ المح فثن س بك 

م—،J،؛الهلاهرر"آ،، أبو حدثنا يال؛ داود، أبي بن وحنوكتأبوبكر —  ٨٧٠
عنعنمثامينروْ، محني، بن العزيز عد أخرني مايات اينو،ب، أ-صردال؛،

اروأعوذت فيهن ذكر الكلمات، يدعوبهنولأء كان الّك،"أن عائشة"عن أيه، 
جماعي.عن ؤلرق وله الحديث، وذكر ٠ الدجأل..• النسيح ث س بك 

أخ؛رَ؛اأ،ئال: ةاإناق؛نراهويه، ذال: الإخ_وأجرةلْ،مني، 
رة،ميبن بديل عن سمة، حدثنا I عال عمرو-، ين الملك عبد - العقدى أبوعامر 

«أنأه.)ا(فى)ن(:
الغرمإ ونيل والعاصي، الذنوب مغرم به! ونخ؛د الأم. مرضع رصع مصدر )'ا(ارالأئمرالغرماا؛ 

([.٣٦٣]اظرالءاة)'ا/الش. وص: لكورم، 
ناه.أنبا ٠ )٦آفىرن،ت )٥(، )٤(، ١ عمروء بن ءآحد مسرة؛ رءل(زيادة في )٣، 

صحح،إم"ثاد،ت -  ٩٨٦
فيكما زيد بن حماد تايعه لكن . ١  ٨٣ت ح ش نندم أنمر. بعدما غّرانب له ثقة، مسهرت ين علي ت جه ن٠ 

.التالي الحديث ش كما محمد بن الزير وهمد ا الشيم الحديث 
.آما الدكور الحديث في تقدم ت٠مبمبمت 

صحح.إمثاد٠ت  ٠٨٧٠
بنحماد تابعه لكن . ٢١٩رح! تندم يخش، صدوق، وحوالدراوردي، مصدت ابريزبن مد • ب٠ 

•التخريج ش كما وعترهما الساشن الحديمحن ش كما مهر، بن وعليا زيد 
■ ٨٦٨ت فىاح تقدم تخريجه٠ 

صحيح.إمحفادء؛ ■  ١٨٧
(،٤٢٢)ا/]تقريب -. ٠١٠٨سنة مات مزاكالثة، نمب، فيه تقة، بمري، العمبب، شبق؛ بن دالله ع٠ 

وتهديب)ه/مهأ([.
رمانة.أوتلأت؛ن وعشرين حمس صة مجامت، ة، الخاممحن ثقة، البمري، المتيلي، مجمرة؛ بن ديل ب٠ 

لم.ب)ا/أبم(،وتهد؛برا/؛أأ([.
هريرة؛آبى عن طربج، من الصنف رواء الحديث هندا ٌضئجهت 

نياتي والت، ٤( ١ ٣ / )١  ٠٨٨ح: لم مروا،: وهنذا رمة، اّي خمن شتص بن اف •مد طربق ى؛ الأول
(.o'\o/T) ١٤١٤ازح: ني  JU>Iبن ومداه الأتاذ؛)خ/سآ(، 

الختامني والخارى ، ٤( ٢ ٣ آ/ ) احد رواء: التالي. الحدث رم - ريرة أبي عن سلمة ايي الءايات"لريق 
^٥٥١٦ورواء (. l\y/\)0AAاجدح; وم_المفيال(، ٢٤١)م  ١٣٧٧ح: 

•أو رم؛ ايي، عن سلمآ، أبي *^iJ، من ( ٠٨٩)آ/ 



عذابمن يتعود ه اض رمول رركان محال! هريرة أبي عن ثقيق، بن الله عبد/ عن  ١٣،-م/ 
•الدجال؛؛ والمسح المر، وعذاب جهنم، 

٨Yال: .و١ح؛؛^؛ر١،مني، ٢i ،معاذندتا ذال: خوىإسثاقينراهويه
عنأبوسئن، ندقا- : Jliعنيحينبنشنجر، حينيأبي، دال: اJنهذام، 

وعذابالمر قة س بك أعود إلي رراللهم يمول; كان أنه س اممه رسول عن هريرة، أبي 
•الدجال،؛ النجح وشرث النصاوالنءايت،، وثرقات النار، 

افه١ خد'ة\بد ^ال; ؛^، ١٢٦ظاأبونمبشدامم4بنالخ1ن •ا/ْ''اا 
حنانعن الاوراهما، اينسم-ص سم-ض، ك يال• الإمحا، لجثر ابن 
•فه الله رسول مال مال، هريرة، أبى عن عانثة، أبى ابن محمد عن ععلية، ابن 

النغتاوفثة المر، وعذاب جهنم، عداب س أر؛ع: هلممرذمن أحدكم، شهد/ »إذا آ/م ١ ٩ 
الدجال{.الشح وذان والننات، 
AY٤iأتي^١٢-،

.،اأنإئااا)آآ(فى)ن(:«وأناا«. ل\(فى)ن(;

صحح.إمتاد٠ت -  ٢٨٧
لهروئ -، ٠٠٢ ٠ ستة مات التاصعة، من رمم، ريا صدرق، الص-رى، اكسواتيت سام ين يعاذ ت يه ف• 

وتخريجه.السابق الحالسثs نير كما متاع لكن ،• ١٩٦م١٠روتهذيب (، ٢٥٧ ١٦) ]تقريب الحماعة. 
,يالتحديث قدصرح لكنه • ٧ • فىح تقدم • ويرّل يدلس لكته ثت، ثقة، كمحرت ايي بن يمي و٠ 

السابق.الخديث ض تقدم ت تخريجه 
U-j.AUr :».حسن

]تقريب• الرابعة من باص، به ليس مجازي، الرحمنن، عبد أبيه اسم * قتل ت عائشة ايي ين محمد ت يه ن٠ 
([.٢٤٢/٩(،وتهJيب)١٧٤/٢)

■٥ ٩ ٩ * ح ش تقدم * ئّته ثقة، ءُتيت بن ئان خ٠ 
■١  ٠٨مدمتيح: مأمون. ثقة، مضت بن مى ر٠ 
اِمحلاطه.يفحش فلم بأحرة تغير لكنه ثقة، مولاهم، القرشي، الرححن عبد ابر ذؤلإ\'' جطر بن الله د م٠ 

الحديثض كما متابع وهو • ( ١٧٣وتهذيب)ه/ ٤(، ٠ ٦ ر١/ ]مريب -. ٠٢٢٠سنة مات العاشرة، محن 
•ساش عباص ابن عن صحح شاهد له والحديث، ■ التالي 

٥٨٨احدح المض ومسالم ا)ها/*ما(،  ٠٩٣ ٨ * ح المن في شيبة اثي ابن رواء ه• ٌٌرتج
ماجهوابن (، ٥٨/٣رالصلاة و التعوذ ض والماش (، ٢٧٣اعرنء)٣١ الصلاة و داود وأبو )ا/أا؛(، 

^^دتيانةح:ها؛ا)أ/ههه(،والمهتيتي
يه.. حنان. عن الاوزاعي، طريق مجن جبهم (؛ ١١الاعتقاد)ص* 

j-AUt :•_.حسن



٣• "ا/٦ حدثنا داو1 الومشمي، عبدالتحمنن/ بن ؛ اامر١ محدثاأبوأيوب ت ثاو اكريايى، 
أبيابن ننند عن عطية، بن نثان عن الأوداض، حدتا مال؛ زياد، بن الهمل 

سأحدكم مغ ءإذا ه; اف رسول ئال I ينول ر؛ثةي هريرة أبا ممت ت ثال عانثة، 
رقنالنناوالننات!، وفثة جهنم، وعذاب المر، عذاب س أربع: س ئبموذيالاه التشهد، 
ياء(.كا بمد لس ليع لم الدجال، النمح 

جماعة.طرق الحديث ولهدا 

أتى،ين مالك عن ممد، بن نتيبة حدتا ت ثال الفريانى،  ٢٢١١١٠٢^^؛""  ٨٢٥
هدايعلمهم كان اف.5 رسول أن ت ُأف؛؛ ءباس ابن عن طاوص، عن ، الرمحر أم، عن 

ء_ذاب،من يك محوذ إنا اللهم رانولوا ■' ويقول القرآن من السورة يعلمهم كما ، الدعاء 
ir.U/rس يلق وأعوذرم الدجال، النسج/ ث س بلق وأعوذ المر، عياب س بلى وأعوذ جبمم، 

والنناتأ.١^١ فثن 

عمرو،بن أحمد أبوالطاهر حدتا ثال؛ داود، ر بن أبوكر  ٨٢٦
متله.الحديث، وذكر . حينيماللثح. ثالت ا؛نوما، أ"؛مردائال؛ 

حدقاثال: شيبة، أبى بن عثمان أخرثا ئال؛ و\لحبمر؛ال؛اامش، — ٨٧٧
كتبني الموافق،٧ ومحوالصحيح ، اريعان، ؛ )ط( ، وني)م( • وهاض)م( رن، الأءل، م، كذا ، ١١

)أ(تي)ن(:س.)ىني)؟(:ب. )آ(م)ن(:س. 

سدساض,ءاممل:ب: ٠  =
تقدمصاJرقخش. ١^١^-؟،، اينثتذر'نيل، الدميم: /ص ءد  Jiص ب: ر٠ 
المقدم.ا-دددث، ني ى يرض بن من وندتابعه •  ١٢٧
وكاناف، أوعبئ محي واممه: نل: بندين، نزثل الدثتي، الككي، لهقلسنهاد: ا٠ 

(.٦٤ت،ذ,ب)اا/(، ٣٢)أ/ا]تقريب أتطوياهاربعدما. ساكاّعة، ؛؛-؛، 
التالي.الخدين، م صحح ثامد له والحديث، 

ابق.انالحدين، تقدم»ي 
صح-..إ،ئاد•:  ٨٧٠

رانيبعميا تقدم شرامدمحم؛. وله الأنمه، بعض احمبه رى- عبن، يند اوّ تدل؛-ىأضا • ب ٠ 
أيلم.واف يدله. انهامنالم يالن يدل لم مفي الرواية وكون ^عضءا، 

،( ٢٧٦)A/ ، ١( ٠ ٤ / الخاتن)٤ ني الي واك•هْ)ل/آا؛(، احدح:— الزي •در رواْ دمب: 
ن.. ماس،. صن قثه، >لريق من جمتعيم ؛ ١( ١ الأء؛نادرص١ في دالتهقي 

ابق.\إالحديث، في تقدم صحح. ؛ض: -  ٨٧٦
.سمأ: ٨٧٧



^^^ثب؛قثق؛ث

أنسميدت عنأبي ش، ش بن بمش عن ، عنثسانلا؛ عجتداشينمس، 
وعذابالنار، عذاب س بك أعوذ إلي ررالئهم الكالمات يدعوبهؤلاء كان / ه الني آءارث 

الدجالء.النس؛ح فثن رس النعاوالننات، ث وس المر، 
أنوعلزأنه الوحال، من الني. استعاذ نقد الك: رحمه المص بن نحمد ؛ارو 

منه.العغليم بافه يتبذوا 
أنللملمثن فينبغي لهم؛ ووصفه الدجال، حديث غير في أمته حدر وند / ١ ٣ • ٨ م/ 

افهأعاذنا صعب، زمان فإنه الدجال، فيه يخرج زمان من بافه ؤيتعيذرا ، بمحذروْر 

افهيأذن الذي الوقت إلئ بالحديد موثق الدنيا في وهر حلى، فد انه روى ند وِ 
-عزوجل-؛خروجه•

حدثنات محال الهروى، موس أبو حدثنا ت قال هارون، بن موسن —  ٨٧٨
حصن،بن عمران عن الصن، عن دعان، ج بن ريي بن علي عن عينة، بن سمان 

.الدجال(( بمي: الأسواق. في ومشى الطعام، ندأكل ررأماإله : قال ه، الني عن 
قال؛، عباد/ بن محمد حدثنا I مال هارون، بن مومئ أيضا وحمدتن — A  ١٧٩ ٣ ٠ ١ *ا/ 

ايحدروا،.)آ(فى)م(; حتلآ. وم •بثارا، )ط(؛ )١(ني)م(، 

عنصوابه: معف ب ولعل مرا-؛ع، محن لدى معا ترجة علن له أنف لم ملت؛ اض س بمص <: م٠ 
راثاعلم.الموى. ثسان رمحه وصمرىءنرّلمة، تجر، ابن م يبمتن ية ا؛ي ص بمس، 

■ممات رجاله وبمنه 
اموحديث ماس ابن حديث محن تخريجه وقدم محمد، أيي س»لرض زج* س ءلن  ٠٠٠١لم تغربمه؛ 

صعيف.إزسادءت ■  ٨٧٨
. ٩٨فىح نندم • صعيف دم جدعان• ين نيد بن علي ■ ته ف٠ 
وشالذجي؛ نال، • • ب وابن محثيم عن الغدادى، ثم الننوِى إيرامم بن إسناق مّس م ا٠ 

وذكرءبغر•نمرق، ى أبي -الت، حنل: بن احمحد بن اش مد نال، ت حام ابي ابن ونال، • وفر• سن ابن 
([.٢١٠والخرحصلر٢/ لمزانالأءممال)ا/خبا(، 

.لأ._.Le■عن سنيان، حدتا قال: اش، تمل بن علي *لريق )،/،؛؛(محن ند الني احمد روا• تمبمه؛ 
بقه.تما صعيف، إمياد،; -  ٨٧٩

]نقرس-. ٠٢٣٤سة مات محنالعاشرة، صدرقيهم، نزيلبغداد، الربرنانالكي، ابن ماد؛ بن محي ر٠ 
 /T( ٧ ٤ )المردة وتهيئي، ، ٢( ٤ ٤ >آ/ وتهديب ، ١(الكال /r ٢ ١ ٦ ])١.

كابته.وضج4: 



ه،اض رسول أن ا! أ١ معمل أبي عن الصنن، عن جدعان، ابن عن سمان، حدسا 
Jli  : بمي: الأسواق. م ومض اسام، أكل ررص.

٠ A  A بنمنمي حدثنا نال: الحلواني، يحين بن أحمد أبوجعفر وخازتظ ء
١٢بن آس عن ، الطويل/ حمد أحبرثا I مال هارون، بن يزيد حدتنا ت نال المباح، 

غلظة،.كوبعلها الخن، ممرح »انم.؛تال أنننولاش.مال: محقي: نالك 
jy كازؤعيه ؛

بنوكثير عنمان عمروين ندثا مال: دآود، أبي بن أبوبكر وحنويآ - ٨٨١

وصرانرابزسل•، )ط(: وفي)م(، رخ،ع(• ٧٠٣وعليا'نختل• رزا؛ را(فى*اصالآصل، 
ور(. ١٠٦.١٥٥)^n/ الإصابة ر كما نج-يد، ءأبو ت كبه الإصستاد نذا بهللحدبه ازاوى 

وصداقوومبينسل)انيسصماا(، (، ٣٢٣باهينسل)الإمجأ/■افاة: 
دلممحليسصإاينسقلراسمآ/أأم(ومْ. 

الهاة]١^: سنيه. راد الوندنمدالن .ئ-بساالآفى، واس: الظاء )آ(مفح 
.[(UA/T)

صحيح.إمتادءت ■  ٨٨ ٠
أحمدورواه • التخريج ئي كما متاع لكنه عنعن، وتق  ٣٥٤• فيح تقدم • مدنس ثقة، الضل* ختل إ يه ف٠ 

الحجاب.ين بشايف متروتا 
(،٢٥٠ثح:هرمها)ها/آما(،وآسدمك)آ/مأآ، 

البخاريوروئ به. . أنس. عن الحجاب بن وشعيب نني طريق 'ا)آ/ت،أ(ءن آ*ر رابته 
ب؛ن•كتو'؟ أعرر انم ألا ٠ الكداب الأعور أمته أتنر وتد إلا نص ُن ءُا بلنظ ترنمه أنس عن ننال؛ حدث من 

ميآرأ/مأأآ(سذكرالويالالمفىاكنىح: وّكانرءتيالنسح: عشه: 
بناه عبد ورواه (. ٥١٦/٤ر٢٢٤٥ح:والترمذي (، ٤ ٤ ٠ ا/ اعرنء)١ اللاحم في داود وأم وصنته، 

•يظ - ماس وابن مّثر؛ ر ص دب؛ ٢ ٤ ٥ • رأ/ ١ ■ ٠ ٩ ازح؛ ز اض ص ثتادة س احمد 
حسن..إسناد،:  ٨٨١

صرحأل إلا عنعن. وتد • ٢ * ح في تقدم الضعفاء' عن التدلتس كثير صدرق، الريدت س بمٍة ت جه ن٠ 
التدلي.شبهة فاتممت عندآحي.، يالتحدث 

ثقات:رجاله وبغية •  ٨٦: فيح تقدم • يرل يعوثئة، اضا، نندان خالدبن عنعنة: تيه و٠ 
كبارمض عابد، ثمة مخضرم، داريا، صكن حمصي، عتاض، أيا يكنن العني، الأمرد؛ مروبن حم٠ 

.٤([ )a/ وتهذيب (، ٦٥)آ/*عاوية. خلافة م "ائت، اكا;ع؛زا، 
مامحتح»يالعاشرة، من ممة، القرئ، الحداء، الخممي، الخن أبو المدحم، ئعير ابن يي■؛ بن ر مه٠ 

([.٤٢٣رتهديب،)ح/]تقريب)آ/آما(، حدود•ْآ،د. 
ماحمد ين وعبداف اءونا)اا/م،،(، واللاحم القس يائيفي دابر ، ٣( ٢ ٤ / أحدر٠ روا، أمهج*ت 

إمنادءبمحةوني اتي اكءأحرحه الندري: نال ١ به . - بقية ءلريق ن جميعهم (: ٤٤٩ما'"ا)آ/تالس-ةح 
يزاروعزا، ([ُّذكر،اسيفيصرب/خ؛م(، 

JUj«إذادْ-ذدا•. ■ A\o\i/t)oiaoوقالالآوا:يفيحائاالشكاةح: مدلي•. انهبتية: رفال: 
١• اإساد0حن! (: ٣٥٨ا/حاشيةجا*عالأصول)• ني الأرنا»وءليم عبدالقادر 



^^£تب؛تثق؛!

•f/YT  /،عنمعدان، بن حالي عن - محعد ابن يعني بحم. عن بقية، حدثنا مالأت عبيد
اللهرسول قال قال! الصامت بن عبادة عن أمية، أبى بن جناية عن الأسود، عمروبن 

رجلانم-؛ال مسح إن ، ؛ لا؛٠٥^١١١أن حشت / حتى الدجال، عن حيفكم ند ارإض ه:  ١١٣١ م/ 
أنفاغلتوا عليكم أبى فإن جحراءل'آ؛ ولا بمابة لمي المن، ميوس لعج ؛ ٢١٣نمير
•م'ُا" حى - وجل م - ربكم تردا لن إلكم واغلموال؛، بأغدر، يس - عروجل - ربكم 

١'١٢/٢T  ٨ ٢ A — مال؛/ عثمان، بن يحيى حدثنا مال؛ داود، أبى بن أبوبكر وسوى

وانوسنأبيداودرعرناا/م؛؛(، وعوكذلكفىافد)ه/أآ"آ(، اسلوا•، )ا(في)م(: 
المواب.عر ولعله 'ا)مآ/آأأ(، احدحتي"ين اف لغد 

ضU اعي نالمنن! ٠ •/عجمة الثانة الخاء اف اس؛ الص ١ . يالسكو'. •آنحح،. )»ل(ت )آآ(ز,)ء(، 
(.٤١٥)"T/ الءاة ر كذا اشندين. 
هنف]الرجع يياصها. شدة السن؛ي سواد شدة ت ونتل وغيرها، العض الراد؛ي والدعج؛ 

الحاء،وأنكر ، العجعة• •عىيالخاء الأزهري ونال • نىنمرتها المننحرة الغائرة ن •الجأحراء• )٣( 
(.١١٨عادة)جحر()إ/العرب لسان 

>إ(«واءالمرا«:ساقلأنس>م(.

نهصعق٠•اسياد،:  ٨٨٢

اشول الحمى، الحضرمي، ، العجماء أبو ت وبمال الحبار، همد أبر ]ادمياتي[ر*،ت الله همد بن صري ت ب ٠ 
وغد؛ا، العجناء لأيي يذكرا فلم العجناء رأيي الحثار همد ايي يض احمد رابي الزلابي درى الثاكة، من 

^سى>أ/بملإا(،وهرس)آ/؛ب(،وثمدب>م/^(.
صنةمات التامعة، من ا فليلا يهم اJوق صدمشقي، آصاله ا افم أبوعطل الiد٠ليتيت رينة بن ضمرة ر٠ 

بنوإم—مابل الحاكم همد الخراساني عْناء تابعه وتل ١ ٤( ٦ ٠ / )٤ وتهذيب )\إ؛مام(، ]تقريب -. ٠٢٠٢
التخرمم كا ُاجه ابن عند ءّاع 

مالحين همثمان بن من ولعله: i مراجع من لدي ا نيترجمة •علن له انف لم ان: همنبن عص أل٠ 
منةمجان عشرة، الحادية من أصله، غير من حدث لكونه بعضهم وليته رمي؛اكثهع، ٠ صدوق ت الهمي 

T١([واف٠اءلم٤/٢ّمّ]تترب)٨٢^ْ
الرصالخاربيعن)مهْما(سلولأمن>غمد  ٤٠٧٧^ح: 

يرفعه،أمامة أبي عن عمرو، أيي بن من تصحيف. وعر ركذا(. الث—اني زرعة أبي عن إ.نناءيل؛نرانع، 
بنمن عن الخراصاني، •سلل، ٍلريق مغارب)،/؛■r®(_ التدرك؛لغنل. الحاكم»ي وروا• وهومرسل. 

ابنورواء ٠ الدمي دوانته الياقة• بهندء يخرجاء ولم لم مشر»ل •علن اصحيح وتال; به. . عمرو. أبي 
قالفدكرء. . ّ حيفاممر؛ اا'-آ)اا'\.ما(.ن>يقأ;يءمّيروال: اييءاّمفيالنةح; 

•جان ابن همر يرثنه لم الحصرم افه همد همر•صريبن ممات كلهم رجاله إمنادءضعف؛ الأياتي: 

دماابتيا-امحابمة■ <: ٤٢الترتب)ص، من المنة المخت وم افبمة•■ اااثيانيا-باض والتهذيب: التقرب م ( ٠١
ىوم٣بشطJ:شسجر.١٤٠٨(طم٤0٣



؛تبمحثءً^^ً^ًءًًً>آي
اتنىا'ارضأاش؛أدصنشا: Jliرئة.، نةاضآاد,ضاين 

فىفكان ، اض رسول حطبنا  ijljأمامة، أبى عن اأحص_رهى، اض عبد ءممّوبن 
الناس؛أيها رايا ه؛ نوله من وكان ، وحالرناْ الدجال، عن يحيينا ما I حطمته آخر 

إلانيا يعث لم وجل. عز الله. ؤإن الدجال، ث س أعفلم الأرض وجه على ث تكن لم إنه 
وأنابممج فان محالة، لا فكم ■محايج وهو الأم، آخر وأنتم الأنياء، آخر وأنا ؛*، ٠١حدرْر؛؛ 

r١٢/ ممالى والله نمه، حجيج امركاء قكل بمدي س مج لأن ملم، كل حمج / فأنا محكم، 
خلمصضكلطم«.

محمدحدثنا ئال! المهر، أيوب بن ]ءمر[لأا حفصيرْ، أبو —  ٨٨٣
عمرابن عن نافع، عن أيوب، عن، بزتي، حماد حفا محال؛ ا؛ر،سلتمانمحب>،، 

عتاص»إنه'اءررءتيابمى،كأها أنالمي.ذكرالدياليوما، يبكن: 
٠ل١محةا.

>t،rحاوثااد؛ضض قال':/ الكش، اممه عد بن إنرَاهم أبوطم -  ٨٨٤
حطأ.وهو ، ت )ط( في ( ١ ) 

صاحسذك إلى وأثار يالهمالة، أنها وانممواب بالعجمة. ُالسانىُ )ط(ت )م(، راآ(فى)ن(، 
■لها;-)■؛دع( لرم الهامم، مح، الأصل 

.٠٩٨نيرح;الترجمة عمائر لي كما ، صرو• رابن ت والصواب • النسخ جمح هم، كذا  ٢٣١
حطا.وعر ، 'جعفر* ■' )ط( لي  ٢٠١• حدرْ' ولد 'إلا •' رم( لي  ٢٤١

م.مر ر كيرا تكرر وكما )ط(، اععر،كمافي)ن(إ والصواب; 'صرو•. ؛ ٢٢١لا'،هم،الأءل، 
ارأن؛انا"لي)ن(: )٨( مئة،. ٠■^، ت رم، هم،  ٢٧١• ُءمر• باسم مها النخ لي الوصع 

.إءطد،ت ٠  ٨٨٣

. TV /Tافد)يي راحمي (، ١ )٥ ١  ٩٣• ٢ الفازح: الصف»ي لي ننة ايي ابن روا، دبه: 
٢٢٤١ر.امنياكنح: م\آاي)م>/-بم(، ، ٧١٢٣والغارؤ،سالنسح: (، ١٣١، ^١٣

٩٩ ٨ ح: انة ني احمد بن اف ومد اإآآ)؛/أاه(، ح: المس م ذك، واكرم(، ٢٢٤٧)،/
يرفصر ابن حدث عن ٤( ٥ • )Y/ ١ • ١ ١ ••ا)آ/ا-إ،(،ح: •)اآ/ه،أ(،ح: 

.صحيح إمتادءت ■  ٤٨٨
.^١ ٠٥وارصل اد-ّت. ءنالممة، القاصي، الحمص، ابومرو، ا؛نح!انالطاي، جائر: بن م، مب٠ 

التحديث Ijوندصرح،رنهذيم،)اا/اها([. ؤ ٣( ٤ ٤ ]تترم،)T/ .. ٠١٢٦ط •أن 
ايضا.سابالتحديثه وندصرح ■ و*وعدلن لم؛ مالولتدين ب؛ و٠ 

 ■■**h/•'/دارئ.ا0اآ(،وأم ٢٢٥.أحا(سملرلأ،ويمنىاكنىح:يآاآر،/.١٨١)؛
0 لء_ونأ)٢ واللاحم لنان ام  /T  ؛أأ)أ/،ا0غيالدنح:راكرمذي مقارب، بلنظ. ٤(  ٤.٤٧ ٤،

ْيمإرآ/ا'ْآا(من'=; الن^ناح لي عاجه ابن وروا، • نه • • لم الربدبن،٠^^، من جميعهم ،؛ ٠١٤



بنالرحمنن/ عبد حدسي ئاوت ثلم، بن الوليد حدث ،؛ Jljالمدينى، اض عبئ ¥اا/ن 
بنالرحمس همد حدش نال؛ الطاتي، جابر بن بمس حدثتي ئال؛ جابر، بن يزيد 

نمنانبن امحاس بع أنه النصرس؛ نير بن جبير أبيه عن مير، بن جبنر 
3 ،_J^I :حتنورغ، ب فخفض ، ، ١ غداءر ذات الدجال اش. رمول ذكر او

اف،رسول يا غقلنا; ألنا ففينا ذلك عرف إليه رحنا فلما الخل، طانفة في حلنناه 
فقال؛الخل، ط\وةة فى ظنناه حتن ورفعت، فيه فخفضت الغداة، الدجال ذكرت 

ي«مجولت، jbدونكم، حجتجه فانا فإنبممجوأنافكم، عتمح(اأ أحوم رغترالدجال 
•الحديث وذكر ملم كل على خلقتي والله نفه، حجمج فارؤ محكم، 

بنحف/ حدثنا ئال; الحلواني، يح؛ن بن أحمد أبوجعفر وحماوكا —  AAO ١٣١٥*ا/
عنحالي، أبي بن إسناعيل عن الحناؤل، شهاب أبو حدثنا ئال! هتامانزار، 

التبر-اض. رمول ®صعد ت نالت من، بنت فا عن i الثثمما عن مجالي، 
"،rv / من/ذلك، الاس فاستنكر يالت. كما أو جمعة، يوم إلا يومثد فبل يصعد لا وكان د

لأمرعذا مقام أفم لم فالي اجلسوا، أن بيدْ اض. رسول دأومال٢،إلهم وجالس قائم 

ااو.أ«.)\(تي)ط(: •يومغداة•. )ا(في)ن(: 

بنجبم بن ارحنن ب حدس إ نال جابر، بن يزد بن الرحمنن مد حدثنا إ نال حمرة بن يعن ءطريق 
•نحرم ندم • ■ أيه عن متر، 

حن. ٨٨٠
،ممر؛ طسات ل لكن • ١ ٣ نيح؛ تندم • نز• آخر ني ثمر وقد بالقوي، ليي ممد: بن نبمالد ته: ف٠ 

مماعندقتادة وتابعه • وأبوالزناد حرير، بن وغيلان الحكم، وسارأبو i بريئة ابن - لم ممماعند ٠ فندتامه 
١وغيرهم . داود. أبي عند كما وأبوملمة ■ الترمذي 

لهوالخديث ّ التخرج في وكما التالي. الحديث ني كما متابع، وهو يهم. صدوق، الئاط: شهاب ام ر٠ 
هريرةأبر نيس؛ بنت ناطمة مع رواء ٠^ الحاننل؛ نال تيى. بتت فاطة عن صحيحة مميرة أحرئ ْلرق 

([.٣٢٨/ ١٣الباري)]نح وجابرر 
ورواءبه. . م،هآ)إ/اا-ااز،ا-أأ(.نءد'؛>قءنئمهم. لمنىاكنىح: مروا. سريجه: 

عن>ق من كلامها \(: riUi(r0i/rواينما-بمفىالغأنح: أمداُدتياكن>ءرنأ)اا/ْلأ،(، 
j.(or\/i)rror:الuنىح ني الترمذي وروا• به. • • الثمي عن نجاك، عن حاك، أبي بن !ممامل 

داودأبو وروا. افبي•. عن نتادة •لريق من غريب صحح احن ونال: به. . النعي. عن قتادة، »لريق 
نياحل بن افه بد وروا• ■ فاطمة عن ملمة، أبي عن الزهري، طريق من ٤( ٦ ٩ / ١ عون•)١ ٠ الغس ني 

•عون•القس في داود أبو ورواه • فاطمة عن النعي، عامر عن سلمة، طريق من ( ٤٠٣)آ/  ١٠١٨ح.' الثنة 
بعاليه.الحافغد ذم كمّا وعاتشة هريرة آي حديث من الخديث ورد وقد جابر. حديث من ( م٦/١١١٤)



المحس الملولة سي محرأ فأمحرلي أناني، الداري تمم ولكن لرب، نلأ لرب ، ١  ١٣٤٠٠٠٥
١٣١٦م/المم، في عاصف  ٢٢١أخدثهمالبحر، م رمموا الداري كيم عم ض إن/ ألا الخن، رهمْ 

T ١ زمموا. أخرى: مء حلف و؛ال - / فقعدوا بمرزلها، لا الحر جزاثر س جزيرة إلى فا-با'تهم  r /م
كيرر؛(أسب، أموي بغيء مم فإذا الخزيرة، إلى فمعدوا حرجوا لم النحثة، ، ةرارب١٣في 

أئU س: ام، عن أخرط لها: فقالوا ابسامة أنا قالت: أتت؟ U لها: فقالوا الشعر، 
بالأفواقرجلا ف فإن فأتوه، الدير يهدا علكم ولكن عته، ماللتكم ولا فينا، ءخ-رتكمرْ، 

قديا*ونق يشيخ مم فإذا فيحلوا، عليه، فانتأذئوارآا فانه، وئحابروه، نخامَكم أن إلى 
فاقاو: الشام، م فقالوا: تاوم>ين؟ أين م فقال: اخززرص، مفلهر اكف؛تي، قديد الوثاق، 

حؤج؟الذي الرجل عدا فعل ٠، ئال: تال؟ عم العرب، س نوم نحن ؛الوات انمرب؟ ضلت 
واحم،ودينهم جمءرا"،، فامرعم علتهم، - وجل عر - الله فاظهرْ قومه، ناواه خيرأ، محالوات 

r١٢١٧/فاسصزز)اا(؟ فقال: لهم ذاكل'ا؛خت ونمهمراحد،رإلههمراحد؟/وال: 
عمانل'آنين نخل 'آاأ فعدتل*ا قال: زروعهم، محها ويسقون لغشهم، منها يشريون فقالوا: 

جالباعايدفق فقالوا: الثرية؟ بمصْ فعلت  ١٠٠قال: ح؛ن، كل جاه بملعم فقالوا: ا؟ ١ ويسازر؛ 
ط/ rvvأدع لم هذا; وثاقي س انفلت إن قال: تإ زرات(، ثلاث ذلك محي / زر ئال: اتاء، م'كرة 

راشاف.: ممال ، ملطان* عليها لي يس ية، إلا عاص، برجلي وثها إلا أرضا 

اجه:موعندابن اينهمكمء. وني)ط(: ارينغمكم•. رم(: رفي . )ن( الأصل، منكدافي )١( 
هناك.معناها وانظر • ايتهمكم، التالي: الحديث وفي • ُينفعكماا 
>؛(هم«.كررةفي)ن(.)*آ(في>ط(:»أمب€. ،فأخدت،م•. )آ(ني)ط(:
،لاوءزن«.م(في>م(،)ط(:أفاطذنوْ•. >ا-(في)ن(:•؟٠^٠^٠. )ْ<في)ن(; 

ونبوءأأمبأتآ، القوم علن ثان ايقال: : نيد آيي عن ايوعري فال ، و'؛مجتمُ ُءللعتم • أتم، )٨( 
مادة]الصحاح أ-يرئ• حرجتامنهاإلن إذا ارض، إلن ارض من رنات ث تال • علهم طلعتا إذا 

•ذلك•.)ط(: ١(في)م(، )ُ •واحدا■ رط(نيادة: )٩،في")م(، 
إلنيل لها، ام عر نيل؛ • اللقاء أرض من بالشام تن صإد: بوزن وذعر ، 'زد' ت في)ط( ، ١ ١ ١ 

لالهاةرأآ/أ>-ا([.اّما.راةسجت،إلها. 

الشام.بلاد من ا وكلاهسان مع لأئها ؛ - اليم وتشديد المتن بقح ■ رعنان( لي'أئها بملهر آلدي ، ١٣)
أيضا.البلاد نالك من الطبريت وبحيرة ايضأ، الشام بلاد من الحديث، في الواردة نغر يعتن 
([،٥٢٧را/ايالدان ]معجم وفلسين. حوران ي،ن بالغورالشمالي، بالأردن مدية ان•؛ )لا(ءسص
العامة.بأرض معروف مرصع أيضا؛ وسنان الديتة، من حيبر جهة في آحر موصع بتنان؛ وهناك 

نفه(.)المريع 





flirrين نخل مالتل٢،  uiقال: 3رعهمراا، محها/ ويسمون يشربون،/ محيرأ، قاثوا: رم؟ من 
٢٣٧٨تدفق قالوا: المثرية؟/ بممحرة سك ٢٣فمالقال: عام، كل جناه يطعم قالوا: ومحسان؟ عمان 

إوم س انفك لوقد قال: ثمً زفر، لم زفر، ثم ذلك عد فزفر قال: اٌ، كبرة جسالأ؛،، 
فقال، سالهاان« عاليها لي فليس ية، تكون أن إلا عات؛ن، برجلي وْلبها إلا أرمنا أترك لم ثذا 

الأولا■مل' ولامهل ولاوامع' ءيتق *ابهاؤلريق محده شي إرالذي اض.: رسول 
ااةيا>ة(.يوم إلى بالسيف قام ملك عليه 

ابنحدثناْ حماعت، عن ؤلوق الحديث ولهنذا الله: رحمه - النش بن نني قال 
ط! ٣٧٩ا اكابيح. مماب داودفى أبيلْ، 

!٣٢.*ا/ 

٧٤^-
الإيمان»نردلمىاينمزممحاأم

طساسم،وشلانمئاللآا
r٠٣٢١/ش / حدثا ثال; حدساشةبننيد، دال: آاعد-*صدكئاالهموانى، 

اائ•.)'آ(فى)ن(:انعافعلا )آ(فى)م(،رط(:)ءل(؛ لاافى)م(، 
.رأبوداودا)٥(فيرن(: رج1ذاماأ. )((»ي)ط(:

ممروابن (، ٢٩١م,رفيي)م/ ابن ذمذلك )ا"(أحادثزرلبمح.سحداكرهم. 
المهديني الأحاديث من جاء ما تواتر ني رالتوضيح والئركاتي؛ي (، ٢٢٣أيضا)U/ بر زي 

والمح(.والدجال 
رالممرح،اتواترمحابه في شاءالكثميري أنور محمد التح -ص. نزوله في الأحاديث جمع وممن 

'ادائا• الثماؤض نال ذلك؛ علن الأق احمعت حديثاوند معان نذكرآممرمن المح* نزُل زي 
الملاينةأنكر وإئما الثريعة. اعل من احل فيه يخالف ولم نزوله ملن الأنة اجممت فقد 

منأنكر وممن ([. ٥١الماهمة)ص وأسرار الدحال المح ل . ٠ بخلافه يعتد لا ممن واللأح-دة 
وبعضرصْ(، عاليه.محو-سماري من نزول ني الإملأم أعل ]■شدة ادُامرين: 

ووتزولءتتى.محو.عثدوتفيكا؛هافاوئبمسم([. العنلامحزكاكح ايلما، 
الدجال.الهدي بعد الاكرئ المائة علامات من الثالثة العلامة 

صحح.إمتادءت •  ٨٨٧
وتهذيبلمريبرآ/-اآ(، ساكاكة. صدوق، أبومعاذ: الدتياُالمري، ءدءسباء: : ب٠ 

 h(٢١٦ ■) ٨٨٩: الخاريثح في كما المنب بن ب طاء تابع يند .
رقمالخدث ني المنف وذكرء ■ به • • ثبه *لريق تْْارا/أآا(ءن الإياذح ني ُلا ئد'• ٌٌم-بمبمه• 

٢• ٨ ٤ ٠ ح: المش ني ■مدالرزاق دواء ايلريق يمنيا • مريرة ا؛ي من المنيب، ين ستد طريق ٌن  ٨٨٩ (dTWiw  0\ابنابيشسةفياثح: وأبوبكر)\\ri راحمد)أ/أآآ.أآأ(. \ا1ا\ه=



ماونال؛ ، هميرْ أبى عن ، ميناء بن ءطاء عن سعيد، أبى بن سعيد عن سعد، 
ويضم،الخرير' وقثلن الملب ،يكسرن عدلأ، حكا مكر ابن »وزأن اش.: رنرل 
واكصامد،والباغض السحاء وندمن علتها، يسعى لا الملأص١١٢ رليتركن الجرنة، 

أحدء.شاله فلا  JULiإلى 

Aأحويزيد ين محمد حدثنا نال! المطى، أيوب بن ؤحذمخاعمر —  ٨٨
عن/ قتادة، عن حدثناهشام، قال؛ جرير، بن وهب أحجرنا ئال• كرحويةل'ا،،  ١٢٢٢م/

شض»الأنماءأمهاتهم نال: الني.، عن عنأ؛يميرة، سدالتحمسينآدم، 
فإذاازل، ؤإنه مي، وينه محي يكن لم لأنه _؛، ابن بمنى الاس أولى وأنا واحد، وديتهم 

بلل،محب لم لأن بمْلر، وأمه كان وادء١م،، الجيرة إمح، ءرمع دجل فإنه ءاءر،رْ، رأبموْ 
الإسلام،على الاس ويقاتل الال، وميض الخنين ويضع الخنزير، وشتل اسما، يدق ؤإنه 

ارتهإملك4امراسمم،وص^اك-موخل-ني/ ا،امن 
عروبع نازلا، تصر حنن نلوصآ تزال لا ونتل؛ الشابة، الناقة دهي ئلوص، جمع • ااالةلأص٠ )١( 

حاجةلخلن زياه؛ إلئ صاع لايخرج •أي الحديث! معتز ني الأتٍر ابن نال • أيضا ونلوص نلاص 
([.١٠•]\مج)1ا _« واضانهم المال إلن الاس 

.•ىو-؛ميةاا)ءل(ت )ّا(فى)م(، اولدعوزا. )٢(في)ثل(; 

آآآآ)إ/إا؛(،وفىاسلمح:آي؛آرْ/اآا(،رنىالآنىا،ح:سعح;
٢٢٣٣راكرثيفىالنسح: را/هما(،  ١٠٠ر.سالمنيالإيانح: (، ٤٩١خ،،مرأ/'بم،، 

)،/،••ه(،راينُا-بمفياكنح:خي،؛رآ/آأمار
حسن.إمحئاد•; ٠٨٨٨
]تقربالثالثأ. س صدوق، يرثن. أم •-ولئ الثماين. صاحب المرى، آدم؛ بن الرمس مد ؛ ب٠ 

)ا/أ'\،(،رنهنيّ،را-/،آا([.
حنان.موابن سام؛ ع٠ 
ه.٢ i ٨ 0 نوش • صاعد وابن الخطٍب وثغه • كزحويأ ؛أُم، ليم؛-، الواطئ، يكر ام ؛ ين،نيئ حمد م٠ 

<[.٣٧٤لتاديخس)آ/
الخريج.في كما علميه مض الحديث، من الأول والشطر 

ح:المتم، ني الرزاق وبد (، ١٠٩ا)هأ/خها.٢^١٩ المنغ،ح؛ في ثنيجة ايي ابن روا• ثغيبمد؛ 
أول.ءعرن«وأبوداودفىامح.باوونذكر (، ٤٣٧أ•؛، 

(Ulo'^.ioT/W  ا جريرفي وابن)أ'آا،صص0أمارد«ح: جازفي وابن الضير)ا-/أآ
مثدني • به • ■ عريرة أبى ص آدم، بن الرحطن ب عن نتادة، ُلريؤا م، جبي+م ،؛ ١٤٦ص٩ 

ءنأم،هممحة•ءنرجر<، يزنتادة، ■ب-الرزاققال: 
بن.سح:مائل في وملم (، ٤٧٧أ؛؛آرا•/رواْاوخارىفيالأسا،ح; راكطرالأولس: 

يميكن لم "لإل فوله: إلن فيكر، مريرة. ابي عن ١ عدالرحمنن بن ملمة أبي •لمرض <من ١٨٣٧/٤)٢٣٦٥
■رهنه 



الإبل،الأمد،ع يرعى حتى الأوض، في الأية وتقع الكذاب، الأعور الضلالة ، •-؛؛،١١
يلثبعضا، يضربمهم لا باخات، اكسان وتلب الخم، *ع والذلأب ايقر، والمر*ع 

٣١٣٢٣^. اممون! عله ويملي هوفى.، / ثم ست، أربعن 
'ط٢٨٠أبئ ابن حدث / ئال؛ زياد، بن يوّضلآ، بن هارون أحمد أبو ؤحدتتا —  ٨٨٩

أن• هريرة أبى عن اليب، ين معيد عن الزهري، عن محنيان، حدثنا مال؛ عمر، 
يكسرالملمف،شط، وإما»ا ءد'لأ، حكما مكر ابن يزل أن ))يوشك، مال: الني.، 

أحدا.لايمله حي ائال ويمض اخزية، ويضع الخنزير، وشل 
،.f - مركرأم ابن عنسن مع يقاتلون والذين الله: رحمه - المحسن بن نجمد قال 

■عين فنتل الدجال، »ع اليهود هم عين يقاتلون والذين محمد.ؤ، أمة هم 
/مY٢٣الطمون،/ عليه ويصلي عين.يو، ممون ثم اليهود، السلمون ؤيقتل الدجال، 

وعمربجئإلأ،.ومعأبيبكر، ويدفن٠عاض.، 
أبىبن أبوبكر حدسا ئال! الحلواني، يحين بن أحمد أبوجعفر حدتنا -  ٠٨١
،عمر بن اممه عبيد حدسا ت مال انمدى، شر بن محمد حدسا مال؛ شيبة، 

الخمإن حك، وئلئا؛م'رْ،، الهول راقماتلن اض.: مال: ءنا؛نعنر، 
فاتله!.ضال هدايهودي لم؛ ياملقول: 

وبينينه لكفريق الدجأل المح علن بعضهم طلمه وهوحطا. العجمة، بالخاء اميحء ت في)زا ( ١ر 
نالمن •رومهم الم؛ عد ابن نال ■ مشوها ت اى الخلقة؛ مموخ اى ومعناه؛ .. - مرم ابن اليح 

المهملة،بالحاء به نطق انه التي. عن ث؛~~، دلذا ■ العلم"ُُلأ أْل عند وذلك المعجمة، بالخاء ذلك 
نقلار،الأجوبة)صم0( ،؛ pLlIوامرار الدجال الخ ]١٥٥^؛ عنه. الملعون الصحابة ونقله 

الشافس[.للعنيس العديدة، الأمثلة علن المفيدة 
)ثل(.)م(، من محاقطة )'ا('اينعر:م•؛ • وهونلب هارون؛ بن *يرمق )ط(؛ لآ،نيرم،، 

حجة.به تقوم لا مما وهر • ٨٩١ح• في المقولة هنده علن الممشآ ذكردليل ّيأتي )٤( 
•رُاتقتلونهما وفير٠ل■،؛ رولتقتلوهم•، افي)م،؛ ٥١

.٨٨٧تندمفيح ٌمبمه• • صحح ■إمتادءت  ٨٨٩
.إمحتاددت ~  ٠٨٩

وروا•عمر• ابن عن نالمع، عن مالك، •لريق ْآآآ)ا"/'ا*ا(من تالحهادح في الخادؤ، لوا• لغربمه؛ 
الصفني الرزاق عبا ردوا• • ؛٠ • • سة ابي ابن بم ابي ُلريق اآآآ)؛/خ'آآآ(،ن ت النسح ني لم م

سجبيهم ا*اآآ)ا/م«ه(: والضِديفياكنح: راحد)آ/آآا(،  dT<\<</\\)UT\ح: 
•هريرة أبي عن ذرءة ابي ءلر.س ااآبمأآ)ا"/'ا'ا(ءن الخارتمرح؛ وروا• • عمر ابن عن *الم *لريق 



إبراهيمحدثنا دالَ; السكري، الصقر ين اض عبد العثاس أبو -  ٨٩١/ ١٣٢٤م/
عثمان،بن الفئمحاك عن الصاع، ناغ بن اض عبد حدسا قال الخزامي، المنير ابن 
الني.،نبر ا>الأإبرالثلأثةلاا: ئاو: عنأبيه، بن،لأم، اف عبد بن يوث عن 

-ص ابن عجن ب يدفن رابع لفر محقي، عمر وفر عنه، اف رضن بكر أبي لفر 

تمحال الوامتر، الحميد عبد بن محمد بن اض عتل أبوتقر حذأشنا — ٨٩٢/  ١٣٢٠م/
أبيعن حمين، أحبرنا ثال؛ هشيم، حدتنا محال! اللومي، ١^^١٢٢ بن زياد حدتنا 
الماء:*و0<...؛؛<] فل ب4 وؤس إلأ الكتاب أض س وإن ؤ : - وحل ءز اف. ثرل ني مالك 
إلاالكتاب أهل من أحد سقئ لا يو، مركر ابن عين نزلل عند ذلك ئاوت جًا[، 

،./٣١٠آمن؛،^ ٨٨١

»ا;نابيامب«.)مآ(فى)م(،)ط(: )ا(في)م(،)ط(; 
اسقضضالآةفىاسانر)٣(^ 

تتوله الترمذي ني حاء حيث إسرابالياته، ومن ا ملام بن افه عيد علن مرتوق رمر ' صعق فيه إمتادءت  ٠٨٩١
.«كافىاكترح.»،كمبزمااكررا؛. 

.٠٣٠تقدمفيح: محاJرقتهم. اثءاكسء؛،ان: ه: ف٠ 
.١٦٦زح!تقدم ٠ ين حفنله في الكتاب، صحح ثقة، ٧^؛ بن الله همد ت فيه و٠ 
فيالعجلي ذكر0 وقد صغير. صحابي أبويعقوب، ا المدني الإمراتيلي، ملام؛ بن الله مد بن مسف ل• 

.([ ٤ ١ ٦ / ١ ١ ) والتبمديب (، ٣٨١)آ/ والقريب ، ( )صآ"ئ للعجلي لالمما.ت، اكاسن. ممات 
بنمحل احبرنى ٠ عثمان بن الصحاك بن عثمان *لريق من ٢(  ٦٣/ ر١ الكبير ر الخاوي أخرجه 

أبرنال ببته• في ة؟ الني *ع مرم ابن مئ، 'لدض ءنجدْيلمنلت م؛؛؛*■" ' ملام بن، افه همد بر> يرمق 
أيييق ط من ( ٥٨٨)ه/ ٣٦^١١ ح؛ مننه في الترمذي وآحرحه عليه. ولاتتاح هدي بمح لا منيا محي• 

أبوقال ٌعهُ يدفن مرم ابن وعين يحد صغة التوراة في امكتوب ت يلغغل البخاري إمتاد مولولبنفس 
فيالألباني صعقه والخديث، . غريب،■ احن ت الترمذي تال . قثرْء موصع البيت في بئي، ُوةد * مردود 

/\-[-\(T)0Uwrتخريجهلأمثكاةح: 

وتهذيب١(، ب،)آ/ه* لظريالشالثت. من ممة، بكنيته، مثهرر الكوفي، برم—اللث،ت"ءزوانالغماري، ا• 
ص/ه،آ(ا.

نثتمماع — لكن • ٧٨م،ح؛ تندم الأخر هم، حننله نتن ثقة' ت الهم، الرجمنن عبد ابن عُ ضئ،؛ ي٠ 
الكواك_،اليرات)صآأا(]اننلر: .تهقأززاءتلأ.له. 

بناّام قال لكن • ١ ١ ٠ ز؛ح؛ تقدم • الخهم، والإرسال اكدلبم، كثير نت، ممة، ببر؛ ابن عشم؛ ي٠ 
منإئ أحب حمين عن 'هشيم يقول؛ الرجمنن عبد سمعت منان بن احمد حدننا واصل: تادخ في سهلي 

.([ ١٣٨ التهإيّيؤ)آ/ ]تهذيب، حمينء. بحديث، اكاص أعلم ومشتم منيان، 
•عثاص ابن عن النالم، الخديث ني ورواءالممنف . ١( ٨ النمير)آ/ في الخلبري جرير رواءابن سمأج*•' 



١٣٢٦م/جعفر / أبو حدثنا داوأ انمثار، محلي ين محمدرا٢ اش عبد أبو حاوتا0 —  ٨٩٣
جده،عن أيه، عن حدشعسلم،، محال! أيي، حدئتي دال1 مع؛دلآ،، بن محمد 

همزته.. نل يه وص إلا الختاب م سْ زوإن اش-ءزوجل-: ئرل في عاس ابن عن 
عيئ، يبعثل ، ل حن الكتاب أهل من أناس ا«سدركل؛؛ أنه بمي ؛!• ١٠٩؛ لماء ال 

[.١٥٩;اكاء ] ه سهيدا عنهم يكون امحا*؛ ويوم ؤ ، بهل٧، فيؤمنوا هوم ^٢١ ابن 
ءء ٠ 

)م(.من مانطة ومي •أجمدا، ؛ )ط( في ( ١ل 
ءعمرء.ت )ط( محي )٣( . معدا امحمدين ١(! )أ/٩ مسراتجري في )٢( 

)٦(صوابه:■ الحتن،ا)ه(تي)ط(: ءسيدركهء. )؛(فى)ط(: 
٠ت والصواب النسخ. حمع قي كذا )٧( 
إليهوذهب - التخريج ائفلر - عنه ذلك وصح عساس، ابن يه وجزم • الأية هنذه تمامحير أحد منيا )٨( 

هبه نزسذ ؤ في الضمير أل وص وضحْ. حرض ابن و;جحه العلم، أ*و أممر عن دمله الخن 
*rrv/rوكذاكفىضل:ؤنلمههبمود/إليمس-س 

لمحمدأر تعالئ فه يعود ه بمه ؤ قوله; في الحمير واف أقرالأأحرا ذلك في التمر آهل ومل 
Jj  علزص•لمحل ض ص ش
عندآمن إلا ا،لوت يحضر0 أحد الكتاب آهل من ما ٠لمعناها ت هندا علن الأية معتن عن الروي تال 

كما. الخالة. تلك في الابمان يسه لا ولكن أمته وابن اف عثد وأل بعيسئ، روحه حررج ثل الرت 
ألابهه ألان.. تت إني فال انمون أحدهم حضر إذا حش الجان يننون للذين التربه وتب ؤ ت الئ تعنال 

عيمئ.نزول يدرك الذي ~ الكتايي يخص الأول فإل •١ آتلهر المذهب ءاوهندا نال؛ . [ ١٨اءتلاك
لمم]صحتح • اعلم واف زلله، لمحل ص نزول ذس في كتابي كل في عمومه القرآن وُلاهم 
جريرابن ير ونف، ٤(  ٩٢اري)آ/ البفتح وانثلر: • بئر بتصرف ١( ٩ ١ آ/ النووي) ؛—رح 

صحح..إّطد،: ٨٩٣
'١٦ : فيح تقدم تت. تقة، الاصهاني. م ممد: ين جمد م٠  .•٦ ١ مدمبىح; ت. مه، ماتصها<ي. سّممن ٠
•تمنهعن روي سادسة. الس تنة، ناضيها، الدني، الألماري: ثابمت ين نيئ بن ّابمان ،ن ،■ ٢٠،اد،■* ر٠ 

 ^J<_؛،الدية، النم اينّعاوأالتم لطماُت، خارجة؛_<(TA ،) /(،٤٨١ااكبر)آ
و\س0/صآ.اكقريب)ا/خاآ(، الممات)ا-/-هم(، 

ابااحويهوينه مرأيه روي الثالثت، مرنئيه، ئقة، الدتي، الأنصاري، بنرنيئبنرتابت خارجة ه: ي٠ 
،٢( ١ ٠ / )١ ]تقريب مدها. وفيل; ه، ١ ٠ ٠ صثة مات . معدينرزيد. بن وتيس بنرزيد، مليان صعيدبن 

رتهويب)م،م\([.
ن.صحابيا رجذء: م، أ٠ 

ابنص متر' بن سيد احرقاءز> طرتق ودواءمن ٢، ١ ٩ اشتر)؛"/ قي اتجري جرم رئاءابن ٌضبمبمه؛ 
(.٤٩٢ر٦/ القح مر الحافظ ناله صحح، بإمناد هماص 







^ممبمميبمة

الدرداءأبي عن ، الدوداء أم عن ، ٢ ١ \تي١ ١ذتيذ١Jعطاء عن يحدث بزة أبي بن القاسم 
ءس الزان م م فيء *ماس او: نالدرداء*رعنالمي.، أم أوعن -١٠ 

خن».

بنيحين حدثنا دالت على، عمروبن حدثنا ت مال صاعد، ابن وحذفتا — ٨٩٨
عطاءعن إة، أبي بن افاسم أ-؛م؛_رتي  iJLjة، ثعبحدسا ال! نمعيد، 

»،-امسذيءئال: ه، الني عن ، ١^١٠أبي عن ، ١^١۶أم عن اإتيناناني، 
خزا.حلق س ايزان م أثم 

سأبى ابن حدثنا مارت التاجر، يوصف بن هارون أبوأحمد —  ٨٩٩
ديناربن عمرو حدثنا I ئال عينة، بن محنيان حدثنا ت مال انمدز.، محمد يعني 

/rعزاضالدند'اء، عزش/ ^نض؛نس،ءنأزتي، ملكة، ابنأبي عن  ١٢٢٢
•خس" م،'حلق الماط يوم الوم، مران م ، أكل١٣فيء م، ا"ءا ؛ ال حمه 

لوينمليمان بن محمد حدمحنا ت نال ا صاعد بن محمد أبو ؤحدتنا س ١ ٠ ٠ 
تروبن؛،j.،عن عتق، بن ءن حدقا دالأل؛ات ، نمحد بن يإبرامثم 

ئال؛ء-نأبيالدوداء، ص نشف، بن ض عن ءنا؛نأ؛يتكه، 
الصن».الحلي الزان: م يوضع فيء ®أثم اف.؛ رسول محال 

حدثنالْ'مال! الكبرى، ذريح بن صالح بن محمد أبوجعفر ؤمحذتنا — ٩٠١
«الكخارانى«.)ا(في)م(:

السايمغالروايات لماثلته امحرب؛ حينه ولعل • رط( من)م(، محذوف الجمتض ض ما )♦-٠(; 

«ضا•.)ْ(ش)م(،)طا:أئالأ. )أ(فى)م(،)ط(:أاثتل•. )■ا(تي)ط(':
. ٨٩٦ت فىح تقدم ٌميجه* • صحح إّّتادء• ■  ٨٩٨
حسن.-إمئاد•: ٨٩٩

وتهذيب(، ٣٨٩)آ/ الثاكة. من مقبول، الم. ٠ جعفر برزن - ٌحلمبم بن بمر ب• ف٠ 
. 4jLUiاvحاديثا فى كما ااكتحارا؛ى، تابعه ونل )اا/ه*،([. 

.٨٩٦ىربمبم:صمفيح: 
أننا.الذكور الحديث، في تقدم كما حسن، إصتاد•؛ - ٩ ٠ ٠ 

'٨٩٦ّضمفىحث أب؛ 
حسن.-إمثاد•: ٩٠١

أسانيد.من سق مما متابع لكنه • ١ ٤ ٧ • ح في تغيم • تجرأ يخض ، صدوئ، الئافم• الاه ب س ريك ث٠ 
ءثقاٌت، رحاله وبقية 



١٣٣٣م/عن حوثب، / ن حلف عن ، شريك حدثنا 3الت زرارة، بن عامر بن ، اضل١ عبد 
Jli ; :هلسسسنتحلاض./شط؟نالت،لآلماااوةء

•المن* الظى الٍزانت في يدخل ٠ال٢ا أول ®إن ينول! سمعته نعم، ت ئالت 
بنالنتن ندثنا محال; التمهر، أيوب بن عمر حنص أبو ححإتتى — ١٠٢

زيادربن الرحمن عبد عن الحمصى، عياثى بن إسماعيل حدثنا ئال؛ عرفة، 
١١٢٣٤م/اض نّول ثال/ مال: عنرر، بن اف عبد عن؛؛، رد، بن اف عبد عن الانريقي، 

طٌها ّجل ما ّجلأ' وتسنن بمذ لهوتي التزان، إلى التجاط؛رجل يدم ُيلتى .؛ 
إلهلا أن قهادة نهات أغلأت بمدر بممج ثم الزان، كنة ني ٠؛^^ وذنوبه، خْلأياْ نها البمر، 

.رذلويه(، بخ3لاياه يرجح الأخرى، الكمة في لوضع الله، رسول نحمدأ وأن الله إلا 
ندطءنفال: ندثا١مكربنأنىءة، ثال: م.ا-أح؛تظامش، 

•شيء«)ط(; )آ(في)م(، •ع_داف«. )ط(: )ا(فى)م(> 
•اءن،عكررة )أ(تي)ءل(: ■ 'نادبنانعم• في)ط(؛ ٢٣١

بزلعمر الخزيرة ولي نب، ثقة، الرنة، نزل كوفي، اصله ايرب، ابو ايزري، بهران؛ ين رن ب٠ 
([.٣٩•ا/ رتيذيب)• (، ٢٩١لتتريب)أ/■ِات،صة'اااه. •نالرا؛عة، ركازيرل، ءدالز.ر، 

وتهذبرا/هآآ(، لتنرس_، ،و. ١ ٤ ٠ يعد عامت، ة، اد'اإعن ثقة، إ الكوفي رقب؛ ملغإبن ح• 
)م/ه،ا([.

نةصامت، ٠ العاشرة عن صدوق، الكوفي، أبومحمل. مولاعم، الخمرعي، لدار؛؛ بن ءا*-ر بن الاه • ب٠ 
لتتر,ب)ا/ْآ؛(،وثمدس،)ْ/ام>آ(آ.. ٠٢٣٧

. ٨٩٦ح: في نحو• تقدم دءربم؛ 
-إساد،:>ن. ٩٠٢

•٢  ١٢■ م،ح تندم ■ حنظه في صعق الآأربمىت فاد م الاّ''م، ب ؛ ب٠ 
.٢٣تقدمرح; ننلاّ'نيغٍرءم. ًدُقفيرُا0ءناعلس.جمص. بمء؛ل؛نءثاشت ب؛ و٠ 

يدء.غثرامل عن الرواية ومحي. 
•التخرتح م، ى ا' رءءّعالترعذي ومحي ند الم، كما يمن بن ريامر معد بن اللثث تابعبمما لكن 

•اكم؛ج هم، ص اليث ُلريت، ٠>، صحح والحديث 
وابن«حنءرب«. )0/،أ(ونال:  ٢٦٣٩واكرُديقيالإيمانح: دوا.احد)أ/ماأ(، أغربم!ده: 

(:٠٢٩والاىافىابك،)ا/آ، دارب،وملئمحا. 
عبداهسمت ، المح، الجمد1، مد انح، ما ■ُدم،ءارمنايسما، د، اللتث؛>، طرخ، *٧ جبهم 

نييخلج لم صُح 'حديث الحاكم؛ ونال • صُح الإماد ومنذا فيكر•. ■ ■ العاص ين، عمرو ابن 
.٢ ٢ ١ ندايفأ)آ/ الفي احعيّ الإمام روا• والحديث • الدمي ووافقه ملم' مرط ويويلن ، الم-عحع، 

ّفدكر.  ٥٢٢ الترس)ه/ إله عامرنحااشار ءنءمروينيعن-وس لهيعة، ابن طرين، س ( ١٢ ١٢٢
.١٣٥: ال٠حيحةح الطالة في الألباني صححه رالح"ي.ث، 

؛=٠ مرتوق صحيح، إمتادءت - ٩٠٣



—»»»—_£تمحصث

؛الرجلاميلمتي،مال؛ ، َ بن عثد عن دينار- اثن م - عنإو عن اينعث-ه، 
محلاؤ وقرأ؛ بعوصة، جناح افّ عند يزن فلا النزال، في نيوصع القيامة، يوم العظيم 

ء'ا[.زايكهف:وزئاه امحان يوم لهم نحم 
نك عبد ئاو: ■ندتاأيرشب، ءالَ: .ا-اتيعماش، ئ/ 

*الخل*؟/عنعسدينءم؛رفىت الزمحر،/ عزابي ا-؛صنالأ؛لث، ت هاو !درص، ْأ*/م 
يديرشعيرة، يزن فلا اليزان في يوصع الدروب، الأكول الشديد النوى ؛اهو تال ثّ 

الناوء.فى واحدة دفعة ألفا رسعينل٢، أولثلث، من الملك 
يحيئآحمدبنسانر"اا، JI_1^ئالت وأخبرهال،ريايى، —  ٦٠٥

عن/ أبى بن حالي عن لهيعة، ابن أخريا هاو؛ ال1المضل؛ا، إسحاق ابن  ١٢٢٦م/
الحبيبيذكر هل اف، رسول يا I تلت ت يالت ثيسلأ، عاسة. عن محمد، ين القاسم 

•حدنا•.)ط(: )١(في)م(، 
•سار«.في)ن(: )٣( •اؤتمن•. ت وفي)ط( •تمن•، فوفها؛ في)م( )٢( 

كمابعاليه، اكأ، الوجه هندا فيها ؤيجوز •اليلحيتي•. رمل،• وفي ، •الّالخاتي• هامس)م(؛ )؛(في 
٣٠( ٤ ٢ )T/ اكمس في خبلها من *والمهوم 

.٣٢٢زح: رحت تد و٠ 
فيجرير ابن ددوئ نتد، ين وب ت أبي ابن إلن ، ٤  ٦٦لْ/ اكور اليد في -ءدر، الي' ٌذربمبمهت 
روا•:هقص، هريرة. أبي عن مرفمع حديث انمن هنذا في جاء وند • كب ص نمو• ٣( ْ / ١ )٦ الض 
ح:[ ١ ،• الكبمف:] ي .٠ اغماليز٠ فعف' رماه زبمم' بآ،ات الذيلممروا أرس ؤ تعالن: فرك تمر ز اوخ.ارى 

راينحريراسرىنياشر(، ٢١٤٧)؛/ ٢٧٨٥ثسح: 
راا/ْم([.

صعق.ته إّئادْت - ٩ 

.٧١نيع؛ نندم • نترك حدث يتمز اخرأولم احتلط صدوق، ّاإثم؛ د*وابن ببر• ■ ب ٠ 
الاث.بعض امحج؛* رند محس. .وتد ٣٦مدمفيح: يدلى. صدوق، اإواممح,ت و٠ 

•به • • كرب ابي طريق س  ٤٢٢ أ/ الضر)٩ في جريدالطرمح، رئاءابن لخريجي؛ 
صعق.إمغاد#ت ٠ ٠  صعيفإمثاد•؛ ٠ ٌ  ٠عمه ِ "

مات.رحال ريب • ٤٤• تقدم؛م،ح ■ كب اح-راثا بمد احتلط صدوق، لهبمأ؛ ابن ؛ ب٠ 
. ٤٩٢نندم »ب. ثتة، محي: بن لناعم ا٠ 
٠ ٧٧: نيح نندم صدونا■ • فب ^٠١١،• اض حاليبل، و٠ 
صةمات الخاشرة، كبار س صدوق، بغداد، نزيل بكر، أوأبو ابرذكريا، ايحدمم؛ بن يحص ل٠ 

([.١٧٦/١١وتهj٠,ب>لمر.ب)آ/آ،م(، •آآ،و. 
لهبن،ابن •نته الهتس; نال إسحاق. بن يمن 'لريق (•>، ١١'سد•)آ/ احدفي روا• 

.٣([  ٠٨/ ١ ٠ ) ]الجمع الصحح. رجاو رجاله ويتيه • وس وتد وهوصعيف 



بن■

رأ،1فلا، يخف أر يل حتى الزان عد أ،1 فلا: ثلاث عد ررأمحا ئال; القيامة؟ يوم حبسه 
ذلكفقول ايار، من عز جمن؛خمج وأط فلا، أوشياله يمنه بمضكابه حى الكتب عد 

وبكلعيد، جبار بكل ووكلت إلهاآخر، الله •ع ادعى يالذي وكلت شلاثغ: ركلت انمق: 
ساطذكملأ.>سيوماسأ./ 

حميدبنحدثنا ت مال صاعد، محمدبن بن حذلغاأبومحمدبمحيئ — ١ ٠ ١ 
اإحسن،عن مبارك، حدثنا ت يال إسمامل، بن مر مؤ ح-دذا •' يال الرملي، عثاش 
مضقربه فدكرت حجرى، في اض. رمول بينا ت j^؟؛ - ة عاتثيالت نال؛ 

امايكنكت لي فمال فثكيحأ، الآ-مح_رة، في بأعمالهم وتباعدالناس الدنيا، في 
r١٣٣٧/ في بأعمالهم / الناس وتباعد الدنيا، في متي نربك ذكرت ت فقلت ءاأغة؟اا، يا 

إذامواض، ثلاثة في ارأيا قال! اممه؟ رمول يا القيامة يوم أهاليكم تذكرون هل ،
حآ/عأيمهه ،: ١١٣١٠حض أحدأ، أحد يذكر لم ، كايه/ انرووا *اوم ومحرت المحق، تْلايرت 

منالهأهل بملم: حض أحدأ، يذكرأحد لم الزان م الأصال وضعت ؤإذا بشماله؟ أم بمض 
لأ؟«.أم يجو بملم: حض أحدأ، أحد يذكر لم المراؤل على الاس جمل ؤإذا يخف؟ أم 

حدثناI ثال الدمثقي، عمار بن همتام حدثنا قال؛ ، الغزبانج، ؤأخبمرنا —  ١٠٧
أأبمالم•.)ا(فى)ط(:

.صعق إءسادءت ء ٩ ٠ ٦ 

•ءنس يند *دلى، وم البمري؛ الحءت إ ب " 
•١٩٢: فىح تندم ■ الخنظ سمأ صدوق، امل؛ إّس  yyب؛ د• 
•Uأحد; الإمام ئالر لكن . ٠٩:فيح مدم ويوؤ،. تدلى صدوق،، نمال؛ موابن مجالك؛ ب؛ د٠ 

ا/هأ([.]المدب)• ■ الحسبمُى؛*٠ روئثن  .٢([  TVوالممديل)م ]الخرح مدوق. م: أم ب ناو الخن. أم ، المكتب، الرم: ءاش ؛٧ ،• ٠٠٢
شالذرى.والمهش ى •ءرن«)ما/ا/ا(.رّكت اث ت؛يمحاب، ني ١برداود دم• دوظ دمبم*بم؛ 
به.. عاثثة. عن الحس عن يرنس، بن بمقوبه من'لرض كلاما ؛ ٢١٠١رص الاعتقاد 

تعلل عدة فيه أ صعيف إمحقادرت - ٩ ٠ ٧ 
ما■يلن أمامة أبي من سماعا ني واختلف كبرا. يرمل محلوق، الرجمنن؛ مد ابن رمو اّم• الأا• ٍب ■ ا 

.٧٩فيحت نندم 
.٧٩نندمفىح: صعغ-،. لمدالالهانج،: ءش؛0؛ذ،ُ■■ ■ ب"دب 

م:محفىرنفءنضين.زدالألهانى. ومنيا ءء،انبناضالنام: -وف: -  ٠٢
٣٧١.

.٣٠:نيح تقدم نماريتلمن. كنن 'قرئ، صدرق، صاد؛ بن دب؛ - د 
ئتطالأاىًمزالثاط، ممن، الدمثغي، أمالماس، مرلامم، الأموي، نير ■؛ ذاما-؛ت؛ن؛٠١٧ا٠ 



—٠^٠^——1تثئصث

نع، ٢١يزيدربن على عن العاتكة، أبى بن عثمان حدسا ثال؛ حالي، بن صدقة 
[٢١٤]الشعراء: الآدرب؛نب عشيرنك/ وأنذر ؤ نرك؛ ئا محال؛ أمامة، أبي عن القاسم،  ١١٢٣٨م/

وأهله،اءه نوحمع الباب، علن حالهم نأ هاشم، بني . الحم، جمع • الأية 
الدجل' عز الله س أنمكم افتروا عافم، ض •يا فقال: اطلع ثم ، الين، في فاجلهم 

يافقال: يته أهل على أبل ثم فيثأ، الله س لكم لاأهلك فإثي محي، مآكمرآ،"زابمكم ئئ
ريانحمد، بمتر٥ا ويا،اطمة سآلمة، أم ريا عمر،  ٢٤١٧٠٥حشة ويا بكر، أبي  ٢١٢١١٧٠٥^٨ ١٠
الفاني رقابكم، نكاك في وامعوا عزوجل، الله س أشكم افتروا النم، نمه محا الرض أم 

محيلاممي يوم ذلك يكون وعل حي، أي أال،: م _، lpبكت، شتأ، الله م لكم أعلك 
ليومانفعل الوازين ومع ؤ وجل عر الله. يقول مراض: ثلاته في نعم، فقال: قيظ؟ 

الشون*ؤفسسمازةئزسز/وئال.مز-يل.: انمهرا"،تالأسا،;لأ،، »حد 
ا١ ٣. . ١ ٢. الزسون،; ] ب حاليون جهنم في أنمهم حمروا الذين فاولتك موازينه / خف' وس ١  ٣٢٩ ١٣

فيئركه فاء وس نوره،/ أنم الله حاء س النور؛ وعد حء؛ا، الله س عكم أغم لا ذللي ضد  ٣١٢٢٦
وجلعز - الله فاء من المراط، وعند فيا، وجل عز الله من لكم فلاأملك فيها، قننه الفللمة 

علمناقد ص، أي ؛: j|ij- عائشة عالت، النارء. في ككه حاء وس وأجارْأَا،، لمه س- 
فترجحآكيء هنذا وفي ، الشيء هشدا فيلاّ، ويوصع الكفتان، هي الموازين؛ أن 

تمال الصناط؟ فما والفللمة، النور علمنا وند ،  ٢٩١الأحر^،وتخف إحداهما، 

)أ(في)ن(;رلأوغرنكما.'زدا،رم-حءلا. را(في)ط(!
)ا"(»ي)ط(ولدة:ااّة«. )ٍل(: )ه(فىرم(، )؛(، (، ٣١

ونيالاحرئمنيااكي،••، •نذا'ثوصعنيإحدامعا البارةكالتار؛ دفي)ط،: 'فها*، ،فيرم،؛ ٨١
الثي،..

. ١٠١٠٠^■وتخف : وني)»J( ، بهما• الاحركي ؤيخفف احدعما •نرجح ت همارة)م( )٩( 

مزآخر مهلعن الخديث عنذا في ثم ([.٤١٤وتهذب)؛/، ٣( ٦ ْ / ]تترب)١ أوبمدمحا. ٠- ١ ٨^١ ًُذل: 
ومحاوأندرم، التخريم. كافي ٠ ما؛م بمي جمع آل وبت مكة. في نزلت الأية آثاهند• ن؛الثإبت الس "بث 

إبأزواجه •>، بجن لم ر٠نؤلآء سلمة، وأم همم، يمتا وحنمة يكر، ابي بم، عائشة المدنوين: من يكر 
.ُاف ؛ادودة. 

لألجمعه.١ ائانمة • ويزا•إلناتجراتيوابننردؤة ( ٣٢٧انمرالثوررا"/في الءو»لي ذكر، 
)فح ٤١٢٧١رواْاوخاري»ياكسرح: ١ ربر؛ ايي ■حديث، س نهونابت، بميعاسمء-ندتزولالآة، 

 ١/A ■ ،)0 ٤ الإياذح: في وسالم • T /واكرثيفي-ف؛رسررة {، ١٩٢را(،الثعراrT^/oإ)٣T^.
ْاأ(،ُاينصرابمرى)بما/اااا؟ا{سس'ة>ق.وضب

أعالم.واش ذكر٠ ومايعد* ولاللمزان ملمة لأم ولا ولالخنمة لعاتثة 



محتأصافون واللائكة الومى، حد *ثل وم علتها، الناس ^١، ١٠؛،رايار، الجا ي؛ن راملريق 
ملم،ملم رب بمرلوزت وُمرى العيان، فوك *ثل يالكلأد-،لآا، بمخهلفولهم رفمالأ، 
آْا/ننها(. فاءككه رس اا>أوذن،/ حاءالله ضن عواء، رائدتهم 

٢١ '؛ ٣^ حدسا / ت نال الباغندى، سليمان بن محمد بن محمد أبوبكر —ح^وتئ ١٠٨
حدسات ثاو الاطرابلي، يحين بن معاوية حدسا ثاو؛ الدمثمي، عمار بن مثام 

ثاوت ثاو فاتك، بن مبرة عن عنحسرينمير، ١^^١ محمدبن 
الحديث.وذكر ..* فوا ويضع آو*ا يرفع -، وجل عر - الله يد ءالتزان اش.: رمرل 

\Tt\ Itبن زهير/ حدسا ثالت الصدلي، محمد بن جعفر أبوالثفنل حاوي — ٩٠١

:صانملةعن)م(،)ط(.٠٣٠)٣(•يكلاليبء. رط(: )مأ(في)م(، 'يحارا. ،١(فيرط(؛

.صعيف إمقادءت - ٩ ٠ ٨ 
ابنتال لكن . ٣٣٠فيح; تقدم الرهرى, أصحاب كبار من ثت، ثقة، ١^٣٧ الويل ين محمد ت يه ف٠ 

يدركمم'لدلم ننال: نمر، بن جنني ص الرسدى الولد ين محمد ص زرعآ ابر •رنل حام ام 
جعلحث ٢( ٤ ٣ / ١ ر اث في عاصم ر اين وصل وند ا([. ٩ ]الراسل)ص؛ نمر. بن -مر الزيدي 

•الإسناد نص ومر • نفتر بن -صر بن الرجمنن ب بجتيما 
يعوفر■ اوعام ل صدرق، • اوحمص لمنق من أصله أبوميع: ايلرايم؛ يمي بن ساُيل نيه؛ ر٠ 

•([ ٢٢٠ا/وتهذيب)٠ (، ٢٦١]تتريب،)آ/ ،ايعة. المجن المدني، 
.٣٠نيح: مدم يتلمن. نمار كبر مترئ، صدوق، صاد: بن *لهام نته: و٠ 
التدليمءحييث الرنان: وتال نغالط٠٠ ما.لى ا فءحالمثم،أالاصدياتنالالدارمميت أيما؛ فيه و٠ 

ثيوحناكانة ورأيت، التدليس، محوئ علته مايماب أمرالباغند«ي من يثبتا لم ٠ • البغدادي ونال • ٠ ومحصحم، 
لهوالخايث، وغمعاا. ( ٣٨٣/ ١ )٤ والمر (، ٢٠٩رم بغداد ]نائح ٠ المحح ني ويخرجونه به يحتجون 

نمعان،بن التواص حديث، من شامحل. وله انغلرالتخرج، ٠ وعيره البخاري عتد *رترة حديثاأبي، من شاهد 
التالي.الخدين، ني 

حدثنامجعاؤيةعمارنال: بن عثنام حديثه من •هه)ا/آأأ( ح: اث في عاصم أبي ابن أخرجه ٌمبمهت 
عنأبته عن ءنمدالرحخنبز،ص؛نلإر' الهتدقا، الوليد مح، نحد حدنا تال ابراسم،ام*بع■ 

الفاتالئ، ابن رواية من الحديث، وهنذا بعاليه. الذكور - فاتلثا بن مبرة عتر ُءر يرنعه، الأمدي الغاكه بن مبرة 
مريرة،أبي >ليث، من نامي له والحديث، . ١( ٢ • الإصابة)،/ ني الحافظ ذللتج علن نمى كما الغاكه ابن 

واكرمدي(، ٤٠٣، ٣٩٣; ١٣) ١٧٤  ٩١٧٤١١التوحتدح: ني والبخاري (، ٠٠١الإماماحمد)آ/ رواه: 
ناميوله . ٧( ١ / )١ ١  ٩٧التد٠ةح: ني ماجه ،،؛•م)ه/'ْلماهآ(،وا؛ن الاتد؛ح:سورة ستر ن، 

التالي.الحديثؤ في الئوامى حديثه من أيما 
حمن.-امفاد،:  ٩٠٩

فانتنت،بالمماع ما صن ند عه ، ْ ١ : نيح تندم والمرية. التدلي كثير انه إلا ثنة، الوليد: يه: ن٠ 



\ا

—£م؛صث

سيدن ومحمد المفبملؤ، بن المؤمل حدسارا، ئال المروري، محني 
بنيزيد بن التحم!ن عبد مت ّئاوت منلم، ين الويد حدثا ثالأ؛ الاصيهاز، 

الخولأنىإدريس أبا سمم أنه الحصرر، اف عبيد بن بسر حدثني يقول جابر 
َ~َ ّح • • م

بيد®الزان I يقول اض رسول سمعت يقول سمعان بن الو؛اس سمعت، I يقول 
المام./إريوم ص ويخص ،، ٢٧يرغع عزنخل. ازض. 

.(* jxlljJlرب بيد ®والزان I الأصتهانى ابن وتال 
®رابميئال: أنه، ه اض رسول عن روى وند اس؛ لجمه - النش نحنيين قال 

الأخرى،يكفنه توضعن ياص، وجيء فها، نوصت مزان، يكئة/ ،أستأ ابنة، دخلت 
وذكرالحديثل"ا،.امحي..* نجحت 

بالميزان.يكدب منن باق فنعوذ 
٠٠٠

اا-؛مرنا•.)ط(: )١(في)م(، 
»اماط«.)آ(في)م(،)ط(;

(٢ ٥ ٩ / ر٥ نال0 مني ٠ أيفأ . احمد واخرج ٠ عمر اين عن نحوه ٧( ٦ "آ/ ) مسندء قي أحد آحممع ( ٣) 
بنزيد بن تزيددءلي، بن إسادءمطوح في لكن ابيأنامة، حديث الخزءمن محنياب حديئاطويلا، 

•( ٥ ٩ / ٩ ) الزواتد مجمع في كما صعقه علن مجمع وكلأهما جدعازت 

.٧٣٤■تدمتيح: مروق الخمنلساكذل: ٠  =
٩١ ٩ ح؛ التدمة ني ماجه ابن ورواء * بث ■ ■ الوليد طريق من ، ١  ٨٢إ  ٤١ناي الفي أحمد أخرجه ىٌربمه■ 

(،٢٤٤آهه)ا/م،أ.، ٠٥٢مس-واينأبيهمامتياتح; 
سجبه؛ الأمي: رواقه »صح؛حضسملجا« ؛/اآأ<رنال: الثالرك)أ/ا<ا/آ، في والحاكم 

نال؛زواى.( ١ ٠ ماء)ص ني الزار 'واخرجه ت الاباني نال • به • • جابر بن يزد بن الرحمن محي طريق 
,٢([ ٤ ٤ / الحغت)١ ]رياض تتات، كلهم رجاله صحح اصناد •رمدا 



٢اتجغقر١ مم ون وااثار اتجثث إن واكماويق الإبمان 
أبدأ^١ ٥١عن الئارلأيش؛لح ب عظ ون أثهاأبدأ، عن يشلع ؛١ 

أنت شاهد القرآن أن ؤإياكم الثه رحمنا اعلموا. ت الله رحمه الحسن ين محمد ،ال 
وللنارينةأطآ، وخلق هو، آدم يخلق أن مل والنار، الحنة خلق - وجل عر - اغ 

وذاقالإملأم، شمله من هذا في يختلف لا الديا، إلئ يخرجهم أن ثبل أهلا، 
يكدبل٣اممن باض فتعوذ والمة، القرآن ذلك عالئ دل الإيمان، 'لعم حلاوة 

م،،-اا/،إنقالةالل:؛ثنلاذلاك. 
الحنة؟وأسكنهما لام، العليهما وحواء -آدم وجل عر - الله حلق أليس له• لتل 
محهاوكلأ الجتذ وووجك أنت -^ ٥١وهتا،آدم ؤ ت القرة محورة في - وجل عر - دماللْ؛ 

عروجل.- وقال - [  ٣٠ت ]؛V؛،، ه الظالم؛ن من فكونا الشمنره هذ0 شئء٠اولانهرنا حنث رغدا 
f/YYUنمرنا ولا شئتما حث ُن / فكلا البمذ وزوجلئ، أنت اسكن وياآدم ؤ الأعراف; محورة فى 

J»/Y'AUنسكم لا بميآدم )ريا وجل.; وقال.عز / . [ ١٩الظاينبلالآة: من فكونا ضهاضرْ 
[را"،؛١٢:ه سوءاته٠١ لرنهما  ١٠٠٠٠١صهنا؛؛بمنع الجئة نن أبومحر أخرج كما السطان 

انبسإلأ ما؛دوا لائم امجدوا لتلائكت فنا واد ؤ : ؤله محررة ش ٠ وجل عز - وقال • الأية 
.الخنهء ءأهل )ط(ت )ا(فى)م(، )ط■(. ، )م( من مامحط التجبمتقن بثن ما )ءءب_ءبم(ت 

.ااكالب،ا)ط(: سائةس)د،(. )آا(ااالكفارء: 
أهليزل رلم الأن، موجودتان مخلوتتان والنار الحنت أن علئ الثة آهل ءاتنق • العلحاؤة شارح تال )٤( 

يوماف سوئ؛ما بل ت ونالت دلك فأنكرت واكدرية، العتزلة من تايعة نبغت حتئ دلك علن المة 
أنيتبغي وأيه ائب، يفعله لما شريعة يه وصعرا الذي الفاسد أصلهم ذك هملئ وحملهم أ ا القيامة 

الأفعال،في مثنهة فهم آفمإلهم، *ي حلقه علن ون؛ّوْ إ كذاإ يفعل أن له يتبغي ولا كذا، يفعل 
ه1او0حالف ما الصوص من فردوا ا ا متءلاولة مددأ ، مجعهللة ذلك •ع صاروا ، فيهم التجهم ولحل 

منويدعوا وصللرا مواضعها، عن الصرص وحرفوا تعالئ، للرب وصعرها التي الياحللة الشربمة 
)صررآم\؛(.ى ا شريحتهم، حالف 

[.٢vمموهسنثلأمرنيإهلالآءر١ف:)٦(في)ط(زيادة; اوقالء. )ط(: )ه(فى)م(، 



نجوعألأ لك إن * نتنمئ البمت س يخرجنكما فلا ولزوجك ندولك نذ'ا إن فمنا،آدم ٠ |تى 
طىأدلاث هل ياآدم فال السطان إب فوسوس * صض ولا نفدابها لا وأئك * ولانعرئ فها 

ودقس غنتهما ينمنان وطسا موءائهما نهما فدت منها فأكلا ٠ سنئ لأ ومناك اسمو شجرة 
تلإبليس سورة)ص( في - وجل عز ونال. ./ [؛١،  ١٢١-  ١١'■]الايات; الأية الجئأه  ١٣٢*ام 

صلا،نهاةسرءلآ<]الآة:7لأ[.
أنووعدهما علنهما، لرأياب، الجنة، من وحواء اش-ءزوجل-أدم فاحرج 

إلنالرجؤع س آسه اء، س وأحنك ولسإبس، الجنة، إل يردهما 
الق.

بنالعثاس حدثنا ئال؛ انملني، مد نن 
عننم، حدثنا ثال؛ الفزيابي، يومحن، بن معحمد حدثنا ،لآ.' ، التردمي/ اش عد ، ٠٨٠٣

فيبجثئأ عثاس ابن عن ءننسد؛نجمر، عنرو، بن المهال عن ا؛نأ؛ىلين، 
»أىال: قمأ'ا[، ستيممماتكابجب<تاومرة:نولاف.نزنجل.: 

قال؛روحك؟ من في تنفح ألم رب،، أى قال: بلئ، قال؛ بيدك؟ تخلْني ألم ربح، 
أيقال: بلئ، قال؛ غضلث،؟ نبل إلي رحمتلث، بق تألم رب، أي قال: بلن، 
وأصلحت،نست، إن أرأيت، رب، أي ال؛ قبلن، ئال: جنتاك؟ تسكتي ألم ، رب، 

•نعم* قال: الحنة؟ إلئ أنت، أراجعي 
حلما/ قال: الدمئقي، ننار بن حلما قال: ١صةالإث١نى،  ١٣أ٦/٣

نال!عهلية، بن حنان عن الأوزاعي، عمرو أبو نال نال؛ ملم، مبن / الويد ط ! ٣٨٨
عاما®.أربعين نتل حين ابنه وعلن عاما، متين الحنة علئ آدم رربكن 

أف«.)•ا(فى)ط(:أاخرجأ. ):آ(فيالآمل،)ن(:اكلالآة. )ا(فى)ط(:

.٣٢٢ت ح في أخرئ طريق من مختصرا دت؛خم ' ٧٥٥• ح تخريجه *ع نندم صعيف. إميادْت - ٠٩١
.عطية بن حان علن موتوف وهر • صعيما إصغادءث - ٩ ١ ١ 

ل0.ركسىلاكصفينيانفىع:
نإذالأبيدلسعلنكقاين، بمثني؛ فليس الاوزاعي، ص او جريح ابن عن الويل تال *إذا 

وكانالاوزاعي حديث الير أيي ابن من احد الولد لكن ت أبوصهر اوتال ت تال ، فهوحجهء حدثثا، ت تال 
اكهديب)اا/؛ها(.وانظر نسه. الرجم، الأرزاءيُ. تال •' وهريقول الستر^٠١^ ايي ابن 

.٣٥فيحت تقدم نماريتلمن• كير مقرئ، صدوق، ب: و٠ 
ٌميجهتلمأشضم،ب•



تقال ، اود1كويأآ؛ هارون ، بن[ل١ ]أحمد بن محمد بكر أ؛و — ١ ١ ٢
حدثنيت قال الحمين، ين محمد حدتنا قال! الختلي، الحنيد بن ايراهم حدثنا 
الرقاثى،يزيد عن الصسدلأني، زادان بن عماره حدقا ت قال إسحاق، بن يحين 
حوارعلن أكي فقال: ذلك، ني له قيل الحة، :عل ادم. بكاء ؤثال ®لما قال: 

ء.الملائكة أصوات فيها أسمع طيبة، تربتها دار في وحل عز ربي 
اض.من-ذلأن ني الثابتة القز وسذكرمن اك: رص الخنن. ين /ةالَنحئو 

،العلماء يدفعها لا مما ثاء، ما لأهلها واحدة كل في وأعد والنار، الحنة خلق د ن- 
ذلك.علن ف والحمد 

اصلأخ؛ننافال: ّثلقاإناق؛نراهويه، قال: مأآ_أتيكيبي، 
هريرة،أبى عن أبوسلمة، حدثنا قال: عمرو، بن محمد حدثنا قال: ابزمومئ، 
أرمل-مر!ل-هوم-ومحانى.الةوادار، اممه-تارك خلق *لما قال: افه.، عزرمول 

فقال:وجل عز إله فرجع إمحها فطر فتهارم، لأملهأ أعددت وما اطرإلها، فقال: ابة إلى 
ءنيالآهالهاء.)'؟(فيرط(;حطأ. وص ءالعكّري،اا، )آ(في)ط(ت )ا(ساءطسالأصل،)ن(. 

صعق.فيه إمئادءت ■ ٩١٢
]نقريبا؛عة. ااعن الخطأ، كير صدوق، المسرى، لمة، أيو-المجدلاض؛ زاذان س عمار؛ ن ب و٠ 

)آ/بم؛(،وتهويب)ي/ا-ا،([.
وذكر• ٤ ٠ ٩ • ح ني تندم صدوق، اثكاب، بن أبرجعم اد-ا'ري، ابرامم ابن م اخيا• حمدين *٠ 

■؛،-*روقا الدي ■ البرج-لأتي الخ—ئن بن محمد عو؛ أو ■ البنتتي إسح-اق بن بمن عن دركا أب ، ١۶٠'؛؛•
.٢( ٢ ٩ والتعديل)U/ ابرح إ ؛يرامء(الخر• 

•كانالمدادى; الخطب  JUالزمد. كتاب صاحب أبوإنناق، ضإو: المد ين الك ء-د ين ،رامم إ٠ 
•البلاء)ئا/ا'اأا"([ وءٍرآعلأم ، ١( ١ • أ/ والتعديل) رابرح ، ١( ٢ • بغداد)ا*/ ]تاييخ • تنة• 

■٣٣٢تنار'مفىح؛ _• الداتاضف ،• ٠00
حن..إساد•: ٩١٣

•ارجويدي: ابن ونال العام،. ل •صدوق حجر: ابن نال الدني، دءوااد؛ي' صردت *عدس ته؛ ي٠ 
■٢١• تذدم • ألابأسبهُ 

الحديثفي الراصطي حالي تابعه رقد . ٢٢ح;في تندم • ربماأغرب ثت، ثقة، ٌر.ّكات س الفدل د٠ 
ثقات.رحال ربتتة التار، 

JJJJ٦ا^د\س(xد\rxrxr (، ١٢وأبوداودفياث)ءول■هvْ/ ىLصفةني واكر
نيوالحاكم اتينيالآءانواكوور)لأ/آ(، ُاو_صحح،، •حن •ا'ْأ)؛/"ااا'(ُىل: الحآح: 

سعن جبيهم (: ١٣٥)ص؛-اا.ا-ا^ا،يا-ا واويهضفىالمثو1كورح: تدرك)ا/ماأ(، ال
وعزاءالذمي. ودانقه بخرحاْ، ولم لم مشمُّل■ ملن 'صحيح الحاكم: ونال ■ ؛٠ • هممرو• بن محمد 
نية-اعزر؛ا/ْ؛ْ(للناينأ;ي صاحب 



—ءءء^1!_£ث؛ثئجمي

إليهااذهب،انفلر ،قال: يا،لكاره، فحجت بها فأر دخلها،/ إلا أحد لايم؛ها/ وعزتك  ١٢٤٨م/
دخالهارأ،لا أن خشيت، كد وعزثك، كال: يالكاره، خبت فا م فإذا ، غفلرإيهارا،  ٢٨٢٨

م/فإذا كءارإJه١ ، ٢٣١١٠٠٠لأطها أعددت U اكارؤإلى فانظرإلى اذم لإقال: أحد، مد ٢٨١
،قال:بالشهوات، فحمت بها فأم احد، يدحلها لا وعزتك فقال: فرمع بمأ، بممها يركب 
.لحالها* إلا أحد ينجومحها لا أن حشيت صد وعزتك، فقال: فرم إيها، ارم 

بنحالي أحبروا محال; بقية، بن وهب حدسا نال؛ ؤأمحبرئاالمريابى، — ١ ١ ٤ 
أنهمن0'■' }ي ص نلنة، أبي عن عمرو، بن محمد عن الواسطى، عبداف 

متله.فيكره . .. ،؛ Jiiاض.، رمول 
ال؛ئ، ا النراjىر٤ الحسن بن اش مد شعيب أبو ذنما ح! ٩١٥

ثابت،عن سلمة، حمادبن حدثنا يال! رواداس؛اش، أض بن حدسا/يدالخزم  ١٢٤٩م/
باكهوات!اJار وحمت، باإلكارْ، ابة ^، ٥٢٠ئال: اض.، رسول أن ت آنس عن 

ئالالبغوي، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد أبوالماسم ؤحذيخا — ١ ١ ٦ 
بنحئاد حدسا Jالأ! العيثىر٦،، محمد بن ١^ ٢ بدر وع التمار، أبويصر حددنا 

)•ا(«ذها«:ماظس)ط(.أدخل€. ):آ(فى)ط(:)ا(»غظرإوهاأ:امم.ن)ط(. 
••الحضالخناس' وني)»؛•(؛ •الحرام•، ؛ (م)٤١٢٢

ارءسدوفى)ما،)محل(: • الناسخ س وكانءشك اعبيد،. ونويها ٠ءJداشا، الأصل،)ن(: في رْ(كذا 
الترجمة.مصادر قي لما الموافق وهو ٠ اف' 

.ذرتهامن لأئه ؛ بنتآ عاتثة إلن جة نوالعيثي: وهرتصحيم،. االعسياا را"(فيرم(،)حدا: 
أننا.الذكور الخديث في نندم سم*: اض. كحن، إساد•: . ٩١٤
صحٍح٠امثاده: ■ ٩١٠

تابعهلكن • ٢ ٧' • ٠يح تغيم • ددسبالإدجاء يمم' دبمأ ءابُ"' صدوق' لواد• ض اضنم، ب • ب ٠ 
حديثمن نّاهلد له واداأي،ثا تقتان. وكلاهما التالي، الحديث ئي العيثي محمد بن اش وصيع• الننار أبومر 

•نلل بمد مأتي *ريل؛ 'م 
والدارسفياارناقح:أ؛مآ)آ/ْ،آ(،(، ٢٨٤، ٢٥٤، ١٠٣^ك)م/

بمْْآ)؛/ماأ(رىل:راكر٠ديفيصنانالحةح: (، ٢١٧٤/٤)٢٨٢٢رم_المفيمفتابةح: 
ملمة،■محعادبن من»لريق جمتميم رصآ"اا(ت  ١٦٩رابءهر،فىالمث،واكجرحت ؛رب'، 'م، 

هومذكورمحا. ١٠مثل سل تابت،• •عن ئنال،: إلاالدارمي لأ• • • انس هن وحني، حدثناثابت، - تال: 
صحح..إّ؛اده:  ٩١٦

مّةمجامت، التاّعة، صّغار من عابد، تتة، ان، الشالمشيري العزيز ب. بن الللث، عبد الئمارت نمر م ا٠ 
ل;ترس،)ا/«أْ(،وتهذم،رآ/آ•؛(؟ع. ٢٢٨

■٧١٦■رح نندم • جواد تتأ، اامغص؛ سد س اّ .ءءد ر٠ 
٠ابق انالحديث، ني نندم دميم: 



اءحغتالناريالشهوات،ثاورمولاض.ت ثاو؛ عنأنس، عنثابت، سلمة، 
الكاره(.و>متاية 

١٢٠٠م/بن حدثنايومف ئال! صاعد، محمدبن ين حاوتئاأبومحمديحين —  ١١٧/
ئاثوا!أيان، بن الويد بن وأحمد البخاري إسماعيل بن ومحمد الذءلان، مومئ 

عنعنأيىالرثاد، حدشمالك،بنش، مال؛ أديس، أبي بن إنمامل حيى/ 
يالشهوات،النار •حجت ئاوت اف.، رسول أن يق هريرة أبي عن الأعرج، 

.ابة،الكاره( وحأ؛بت، 

أحبرنيعالت الجد، بن علي جدثنا دالت هارون، بن موسن خنذآر١ا —  ١١٨
نالمال! عباس، ابن حاوثنا ق}{'.' رجاء، أبا سمعت نال! حويريت، بن صخر 

١٢٠١^واداكتي،دإراداد-أوش / الممراء أما أك؛ر زايت،  ٧٦٣م ءاقنت ثني.: 
.ام/طإكراماالماء(./ ادار.نأيت، 

اءالئرابم«,)٢(؛ي)م(،)ط(: ،احذش«. )\(في)ْل(:
صحح.إمئادءت  ٠٩١٧
يعنى روئ . أنمى.ابي بن امنابل سع • • • العدل الكريي جعغر ابر أ؛انت الذيلين ين ص ا٠ 

البخاريمقررنا يكرهنا وتع .  ٥٠٠٢ ٩ مة ترفي * "مرأُ إ حاله من علت ُما • العدائي تال • صاعد ابن 
٠القطان ؤيوصنت 

رصناابة ني لم وم(، ٣٢• ١; )١  ٦٤٨٧الرتاذ،ح: ني رايخاري (، ٢٦)آ/•احد ررا• ددربمبم-ٌت 

ءن؛حن؛ىالضر،من'لريذ،ا؛يالأسمد، ؛ ٣٨•ايد)أ/ احدني الإّام ورّرا• ب*■ • ءربج،ا؛م،الإناد• 
ءر،ا؛يمير••

.صحيح إمئادءت  ٠٩١٨
٨٠ت في،ح نندم • ثقة • ملحان بن ممدان رجاء• م ا٠  ٠.
ثمكتابه رذهب العطان: وقال ، : احد نال هلال. بمي أر - ئتم بمي مولن نابع ابءّ جرار،ة• رين ص٠ 

•([ ٤١وتهذيجؤ)أ/• (، ٣٦٥/)ا تمرست٠ • ا؛عة المجن ١ لدلك، فيه فتكتم رجي• 
والرذي(، ٢٣٤/١(،ُاحدفىادt)٣٦)ءلؤئد٠ح:٧٢ْ٩

واJي٠قيفيوا؛رنممفيب)أ/م.م(، الكبير)آا/آاا(، في واسراتي آ-أأ)(/ْالأ(، ح: 
وروا،ء؛دالرزاق؛٠. . ءنا؛نء؛اس. جمعهمّنرتث،اييرجاء، )مىا'(ا(:  ١٩٥المث،دالثررح: 

ح:واكرذي (، ٦ْ١١ْ/٤١ر٤٦:الرناقرح في والبخاري .أ)اا/ْ.م(، ٦١٠ح: المنف، في 
يقولءوهنكدا الترذي: نال به. . حصن. بن يران عن رجا، ايي ٠لرiنا من جمعهم (؛ ٤١٦/٤ر٣٢٦•

وكلأالإسادينءنا;يرجا،ءنا؛نءباس وئئرلأيرب،ت حصن، بن عموان عن رجاء ام، عن ءرف،ت 
عنالخرث عندا أيضا مرعوف روئ وتد • جمعا منهما سع أبورجاء يكون أن ليحمل منال، فتهما لس 

٥.ا حصن• ين عمران عن ، رجا، أبي 



ءتاباممربما3

أبوحيى دال؛ اكاضي، حرب بن النص بن على أبوعيد وتجرء - ٩١٩
أبيعن أيوب، حدثنا دال1 الرحمنن، عبد بن محمد حدثنا مال'. الأفث، 

اكار،ض اراطنغت ت مال ه، الني عن يحدث عباس ابن معت ،ض".' رجاء،/ اآ/ع 
.١^# أكئرأهاها فإذا اخة، م واطنمت الماء، أهلها أكر زأبم، 

حدثنا/ مالت الأنهبماري، ثعبة بن محمد بن العصن أبوعالي حتدكآ ■ ٩٢٠ ١٢٠٢"ا/
الماب،بن عطاء حدثنا ماو؛ محتل، ابن حدثنا ماوت الأياميل١؛، دل بن أحمد 

:اضيتول او ئئاو: ، زت( أبي عن ، عت1ةرأ، بن اض عمد بن عون عن 
وقالتالأموال؟ وأصحاب، ال٠ت٤تنون دخكيل"اآ لي ما ايار: فقالت والنار، ا-بة ارامحمنت 

رحمتي،أنت، للجة: ومئل. / ؤ الك. فقال واياك؛ن؟ اساء إلا يحكي لا لي U ا-دة: 
 ،U،<^ كلاكمامأنلار.شت،، من بك أعذب، عذابي، أنتؤ ليار: وقال ضث،، من

يعنيعمر أبي ابن حدثنا ت مال يومض، بن هارون أبوأحمد ؤحدى —  ٩٢١/ ١٢٠٢م/

•الست والصواب ءعسدأاا ت )ط( )أ(فى)م(، • ُاالاسْ )ا(في)ط(ت 
ءماليلأبمخاإنىإلأء.)صفى)ط(:

صحح.إمسادهت - ٩١٠
]تقريبالثامة. من يهم، صدوق البصري، ابوالذر وحوالطناوي، ارحمن: ب بن محمد سه: ف٠ 

 /y(٨٥  )التخريح في كم-ا وغتره القدم الحديث قي حريرية بن صخر تابعه لكن (. ٣٠٩وتهذيب)و/، ١•
٠السابق الحديث في تقدم تأرإإإاابمث 

حن.-امادء: ٩٢٠
توع.ند أل إي - ١  ٨٢ت ح في تقدم • احتلعل صدوق، الماب: بن عطاء يه: ق• 
آه.٥٨سنة مات العاشرة، من أوهام، له صدوق الكوفة، قاصي جعفر، أبو ١لامت يتل ين اجمد يه: ف٠ 

•١([ ٧ / وتهدمؤ)١ ، ١( ١ / ]تقرم،)١ 
ذكرلكن • مرسلة الصحابة عن روايته إل ت يقال i  ٦٧٦ت نيح تقدم • عابد ثقة، عمة• بن الله عند بن عون و٠ 

ابنوفال . هريرة. أبي حلف صليت عون: فال الديني ابن وقال . عمرو. وابن هريرة آبا سمع ائه الخاري 
تانفلر منه. سمع كان امحه هريرة آبي عن يروي وتراتهم، الكوفة أهل عباد من كان • التابمن القات في حمان 

عليه.المتفق التالي الطريق في كما • صحح والحديث، (، ١٧١التهدم،)خ/ 
بدللكن به، • • نشتل بن، محمد طريق من ١( ٥ ٩ رم/  ١٥٩٨٧الصتم،ح: في شتية أبي ابن رواه موج4: 
٢٠٨٩٣المتفح! في ارزاق عجي ورواه • النامح من محيمج ولعاله يالفاء، ءعوفء جعل ءعرنء 

عمم،الزناد، أبي ءلريل، من اك-الي، الحدث م الْش وذكره • هريرة أيي عن همام، حلريق من ( ٤ ٢ ٢ / ١ ١ )
صفةفي وملم ، ٣( ٢ ٠ / ١ ١ ر ٦  ٤٨٧: ارناقح في البخاري روا0 الطريق وهنذا هريرة. أبي عن الأعرج، 

سدعن يان، بن عبدة طريق (ُن ٦٩٤/٤
■حسنصحح■.وقال: عنأ^ي٠ريرةيرسه، عنأبيملمة، ايزصرو، 

السابق.الحديث، في تقدم وخرأااأبمت صحح. إمهال•:  ٠٩٢١



أبيعن الأعرج، عن الزناد، أبي عن عينة، ين سميان حدثا مال؛ العدني.، محمل 
؛؛١٠^١،سْ: غماك اياروالجت، رراحثجت اض.: ئ1وننول ئاو: 

-وجل عز - الله فقال والماك؛أن، المعفاء دخاكير٢، هذه: وفاك والكسرون، الخمارون 
ألتلهذْت وفال - أفاء س بك أعذب مال: وربما، - أفاء س بك أصيب عذابي أنت لهذه: 

•ملزما٠ م؛همال"آا مني واحدة ولكل أفاء، ص بك ارحم رحمتي 
عنأس، بن مالك عن سعيد، ين قتيبة حدثنا ئال! —حاودظالفري1اى، ٩٢٢

ضيما خما؟ عرض ماُت، إذا أحدكم ررإن ت قال اش. رسول أن • عمر ابن عن ناغ، 
١٣٠٤•ا/الخ؛ة،وإنكانسأهلادار،ضأمل أهل/ ض الجن: أمل س كان إن اسي، و٠ 

طآم/ ١ ./ القيا،ةK يرم إله وجل. عز ■ الال4 يعقك حنحر ثدك هذا بمال: اكار، 

الدمثتي،ززاهيم بن الرًفن عد -ثدتا ثال: "ا؟ا_وضمحمض، 
عمرو،بن محمد عن ذنب، أبي ابن ؛ حدثنالت يال فديك، أيي ابن حدثنا I ئال 

النتن»إن ءنأُىميرةهأنالمىهدال؛ بمار، بن سمد عن ، ۶١١٥۶عززاُ، 
الجدفي كان الطٍة، المس أيبمها اخرجي المتالح، الرجل كان ؛إذا اللألكت، تحعرْ 

حنحرذلك ؛يمولون قال: غيرعيبان، ورب وريحان، برزح وأنشري حميدة، اخرجي الطتب، 
منع،غير قبره في الصالح الرجل ءرفيجلس نال: . بهلوله الحدث وذكر تخرجلَا،••® 

«ءاو4ءانى•.)أ(فيالأصل: •ما، )م(فى)ط(; •تدخالنىأ. )آ(في)ن(: )١(، 
•خرج،.ني)م(: )٧( »١ين،. )٦(فى)ط(:»حدش،. )ه(في)ٍل(:

:رناقح وني ٢(،  ٤٣)م/  ١٣٧٩الخناتزح: ني والحادي (، ٢٣٩الرطأ)ا/ في مالك يرام يعريجد: 
•١(،واين٧/٤(،واUشفيسئز)٢١٩٩/٤)٢٨٦٦سح:

^^سفىالأضاد)صآ-ا(:سدهمسشزناني،ص
صمعمر، طريق من ( ٥٨٦)م/ ٦١٢٤٠اكش،ح: م الرزاق ب ورواه يه. . ا؛نءمر. 

م،اينءمر•ّابم' 
صحح..وساد،:  ٩٢٣

٦٠فىح!تقدم • فاصل ثقة، سار• ابن هر طاءت ع•  ٠.
.٦٣٢ساضالدئاك:سوق. ا٠ 
]تقربالمرين. حدود في مالت، الثالثة، من ثقة، الدني، العاري' الندشي ءُااء ابن ٌوو•' بن جمي ع٠ 

([.٣٧٣)أ/\ها(،وتهلب)ه/
انسين قادة حديث رمن .  ٨٠٨يريرة»يح: اّي عن معتد، ابي ين معيد حديث، من نحرم تقدم دميجه: 

•فيح:هْه 



نيمول:الرجل؟ Uهندافقال: ئال: فقولفىالإملأم، نمكنت؟ ثميمال: 
لهنفرج وصدقنا، فامنا عزوجل.، - الله نل من جاءنابالسنان الله، محمدرسول 

نانئاكَافهانفلرإلن/ نقال: ضاط، ضم بلرإلها مج؛نسنلالار، مْْ"اا 
هذانقال: فيها، وما زهرتها إلئ ننفلر الحنة، إلئ فرجة له يفرج تم وجل، عز 

الحديث./وذكر .٠ متعيك. ١/ن ْْ 

عنأنس، بن مالك عن سعيد، بن قيبة حدتنا 3ال: الفريابى، ؤحدتنا —  ١٢٤
كانمالك بن كعب أباه أن : مالااثا بن كعمب بن الرحمتن عبد عن شهاب، ابن 

حضالحة، ٢ ١ شجرل م طائرنقى الؤس نم ءائنا نال: اممه. رسول أن يحدث: 
يهئ4أ.يوم جسده م عروجل. الله. يرجعه 

١٢0 _IT ،ندى/ 3ال: حودالىينمان؛نفىت، قال: _و١خيرةمني
الرمحر،عنأمح،عنإسماتملينأب، إسحاق، بن نحئد عن إدريس، بن الله عبد 
إمحوالكمأصيب رالما اطه.: رمول مال 3ال: عثاس، ابن عن جمر، بن صميد عن 

وناريثمارها، من وتأكل الحة، ألهار ترد حمر، ير أجواف أرواحهم،ي الله جعل احد، 

.)ط( عن ماقلة )٢( 'اسمْا. )ط(! في )١( 

صحح.إمحغادءت ■ ٩٢!
نيولد I ؤيئال التابصن، كبار من I ثتة الدني، ايوالحطاب الأنصاري، *الك: ين كمج، ين أرممت، د م٠ 

([.٢٦٣وتهوس،)ا•/]مس)ا/آا'((، عاتفىحلأ0دا0. يهداكيه، 
١(،الجار)،/٨• ني رالماتي ٤(،  ٥٥)م/ ايد ني واس ٢(، ٤ • الوطأ)١; في uلالث، روا. لميجه: 

غانىفىايوا/أأ(،نايرمفيتج
.به.• عالك طريق س جمثعهم م*آ)صآهل(: والنثورح: العث ني راليبمي )اُ/آها(، 

صن.-إمناد،: ٩٢٠
القحفي الأففال نال ّ عنعن رنو . ٦٦٧• ؟دم؛J،Q صدرناتدلى• بمار؛ مت، *عدمتؤاحلحأفأ ت ب ٠ 

خوف«.إذا إلأمحلأ؛حج؛٠ الخن. درجة في •حيض : ( ٣٠٣؟ا/ ، ٣٢)،/ 
ّمحالعن اخمت ادا< إي . ٣ ٦ ح! في نندم • هعن وقد ايفأ، يدلى إلاأئع صدوق، ارم؛ ام ايفا■' ب و٠ 

وغيره.كلم الأئمة يعفى به احج وقل. إمحاق، ابن 
منةفي عات سائمة، العن بج، ثمة، امأ ين الخاص ين ممد صروس مت، امة ت، م ٠

وتهويم،)ا/مهآ([.لم.ب)ا/يأ(، نلها. ونل: ، ٠١٤٤
واحمدفي(، ٢٩٠ره/؛أ'أ.المنمج في ثيبة ابي وابن (، ٩١الخيال)صى ي المارك ابن رواه دمهجدت 

وابن(، ١٩٤/٧داودفيايياد)ءرن وأبر مدْ)(/آاأ(. في يعلن وابر (، ٢٦٦افد)ا/هاأ.
واليهفىفىامح.هبمأ(وّححه، ٢٩٧.٨٨ا،وتدرك)آ/في والحاكم (، ١٧•الضير)(/ في جرير 

.به.إساق. ابن هلريق عن جميعهم (: ٣١٠٢•٢)ءسلح: ُاكور البعث، وفي (، ١٦٣الكثرئ)ه/
الدر.وابن صد، بن وعبد (إلنتاُيناpى، ٣٧١السوءليفيالدن)أ/ وءزاْ 





اتشسات، كناي\/ 

عنهمد/الرحمس، بن عنيق عنهشامينؤاد، ، المهلي، عباد بن هماد حدثا  ٣١٣٠^
ؤإنيضاء، الخنة خز وجل. م الاه. ررإن اض: وتول ئال قاو: عثاس، ابن عن ، عطاء 
.ف»وتاكمااوكتوا ،، أحاؤكمل١ ئيد الماض، الله إلى الني أحب 

/T"محمدأبوكرب حدثنا 3ال! المطتز، زكريا بن قامم أبوبكر ؤحدتنا — ١٢١/ ١٢٠٩
أبيعن صالح، أبي عن الأعمش، عن عاش، بن أبوبكر حدقا ت قال العلاء، ابن 

و*وكإ'الشاطن، صمدت رمان شهر م للأ أول لكن »إذا هال: ه الني عن __؛، 
مغهايغلق فلم ا■بااتر٢،، أواب، وفتحت/ باب،، مئها بمح فلم النار، أوابر وغلمت، اض، ^ ٣٩٣

اكارمن فلله.عزرَجل.عتتاء الشنأقمر، باغي ويا ا-درأنل، باغي يا ويبماديمحاد: باب،، 
كللهت«.
حدثنات مال الهررى، اض مد بن إبراهيم حدثنا مال؛ _ا'خبرنااكريايى،  ١٣٠

»الجان«.)آ(في)م(،)ًل(;اأاحدكماا. افي)ن(:

حيرفائها البياض، تياكم من السرا ٠ ت بالمقل كثيرة صحتحة أحادث قي حاء ممد ت منه الأخير الشعلر أما 

الشني نية أبي ابن دروا" • ماس ابن علن "ا/هآ؛(مذرذأ ) ٦٢•*في'ااذانزح؛ ارذاف، ب رئاء 
رامداودفىس.نبزادة.رنمل(، ٣٦٣)'آ/آاآ(-وب'3ادة.ونمفياك)ا/ْهم، 

١٤٧٢الخناتزح;ني اجه موابن ٣(، ١ ١ ٣. ١ • رم  ٩٩٤الخاتزح: ني ذي واكرم(، ٣٦٢/ ا• 
صححه)مواردني حبان وابن الذمي. وواممه وىص< (، ٣٠٤التدرل؛،)ا/ني والحاكم ١ ٤(  ٧٣/ )١ 
نياكرانادْ ثاحمد الشيخ وصحح برس. ماس ابن عن حمير، بن سيد طريق من : ١(  ٩٤٣ ح: 

الرزاق،عبئ رواه ، جندهم—، بن هممرة الهالب، أبي حدبن، من شاهد وله . ٣٤٢٦،  ٤٣٣ ٢ سيح; للمتخريجه 
٤/١٣Xْ(،واد١كمنيادارك^)٣٤/٤(،ُاكئي)٢٦٦/٣ب)

.(.I'Til'^/T)الك؛رئ الن »ي الذمي.و1ويرتي وواننه وصححه 
صعم.إمتادءت - ٩٢٠

كمارمتابع لكنه " ْ ح' مح، تندم • لماكبرماءحغغله إلااهمه عساد. ثئة، ماش: ابن ام،sJ ه: يف٠ 
(U*\ (U،>A/Y؟وس1مفياام.؛امح: )؛/T\\(،  ١٨٩٩، ١٨٩٨: الميامح ني رواءالخاوي لخربمة 

م،ائب، دالن)■؟/U؛،(،  ٦٨٢الم—امح: ني الترمذي ورواه . مختمرامريرة. ابي عن احرئ طريث، من 
والحاكم»ي)ا/آأْ(،  ١٦٤٢اكيامح: ني ماجه وابن الخيام.ءنءلة>ذ،.)؛/أآا.'آا(، 

■به ■ • مام، ابن بكر ا!ي، طريق من، جمعهم : ٤( ٢ ١ / تدرك)١ الم
حن..بم»: ٩٣٠

ُعءن،ابجأ، ورثنه يخطئ، صدئنا أبوإ"-عامل-ادابوسما-الكرم،' التشكري، بن'فتسان: يزيد يه: ف٠ 
٥١من ، واحمي. والنارواادارنطني  .٣([ ٥ ٦ / ١ وتهلس_،)١ (، ٣٧لتتري_،)أ/•. .-؛ ١١

.٣٩٥نرح؛ تندم • ثقة • الآشجم، هوملمان م ا٠ 
-مروان تابعه وند ّ  ٦٨٨رح: تندم ٠ الأمّ ي اختلط ، صدوم( الاشجعي؛ صاعد ابن ين،٠^: ف ظ٠ 

مسلم.عند معاوية. هوابن 
ثناخلف؛نًأيوب، يمن؛3، طريت، ل(حآ)ل/؛حاأ(من رالتارح: صغآالحنة في ملم روا• وأءربمه: 



٣'ط داو: ،/ >yUأري ص حازم، أبي عن عنيزيدينئنأان، ضمة، ن حلف 
مذا؟U ))أتدرون الني.; لنا فقال ، ، و"مةأ١ سمعنا إذ اض. رسول عند يوما نحن 

منالأن سمنمحربمأ، ط جهم حنن}بذفي ®ذا ئال: أعلم، ورسوله اف ت نلنا 
ردرئ«.إص 

،أبوأحبرJال قال! راهويه، بن إسحاق حدثنا قال! الفريايى، واخمانا —  ١٣١
ُقاللجر؛ل•دويا، سمع اش. رمول أن أنى• عن عنير؛بمالرماس، معاوية، 

 t،« قرارها*.امقر من الأن خرما، سمن ط شمرجهم ، ٤١٧٢،، ^٥١١٣حجر فقال: هذا؟
١٢٦١م/ه1ذارْا1صبتهفى الشيح! نال  ٠١هتكدااص_تهفيالأصل، ال1إوبكر! ق/ 

يزيد،عن إ مرمرأى؟ هو ^؛٦، ، ^5؛، سقط أدري فلا الرثاّك، يريد عن الآصل*ا 
وافأءلمر٩،•الرداسربن، يزيلن عن الأءحشإ ءو1أبومعاوية، ت الأحاديث وأكثر 

العقلاءتدل ذكرها بملول مما وغيرها السن هده الك: رحمه - الحسن بن نجمد قالت 
وندوالنار. الحنة حلق ند - وجل عز - اف أن علن ، العلمر يكتب، لم ممن وغيرهم 

ينبضما منها سندكر حديث، غير فى الحغة...٠ رادخلتا قال! أته الّكا. عن روى 
ا'ْا/نوالار./ الحنة وحل-ندحلق اض-م أن الماس! ليعرف ذلك كل ذكره. 

ا*م/د

رحدنتا،.رءل(ت )أ(فى)م(، لالنهاية)ه/أها([. القرط. صرت )ا('ااو-مة•: 
■رعكدا• )ه(فىرن(: اش•. )ا(فى)م(: رألمإحجرا■ )٣(ني)ط(: 

للمارة.تكرارا يكون وند • )ط( ، من)م( محذوف الجسن بض ما ٠( - )٠ 
ااءنيزد«.)ط(زد1دة: )٧(ني)م(، رأو*. )آ(في)ط(: 

رط(.، محن)م( 'اتٍلة ءالوناشي،: )٨( 
له،حاجة لا تكرار أته ويفلهر ا بتمامه السابق أنس حديث بمس جاء هندا بعد ؛ )ن( الأصل، في )٩( 

•القلم•.ا(فىرط(: )• وا،i٠اءالم. )ط(، كافي)م(، حذفه uلأولن 

٤٨٢والشورح: البعث م اليهتي ورواْ به. ■ ءنيزيدينك-ان• طريقمدان، ومحن به' • ًخلغة• 
فيسبة م ابن بم ام، ■،ند الخيري سعيد أبي حديث من شاهد له ر • به • • حلف طريق من ( ٦٧٧١

)>_؟UT(، ٤٨٣: ثح ٠Jام ال-هتي محي موّن أبي حدث ومن (، ١  ٦٢/ ١٣) ٥٩٩٦\سح: 
الزراتد)•ومجمع (، ٣٩٧/٤الءل،J،الُالة)وانفلر: 

انق0لاع.وفيه محعيف، إّءاد،ت - ٩ ٣ ١ 
•ح في تقدم - الضرير وهو ٠ معاوية أبي بس انتْلاع ونته ، ٣٣٢• ح في نندم • ضعيف الرفاّص• ثزبذ ' يه ف٠ 

•حرجه من أسابل في مذكور عر وكما • الخديث، ذيل في هومذكور كما الأمس وهو؛ ثريد• و؛؛ن ، ٣٣٢
•ومتر• الذكورآما، هرض• أبي حدث صاهدمن له والحديس، 

٤٨٤والنتررح: الم؛، في واليهتي (، ١  ١٦/ ١٣)١ ٥  ٩٩٥الث،ح: في شيبه أبي ابن رواء تعريجه: 
التندم.الحديث، وانفلر • به • يزيد■ عن مزالأمش، معاوية، أبي طريق كلأهامن (■' ٦٧٩٧



؛ن.ندةاسينباس/ نال: أ'اا-ناس؛شبجينردرد، ■""٢١ 
نعئارة عن عثاش، بن إحنابل حدثثا ت قال اليمان، أبو حدثنا قال! زنحويه، 

يحدثالبناني ثابتا سمعت إ يقول - العلن بني مولئ - عبيد بن حميد سمع أته غريق 
أرمحكامحلي( لي ررما محور؛ - •ابّيل ناو أنه افه. رسول عن مالك، بن أنس عن 

.ايارا(خلقت ط •سكالل ضحك U ،; ؛١١قط؟ ضاحكأ 
أبوحدسا مال! عوف، بن محمد حدسا ئال! داود، أي ابن وحنويأ —  ١٣٣
مال!هريرة، أبي عن الأعرج، عن الزناد، أبي عن شعيب، أحبريا نال! اليمان، 

نارم، جزءأ سمن / م، واحد جزء - بموآدم يوقد الم »لاركمهدْ- اض.:رسول مال 'ا/ما"اا 
بممعةعلها ندك )افإئها هاو: اض، رسول يا وكافيه كانت إن واف فقيل: ، جهم* 

. ٠٢١•مه١لطل ش* جزءأ، وممن 
.أءالمر٢، واف طرق، الحديث ولهتذا 

ابيرمحّحآا.ماص)م(; )٢(في 'جزئها*• )١،في)ن(؛

.إّطد،:ءس.١٣٢

أهلعن ها ورواته .  ٢٣: فىح تقدم جمص. بلدء صاهل روايته في صدوق، ءاش: ين إ'ثمل ته: ن٠ 
الديا.

الكسروالتاريخ (، ١٨٩)ا■/الثقات في ترحمة له الأنصاري؛ ولعله أعرنه. لم مدت بن حنثي فيه; و٠ 
اعلم.وافه (، ١ ٠ ٠ ص التفعة) وانظرنمحيل (، ٣٥١)آ/

وتهذيب، ٥( ١ )آ/ ]تقريب به. بأس لا الدني، الاز'ي' الأنماري الخارُث، ابن همييل؛ بن نار؛ م٠ 
.[(،TT/U)

سنةمات ا العاثرة ص ثت. ثقة، يكتيته. مشهور الحنصي، اليهراني، ناي بن الحكم انت اد.أم ٠
لتقربب)ا/^ا(،وثمدبب)آ/الأ([.1آآه. 

روايةس احمد ررواه الهينمي؛ ينال •;<• •الجان أتي 'لريق س ( ٢ ٢ ٤ )م —ند ال ني أحمد رواه لمبجٌ؛ 
■([ ٣٨٥/ ١ ٠ ) الزوائد ]مجمع . تآناتء رحاله وبقية • صعيمة دهي • الاا"نتثن عن عياش بن إّمامل 

صحح..إ،طد«:  ٩٣٣
.٧٤٠• فيح تقدم - عابد ثقة، الأموي; حمزة أبي ابن هو يمسآ; ء٠ 
سنةمجان عثرة، الحادية س حافغل، ثقة، الحممي، جعفر أبو العلماني، منيان ابن عوف; بن د عم• 

ّ([ ٣٨٣وتيديب)ا/(، ١٩٧]تقريب)آ/ه٠ ٢٧٣هأو٢٧٢
الحنةح;هنة في لم وم(، ٠٣٣ / )ِا  ٥٣٢ا■والخاريح; (، ٩٩٤الوطأ)آ/ ني مالك روا. تعريجه: 

صآ■ ٦ ٠ ٨ مواردح; صححه) في حثان ابن ونحو. ( ٧٠)؛/٩  ٢٥٨٩والترطيح; (، ٢١٨٤)(/ ٢٨٤٣
المنم،ح;ني الرزاق عبد وروا. مّيرة• عزابي عزالاعترج، الزناد، أبي ُلربق من جميعهم (؛ ٦٨٤

٢٨٥"إ ح ته ني ال-ارس ورئاء • هريرة أبي عن ننام، عن معمر، طرين( (ٌن ٤٢٣/١١"٢)٨٩١م
٥( ٩٣التدرلث،)؛/ ني الحاكم وروا. نحو.. هريرة أبي عن ءياض، أبي عن الهجري، من'لريت، ٢( ٤ ٦ )آ/ 
■انس ح،-يث .>، 



٧٧^-
دحدوائي.انك

ملمض الذي الباب في ذكرنا تميم ند مارت الله رجمه السن ين نش هال، 
أكثراعلهازائن رالنار، واطالمت، الفقراء، أك؛رأعالهارأيت ابة، م ءاطالمث فوله.: 

اواءأأا،.

حق.؟^؛٢، ث يالخال العالماء يجهله لا ما الباب هدا فى وستدكر 
بنالاعلن عبد حدذا  '•ئال الفريايى، محمد بن جعفر أ؛وبكر ١١٠٣٠٢١—  ١٣٤

دءآم/ عروبة، أبي بن سعيدر٣، حدثنا قاو; زرع، بن يزيد حدثنا ت ئال ، النرسى/ حماد 
_0irراسار؛،أواأسرش ثاو: 3نرلاض./ أن أنبأهم ناس: بن أنأنس قتادة، عن 

الكوثرهدا هدا؟ ما أتدري اس: فقال، انحرف، اللزلؤ قاب حافتاه لهر لي ^،؛/، إذ الخا، 
.ارئ،1لْ، الءلم4 من فآخؤج أرضه، إر يده وضرب ربك، أءهل١ك الذي 

الحسنبن الحنين حدثنا ئال: صناعي، بن محمد أبو ؤحذنما —  ١٣٥
أنس،عن الطويل، حميد حدثنا محاو: عدي، أبي بن محمد حدثنا محاو: المزوني، 

كريت،اللؤلؤ، حيام حافاه نهرأ، فها زأيتا الختة، )ادحلت، اف.: رمول ناو ناو: 
عدا1او; هدا؟ ما جريل، يا فقالت،رى: أذفر، •سالئ، فإذا ،، ال١ء١٦من فه يجري  ١٠إر يدي 

وصخط\.«,زد•، )*ا(فى)م(: •انها«. )ط(: )آ(في)م(، . ٩١٩، ٩١٨)ا(انفلرح: 
»اكاوث،«.)ه(في)ن(:ابنا•. )؛(ني)ط(: 
)صفىالآٍل:،كررةمتين.«سالأء•. )آ(نى)ءل(:

صحح.; ٠٥١٠٠١. ٩٣،
المج.كافي لى،تابع .  ١٣٨نندم/،ح: لأي؛*■ دالأءاىتن-نثع: ء٠ 

نيدالخاري ، ١( • ٣ رم الند ني وأحمد ، ٢( رْسيا■  ١٩٩٢ح:الطالي يائي ا;ُ درا، دسمبما: 
٣٣٦•٨^^،اشرح: رابوداردفيات)ءونما/آه(، امْآراا/؛أ،(، الرئاذ،حت 

س)-ممآم(،وابينيالأضرصآ-ا(،وتيسوص
شسة أ؛ي بكربن أب>. ُءّدا'' ؛*■ ■■اض ءن ، كاد؛ س'رض جبهم ،ما)ص،،ا(؛ ح؛باا،حن

.٣٢٣/٣(،واينصرفىاسسر)•١١س)٣/ْ
ذكر. ١٠وم ;ه. ..انس ص حنني، طريق محن جبيهم : ٨( • .  ٧٩/ ١ ) ادتار.ك، في والحاكم (، ٣٢٤

٠سالْ والذي التالي الحديث ثي الصنف 
مله.الذي الحديث في كما هتاع لكته حميد. عنعة فته صحيح. إمحسادءت - ٩ ٣ ٠ 

السابق.الحديث في تقدم 



1اأشسةكتا|\سم 

•الكوثرالذيسكلاااس-موخما 
حدثنات ئاو العكبري، ذريح ين صالح ين منمي جعفر أيو ؤأحجرظ _  ١٣٦

أنس،عن/ الطويل، حميد عن حميد، ين عبيدة حدسا ئال! السري، ين هناد  ١٣٦٦م/
يديضربت اللؤلؤ، خسام حافاْ بمهر، أنا فإذا ا-بمت رردخلت اض.: رنول ثاو ثاو: 

الذيالكوثر هدا ناو: هذا؟ ما جمريل، يا ،قالت،: اذنر، الئ، مفإذا ماله، مجرى مر 
الكء.اءطاك4 

ثال؛أبوكرب، حدثنا ئال! المطرز، زكريا ين تامم أيوبكر حذتنا —  ٩٣٧
محالقال! ، مالك، ين أثس عن ، اكلوير، حميد حدتنا ت ثال عثاثرا، ين أبرتكر حدثنا 
هم؛م،م، لرجل فقالوا: مدا؟ لن فقلت: مر، فها لي فرفع الة، ®أدخلنا اض.: )؛نول 

الخدين،.ياقي وذكر الخطاب،/ عنربن ؛الوا: س،>؟ فةدت،ت *و، اتا ألي وفكتخ  ٢٨٣٢
نييل لا، ثاو; اJقظة؟ أومر النوم؟ ني لحمتد: غلت< عتاثن: أبوبكرينر تال 

.٢٢القظتل

وصكذسفيسيخ،إلأتي«اءْل1ى<«، )ا(في)ط(: 
متامآ.كان ذلك بال ه الحم، ٌن الصرح جاء ض ؤإلأ الد، رحمه حمد. من حاش اجتهاد ،يندا ( ٢ ) 

٠ ٩٩٣ رنم: تحت انظره > الخدين؛ وذكر .٠ . الختة. ش رايتثي نائم آنا ٠ل^ينم١ ٠ غقال، 
مس..!>-؛،«:  ٩٣٦

ء»ًءم • ٢٠٠
نندم.كما ماح رص ■؟مد؛ عنعة ؛ ب ٠ 
صدوق،المص، أو الليثي أو التئمي، بالحياء العروق !ن الرحم—عبد أبر الكوقي، حمسد؛ ين ؛يدة مه٠ 

وتهذيبه(ا  ٤٧/١ننقرJبرالثماتن. حاوز وند -، ٠١٩٠سنة مات الثامنة، من رCJاآ•حالأ، تحوي، 
١٨/U(.])

.٩٣٤الخدثح؛ ش مدم دريجه؛ 
الثالثةالرنة ني الحافظ عدْ ويد . ٣ ٥ ٤ ت نرح تقدم . ثقة، وص حميد، عنعنة فيه صحيح. إمثادءت -  ٩٣٧

نهرانس عن مادل عامة ذكرواأف أنهم  ١٠١ندلسهم، تبول العلماءني اختلف من وهم الدلن، منر
ثiJنان.وهما إ نادة أو ثابتؤ بواسهلة 

بنإ-نماعيل تابعه وتد • ٥ • ةيح تميم ■ حفظه ساء كثر لآ آل ؛؛١ ثتة، وص عئاش؛ ابن كر ام ت نيه و٠ 
منشاهد وله  ١٣٨٠، ١٣٧٩، ١١٣٧٨^^فى، كما الاضر مد ئ؛ن الأحمر، حالي وابر حعنر، 
يليهالذي الحدسث، في - عليه وهومنص ■ مرقرة أثي حديث ومن • التالي الحديث في الأمالمي بريدة حديث 

٠ ١٣٨٥ت أيما.رح عليه متفق وص - جابر حديث( ومن 
/^٢٦٩،٢٦٤ ،١٩١ ٤٥١(،وفيثاتلافحابةح;١٧٩،١٠٧،

/\(i(TyT  ٣٦٨٨عمرح؛ متانب فير والترمذي(ت ٦١٩/٥Jوتا) ،فيحسنان وابن ااحسنهسحتحا
(٤٤القح)U/ في الحاففل وعزاه به. . أنس. (س>يق ٥٣٧.٥٣٦ص ١٨٩، ٢١٨٨صحيحه)الواردح: 

فيرنعيم وأبو ٣(، ٩ ٠ ٠  ٣٨٩)t/ الطحاوي ورواه ، ٢( الصحابة)ص٦ فضاتل قي وذلك أيضا. الناتئ إليه 
هميرةأيير حديث، ومن التالي. الحديث في بريدة حديث من شاهد وله (. ٢١٨رصرإ ١٩٦ح؛ الصحابة معرفة 

. ١٣٨٥فيرح: جابر حديث صر يليه. الذي في 



١٢٦٧"ا/ياو; \ؤيثلي.أ عجيالحميدا محئدبن بن أبوتكرعداف وحاوت0 1  ١٣٨ /
آ/ن ٠٧ئال; الخءاب، بن زيو حدثنا يال; ، ا اضر١ رزق / بن منمي حدثنا 

سمعتيال• الأسلمي، بريدة بن اش عبد حيلتي يال! واني، بن الحسين حييتي 
•U/.؛فرأتذه، ايارحا، الة ءإليدخلت، / أصحننولاف.يرافقال: أبييقول: 
الرب،س فأنا فقلت: الرب، س لرجل فعل: القمر؟ سا لن فقالت: ذما، س قمرأ،ربما 

القصر؟هذا فلمن نحني، فا'،ا ؛الث،: نحند، أ،ة س استي، س لرجل فقل: هورآ،؟ فالمن 
،القمر* لدخلت، عمر، يا ء1ننم، ءفلرلأ ه: اض رسول نقال اختاب، ين لنمر فقل: 
.لاعار كنتث ما اش، رمول يا عمر: له فقال 

■ا/ح"احJتا محال: يد بن ثت بن همداف أبوالقاسم وه -  ١٣١/
عنحالي، بن عميل عن معد، بن اللث، حدثنا ت ئال ا-لءدرى، طلحه بن ك-امل 

»اوضى«.)'ا(تي)ط(زيادة:>،ذا«. )أآ(في)م(،)ط(:را(كظالخلألأ:ِاثط.ن)ط(. 

حن. ٩٣٨

لترث• ■ '٥ ح: م تندم لبما■ ؛♦ويخش الثورتم، ص روايته صدرنا'الأم، ادماب• س قد : ب٠ 
محيراني بن نح، الخ—بن وملي ، ٣( ٦ • احد)>،/ محا ثغتث، بن الخن بن يلي ايما رندتابعه محيا، 

•التخرج ن، كا • الترمذي 
لوترجم بنداي اعل س ونال: ،( ٦ • ا/ ام،)• الأنمعاني،ي الذكر• ادمذاليأت الله رزق، س *حد و٠ 

وىو-اعهالإاماحماونيمائ،فىشوالّةبمآآ،و. اكاذ>ممآأ، الخف،فيمبم)ه/٧٧ه(ونال: 
التندم.وانس التالي، هريرة أبي حديك •ن شواعد له والحديث، (، ٣٥٤تي)ه/ ال

وردا•• به • • الجاب بن زيد 'لريت، آ؛''اا)أآا/مآ(ءن الْشح: ب»ي ايي ابن أحرجه لغيبمدت 
الرذيوروا، به. . راني. بن الخن ين ثنيق بن الخن بن يلي من»لرض ( ٦٣• ره/ ، ٣( ٥ ٤ احمد)>،/ 

ءصحح! وذال١ به، ٠ اييه. عن الحسح،، ءلريو،ءليبن من ( ٦٢٠بمخأآ)ه/ * محمربتحرءح منانبؤ في 
•راكالي ايابق الخديث وانظر • غريب" 

بممبم-بم0:صحح.
ستةهات التاسعة، صغار من به، بأص لا بنداي، تزيل البمري، أبوبمصن الجطدوي• طلخت بن كامل ت ب ٠ 

شكما ماح لكنه ([. ٤٠٨)a/ وتهيب )آ/اما(، ]تترب سنة. وثمانون مع وله ^، ٢٣٢^^ ٢٣١
ئنات.رجاله رقية اكضج. 

.لأأمرب/.أ(،وفى^^سارينيصاتلاسابةح:
٢٣٩٥ومرئ.وروا،يمفيضائلءِح: 

ييحتان وابن حتيارا/*أ(، القاو،مة في ماجه وابن (، ٢٧الصحابة)فضاتل في والنامر ، ١(  ٨٦٣/ )٤ 
عبدبن جابر حديث من ورد وتد به. • شهاب. ابن حريق من جميعهم ت ٣( ١ ١ / ا )٥  ٦٨٨٨: ص٠حيحهح 

وتقدم(. ١٤بريدة)صء حديثا ٍن وتقدم (• ١٤رص٥  ١٨٧،  ١٨٦ت والشورح البعث في البيهقي عند ألته 
•أنس وحديث يريدة حدث من 



اش.ؤرسول عند تحن بينا •' يال هريرة، أبا أن ت ا ١ المسسبل ابن عن شهاب، ابن 
جابإلى - ياء حبمم: - ، ٢١۶١٠^،إذاأنايامرأة اجها، م رابمي رامحتاأنانالم فشال: 

]ف_نإت[رصغءرأك، *ذكرت ا-يطاب، لننرين كالوا: القمر؟ سا الن محك: ضر، 
الث،أغار؟«.اءLJاا؛أبيوأعي، / ونال؛ نكنعمر، : ٥٨٢٠ئالأبونا'رأاا،  ٢١٢١٩'

الخولأنى،مر بن بحر حدثنا قال؟ ، ، ٤ ل أبومحمل صاعد ابن حيدظ — ٩ ٤ * 
عاصم،بن عيسئ عن صالح، بن زمعة حدثتي محال: وهب، بن اض عبد حدتنا ثال؛ 
صلاةاف. رمرل ح صلنا ئال: يف، ماللت، بن أنس عن حبيس، بن زر عن 

ياهلتا: الصلاة من فيغ فلما ثمأحرهارص، مدرا"،يدْ الصلاة فسنالْاعوفي الصح، 
•/rأربت®إم ثال؛ نلها؟ / صلاة ني تصنع لم ما هده صلاتك في صنعت اض، رمول  ١٢٧

مهاأتناول أن فارين حهاكاادباأا'ا، للومادالة ^٨٢، ١٥فيهافرأيت علمأ، عرضت ابة 
مرأيت حتى محنيومحنكم، النار علي عرضت لم فاسناخرت، امشآخر، أن ذاو-مإلي: 

كو\ش\عثم*ا.^^'تإوكماناطأخروا.^وذمسث./ 'د ٢٩٧
السب،•.بن معيد اص )\(في)ءل(ت 

وتغي؛رمنمعٍف تتوصأ. انوله. الخطابي; وبعه نيبة ابن وتدنال ، اتترمحا• الخاري؛ تى )٢( 
■٤([ ٥ الفتح)U/ لانفلر؛ حجر. ابن الحافظ عاله ورد ا. . شو،،اء. اعرأة الصواب؛ ؤإئا الناصح 

.• opUابن •أبوُحد )أ(في)ط(: أذوف،«. )'ا(فىالأءل:
»سم.)ي(فى)ط(:)ا-(فى)م(،)ط(:أإذُد•. أنبا•. )0(في).ر(،)ط(:

موصكأئها تراعا كلها العنابي أعفلم ءتان؛دْ حالك، غير أمحوي وهوعنب ، يرائي، جمعها ت 'الدالية' )٨( 
ماد؛لاللسان حنيفة. أبي عن صيده ابن حكاه ؤيزبب مدحرج الفم ني ينكر حانا ويتيه محامالة، 

•دلأ')أا/ا-ا-آ([.
)ط(.منرم(، ب؛نالسننمحانحل ١٠)♦-٠(•كالدرا. )ط(؛ )بم(في)م(، 

معيق.إمئادءت - ٩٤٠
عنمقرون، الم ععد وحديثه ضعيف، وهب، أبو مكة، تريل الهاض• الجندي صالح بن ذمة يه؛ ف٠ 
تقاته.و؛تٍ؛رحااه رتهديّ،>'آ/\ر"ا'ا([، ];تربب،)ا/*اا-آ(، ادّة. الم
([.٢١٦)a/رتهاويجه ، ٩( ٩ آ/ ]تتريبه) ادّة. المعن تتة، ١ الكوني الامحدي، عامم؛ بن ى م٠ 
آم ٦٧محسة ات عثرة، الحادية من ممة، افم. أبوب. اضرى، مولاهم، الحرلاض: مابق بن يمر بن حر ب٠ 

حديثهمحن صحيحة شواهد له والحديث، . ٤( ٢ ٠ / وتهييج،)١ ، ( ٩٣/ ]تتريبه)١ منة. ومحيعون ثمان وله 
صرو•بن افه وجابرومد دأبي مانشه 

(،٦ ١ ٩ )آ/ ٩ ٠ ١ المح: و،، ٨( ١ )r/ ١ ٢ ١ ٢ الخ_رفح: نمة في الهثارك، نعو. روئ لغُبمبمه: 
جابر،حديثه محن ( ٤٣٧ أحمد)م نحر. وروئ ئمحا. - عاى حديثه من ( ١.١٦  ١٣• والممحالي)٣; 

بنر حديثه من ٦( • ٤ / ر٤ التدرلثه في الحاكم نحو. وروئ ّ عمرو ين اث مد حديثه عن ( ١٨٨)آ/
الدهي.ووافقه يخرجاْا ولم صحيح ٠ ت وتال . زيادة وفيه كعبا، 



UA_-

Lblفيها حائدون اتجنة ض إن ذكرالإبمان 
،فيهاأبدار١ حاسون ااكفارواسافشن، من ايار أهل وان 

الك:رجمه - الحسن بن نحمد هاو 

١٣٧١م/

أتام:ثلاث إلن ايالأ ث، و اواس انتم ١
والخالق،رف LJاس الأئمة جمهرر تول ومدا رلابدان: لأصن راثرداسان ان!'•بة ا.افلاون 

وذكركنترأالصنف، رجحه الذي وهو الأتمة، وأقوال والسة الكتاب عاليه يدل، الذي اراجح رم 
ءل؛ه.الدالة الأدلة من 

شارحتال اسملة-راتاءه، مفوان.إمام بن الخهم وملداتول راش بماءاث اممرن اليب. 
االملمان أتية من ولا بإحسان، لهم اكا؛عان من ولا صحابة من لا قل الق، له ءولقس ت اللحاؤية 

الأرصنآقنار من وبأساعه به وصاحوا به وكمروه الستة، أهل عامة عاليه وأنكرْ ا الستة آهل من ولا 

س؛ٍة)■لك م ساس ودوامها، الثار أبدية »ائا اللحاؤية; شارح قال ا-ث: درن التاد بماء اهاللرن ج. 

والعتزلة.الخوارج قول وهدا الأباد، متهاأبد لايخرج لحلها من أل ت أمدها 
الطعهم لرانتتها بها يتلذون النارية طيعة وتض طينهم ب، تتقلثم غيها، يعذبون أهلها أل اكالي؛ 
_!عربي ابن الاتحادة قول؛ام و،نلا 

•آخرون ترم فيها ؤيخلغهم منها، يخرجون ثم محدود، ونت، إذ بها يعذبرن أعلها أف الث؛ اك
رفائراؤ قائل; من عز فقال تعالن، اض أكذبهم وند • نته وأكدبهم للنص التهود حكام القيل د*إلا 

سش ٠ مدوذ لا ما غزاش هوئون أم غهذ، الك يثو م نهد؛ عد؛ش أتسم م مندرذأ  ١٠١٥اك١رإلأ؛متا ئن 
.[ •*.١٨]الغر؛: حالدوذب النارهم؛ٍها أنناب فاوسآ ءاٍث4  ٠١رأ-ءاذت' نإ؛ة كب 

•فتهاأحد حالهاليي يلن منهاونغز يخرجون اراء؛ 
وشيعته،جهم قول وهنذا أ بقاوْ اصتحال حدوثه بح وما حادثة، لألها ها؛ ينفتفن أثها • الخاصم، 

٠تقدم كما والنار، الختة بحن ذاالث٠ ش عنده ولافرهم، 
ا r٣٧٢/ العلاف. الهديل ايي قول وهنذا بألم، جادألايمزن أهلهاؤيمرون حركات بتن دادس؛ ا/ 

لهاجعل فإنه يمنيها، ثم شينا يتيها ثم ، الحدين، في كماورد ثاء من منها يخلج اش أف اد~~اء• 
أمدا.

انقضاءلا بقاء الكئار فيها ؤبمتي الئة، في ورد كما شاء من منها يخمج - تعالمح، - افه أف امن؛ اك
لكنهبعدها، فما ٢( )»_A؛ الأرواح حادي وانئلرت (، ٤٨٤- )ص'اام؛ اللحاؤية ]ثرح .٠ له. 

([.٤٨•)ص العتن جلاء صاحبا ونمله مثعة. جعلها 
لأهلالقولان وهنذال البللأل. ظاهر الأحيرين هنذين عدا •وما الدحاؤية؛ شارح قال 

.([ ٤  ٨٤)ص نفه ]الر■؟ع أدلتهماُ ينفلرفي الستة 
أنهماالقيم ابن وتلميذْ تيمية ابن الإملأم لشخ يسب، قد الئار- بفناء وهوالقول - ال—ابع والقول 
=• به ينولان 



فتاواهمحي ولا المطبوعة، الكثيرة كب في ذلك من شيء علئ له نقف فلم • تيمية ابن الإسلام شخ أما ~
هوالوجود إن بل - قله لم ما القولان من إليه وسب أمثاله، وعلئ عليه افترى وكم - المجموعة 

*بيانه مياتي كما الكافرين، علن عذابها ودوام بدواهمها القول وهو إليه، المنسوب عكس 
تالمسالة هنذْ عن قال أئه الإسلام شخ شيخه عن ذكر - اف رحمه - القيم ابن أن ٠ الأم في ما وغاية 
الأرواح]حائي التادعان، عن معروف ذلك في والنزيع والخف، اللف عن معروفان نولان ءفيها 

عندقال نم تقدم. ما نحو فذكر ء . مبعة. أنوال هشهتا ت تلت  ١١ت القيم ابن فال ثم • ([ ٢ ٤ )^٠^٨ 
هندانقل وقد الإسلام شخ ْرقال ' قال ثم ، فذكره • • ٠ بفناثها يقول من قول وهو الساح؛ القول 
([.٢٤ه)صزو نف]المرجع ٠ ٠ • ٠ ومرهم سمد وأبي هريرة وأبي مسعود وابن عمر عن القول 

للأميرازرء شتاء الماتلثن آيلة لإJهلال الأستار ُلرخ لكتاب مقدمته في ذكر الألباني الثخ أن كما 
الكتبمخطوطات فى وتف أيه ذكر المسالة، هلمذ0 فى الثسخان علن للرد أقه والذي ، الصنعاتى 
ابنةفتاء قال مجن علن الرد فى تيمية ابن رسالة من . ورتتثن. فى صفحات ثلاث علن الإسلامي 

شخعن تقل حينما الأرواح حائي في القيم ابن نقله ما تماما تشجه وهي • بنمنها نقلها نم والنار، 
فيوص والخلف، اللف عن معروuن نولان ففيها وايار الخة ١لقرلشاء ءانا فوله: الإملأم 

انظربفنائها. للقول المريدة الأدلة بعض سرد ثم ،  ٠٠.بعدهم. / ومن اكابعثن عن معروف ذلك ١  ٣٧٣
بعدهاء.فا ( ٢٤)_A الأرواح حادي في مما وقارن ، )صزو( الأستار رفر مقدمة 
بأنهاعلما النار. بفناء القول علن دلالة فيها ليس فإنه إليه نبتها حدلأيصحة سلم لو الرسالة هندم 

لخلوهاالحال؛ هنده مثل في علميها يعتمد فلا المخ، تاؤخ ومجهولة الناسخ، ومجهول مبتورة، 
جمعهاالتي الفتاوئ مجمؤع غي ولا كب س شيء في *رجولة ولمست العلمي، الترتخا أويات *ن 

بل. ( ١ المذكورة)ءسة القيمة في الألباني ذللئ، ذكر كما محمد، وابنه قاسم بن الرحمنن عبد الشخ 
الفتاويمجمؤع في يقول فنجدْ تمامنا. ذلك يناقفس مسا هو افه' رحمه ٠ عنه والثابحتا الموجود 

مالأالمخلوقات من ^سهمةضأن 
طائفةإلا المخلوقات حميع بفناء يقل ولم ذلك، وغير والعرش والنار كالخنة بالكلية يفتن ولا يعدم 

.إلحاا.اذتدعين.الكلام أهل من 
وتحقيقه. . ٠ يقول:  ٢١٥ت اللمل ] ه الأشفى إلأ بمتلأنا لا ؤ تعالن؛ قوله فى تفسيره عند تحده كما 

.٠دائما. إليهم العذاب بمل وجه هملن والخلود ا فيها الكث وهر المطلوا، هوالصلي هنا ١^^، أف 
]سموعاكتاوئ)أا/يوا([.

،بشيء عليه يعقب لم المالة، هنذه ذكر وقد الإحم-لع( كتابه)مراتب في حزم ابن تعقب وحينما 
بذيلتيمية لابن الإجملع مراتب ونقد ، ١( )ص٣٩ ١لإجماع مراتب ■ ]انظر • إقرار منه ذلك فكأن 

الكتاب[.
بعينها،المسألة هنده عن الإسلام شخ سأل أقه ذكر - الله رحمه - القيم ابن آن • ذلك من أصرح بل 

•([ ٥٥١العليل)ًى]شفاء فيها؛شيءُ يجب ولم ٠ كبيرة عظيمة سالة ءهنذه فقال: 
والنار.الخنة بفناء نال من علن الرد في ناعية الإسلام: شخ كتب من أف الهادي؛ عبد ابن ويذكر 

مجاعلن يدلآ عليه نقف لم الذي الكتاب وعنوان • )صر٠'٢٨( الدرية العقود انظر: - الخهمية قول وهو 
فتاتهما.بعدم وهوالقول فيه، 
وعلنوالنار، ابنة بفناء قولهم في وأياعه صفوان ين جهم علن بالرد مرصع مجن آ؛ثر في صرح وتد 
الفتاويءمجمؤع قي كما الخنة. أهل حركات بقوله؛انقطاع - المعتزلة من - العلاف الهذيل أبي 



 /T(=٣٠٤ ،) /A(٣٠٤ ،) /A(٣٨٠ ،) ،)(،٣٦/١اجاث)(،ومن٣٤٨/١٤٠))مآا/ه؛
والنقلالعقل تمارض ودرء ا ( ٧٢)آ/ (، ٢٢٧/ )١ العقول لمريح التقول صحح وموافقة 

(/٣٥٧،١٥٧/٢(،)٣٠٥/١ .Uوغير)،/٣١٣٧
الجمهوريخالف ممية اين الإسلام شيح أل شنا دليل نمة هنالث٠ ليس أيه • إلن نخالص كله هنذا من 
إلئنحتاج دعوى النار، شناء يقول يأته ادعاء من واستناضر ثاع ما وأف النار. بأيديه نولهم قي 

المرشن،أدلة وجمع بحثا السآلة امتوفئ ند أنه حيث يختلف؛ تَدالآز الخم العلأن'أبن أما 
الأرواححائي في بفنائها القول علئ دلل حيث كتبه؛ من نلاثة في مستفيضة متائثة وناتشها 

وعشرينحمسة من وعماs شرعا والنار الجة دوام بتن المرق أرجه وذكر • بعدها( فما ٢ ٤ )صى؛ 
وفي، ٥( ٥ .٠ ٥ من)»_U؛ وجها عشر ة حمالعليل شفاء في وذكر . ( ٢٧٣- ٢ من)»؛_U؛، وحها 

أسلوبهويبدوأف  ٣٧٨ص إلئ ٣ ٥ صء من ذك مجن نحوا يكر للموصلي الرسالة الصواعق مختصر 
يجزمولم ا بدلك يصرح لم لكنه النار بفناء القول إلئ مميل أنه ومتايثتها الأدلة عرنحى في وءلريقته 

به.

ثلاثةالمسالة هندم من - اف رحمسه ■ له أف لى تبين المسألة، هنده فى لكلامه درامض حلال ومن 
مواتف

إلئالناص ننم أن بعد العليل( في)شفاء قال حنث النار؛ بفناء بقوله التصريح يقارب ما لأول؛ ا٠ 
وحهمن لهم استجابوا وقسم • .الاسجابة.كل - للرمل أي لهم. امتجاب من متهم أمام. ثلاثة 
علناستمروا بل لهم انقادوا ولا للرسل يستجيبوا لم نوم ■ الثالث ءالفسم • نال ثم ■ وجه دول 

والفلالعّقل دلّ قد بل ونقول هلمرلأء: عن نال ٠ • ٠ إليها يرجعرا ولم ا الفطرة عن الخروج 
فيالنفوس هنده بماء تابن والرحمة والحكمة رحيم، حكيم - نمالئ الرب. أل هملن والفهلرة، 
*ا! .٠ والرحمة الحكمة من ليس فهنذا اف، بدوام عذابها يدوم بحتث الاياد، أبد سرمدا العذاب 

([.٣٥٧/١مخصرالصواعقالرUلة)وامملر: (، العليل)ص٢٣٥]شفاء 
أينإلئ قيل؛ ءفان ت قال للادلة مرده بعد الأرواح( في)حائي به صرح كما • التوقف كاتمرت ا٠ 

إلئئيل مضاعفة؟ بأصعاف الدنيا من أكبر هي ائتي الشأن، العفليمة المسالة هندم في قدمكم اتهن 
-تتمتك - طالب أبي بن علي الومنتن أمير قدم انتهئ هنا إلئ ه يرمحد نا فعال، ديك إن ؤ ت وتعالئ بارك توله 

نم ١١ت وقال وهنرلأء هنرلأء يالقاه وما النار، النار وأهل الجة، الجنة أهل ذكردخول حيث فيها، 
١٣٧٠م/العليل اء شففي منه أطول نحوه ال ون/ . [ ٣٧٤- ]ص٣٧٢ يناء® ما ذلك بعد اف يفعل 

.٣( ٦ ٢ / الصواعق)١ مختصر وانفلر: (، ٥٥٢)ص 
عبارتهمن الفلاهر هر وهنذا والجماعة. النتة أهل من الأئمة عاليه ئا موافقة بدوامها القول كالث؛ ا٠ 

أنهاؤإنأنيد . . ٠ قال: نم الروح موت في الخلاف عن تكلم حيث ؛  ٤٢٣ ص رالروح كتاب في 
ا.. بهنذاالامحبار. لاتمرن فهي وتضمحل تعدم 

،داراليبقال: ثلاثة إلن الأدوار ننم حينما اكس،صه؛(، وقالأصرحسذلكفي)الوا؛ل 
الداروهي وٍليب، خبث معه لن ودار تفنيان، لا الداران وهاتان الحضن، الخبيثا ودار الحفن، 

•زاحالعاد)ا/ما"([ تو١نظرت . رهيداراإعصا٠٠تفنن، التي 
منفكثيرمتهم ؛ العالماء بض كبير حلاف فيها المسالة هنذه لأن التعلق؛ هنذا في الكلام أطلت وتد 

رفعفي والصّنعاني والبكي ، ٢( ٤ ١ القدير)أ/ فيض في الناوي متهم لهما؛ النار بمناء القول تب 
ءالأستار. رفع مقدمة في والألماني الأحمدين، محاكمة في العينثن جلاء في والألوسير الأستار، 



ئالاض.تمانى.ءياغ.، ومول ّس وقي - عزوجل - اف كتاب في هندا بيان م/ْب'اا 
الأنهارتخها س نجري جنات مطاوُبام الصالحات وعملوا والذينآمحوا ؤ ت اء التسورة 

.[ ْ V ]آية: فيلاه ظلا/ وس'خلهم' مطهرة أدراج بها لهم أيا بها خابيين ١  ٢٢٧٦' 
نحتهامن نجري جنات متدبم المالحان وعملوا آمنوا والذين ؤ ت - وجل عز - وئاو 

.[  ١٢٢]الماء: بلأب الك من أصدق ومن حما الك وعد أندا حاليينيها الآده١ر 
تجريحئات لهم صدفهم' المادف؛ن يمع يوم نذا ؤ : الاتل٠ سررء ني - عروجل - وئال 

ا.الآية١١ [  ١١١]آية; ه تع ورضوا عغهم الك رضي ا أند يها ^iJ الأنهاد ننها س / ^۶ ٢٢٣
اشسجل في رجاعدوا وعاجروا آمنوا الذين ؤ براءة: سورة فى - وجل نز - وناو 

أجرؤ ! وجل. عز نوله. إلئ ه الماتزون هم وأوكلي الله عد درجه أعظم وأنمهم اموالهم 
.آ.اأ[.ءْوإب]الآيات:

باحساناثعوهم ين والأنماروالذ المهاجرين من الأولون والمابمون ؤ : - عزوجل - وتال 
(الأيانخالدسفهاأبمه

لاكوة:"ااالآةلا،.

إخواناضؤونوءناّافىمحعمسم>ٍ/ دتال-نزوجل-فىسورةابر:  ١٢٧٧■١ا
/م>،.٨،آ. ]الابمان: مئهابمخرجئه وماعم لايمجثهميهانهب * مردثتماين ^ط ٢١٨

لهمكاننآ الصالحات وعملوا الذيزآمحوا إن ؤ I الكهف سورة ني - وجل عر ا- وهال؛ 

رأثاره•ح—انه المم. •ابن كتابه في زيد ابر بكر الدكتور مثل المم ابن ءن ذلك ض من منهم و ً
اللف■ءماوْ عن ا0ذاع في وجهوده المم رابن كتابه ني الني جار اطه مد محمد ود. ، ٦( ٤ )ص 

)ص\\-0ا.

ابنوتلميه يم؛ة ابن الإسلام شخ أنوال عن الأستار •كثف سماعا رسالة الخريي صلي وللدكترد 
بنمعمد د. شالة وف ثم ذلك. من إله تسب ما الإسلام شخ ين مها دامع النار■ بابدية الميم 
عش•الرد ت بعنوان وأخرجها ■ الموال هتذا علن الإسلام مخ إجابة سمحة صلن السمهري اث مد 
دارونشرتها المهارس فر من صفحة )٧٨( في ذلك الأنوال؛ي وبنان ، والنار' ابنة بغناء نال من 

وافا1خالم؛ن. ض والرد المألة، عنده من الإسلام شخ موف وغيهابيان م. ١ ٤ ١ ٠ عام بلنية 

•_■.زياد؛; الأصل وفي الأصل، من )أل(ّانءلة أكلالآية. )ا(مت(: 
»أكلالآية«.)ل<فى)ط(:>'ا(ّادلةمنرم(. 

المخفي ولا ءالم< د اعتالذي الأصل غي موجودة لمت الكهف سورة من آيتض زاد م،)ط( ٢  ٠١
ا"اُنّور؛الكهف.•٣، وعيآية: الأخرئ، 



^ءءص>ةآق<ء
.[ .,/.١ \ U. : حولاه ص، ينون لا به حاليين * ئزلأ اتحردوس جئات 

آ ٢٧]آية: ب ١^٠>؛ ماأصحاب ،؛vr؛؛ Jtوأصحاب ؤ : الواقة مررة ني - عزوجل - وقال 
حْا/ن،./ إلآخر١^١١

سبمهصن كمر ءالخا ربمتل بالك يرمن ومن ؤ التغابن: سورة ني عزوجل. وتال. 
.[ ٩ ]آية; ه المورالخفبم ذلك أبدا فيها حاليين الأنهار نخها ثن ^؛۶، جئات ويدحتن 

همأوكك الصالعات وء-»اوا الدينأمئوا إن ؤ يكن; لم سورة ني - وجل عر - ونال 
٧لالمبة: ه أبدا فيها الأنهارحاليين نخها س نجري عدن جئات ربهم صد جزاونم * اترية حنر 

آخر١^٢،..خ[إلن 
r١٢٧٨/ اكين أن تخبر كثيرة، نظاتر القرآن فى ولهدا اللدت رحمه - الحسين بن محمد ال أ/ 

أبدأ.الحنة من يخرجون ولا أبدأ، الوت فيها يدوتون لا آمنين، حالدينل"آ، الحنة في 
ندسمن يننرن وعنون« جنات ني * أم؛ن مقام ي المحن إن ؤ ت - عروجل - اض تال 
.[ ٠ .٦ 0 ١ الدخان: ] ب البمجم عذاب ورفاهم .. ؤ. ؛ ، ٤ إلئ مثمابل؛ر،...ه وإ'سآر3، 

همالذين اكار أهل أزرى ممابه: في - -ناش اض ذكر وند السن: بن نغند قال' 
بمآ*ا/ظيخالدونفيهاأ؛دو/ أهلها، 

لهملتقر الثن يكن لم وظلوا كهموا الذين إن ؤ المساء: سورة في - وجل عز اش. قال 
هيسيرا الك على ذلك وكال أبدا بها حابدين جهئم طريق إلأ * طربما ليهديهم ولا 

.[ ١٦٩. ١٦٨]الابمان: 

]آية:ه معيرا لهز وأعد الكافرين لخن الك إن ؤ : الأحزاب سورة في - وجل عز - ونال 
،.٤•-[إنىآخرالآية١٦

١٢٧٩م/ماكقوزه إئكم فال عتنأربك لمض ونادوايامالك ؤ : قاللى.عزوجل. و/ 
[.٧٢]الزخرف،; 

الأيات.. . . ، ٣٤«ذكرالآياتإلنلة: )ا(ش)ط(: 
قهار.٠خالJين ني)م(،)ط(: )٣( السورة. أكمل رآ(نى)م(،)ط(; 

آكلالآات.)ا-(في)م(،)ط(;)ه(سامم.نرط(. )ط(: )؛(ني)،((، 
ازلة.بمد الأية ثْ جمل في)ط( )٧( 



يحصولا ،^^ ٥٥عيهم بمضئ لأ جهم لهم،ر ^؛٧ والذين ؤ : - وجل م - ٢ ١ و؛إالل 
.'•٣[ ]ظ>: ب ممور كل نجزي كذلك عذابها س° عنهم 

شيو'كزإ\م'صقومه وةال.موَيل.فىسةس: 
iهذ'ا يوم لقاء نمق؛ كما شاك،أ الذم ^j؛,J ئتكم'يإ 

.[ ٢٠. ٢١;]_ نثثون، نم زولا ;/ ؛ ^١٢إلئ ؛ ١٢٣٤
مهاحاليون الحنة أهل أل شاهد: هالقرآن الك: رح»ه - اينسن ين نحمد ئال 

فىالممضول.فىجواراضِعزوجل.، أبدأ، 
هنرًإوءة وزذ * مننوغ ولا شئوعة لا ٠ كثيرة رعاكهة ؤ : - وجل عز - اض ال ن

؛.لالواقة:٧.^[الآة١٣

التندرْ،أبدأؤلأئم/ثهمًون»؛ذهض؛،انراكينمأئهافىاكلاب ما/'ها 
[.٧٠الزخرف:] ب ندون 

١^١^!ئال: ّساإناقينرب، ئال: أأا-اخيكمني، •'^اط 
عنصالح، أبي عن الجود، أبي بن عاصم عن سلمة، بن حماد عن شميل، ابن 
أعفر،أيلح كش كأنه القامة، يرم بالون رايجاء ئال: ، اض.5 رمول عن هريرة، أبي 

انار،أهل يا يقال: ثم ،، ففiرون١٦فيشريون الجة، أهل يا بمال: ثم والنار، الحنة بج، نوها 
أملا وبمال: والنار، الحنة بجا ثذح يدعى جاء قد المج أن محلون محنفلروزرآ،، محشريون 

.ده« خلودلا*ومت، النار، وياأهل نه، خلودلا»،ورن، الحا، 

.3اءلراا سورة ارفي زيادة؛ )»؛■( في ٢ ١ ) 
.حالونة.ن)ط(.)٣( اتملالآة. )آ(في)م(،)ط(:

ااالثدد«.)ه(فى>م(،)ط(: ااوأناعل«. )ٍل(: )أ(في)م(، 
.ااويطرون>ا)ط(: )٦(في)م(، 

.صحح إمئادءت ■ ٩٤١
التحرج.ني كما متاع لكنه ا ٥ '' ر{ح تقدم وس، وتد اوهام له صدوق الجود• أبي بن عاصم •' يه ف٠ 

ءريأش: شظ عه به، . نلمة. بن حناد ؤلريق من ( ٣٣٦)T/  ٤٢٨١ ت سننهح في الدارم رواه 
هةهأ)اا/0أ(منالرنازح: في البخاري روا0 والخديث نظر. وهندافيه الخ®. . أغر. بكبش بالون 

وابن UMiUfy) ٤٣٢٧ودواماينببىهمسح: ءنابيهمضة. ءنالأِ،ج، >ضا;يالزناد، 
محمدطريق من جميعهم • ، ٨٣/ ١ ل —تدرك الش والحاكم (، ٦٤ص٩  ٢٦١٤صس،)*واردح:في جمان 

ازلي.الحديث ني الخيري سعتي ا؛ي حديث من ثامد ول عريرة. اّي عن سلمة، ا;ي ءن ءمّو، ابن 



١٣٨١م ٌ مشلا،أيرأا،: ث1والضر: ئالإّنثق: /
قاضكرينرتوضيناسض،داو؛ 'اأا-وأخرهامثايى، 

صالح،1بي عن الأعمش، حدسا ئال! ، ؛ حازم١٤ بن محمد معاوية أبو حدسا مالأ! 
كيسكأنه القامة، يرم بالون اا؛لآيى ت ه اممه رسول ئال ت ئال الخيري، سعيد أبى عن 

ويظرون،ع1ذنبون عدا؟ مرفرزرْ، الخ؛ة، اعل يا نمال: والنار، الخنة ب؛ن يوقف أملح، 
١٣٨٢ Itا ريفلورن، فيربون سا؟ اتعرنون ر، ١Jاياا،،ل ويمال: الوت، مذاريمواونلا"؛ث 

موت،ولا خلود الختة، أعل يا بمال: لم تذيح، نوهرأ؟، ،؛ ق١ل١٨الوت، عدا وبمولوزرئ: 
ا/ذ ٠٩الأنر ئضي  ٥١انصتوة يوم ^٠٠٢ ؤ الله.:/ خلودولأمت،دمةرأنانول اكار، وياأعل 

حماعة.محلرق الحدثن ولهدين 

د،/ ٠ ١ علئ وسلم الله وصش ومنه، الله يحمد الشريعة كتتاب من / العاشر الخزء ثم  ٠١
وبهاممه، ثاء إن الكتابح من عشر الحائي الحرء يتلوه لم، وموآله اللمى محمد رموله 

القة*؛.

٠٠٠

)ثل(.، من)م( مانهلة امعتزر: )١( 
«ب€.رمفي)ط(:االآءم•. )آ(في)ط(:
اخازم•.وش)ءل(ث رحام•، )٤(ني)ن(؛ 
انقولوزا.را"(ةي)م(،)ط(: . )ه(فى)ءو(؛

 .___)U(.)م(ّاسس)م(،)ءل(
ني)ط(:)٩( 

الحائيعشور.اولالحرء العاشر الخزء 'آخر • ديدلأمه )ط(، عن)م(، ُابتنا؛نجمتينمانط •' )٠-٠( 

صحح.إٌفادهت -٩ 
الحةمنة في وملم 'مي؛)ع/حآ،(. تنم،ررةميمح;في والخارى ٩(، )م/ أحد ررا• تخريجه: 

»لِيقمن ( ٦٩٣)؛/ ٢٠٥٨اكر٠ديحن وروا• • ;< • ■ الأعمش *لوض س ؟بم (; ٢١٨٨)؛/ Q٢٨٤٩؛ 
،١ ١ ٨ أحد)T/ نحرم وروي صعح•. *حن ونال: يه، • ■ •عد أم ءن ءب، عن عرذدق، بن فضل 

٢٨٥•يرح: وما/٦•،(، )١  ٦٥٤٤الحئاح: غة صفي اق ارنفي رالخارى (، ١٢١، ١٢٠
نال• انس عن نحرء والزار الأوسط في ُالدراتي أبويعلن ودوئ • ُثل عمر ابن حدت من ٢( ١  ٨٩)؛/ 

الهثسفياض)ءا/ْوم(.





ابليالأولمحتؤيات يهرس 
المغحةالرضوع 

ْ••ث،ءعادسةامماسة 

4،٧ةا1ط.ص مس 

١٣ ٠٠

١ه • - ٢ ٥ اىوراسطت 1 الأوو اصم  ٠٠

٩٢ نمول: ثلاثة وفيه . اضريف الأول: اياب ْء 
١٣ ماحث ثلاثة علئ ويشتمل جواله. س،خلف الؤاف عمر الأول: الممل 
٣٢او؛امية الحالة الأول: الحث 
١٤ الاجتماعية الحالة اكاني: الحث 
٤٧العلمية الحالة الثالث: الجث 

٨٤ الفترة.............................. نالك في السلفية العقيدة في أتموا الذين العلهاء أسهر -
٤٥ ا.......اءيمّا.ء.سا.......... ; مباحث أربعة عني؛ ويشتمل الثخمة. الولف -صاة الثاني: الممل 
٤٥ .............................. ; بة التفي له والثاركون بته، ونوكثيته، اسمه، الأول: الجث 

٥٤سمه اص 

٥٤وكيته ءو 

٤٥ بته ونه

٥٦النسبة فى له لمشاركون ا* 
٥٨مولده الثاني: الحث 
٦٢وشأنه موطه الثالث: الحث 
٤٦ الله رحمه وفاته. الرابع: الحث 

٦٥صاكمانيةالتالية:.ّ.ّ.ّها..ّ.ُقا..... المملاكالث:حاةايمس. 
٦٥طلبهلأعلم؛ الءلاو،الأول: 

٦٦ثيوحه I الثاني الطلب 
٦٦تلامذته الخاك: المطلب 
٧٢ومولفاته ثقافته الرابع الهللب 
٨١فيه............................ العلماع وأقوال العالمية، مكانته الخاممئ: الهللب 



الممحأالوضوع 

٨٤عقيدته ادس: انالطلب 
٨٦مدهه ت الساح الطالب 
٨٩الإصلاحية دعوته ت الثامن الطلب 

١٩ فصلان;• وفيه وسخه، يالك؛اب اامبما القاني؛ اياب  ٠٠
٩٣......................................... ;مطالب ثمانية علئ ويشتمل بالكتاب. التريف الأول؛ الفصل 

٩٣المحاب ام الأول: الطلب 
٩٥موضوعه اكاز؛ 

٧٩٧منفه الهللالثالث: 

 I٩٨.ّا.ا.....ُ..ه.ّ.....ق......ّ....اّ.ا............ّ......ّ..................ز.سصس أحزاؤْ العللبالراح
٩٩توثقه الخاص: الطلب 
١العالمية قيمته السائس: المهللب  ٠١
١• ٥ فيه الولف منهج الماح: الهللب 
عالئماخذ ورودها يظى الم، اللحوظات الثامن: الْللب 

٨١• كنف-رحمهاض_ 
١١ ه ...ا..ّّ...ّّ.ّّ.يمس..ّ....ا.ا......ا. ...... ماحث،: خمسة وفيه الكاب. بمسخ الصديق الثاني؛ القمل 
١١٥النسخ عدد الأول؛ ايحث 
١١٦.................................... اختيارها وسب الأصلية، بالنخة التعريف القاني؛ الحث 
١١٨.............................................................. الأخرئ الخهلية بالنسخ التعريف الثالث؛ الحث 
١٣١..ااّ.ّ..........يم.....ّّيمّ.اا.ا..ّ..ا.....ق....ّ...,.,.ّ وتقوكها الهلثومة بالنخة التحريف الرابع؛ الحث 

محمدالشيخ يتتحقيق الطوعة النخة علئ اللحرءلات بحفي ءب 
١٣٢حامداافقي.رحمهاله_ 

١٣٢التلبؤع الكتاب في القص - ١
١٣٣'آ.الإصافةإكتابءاضمنه 

١٣٥..................................... محتلمة......١٠.أبواب احاديث، وتداخل؛غ، خلط حمول - ٣
١ ٣٦القرآنية الأيات في -أخطاء ٤
١٣٦الأحاد.يث، بعض مقتل -٥ 
١٣٦بعض علئ الأحادث بعض تقدم - ٦



الممحةالوضهمع 

١٣٦الأماني رحال أسماء بعقل سقط - ٧ 
١٣٦والتحريف: التصحيف كثرة - ٨

—سسس..سيآامهامايممثقبالرواةدائرالأعلاماولأ: 
١٣٩••••••••"■- التموص نى ونحرينا تصحيف ثاتا: 

١٤١الرواة ء  Litفى يزيد -كونه ٩

١٤١حطأ الهامش في الأعلام لبعض يترجم -كونه ١ *
الأصلهامش عالئ الوحرية والتراحم العالمية للتعليمات .نقاله ١١

١٤٢ممدرئ إلن دوزالإئارة 
١٤٢............. الحديث حرج من يعفى إلئ يسترة إشارة - اش احيانا-رحمه يثير - ١ ٢

—..ّ..مإا—..■.•ّ..—.ّء.... تعاليقاتهني مجتبه بن الأحبارووهب كب في طعنه - ١٣
١٤٥إنصاف لمة ك٠ 

نيتعالئ افه إلئ بالنظر التصديق بكتاب التعريف الخاص؛ اله—حث 
١٤٧...ّ........ا.........لأ....لأ..؟ّ.ا..........ا.........ا........؟.... تحقيقه في وننلوة الآحرة، 

اصمامماضأائسيق. ٠٠

ا-مءلأُل
١٦.لالأئاعوتركالأثلغ...................، ٠١عن 

١٦٥....ا.يمايمّايم...ّ..ّ...... امى< من إياهم وتحذيره الحمامة بلزوم الحم،.أمته ذكرأم- ■ياب■ ٢
١٧٦الأمة هنده مترق كم وعن دينهم، في الأم افتراق ذكر '؟-ياب؛ 

١ ٧٦بالحماعة الراد بيان فى تعليق *

١٧٧*تحلقنياص'مضارواض 
٨١ ْ •••• •• الأم من ملهم من س إثامحم ونحذيره أمته علن ايك،. خوف ذكر ياب؛ - ٤
٩١ • أونتلوه نتلهم من وثواب قتالهم ئ؛احة ميمهم ومرء الخوارج ذم لأب؛ -٥ 

٩١ • وقرنهم وعقائدهم الخوارج علن الكلام في علق ت٠ 
١٩٢آ-إب:ذكراونوالآىرباذكرنا 

١٩٣ذلك....لأ..لأ...ّا..ّّ..ّّا.....ّ ني العلهاء وحلاف الحوارج تكفير مسألة علن تعليق ٠
٠٢ • ؟ّ..ّ.ّب......اّ..ّّ.........ب؟...ّ..... الكرم القرآن ن والتشابه الحكم مسألة علن تعلين، ٠

٢• ٦ ّ....ّ.ّ.ّا.....ا......؟....ا...؟..اّ بقتالهم تعان افه أكرمه مما -للخوارج هلك علي. تتل ذكر لأب؛ -٧ 



الممحتالوضرع 

١٢ ٣ ممتلهمأوقتلوه لخوارج ار 
حاروايإن عليهم والصر السلمين أمر ولي لمن والطاعة المع في اب؛ ب-٩ 

١٢ ٩ الدين أناموا ما علميهم الخروج لترك 
علئالشلأء وتخوف فيها الخوض عن الغتتة ني القعود قفل اب؛ ١-ي

ضوالمبادة البيوت ولزوم - تعالئ - اف يكر*ه حالأ تهوئ أن تلويهم 
٢٢٦تعالن 

وصةاض.ؤ رمحول ومحسنة - تعالئ - اش يكناب التمسك علمن الحث اب؛ ب- ١ ١
الكتابيخالف فيما والخيال الننلر وترك البيع وترك - تلص - أصحابه 

٢٣٤الصحابة وقول والئة 
ِتمالن - اض بكتاب الني. محن تعارض 'لمواتف من التحذير اب؛ ب- ١ ٢

٢٤١الطقة هلده عاوا الانكار دة ش٠ 

اِلزءص
٢٥٣الدين ني والخصومات الخيال ذم -باب؛  ١٣
٢٧٥ش اراء ص الهي ذكر -ياب:  ١٤

٢٧٠المراء تعريف مالة علمن تعليق ٠
٢٧٨السعة الأحرف ألة معلئ تحلمتق ٠

الإماموعقوبة القرآن، ممتثابه يجادلون الذين أمته ه الني تحذير باب؛ - ١ ٥
٢٨٤لنيجادلفيه 

ممخلوق،ليس كلامه وأف تعالئ افه كلام القرآن يان الإيمان ؛~~ابث'ذتمز - ١ ٦
٢٨٩ئدكفر مخلوق القرآن أف زعم ومن 

٣• ٣ ........................................ القلم أم العرش ت المخلوقات أول مسالة علمن تعليق ٠
٣١٢الواقفة مذاهب عن ذكرالهي ياب؛ -  ١٧

١٣ ٢ مذمهم دبتان بهم التعريف في تعلمخا *
اللوحفي الذي للقرآن حكاية القرآن هنذا أف زعم دمن اللمفغلية ذكر -باب؛  ١٨

٣١٦المحفرظ.كذبوا 

حنلبن أحد الإمامض نولي وتحرير اللفظ، مسالة علن تعليق ٠





عزاممُيعع

اكمحةالوضوع 

٤١٣فيه الماس و|وام اكدر تعريف في تعليق أو 
فلاعباده من أراد من نلوب علث بختم أنه - تعالن - اض أ-مر ما ذكر باب؛ - ٣ ١

علتقطع مقتهم لأل يصرونه ولا يممونه ولا الحق إلن يهتدون 
٤١٧قلوبهم 

الأنبياءوأ0 يشاء مجن ويهدي يشاء من يفل اض-تحالئ.مح أحبر ما .باب؛  ٣٢
٢٤ * يهديه أقه الله علم في سق من إلا يهدون لا 

الكافرينعلن الشياطثن أرسل اف.تعالن.أنه أحبر ذكرما اب: .ب٣٣
ولايضرونلايؤمن اله علمه في ٌجق إلامن ولايقلمون فيصلونهم 

٢٤ ٢ أش بإذن أحدأه يضرون لا الحرة وكذلك اش بإذن إلا أحدأ 
أنشاء فمن اممه لمشيئة نح الخلق مشيئة أف تعالير - اش أحبر ما ذكر اب؛ بء ٣ ٤ 

٤٢٤••••"—"٠"— •••—••———١٠٠٠^٠١ يهتثد لم يفل أن ثاء ومن ا اهتدئ يهتدي 
٤٢٦—•——•—■••• باكل>ر اض.بالقول البمري.رحمه الحن اتهام علن تعلثق ه

٤٢٩كثير ابن *تعاايقسكلأمالخافثل 

حلقهشاء س حلقه، حلق - تعالن - اش بأن المبيتة والاثار المن ذكر باب؛ - ٣ ٥
٤٤ ٠ مبق قل علم في للنار حلقه شاء ومن للجنة 

٤٤٥قنية ابن كلام من منةر.ل علننا ته 
انالأنأن الماس بعض منها يفهم التي الأحاديث علن تعلتؤ، ٠

٤٥١فعله علن مجبور 
يخلقأن مبل العباد علن المقادير مدر - تعالن - اف يأل الأيمان اب؛ ب- ٣ ٦

٤٥٢والأرض الموات 
٤٥٤حرئيهاكلمvكونأدأ يما الإيمان ._؛ ٣٧
٤٥٧•••••••■•■■■••••••••••••••••)خلمه أن , ما العمة آدم عل', .س الأممانرألاله.تحالاباب؛ . ٣٨

٤٥٨•؛••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -مليقسكلأمانئثل «
٤٦١•—••••—■••■••••••••••••••■••••■••■••••■••■• أمه يملن في كيب من والثقي، عيد البأف الإيمان ياب؛ - ٣٩

الوثر0 حير0 بالقدر يؤمن حنئ الإيمان لعيال يصح لا بآئه الإيمان اب؛ ب ٠٤٠
٤٦٩به إلا الإيمان له يصح 



الممحةالوضوع 

 ٤ ١ L.:٤٧٥بالقدر اللكوبض فى ذم .ياب

بينهمالشبه ووجه الأمة، هنده مجوس نسمتهم ب علن تعلثق ؛و 
٤٧٥المجوس وبان 

—الفطرة علن مولودثولد كل أف الإممان -باب: ٤ ٢
٤٨٤الحديث فى بالفطرة الراد عليق؛ ت٠ 
٤٨٤فهم والخلاف المسرين أطفال ت تعليق ؛؟؛ 
i^o»اوغيرذلكياعاض؟« حديث: ض تعليق أو 

ابزءمحادس
القدريةعلن ردهما من ه. وعمر. بكر أبي عن إلما تادئ ذكرما باب: - ٤ ٣ 

٠٥ ٠ عليهم ؤإنكارهما 
مصاكاسنوغترهمسالردءاليهم

٠٢٧••—■■•■■•■ب غمهم ولذلك ؤ تعالئ نوله ني الإثارة اصم إرجاع علن علثق ت٠ 
٠٣١مترين *ابن 

٥٣٢

٠٣٣معاوية بن *إياس 
٥٣٤بنأملم *نيئ 
٠٣٠أية معنئ علئ تعلثق ه
٥٣٦آية سئ عالئ تعليق أو 

٥٣٨القرش كب بن محمد •
٥٣٩الخص •إبراهيم 

٥٤١وغيرهما ومالم القامم ٠
٥٤٢مجاهل •

٥٤٣سقسكلأمسمالإملأما؛نبية *
٥٤٦.................................................... العلماء من وغيرهم اكا؛عين من جماعة تعليق ٠

٥٥٥الضور أهل علئ - تعالن اقة العزيز-رحمه عي- بن عمر ميرة ياب• - ٤ ٥
٥٥٨.ّ...ّّّّاّهّا.ّّ...... القدر فأن في بنأرطاة ءا-ى إلئ العزيز عد بن عمر رسالة ٠

الأثمانبل ولمَ؟ كيف؟ القدر أم في الطر عن واكقير الحث ترك ٤-باب: ٦



اكفحةالوضوع 

٠٥٨والتسليم به 
٠٠٩عزير نبوة ني العلماء حلاف I تعليق ءأ 
الشنإصانة ألة وم، إليكء ليس اوالشر I حدث علئ تعليق ٠

٥٦٣اش إلئ 

ابزءالماج
٥٨٥عزوعإ. اش- إلن الصديق;النفلر كتاب -ياب؛ ٤٧

٥٨٩اض بغير الحلف مألة ت علئ تعليق ء

٦٢٧رويةاشهي تحلقعلف: ٠
٦٢٨ضحك - -u' ١ م؛ - اض ال الأتمان باب: - ٤ ٨

اثزءالناس
٦٤٣الحلرزن مذاهب من التحذير -باب: ٩٤ 

٦٤٣وأقوالهم بهم التعرف في ت تعليق ه
فوقعرشه علن - وحل عز - اش أ0 علن العقلاء دقت اش المن ذكر ياب؛ - ٥ ٠

فىشيء عليه يخض لا شيء بكل محيهل وعلمه محمراته مع 
٦٤٨الماء ولاقى الأرض 

٦٦٣.محو. مؤمن اض.عزوحل-كلم 1ل والتصديق الأيمان -باب: ٥ ١
٦٧٣••••••••••••-••••• ليلة كل الدنيا الماء إلئ ينزل وحل عز بأف والتصديق الإيمان باب: - ٥ ٢

٦٧٣عالها والرد وشبههم النزول صفة تقاة تعليق؛ ءو 
٦٧٣المعتز.......... ير نفلا الكيفية ير هونفاللف فوضه ما أف علن تحليق؛ ه

٦٨٧كيف بلا صورته علن ^لقآدم 
إرجاعفي وحلاقهم الحديث هنذا من العلماء موافقا تعليق: أق 

٦٨٧الضمير 

وحل.عز -  V-Jالرأصاح من أصبعض بئن الحلائق قلوب بآف الإيمان باب: - ٥ ٤
٦٩٢كف بلا 

والأرضتنإصبع علن الموات  iiJL؛- وحل عز - اض بال الإيمان باب: -  ٥٥
إصععلن كلها والخلائق إصع علن والمجر وا-لمال إصبع علن 



اكفحةالوضيع 

٦٩٧إصبع علن والأءوالمئ 
.منه. الض. دصحك الجر • حديث علن تحلثق ٠

المواتويطوى يده الأرض شص - دجل عر - اف أل ردى ٌا اب• ب- ٥ ٦ 
٧٠بيمينه  ٠

٧• ١ ..................للمؤمن إو'؛طا يمينه الصدنات وحل.احال اله-عز بال الإيمان ياب؛ -  ٥٧
٧• ٢ ^انالله-موجل.دين،ومماد,لأىن 

التوراةوحهل ، يدْ ؛ؤجو- - آدم خالق - وجل عر - افه بأف الإيمان اب• ب- ٥ ٩ 
ونالوالقلم، العرش ت نيل وقد بيده، سن جنة وخلق يده، لوصئ 
٧• ٤ محاته فكان، كن الخلق لسائر 

٧١■الإكانالاض-مط-لأبمام •أ-راب:
التاسعالجزء 

المالمنعلئ يجب مما بشرائع يكدبون أنو.ام مجل*اهب *ن اكح-ن"ير اب• ب- ٦ ١ 
٧١٥بها التصديق 

٨٧١ ...........٠ ............. يمّ...................ّ..ّ.............يمء..ء......ا...ّ..ُ...ق.ّ. بالشفاص الإيمان وجوب .؛اب:  ٦٢
٧٢٧المجار لأعل هم، الثناضإنما أل روى ما -ياب:  ٦٣

^وىألاصاءةإلنلمثركباشتحانى
دعوتيواختبأت بها، يدعر دعرة ني ردكل الني.; نول ذم اب: -ب ٦٥

٧٣٢شفاءهلآمنى« 

الجةأمتي تصف، يدخل أن خثءيى؛؛ن افه ٠!^ ا"اُ-باب*ذدضلالمي،.ت 
٧٣٤الثماءانا فاخترت الثماص، و؛ين 

هالحم، ^شماءة الخن ذا-خلون النار من يخرصن ضما بأف الإيمان -باب•  ٦٧
٧٣٨الزمض وشفاص 

ثلائ،يردعلن نموص من فيه ومجا الماب منذا كون • تحليت، ٠
٧٣٨التدص من طواتف، 

٧٤٦ال؛ليام؛ن يوم والشهداء العلم-اء شفاص ذم ياب؛ -  ٦٨
٧٠٢^^^^^^—••••••••••••••••••••••■سمن؛الحوضالنىأطيكيُ. 

٧٠٢*تملق: 



اضفحتالوضوع 

الأحاديثنى الحوض عة صتحاديد اختلافات توجيه ت تعليق ءو 
٧٥٢الذكورة 

٧٦٠القبر بعازاب والإيمان التصديق ٧-باب• *
٤٧٧ ونكير مكر اءلة مموالتصديق الإيمان ذكر باب: ٧. ١

ألالاقه!اوه في خارج وأيه بالدجال الممل.يق _'مماب؛ ٧٢
باشيسنعيذوا أن لأمته وتعليمه الدجال نتنة من الّ؛ي. اسعاذة اب• ب-  ٧٣

٧٨٢منكةالد-؛ثال 
ويقتلالحق فيقيم عدلأ حكمآ هوم. مركر- ابن ءسئ بنزول الإيمان باب• - ٧ ٤

٧٩٣الدلحال 

٧٩٢مربم-ه،؟(- ابن شئ نزول أحاديث تواتر تعلتق• ٠
أملمن وإن ؤ نمالن: نوله ني الضمير عود علئ الكلام تعلق: ٠

٧٩٣امحابإلأفي'ضبهنلءو'تهب 
٧٩٨يتان............................................. والالحنان به توزن حق أئه الإيمان؛ا،ليزان باب؛ - ٧ ٥

٧٩٨تعاليق: ص

الالحنة نعيم وأف مخلوقتان والنار الحنة بأف والتصاديق الإيمان -كتاب؛  ٧٦
٨• ٧ •••••••■ أهالهااصارابدأ عن النارلايتقطع عل•اب وأف أهلهاأبدأ، عن ينقطع 

مناكار أهل وأف أبدأ، فيها حاليون الحنة أهل اف الإبمان ذكر —اب: -' ٧٨
٨٢٣أدأ نها حاليون اياشن ور 

٨٢٣ااسالةهثوْ في الناس أمام يكر ت تعليق ٠
منالميم ابن وتلميذه تيمية ابن الإسلام لشيخ سب ما تحقيق ٠

٥٨٢ -  ٤٨٢ النار بفناء القول 

٠٠٠




