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JLI ، ثمبعمته الذي ض الحمد الك: ه رحمالآ"بمريلا،- المسن بن نحمد
وملم.وآله الني محمد عالن اش وصلئ حال، كل علن ف والحمد الصالحات، 

ندبهمالتي الحق شريعةل؛ا من لالمالم؛ن نيته أن لنار'آ، ، Jنبض١٢مما فإو4 بميت أما 
،دينهم*، ني المرنة وحيرهم يها، بالتمسك وأمرهم أ* ا، إليهوحل. مر - اف 

نضللهم أض فاني ، رموله. وطاعة بطاعته وأمجرمحم الخاعة، بلزوم رأمومحم 
ليثكرداأمه، س جعلهم إذ به؛ - دجل عر - اض حصهم ما ندر ليعلموا ، و. نيهم 

اض.عزرَ-يل.ءلنذلك.
وبمننكمويزككم آياتنا يطوعنكم رمولأ؛نكم محكم ^^١ ^١ ؤ : - عزوحل - ^ ١١نال 
١٢٨٠^فصونيأذركم'وامحرانيولأ / * تثنون تكونوا لم' نا وبملنكم وادبمه ١^١^، 

[.١٠٢.١٠١نكمونه]اوقرة; 
نيهمفقاتل معرفة يجهلوا أن بالمسالمن نح الله* رجمه النش ين نخمد ؛ال، 

وقد، والاخرْ الدنيا في والشرف الكرامات من يه - وحل عر - اف حمه وما .، 
بهوحل عز اض حص مما جميلة، حنة مختصرة، أحزاء أربعة ؛ هندال في رسمت 

.جال حالآبعاJ الن-يس، 
فقاتلمن الشريعة بكتاب وسمته الذي الكتاب هندا في أذكر أن أحبت وند 
ْمأ/ملمولاهم وشكرأ وقفلا علما بل؛زييهم جهله، لمين لامسغي لا  ١٠نيتا./ 

;ع٧١. اف/ شاء إن عله وانمن ل، قصدت لما الموفق واف الكرم، 
٠٠٠

)م(ّاثطثسرم(،)ط(.أسي•. )مآ(في)م(،)ط(:)ا(ّاثطتس)م(،)ط(. 
)ه(فى)ط(:ر،طو»أ.)ط(. سرم(، مابض)♦.ء(ت ردراتع•. )إ(فى)ط(ت



/rهد_؛اب ١٢٨٦
اس.عرنجل.ب4سصدا.

أعينم تقر مما ار1هاظيم، ااشرف من  ٠١٠٥'في 
-وجل عز - اش أل - ؤإياكم اش رحمتا اعلموا. الله؛ رحمه النسن ين مهنمد قال 

،، ر المنة بأجمل ووصفه ، النعت، حن يا ونعته شرف، باعلئ نبيه شرف 
وصفىسهمف>".

متيرأ،وسراجآ بإذنه النه إلئ وداعيا ونذيرأ، بشيرأ بعثه أنه الكرم، مولانا أحصرنا 
بإذنهالله إز وداعنا ٠ ونذيرا ومسرا ساسا أرماتاك إنا المأ أيها يا ؤ : - وجل عر - الله فقال 

V : ]الآحزاب، ي فضلاكأٍرا الله س لهم بان اوؤ،د؛ن وينر ٠ نيرا ومراجا  . to ؛ ].

بنذير فيها خلا إلأ أنة نن ؤإن ونذيرا بشيرا يالحى أرسنناك إنا ؤ I - وجل عز - ونال 
[.٢٤]٥١ءلر: 

أحبرياثم قصر. وما ويشر وآئذر حدر.، نفد الله؛ رحمه الءسين ين محمد قال 
/اللام، عليهما اسمامل أبيه ودعوة إبراهيم، أبيه دعوة محمدآ أن الكرم! مولأنا  ١٢٨٧م/

اينمريم-محاأ(سبن وسربه 

إئكعغا نمل ربما وإسماعيل النت من المواعد إبراهيم يرمع وإذ ؤ • - وجل عر - الله نال 
ءلئناوف ماّكا وأرن، لك نشه أنه دزبم١ وس لك ننمنن واrنuكا رن، اننليز* النمٍغ أن 
-،٠١^٥١ربمنمهز نقوعيهزأبأينؤ نئهز ومولأ نسهإ وابمث٠ ٠ ارحيم اكواب أنت !ئك 

.[  ١٢٨. ١٢٧]القرة; الخكيمه اننزيز أذ إنك ويزكيهم والخكمه 
وإّنناعيللإبراهيم - وجل عز - الله ذاستجاب، الله: رحمه الص-ين/ ين محني قال ن ا/ ٦ • 

Jf/t'T  ترصأشرف من محمد./ وهو أحب، من ذريتهما من فاختص اللام، عليهما
يشيرأونديرأ.فعثه وأقفالهاءندْل"اا، وأكرمهابينتا، وأعلاهاتدرا، با، ن

ممدهاإلنكم الله لمول إز إمرايل بمي يا مريم ابن عيني وإذهال ؤ ت - وجل عر - وتال 
.[ :الصف .ى] .أحمد.اممه بمدي من يأتي برسول ومشرا الئوواة س يدي بين لما 

»الولوينأ.)ط(: )أ(فى)م(، •الوصف،. )ط(: )ا(في)م(، 
ولعلهاأصح.•عتر؛•، )*ل(; )٣(ني)م(، 



بمحندلهم محو- - عنسن يثارة الحجة النمحارئ علن - وجل عر - اض فأسن 

م/سايجدون أنهم/ اليهودوالصارئ: الكتابئن أمل أخرعن اف-ءروجل-•■ ثمإن 
ونصرته،اساعه عليهم وأوجب ^_، والإنجل، التوراة في محني. صفة 
للذينذي'ء كو ومنت' أداءودحننج( نن به اصحب همذابي ش ؤ ت ذكره جل نمال 
بمبمدوننالذي الأم اليإ رسول بميمون الذين * يومنون بايابتا نم والذين الزكام ديدئون يهون 

الطنناتونحللهإ انمكر ويهانمغن اقويا؛والإنجلانزنمبانمنزوف بدنم'م ظربا 
هالشصون نإ أوكك ؤ... قوله: إلئ ه إمرنم... نغنم' ويفع الخالث علهم ونحرم 

.ي0ا[. ١٥٦]الأمواف: 

منتخون كنم نث 'هٍزا لكم' يثن رمولنا ج١ءكم. قد. ال؛ةاب أند  ١٥ؤ ؛ - وجل عر - وتال 
صراطإلى ؤ ت موله إلن ه • • محن• لباب ئور اللب بن جاءكم ك؛م.س' ءن وبممو الك؛اب 

لكمينز رمون فئجاءكم الكتاب ناأنل ؤ - عروجل - وتال • ء ١ -١ ْ ؛ الائدْ ت منحمره 
كلض رالله وندين بمشين جاءكم فمد. ندض ولا نبرّ ثن جاءنا نا هولوا أن الدمل درْبن غلى 

غيءٍ؛ديرهتالالاه:آا[./
مماالكتاض أهل حجج وجل. عز اش. فغطع الك: رحمه المحسن نحني؛ن ؛ال، 
الحق،وهر النور، هر س محمد ُه جاء الن«ى وأن كتهم، ش صمته ٢ مزر أحجر 

وأنهيهديهملىإنىصراطسم.النور، إلث اكسات/ س يخرجهم وأنه 
وهوالصراطهوالحق، محمد. إليه يدعو الذي أن ت - وجل عز - افه أمحر ثم 

سمعوالما وأحيرءنالحن، فوله، وابن، الإض الخلق؛ علن فأوجب تميم، ال
نآموارمالحق، أنه عرفوا اف.ع-زوجل.انبمهم، أمره ما اف.، مزرمرل 

ّوصدنواواتعوه 

قالواحضروْ فننا الثزآن يسمعون الجن نن هرا إلٍك صرتا ؤؤإذ. I ذكرْ جل فمال 
نمدةبمدنوس من يام.تاإئاسثتاكتاناأنزل فارا * نيئين وهم'اإلم.مهم أمبوا*لنانمي 

يبم... وأمنوا الله داعي أججنوا قوتا يا ءلرشٍنشءم* ؤإلى الني إل نهدي ندنه محن بما 
»يه،.)أأ(فى)ط(زادة:«ءن«. )ا(في)ط(:



جضمحتثث

[.٣١.٢٩]الأحماف:الأية 

.[ ٧٣]الومرن؛ / ئسميره صراط إق ش'ءوهم ؤإئك ؤ I تعالير قال ثم t/د ٠< 
؛قال-عروجلتحالفه، دين كل علث ج نبه يظهردين أنه ت وي أخرم ثم 

التوبة:] ب المشركون ولوكره كد الدين على لظهره الخى ودين بالهدئ يمول ايمل والذي *ؤ 
٩[.مآ[،والمف: 

باضيؤمن حتن وحده - وجل عز - باق ٢ الإممانل١ لأحد يتم لا أنه ; اف أحبر ثم 
•الإيان له يصح لم ت ورسوله باض يؤمن لم من أقه أخر ثم لرسوله، 

عادأهرجام•عه ؤإذاكانوا ورسوله الذينأمتوابالله المومرن ائما ؤ ذكرْ; جل فقال / ١  ٢٩• "ا/ 
ةالأيورمرله...ه بالله يؤمنون الذين أوكلث يساذنوئك الذين إن يستأذنوه حم يدهوا لم 
يرنابوالم ئم ودّولب بالئب الذينآمنوا المؤمنون وجل وقال-عز [. ٦٢نور: ]ال

عزوقال. [. ١٠]الخجرات:المثادزنه عم أولعك الله سبمل تجر وأنمهم بآمواف وجاملوا 
وقال-عز. [  ١٣الفتح: ل ه معيرا للكافرين أتلنا زظ ويميله بالله لم؛وس دمن ؤ وجل-ت 
وقال-^لذيأزكاواسبماتلونزري]اكا؛ن:ه[. وجل.ت 

.:ؤ..قوله إلئ ب فته... سشتي وأنمموامماجنلكم ويسوي بالي >ؤآمءوا ؛ - عزوجل 
الذيزآمحواأيها ٠^^١ وجل.: -عز وقال . ٨[ . V ]الخلد: مؤمن؛نه كنتم إن مسافكم أحذ وفد 

^كىأزل'.ندوومنكهمبالأه^ب١فهورنويوامحتاب^كي/  ١٢١١م/
[.١٣•']الماء:ه يمدا ضلالا ضز ص الأخر والتم ولسبه ومحه وملائكته 
أناه.نمالئ.: محبة ادعئ ص>-ةلىمن علامة أن الكرم: مولأنا أعلمنا ثم 

/. - عروجل - ض المحبة له تصح لم ؤإلأ له، متبعا محمد. زموله محبا يكون ط ء/ • ٦ 
وعشجرمحموأدواجكم وإحوائكمُ وأبم١وكم' كانآباؤكم ئل؛,ن ؤ وجنر: عز اض ال ق
وجهادورسوله الله من إلنكم أحب نرضونها وماكن نخشونكسادها وتجاره اقرئموها وأموال 

عزوقال . [ ٢٤]التواة: الذ١سقتيه القوم يهدى لأ وااله بأمره الله ياني حز ج*ءٍربموا مض 
هرحيم عمور والنه دئوبكم لكم ويفر ^ ١١ئخجكم فابعويي اثن جئون كم إن ثل ؤ ت وجل 

ّ[ ٣١ءمران: ]آل 

اا.حة«.):أ(فى)ءل(زادة: »الإممانلآحد. افي)ن(: 



f/TUVله، / محبتهم محة ودليلا علمآ واساعه رسوله محبة - وجل عر - اض فجعل 
•عته ونهن به، وأمر به، جاء فيما رسوله اباعهم *ع 

كذبومن كمنل٢اكفرباض، نمر-ءروجل-أنهأا،منممربرسوله، 
.- وجل عر - اف كذب فقل رسولهرُآ، 

١ ٢٢٩ م/ تمم ولا أيا نات نهم أحد فئ ممل ولا ؤ النا3قين: نمة ِ»ي وجل عز اش. قال ن/ 
.[  ٨٤اكربة: ] ي وعزهامحمون ومائوا ورموك باش ممررا إئهم مره طى 

اشكدما الدين وقعد لهإ يؤذن الأنراب من النندوون وجاء ؤ وجل.: عز - ال وت
الأية.آخر إلئ [ •١ التوبة: ه ورسوله... 

اف.رسول نفس عن انمهم يرغوا لا أن المومنتن أمر - وجل عز - اف إن ثم 
كانما ؤ زجل.: عز فقال. يلحقهم، مكروه كل علن معه والمر معه، الحهاد في 

-أاآإنآخرالآة•^^محمحالآمح--بتي؛اددبمق لأنل 
ُؤوأنزكاوجل-ت فقال-عر عنه، البيان مقام س نيه أقام - وجل عر - اض إن نم 

طام ٠ ٧ / . [ ٤ ٤ : افءل ] ه إيهزولخلهإصثرون مائزل للناس ن حمج 
فيوالصلاة الطهارة علتهم وجل-أوجب -همر اش أن • لأمته بيته مما فكانل؛ا 

ولا/ولابعددالجود، ولأبعددالركوع، الصلاة، بمفرلْأبأوتات ولم كتابه، 
منأحكامها، من كير ولا تحليلها؟ وما تحريها؟ وما فيها، القراءة من ، يجوزأ بما 

.ماداض-ءزوَ-نل-سمسس•
الدنب؟في ولاكم ^^تيالزكاةشممابه،ولهتيكمفى>رِق؟ 

فىالإبل؟ولأكزفىمح؟ولأكزفىالزرعوافر؟
.ذللث، من وجل- عز - اض مراد مص. 

»مو«.)آ(فيرط(زي1دة:»ان«. )ا(نيرط(:
»وكان«.)ط(: )؛(؛ي)م(، مسوله«. )•ا(ني)م(: 
ايخبرعم،.وفى)»ل(: ايغرء•، )ه(في)ن(ت 
اكلأ.)؟(في)ط(ز؛ادة:أطابر )ا"(في)ط(;



 SلالثJفيه عاليه بمحرم وما للمائم، ٢ ١ فيهل يحل ما بين الصيام وكا.
-بصورآ، ولم سيلا، إليه اسهلاع من علن ، عباده علن الخج اطه فرض وكدس 

النصبه الأحكام؟ مجن كشر من المحرم يلزم ما ولا بالحج؟ الإهلال وجل-كف عز 
.حالأبعدحال.

وكاوكنرًمَاش.ماJحوالثراء،/ أحكام وكذك الحهاد، أحكام وكدك لأا/ن 
شلهم محن ولم العقاب، من بعفلم عله دتواءدهمل'آ، المسلمتن، علن الربا - وجل 

بهالر-وله.كفالربا؟ الكتاب: 

/إب الكتاب في ما يعقل لم شرحه، بملمول مما الأحكام، من كثير في وهندا  ١٢١*ا/، 
التيالفضائل من أعطاه فيما لنبيه.، - وجل عر - افه من زيادْ الرمووه، ببيان 

شبمم،دها.
غيرفي وذك معصيته، عليهم وحرم ءلاءته، الخلق جميع علن نرض ثم 
منأنه وأعلمهم ، - وجل عر - عته محنا إلئ رسوله طاعة ، نرزأكتابه، من مرصع 

•ص! ففدومرلي عصن ^٤ ٧٢
]آله الكافرين يجب لا الئة فان نولوا فإن اللذوالرسول أطينوا ئل ؤ وجل؛ عز فال 

والرسولالله وأهلٍنوا ٠ لإك1فرين اعدت ام العار واهوا ؤ ت وجل عز وفال ./ [  ٣٢عمران؛ د ء/ * ٨ 
اللهبملي رمن الله حدود تلك ؤ ت وجل عز ونال . [  ١٣٢- ١٣١عمران؛ ]آل ه ترحمون للكم 

اللهينص ومن ٠ انميم النور وذلك فيها الأنهاد نخبها من نجري جئات يدحك ودمرك 
;ضآل ونال . [ ،١ -  ١٣اء: ]الم،^ ٥٠٠عذاب وك فٍها حاليا نارا يحله حدوده/ ويتند ورسوله 

إلىفردوه شيء ش نتازغم إان منكم ؛^ ٥١وأو'لي الرّول وأءبعوا الك أءلءنوا ااذينآ٠ئوا أيها ا يؤ 
.[  ٠٩; ] نأويلأه وأحن حجر ذلك الأحر واليوم بالك / ترمتون كم إن والرمول الله ١  ٢٩٠"ام 

همعرن نوأضم صه نولوا ولا ورسوله الله أطينوا اثذيزآموا أيها يا ؤ وجل: عز ال وق
نبمبلواولا الرسول وأطينوا الك أطبموا الذيزآمنوا أيها يا ؤ ■' وجل عر ونال • [ •٢ ]الأنفال؛ 

ايخبوناء.)أ(في)ط(: •؛؛j(نهمايحلنهء. )ا(في)م(،)محل(؛ 
ااسوثرن«.)ه(في)ط(:»وثرإه«. )ل(في)م(:»توءدعم«. )ما(»ي)ءل(:

. ٠٥١يصئ ص اش رمول عمن 'من في)*ل(: )٦( 



ب<راااش أطاع ص' ازموو نطع نن ؤ عزوجل: ونال [. ٣٣]سد: اء،تامب< 
•٨[.]الماء: 

آ•،/د/ وثلاثئن نيف في كثير القرآن ني وهندا الله: رحمه - اينسن بن نحمد ل 11
حيرنم وجل-، عز - طاعته •ع ونونها رسوله.، طاعة افه أوجب ، موصعارآ، 

أو، بشيء أمرهم إذا - س نبيه أمر يجعلوا لارم، وأن رسوله.، مخالفة خالقه 
اا/ا'بممااالفتة من حالخه: من ماهق يلم وأضهم الخلق،/ اتر سيء_كص نهاهم 

فدبمضا بمعنكم كدياء تكز ارمول دعاء نجئوا لا ؤ وجل.: عز - فقال ، تلحقه.الش 
٣.-[.]اJور: الأة هإلنآخر ّكزلواذا... الذينبمللون بمقزالك 
يكونلا أن حكما، الني. عليه حكم من علن اوجب - وجل حمر - افه إن ثم 

•ويرصتىلْ، لحكمه يلم بل الرسول، عليهل٤، حكم لما ضيق أو حرج ه نففي 
ميجدوا لا تهزئم شجر بما يحكموك حى يؤمنون لا فلاوربك ؤ ذكر0.: جل فقال. 

>؛>"[,الماء:] سبماه وسلموا فهنتتأ نما حرجا أنمهم 
يشك.لا أن هنهنا: والحرج 

حمليه،وحكم الميس، له حكم مدشأشضسرصيمما إن ثم 
ودمسلميزض•سمئيلأء.مم؛ر، ورصيمماأعطاْساس، 

منالله سءوتٍنا الله حمتا رفالرا ورموله الله ماآناهم رضوا ولوأئهم ؤ • وجل عز فقال 
•اي/»و/ . [  ٠٩التوبه؛ ] ه دابون اللم إئاإلى ودٌرلة إّْي 

مملإبم.,ايتأمفوزرا■( / دخالوها.كيف، المار.إذاهم أهل الاوه-عزوض.أهمنناعن إن ثم 

كورم اش إز دعوا إذا لول كان أئنا ؤ آية؛ وزاد نجلها الآيتين علئ الأية هثذء ءقدم ]ط(: ؛ي )١( 
-ا>■ ر،أرتمكنإاممامئوذه]انور: لسمنهبم؛انبموثرانّثيأترأرل؛كنإ١لuنممن...هالننوله: 

الرسولطامة فوجدت الصحف في 'نفلرت قال: احد الإمام عن ٠لالب وابر نياد بن القفل روئ ٢ ر٢ 
•* • • مرصعا وثلأت؛ن نلاث ي ن. 

فيجق وله ر'—  ٠٠٧١٠دتعالن بارك اض ذكر ؛ ينرل، أيي •سمعت احد؛ الإمام بن اف عجي ونال، 
طكر٠ا.. كابه. نكتتهابمدس أحنظ، كلهااوعامتهانلم طكر٠اابي مرصع. غجر ش القرآن 
([.٤٥•افه)ص عد ابنه برواية احمد الإمام اتل م]اننلر؛ 

اايهءأوها.في)حل(: )٤( من)ط(. صائلة )٣( 
.الريتمررن>انيادة: في)حل( )٦( مؤمنا،. يكن لم اؤإلأ )ه(؛ي)ُل(زيادة؛ 





١٢٩١/٢أن ٠كانالرجلإذااراد/ صدقة، نحراهم يدي ض قدموا حض بماجوْ أب حظ: 
فلماله.، وشرنا اش.، لرسول تعظسمآ ذلك كل بصدقة، تصدق بشيء يناجيه 

ضاجاته،عن نتوقف ضاجازه، واحتاجإلئ الصدقة، بعضهم علئ ضاق فعلواذلك 
ابتداءفي وعر- جل - فقال ، ، ١ ^ ٠٠٠منه،رأفة ا،لومتتن علن ذلك - وجل عر - افه فخفنا 
أكمحم ذلك مدقه نجواكم يدي فوب»و\محن رسول ناجهتم إذا آمحوا أيها ا ؤ الأمرت 
الصدقة.قدرعلن لن عتذا [. ١٢ايادلة:] ب . وأتين.٠ 
ثمدحهمه عمود الق ءن نجدوا لم ؤمإن ت صدقة يجد لم محن ]علن تفضلا ال ثم 

فقال.يقدر، لم محن وعلن الصدقة علن قدر منل'آ، علن الحميع علن تفضلأ[لأ؛ ئال 
ءال،قمالله ونار^إ٠ ^١ ٠١٥لم فإذ ات ءLJiن،>براكم ندي بٍن ه>دموا أن آأد؛متم ؤ ت جنأوعت. 

[.١١*اءادل4:ت ه نننالون يما مم والله ورسوله الائه وأبنوا الزكام وآتوا المثلاه ،أبموا 
عروجل،ممه والهناعق الزكاة ؤإيتاء الصلاة يإتام وأمرهم الصدقة، فخففاعنهم 
لأم  ١٢للرب.•/ 

تقدممحا له غفر قد أنه نسه..I وأعلم ثمإناش.جلوم.أءلمجميعحلقه، 
إلئهدا0 / بأن نبيه، علئ - وجل عر - اض نعمة تمتا ند وانه ناخر، وما ذنبه من 

إ٠١ ٠ م/ ذك إنا ؤ ت - عروجل - فقال نصرأعثّيزأ، ينصرم انه وأعله المتمم، الصرامحل 
صراطاممٍما٠ويهديك عيك سه ومحاناحرويتم ذمحك محن محاشم الله لئفرلك ذنامتا٠ 

آ..٢ ١ ]اكح: ب غزيزا نمرا الله وينمرك 

عزافه. يبايعون فإنما افه.ؤ رمول يبايعون الذين أن - وجل عز - اش أّمر ثم 
فقال.جلذكر0ت، - تعالئ - ربه عند . مجحمد قدر ا ٤ لعظم١ ذلك وكل وجل.، 

نا/ ٦ ، وس نمه ض ^ئمانكث ئكث فمن أيديهم فوق الديدالله / إئمايابمون يايمحونك الذين ن إؤ 
.[ ١ • اكع:] عفيمأه أجرا مءو'يه الله عيه غاني بما أرقن 

بيعتهفي وصدقوا نبيه. بايعوا إذ برصاْلْامحهم، - ذكر، وجل عز أ-حريا- تم 

»لهم•.)ا(في)م(:
بزمم غنرر افن نبئوا؛١، لم ؤ)، ؤ ابمح: يالن تفضلا تال انم ت وني)م( • )ن( الأصل، عن نملة  ١٠)٢، 

إلخ.. قدر. من *1,>، الخميع ملن تفضلا تال ثم ، [  ١١لاغادلة:
ايرس«.)ْ(في)م(،)ط(:)،(في)ط(:أممفاكور«. )ىتي)،(مو'-. 



^^ب!ثتثتتث

uضم الثجرة نحت ييوف إذ النومب؛ن ص الك رض لمد ؤ ت - وجل عر - فقال بقلوبهم، 
.[  ١٨]الفتح:ه هريا قحا وأفايهم عيهم المكيعذ هأنزل ئوبهم ؛ي 

فقال؛، اض برسول أمورهم في يتأسوا أن ا،اؤمتإن - ذكره جل اش. أمر ثم 
هكيرا الك وذكر الآ"؛ر والنوم يرجواللاّ كان بنن حسه أسوه / الك يسول في لكم كان لمد ؤ  ٢٨٤٠

[.٢١]الأحزاب: 

،٢ ١ ولرسولهل وجل عر ش ينصحوا أن اذوب0 علن - وجل عر " الله أوجب ثم / ١ ، • ١ م/ 
بينهما،يفرق جميعاولم وقرنهما لر-وليلآ، فلينصح ض نصح من أنه أعلمهم ثم 

يممونما يجدون لا الذين فى ولا المزهس على ولا الضماء عز لمس ؤ وجل.: عز فنال. 
[.٩١]الخوية: ه رحم عمود واه بل من اشص~تي على ما ليمول؛ لك م-حوا إذا زج 

عزاض حان فهوكمن/  ٢٣رسوله.؛حان من أنه ت وجل -عز اممه أحبريا ثم 
ب<ننننون وأنتم أماناتكم ونخونوا والرسول الله لادم.نوا الذينآسوا أيها يا ؤ ت فقال وجل 

]الأنمال:لأآ[.

أنوأحبر موته، بعد ولا حياته في يؤذوْ لا رسوله، ، أدكار٤ عن الخلق حدر تم 
ولرسولهممه المزذي أن وأحبر وجل-، عر - اطه آذئ كمن اممه. ول لرس١^^، 

رمووتوذوا أن لكم كان وما ؤ I وجل عر - فقال والآ"حرة، الدنيا في لنتةلْ، متحق 
وقال.. [  ٠٣]الأحزاب: ه ءفل؛نا الله عد كان ذلكم إن أبدا ننده من أزواجه فكحوا أن ولا الله 

:ن.ثل عز وقال. •■[./ ١ : ؛>^ ١١] أبإه عذاب لهمً الله رّول، يوذرن والدين ؤ ت - وجل عز  ١٤ ٠٢*ا/
مه1اه^،:١^١ لهم وأني والاحرْ الدئنا ش الله لنهم ورسوله ١^١٠ يوذون الين ن إؤ 

[.٥٧]الأحزاب: 

وجل،عر - النه حاد فقد بالعداوة الرسول حاد من أنه ت - وجل عز - الله أجرئا تم 
ورسوله...هالله حاد من يوالون الأمر والنوم بالأب زبتون فئنا نجد لا ؤ ت - عزوجل - فقال 
نارله فان ورسوله الله يخادد من أله بملنوا ألم ؤ I - وجل عر - وتال . [  ٢٢ت امحادلة ] الأية 
.[ ٦٣]التوبة: ه النظيز الخزي ذلك بها حاليا جهئم 

أمرإذا وأنه أنمهم، من بالمرمنين أولن الشي. أن الكرم مولأنا أعلمنا ثم 
»غهو«.)م(فى)ط(وادة:»لرّول<،. )أ(فى)ط(:)ط(. من)،((، انطت )ا(ّ

االانمة•؛)ه(فى)ط(:)؛(في)ط(:»لس«. 



تلهم اض. رسول اختاره ما إلا لهم اختار ولا به، أمر ما مول فعليهم بأمر فيهم 
ؤاتييأشبانمؤسسءقال.ءزو.ثو.: وفيأموالهموفيأولادهم، فيأهلهم، 

نمر'مولأوماكان ؤ وقال.عزن-ئل . [ ه أمهائهم... وأدواجه أنمهم 
آحرإلن آ '٣ • الأحزاب ت ه • * • رجم من الجيرْ لهم نكرن أن أمرا ورموك الك نمى إذا موميغ 

الأية•

د،/ ١ t علن ولقتله شرفه، / إلئ شرفا وزاده سه.، ثدر رفع - وجل عز - اض إن ثم 
وهكذاموته، بعد يتزوجوهن أن الء-ااان جمح علن أزواجه حرم بأن خلته، سائر 

i١ ٠ ٢ م/ أن أحد كل علن ٢ ١ حرمل فقد بها، يدخل أولم بها لحل نسائه من امرأة طلق ذا إ/ 
•عفليم مريق خلق بكل الكرم مولاه خصه فمد المؤمنين، أمهات لألهن يتزوجها، 

هوعليه يملي انه وأعلمهم رسوله. علن يصلوا أن خلقه علئ فرض نم 
اا'ا/ع>ؤإنامم'ولحبمبملونضاضاأيها ذكر٠ْ سال٠جل تثرمالآ،اه، وملائكته/ 

٠آ  ٥٦]الأحزاب؛ ه ننليما ومشوا عليم صرا آموا الذين 
ا/ن ٦٠ون رصا، لهل*اآ صلاة والنهار، الليل في اجممن أهله وعلن عليه اطه/ فصلن 

،إليه النفلر افه حرمتا ولا ال3ليبين، آله وعلن ، افه شاء إن ورحمة اطه من مغفرة بها 
ايأ/م/ نهن. عما والانتهاء لماأمر، والأتاع متته، علن وحشرنا 

الني.علن يصل نلم صلاة صلن مصليا لوأن - ؤإياكم اض رحمنا - واعلموا 
ْاأ/د./ الصلأةلْ؛ إعادة عليه وجب الأخير، تشهده فيل؛آ فيها 

١٢ ٦ ا/ انس علن فحرام الني. عنه ثمن ما جميع أن - اف رحمكم اعلموا- و/ 
دونلمعثن عته لهن أنه علن تدل دلالة عنه ياتي حتن اكحرم، علن والنهي مخالفته 

أشر»اأ.)ط(: )آ(فى)م(، رحرمت،. )ط(ت را(في)م(، 

صدا*.ذلك، 

ؤإسحاق،الثاض وهوقول وحوبها: أصحهما روابمان: الني. ض الملأة دجوص دم 
الصلاةرحاsترك لوأ0 ت بمرل، راهؤيه ابن ٠ اش صد لأيي تلتا ٠ الروذي نال، ٠ سنة أنها ٠ واكانية 

موضع)في وتال منيا•. أفول أن رمااجترئ ت فنال أ صلاته؟ التشهدبءللت م الني. ءش 
اعلجل رومرنول النذر• ابن نال • اراي وأصحاب والثوري مالك وهونول —ذاصذوذر• ٠٠

ساكرح(.٠٨٣/١^صامر)



د،ؤ ءالاض-عووجل-؛ • عنه نهن ما لحميع اكميم علكا فهيه وإٍلأ ابرم، بن 
.[ ٧ ]الخشر: فانتهواب صه نهاكم و*ا فخذوْ الرسول آتاكم 

ماض. شرنه مما ذكره حضرني الذي فهندا الك: رجمه - النش بن نحتل قال 
عقل.لن بلاغ ب ما ت ذكرت د الخرآن، .في ١، 
عنرالاثار عنه السن به جاءت ما به - وجل عر - النه شرفه مما هنذا بعد أذكر وأنا 

ويزدادوابهاإبماناإلئالومتتن، أعين به ممايقرافه ح-ال، حالأبعد صحابته، 
عليه.والمعن لذلك، الموفق وافه له، وتعظيما للرسول. ومحبة إممانهم، 

اع-ابم/ْ.،ا 
للض.؟اكيوة لجبت مض ذم 

بنيعقوب حدثنا نال الفريابى، محمد بن أخبرتاأبوبكرجعفر — ١  ٤٣
بنمنصور حدثنا ئال; نهدي، بن الرحمنن عبئ حدسا ت نال إبراممالدورش، 

الفجرميسرة عن تشق، بن افه صد عن - الشر برْ ابن ءنبد؛ل-ضت معد، 
وابدءرى./الريح بهز اروآدم قال; با؟ كنت متن يارمولاطه، تلت: قال: ،/ط  ١٦

ابهفيا.را(في)ط(:
خلتاقل محمده نبوة ندر - تعالن ■ اف أل عوت الباب، ش الواردة والاحادبمج متذاالخددن< ممن )٢( 

نلمخلوق م الني ال إلن إشارة ألتن ب ولثس بذلك، اف محاء لئيم وهوبنان ينرأصوما، آدم 
المرادإف : I حشا.. اله, ارل س ا ه: توله ني والتوية التنخ م الغزالي قال - ص؛ - آدم حلق 

والكمالأتءالغايات ولكن جرئا، مر يكن لم أعه ولدته أن نل فإنه الإيجاد، دون التتدير i بالخلق 

صحح..إط«: ٩٤٢
وتهذيب(، TUO /T)]تغريب السائمة. من ثقة، اللؤلؤ، صاحب، المري، ميت مبن تحمري *٠ 

فيأحد بن اف رعبي (، ٣٧٤)U/ التارح ني والبخاري ، ( ٥ ٩ )ه/ المني قي أحد الإمام روا• لغربمه• 
واادراني»ياير(، )ص٩٧١ ٤١^_ا^فيانةح: ءأبي وابن إ1ه)أ/،/ام<، الثنةح: 

/T^(٣٠٣ ،) :)حدننانال: مهدى بن محيالرينن >لرض حميعيرمن وا؛ونع-مفيالحل1أ)بم/مه
السارحفي البخاري وروا• • عاصم أبي وابن ادوابنه آحعند اكنت،ُ ءكتبتءبدل، ت ؛لنقل به، • • بديل 
 /U(٣٧٤ ،) اليتات م معد وابن /U( • ،)ايتدرل؛، ثي ُالحاكم ٦ /T( •٨ ،)الكبيرم والطرانب ٦

٠به . بديل. حدتنا ت نال، ان، ملهبن إيراهيم ُلريق من جميعهم ؛ ٩٤٠فيح؛والمشج ، ٣(  ٥٣آ/ )٠ 
لهوالخديث، تحوم. . رحل. عن شمى بن اه عاد عن الحداء حالي من»لريق ( ٣٧٩ه/ر(/ا"ا■، احمد وروا، 
اممفي اللراني عتل ءأاس ابن حديث ومن مناك، وحريجه ٩ ٤ ٦ ت فيح كما هردُ؛ ابي حدث من شاهد 

(.٤٧١)(/ ١٨٠٦المحذح؛ الة يالواننلر ص. ! ١٦) ١٢٠٧١ح: 



ا٤ ٠ ١ م عال الوامحعر، الحمد عجي ين محمد بن اض عبد كر أبو حاومظ — ٩٤٤ /
ذ،بن ممرر عن مهدى، بن الرحمن همد حدقا ثال؛ ^م، بن زد حدثا 

اضرسول يا ت نلت I ئال الفجر، مسرة عن شمق، بن اض عبد عن بديل، عن 
والحمد،.الروح ي؛ن #وآدم ئال: يا؟ كنت مئ 

اإ • ٧ م/ بن هارون حدتنا ت عال شاه؛ن، بن محمد بن أحمد اف عبد أبو حدتنا —  ١٤٥/
طهنان،بن إبراهيم حدتنا ئال؛ حرب، بن شعيب حدثنا ت عال البزاز، عبداض 

الفجر،مسرة عن شميق، ين اف عبد عن العملي، رة متبن بديل حدثتا ت نال 
والحد،.الرؤح بعن وآدم ، ١ نيال ®'كنت قال؛ يا؟ كت متن ت الّم،. سالت • ئال 

عال;الدمشقي، يزيد بن حفص بن عمر حدثا ت قال اكريابى، واخبرنا —  ١٤٦
.٩([ ١ / ا سار) والرشاد، الهدئ ]سل .I الوجود.في القديرلاحقة ني =-ايقة 

اللمز.صانلان'يونىإبموكاهمبا-ناق •وستال: وئلشحالإ-الآم: 
]انظر;. ب• الروح ننح ونل آدم جئ حلق بمد وأعكها غأُلهرءا يرنه كب اف إل • المن دإلما 

(،والردضابرى٢٣٧/٢وتوسع٣٦٩/١٨س
.[(A_)

أماااكنت<ا. بدل ،لكتت،ا: ؛المظ وأصحهاجاءت؛ أشهرالروايات، أل ؛ عبداعلن دمعايدل، 
وصممهاوإما ، نقلا' ولا عقلا تصح لا ;اطلة نكلها اش. حلق بدم يلن تدل اش الأحاديث 
٠الباحللة لعقاتدهم تأسيا الخرافيول 

.رط( من صائلة نسا' 'كشت، ( ١ ) 

صحح.-إمئادءت ٩٤،
لمرسعتر؛. الحادة من حافغل، ممة، المري: طالب انى١يو ٠Jادم،اخمرم.بمسين.اللاني ٠0 

([.٣٩٣)صامآآءواءة(،ومذيب)م 
.٩٤٣لمبمبم:تتا'مفيح: 

]تقربّاث،ط'\وامم ّناكاّة، صائد، ثقة، ر.ركة، ابرمالح، الدام،، مبم،مابت د٠ 
)ا/آْم(،وت4دي_،)أ/«ْم(ا.

٠٩٤٣در<«بم:صمفيح: 
.صحح إمثادءت  ٠٩٤٦
صرينحفصينساصيمرس: ء،حمم،-دم،س،زيدالدم: : ب٠ 

راكديل]ابرح صدوق•. لثتي ننال،: ى ا؛ي ّثل • ذرية دابر ا؛ي، ى 'ردئ ءام؛ ام، اين زال ■ *-ام 

اكم؛ج.ني كا وغنيم ايالي، الخديّثج ني شجاع ين الولد تابمه وند 
مريرة«ءنصمحضبسحوسث،ني ا<-ا"آ)ْ/ْ(ْ(وىل: درا.اكرديفياداد،ح: ب■• 

ً(، ٨٣تاريخه)م/ م والخف، وررا«اين-بانفياكنادح)ا/ب((، الوجه•. لأنمرفإلأسئ-ذا 



كبر،أبى بن يحنن ، ١ حدسال ئال؛ الأوزاعى، حدثنا  iJL؛ململم، بن الوليد حدثنا 
النبوْ؟لك وجبت متن ت ه اض رسول سئل ثاوت هريرة، أبى عن ءنأبيسل٠-ة، 

و4((.الريح ولفخ خلقأدم »ين فقال: 

همامأبو حدثنا مال؛ بلاشأحمدين٠حمدينشامن، / ؛  ا
وحٍنحدتني مال! ءنالآوزاعى، مسلم، ش الويد حدتنا 3الت شجإع، بن الوئيد 

سثلنال: محقه، أبى عن اوممنثن، مد بن ه أيى عن كثير، أبى ابن 
.ذه(ااروح ولفح خلقآدم هال: النوة؟ لك وحت متن رّولاض،، 

قال!الوامطي، الحميد عبد  ٠١بن محمد بن اض عبد بكر أبو حم^،و،تا — ١٤٨
يالصالح، بن اش عبد حيننا ت ئال الكلوذاني، اش رزق ؛ن*ا محمل حدثنا 

هلالبن عزعبدالاعش/ سويد، بن معيد حدثتي ئال: صالح، بن معاؤية حدثتي ١ t ٠ م/١ 
يهول؛اف./ صمت/رسول قال: ءنالعرباض؛نم-الأاودى، السلمي، 

%آا/ن

من)ط(.اقط و؛ن ما )٠.*(: أحدثني>. ت )ط( ، في)م( )١( 

والمهقي(، YTA/T)ol_؛_،-(، ٨/١رايرنممنىانملأ'ل)•٦(، ٩/٢=واUكمفيابرك)
صلح;م'؛ا)؛/آْص:بعهمس>قءن

.يه . مسالم. ين الوليد 
ب1بم-إمحثادء:صحح.

ستةمات العاشرة، من ا ثمة ينداد، نزيل الكوقي، صام أم ت الكوني لس ين الولد بن فجاع بن لويل ا٠ 
([.١٣٥/١١(،وه٠ب)٣٣٣/٢ب)

السابق.الحديث ني تقدم تخريجهت 
صعيف.إمحئاد٠ت * ٩٤٨

للموالتعديل، الخرح ني حام أيي وابن ، الهمّ ني الخاوي ذكرء اليمان *لأل، س الأءا-ى ب ت ب ٠ 
والخرحواك،اول)أ/هأ(آ.(، ٦٨)y/الك—ر ]التاريخ تعديلا. ولا جرحا نيه يدكرا 

الثقات.في حنان ابن وذكرء i ٠ حديثه ني يتاع *لا ت الخاري تال شامي، الكلم• ٌويد بن معد ت قته ر٠ 
انوالي١(، ٤ ه والزان)T/ (، ٢٤٧٧الك_ر)'آ/اكاريخ وانغلر: امجهول•. حجر: ابن الحانثل ونال 

(.١٢٤٣والكاُو)ب/حثان)أ/اأ'آ(، ابن وثقات )م/٣٣(، 
.٤ : نىح نندم اوعام. له ، صدُق، مالح: بن ساية نته: و٠ 
.٤ تقدمنيح: • كيرالغلهل. محدرق، الكبنمالح؛ مد فه: و٠ 

٤• ٩ ; الن٠ح ني عاصم ابي وابن (، ٦٨التاؤخ)٦/ ني والٍخارى (، ١٢٧احمد)(/رواء تغمهج 
•٣ْ٢(،واJغوىفيشرحانح:٣٩٨/٢)تح:٦٨ْ

ومفى(، ٦٢٩^،الآثار)مماا(،واسرانينيامُ)خا/آْآ.
بثنالاعلن عبد بعضها ني وصقعل به. . مؤيد. عن يئرقا من جميعهم وصححه؛ ٦( ٠ ٠ / التد«رك)٢ 

•ّويلاواالمر؛اضأ.



.طبمه((م لجدل ؤإزآدم المهن، وخاكر الله عد »إتي 

أبوبكر- حماد بن محمد حدثنا ت ئال شامن، ابن افه أبوعبد ح-دتتا — ١  ٤٩
دال1راشد، ين معيد حدثنا ئال! خالف، حدثنا ت ئال المقري، حماد. بن محمد 
دi/ ٢ ١ تخلق أن وقبل واش، ررإى I قال يخلق؟ أن قبل يا . الني/ كان هل I عطاء محاك 

.٢ ١ أحمدءل مكتويأ عام، بألفي الدنيا 
٤١ ١ * "ام حدثناأبو ئال1 التاجر، زياد بن يومحف بن أبوأحمدهارون ^^١ ٠٢١—  ٠٩٥ / 
أبيبن الرنمن ب عن حالي، بن عننان أبي ندم ت مال انمثماز، مروان 
محؤ(-- آدم علن بها - وجل عر - اممه تاب التي الكلمات ررمن ت قال أبيه، عن الزناد، 

j»/tTTآدم، يا ; وحل. عز - اض مال ، عليلقؤ( محمد بحق أللئ، أسإني )اللهم / ■' ال ن
ال; عرشك علئ مكتوبا فرأيت، رأمحى، رفعتإ رب،، يا ت قال ممحمد؟ يدريائإل٢، ما 

هآإ/رلءليلئ،االص./ اض حلق أكرم أنه فعلمت النه رسول محمد اش إلا إل—ه 

كتابهمن ذكرناه ما الئ وهنداإثارة ا-لخراسانىا. ائه الظام هنذا، امطاء رحب؛ ابن الخافنل نال )١( 
(.٩٨/ والرشاد)١ الهدئ سل ]انفو: سوتههفيأماممابسصيراكادير. 

)آ(فى)ط(:سمرك«.
في- تعالئ ِ افه ذكره ما هو ٠ هي - أدم ايينا توبة به - تعابن الم" قل ابذي ا؛ثابج الدعاء أف اذصحيح )٣( 

وقد[، ٢٣الأعراف:] ه الحاسرين من تكرس رنرحتا لما نمر لم وإن أنمتا قنتا ربما فالا ؤ ; الأعراف محورة 
عنهنذا اروي فقال: مسيره في كشر ابن الحافظ ذكرهم العلم أهل تحار من عشرة عن هندا رومح، 

كعبين ومحمد وناله، والحسن، أنس، بن والربح العالية، وأبي دٌعتد؛ن-صر، مجاْد، 
=التفسير : ]انظر أام« بن نيئ بن الرحمن وهمد ، الخراساني، وعمناء سيان، بن لخالد اهمًلي،' 

جدا.ضعيف إمئاد٠ت - ٩٤٠
«مكرالحديث،ا.البخاري; نال وء؛رهما. عطاءوالزهري عن السماك، الاز؛ي، : ب٠ 

امحتروك،.اكا؛ي: وتال السثي،ء•. مام،ءنص: ونال 
اللخظ.يهنئا الأتر ضذا زج من علن انف ولم ترجمة. ض لها لمانف، ء-،د: م، رسد ءد، ب; و٠ 

اللفظ.بخدا الأثر ضس>جثا 
.جدا ضعيف بمد٠ت - ٩٠٠

]تمربانماثرة. من ، الحديث، ممّوك هروان، ايي والد ، ۶٨١ادك عد س م،م٠ر ءاك م، ءدان : ب٠ 
(A/Y ،).])وتهذيب)ي/إاا

سالاثحة.ًطوذ،خش، نز:لُكة، ادرني،، أبو ض، حهدسءئ،انسغاك ء٠ 
.تمدمفيح:م؛آ■

١٩٧ المفرح: ني واسمبراني ، ٦( ١ ٠ الحاكم)T/ وررئ • الأثر هنذا ننح ن علن انف لم 
،!لاننلر: نحعيف. بد .  ٠٥٠؛الخ٠لادب. ين عمر عن ونجره الدلائل)ْ/عع؛(، م، رالتيتيه (، ٣٠٥)آ/

الهدئوالرثاد)ل/-ا«ا(.



nr

i\XlT \،اذ-ابلا'
مح-س.:ؤورةنمذكركه

بنمحمد حدسا ت ئال صاعد، محمدين بن يحين خمبرذاأبومحمد — ٩ ٥ ١ 
الأشيب.مؤمن بن الحمن حدثنا ! ثاو الطوسي، متصور 

أبوحدثنا ت محال الصاعاني.، -بمي إسحاق بن محمد وحدثنا ت صاعد اين قال 
أبودراج حدثنا دالت لهيعة، ابن حدثنا ئالأت الجئار، عبد بن النصر الأموي 
»أتانيثاو: ه، اض رسول عن الخيري، سعيد أبي عن عنأبياله؛م، السمح، 

أعالم،ا)كلم س ذكرك؟ رست، كبم، قول: - وجل م - ، ^١٢إن هال: محو، - جرمحل 
مم*.ذكرت، ذكري، إذا قال: 

أبوحدثنا ئال: انملثي، محمد بن اض عبد -حذتناأبوالماسم ١٥٢/
بناش عبد بن يحين حدثنا ت مال السراج، الرقي الرحمن عبد بن محمد العباس 

صالهتم، عنأبي دراج، حدثتى مال؛ ب، ابن، حدتا ت دال بك؛رالمتصم،ل؛؛، 
نر- دبك إن - محوم - ■مرل، تح، اش.ت رسول مال ت محال الخيري، سعيد أبي 

ممكنو. المي ص شء ذلك في س اه-تعالن-فلم علن اوبحقهم بالخلوتثن اوسؤال تا 
احادبثاوأثارعوضّوعقؤإنعاعي العنرين، العلم ولاأمل المحابه، ولاأحدمن يه، الاحتجاج 

-اف إلن يتوسل ؤإنما الأحتجاجِبها، يجوز فلا [. ٩٧٨: تانظرح الإمراياليات. من وبعخها واب 
\ذثوءإ-ةالدلائل عيها دلت الش نحوها المالحة وبالأعال( العلئ وصفاته الحنن باعاته - تعالن 

•اسيجزون أ'-غا؛ه ش ينحدرن الذين دذررا بها إادءوْ النش الأنا، رلئه ؤ اف.تعالئ،: قال، الممبمحة. 
وما؛عاوها(.٢ ٤ ٨ / الفتاوئ)١ مج».وع يتومع: انفلر . [ ١٨•:الأماف ] ه يمطرن كانرا 

ورأكا.اربي )،ل(:)T(_ )محل(. ، من)م( محاقطة )١( 
اكتكما»يرواياتالحديث،الايرئحثوالصواب: ورسولهاءالم«، ءاف )ن(: )'ا(»يالآصل، 

اورّوله،.لمتدكرمهالففلة 
اكري•.)ن(; )٤(٠يعامشالآصل، 

-إّغادءتصعيف. ٩٠١

. ٤٦٢ ح: ، ٤ ٤ ; ^يح تراحمهم نقدت صعقاء. كلهم فج*: لقح محنأوفت•** ام، ؛ ب٠ 
صحيحهني حتان وابن ، اصد( سلم حمض ^5، ٥ • ٢ )آ/ ١  ٣٨• ندءح: مفي يعلن ابر رواء ىضي٠بمت 

وعزاء(. ٤٦٣Mواومي،يتفرْ)والطريفي-فر0ْمْمآ(،  ١٧٧٢••وارداح: 
(.٤٥٢)a/نشرح الم تمرمرر؛ ايما- اضرحام كشرلاين ابن 

كابته.ودمريجه: إءساد، . ٩٠٢



أاوأال': ^سلكرا(ذمك؟سسورمكلآام، 
.،_! ذكفنتَ إ/و' إذا ن-؛نل م . ١^ 

المخزوس،اض ا أبوعبيدأ حدثنا ت نال صاعد، ش يحممد أم ؤحدتيا — ٩٥٣
t فرلاف.عز / ز مجاهد عن i بح لمي ابن عن عيية، بن نمال حدقا نال:  /r  ١ t١

الأن أشهد »لأأذكرإلأذكرتس، مال: ،[، ؤورساس'ذمك'هلص: وَ.يلث 
•س* اف ومول محنيا أن وأشهد اض إلا إله 

تنال الوامطي، الحميد عبد ين محمد ين اممه عبد أيوبكر وخحنظ — ٩ ٥ ٤ 
ووعاْأذناي سمعته ت نال محنيان، حدننا ئال؛ الخياط، ميمون ين معني حدثنا 
اض-عردخم-ت'ؤددثم،مل مجاهل عن *اتانالآيتتنساينأبيض، هم،، 

دt/  ٢٦مححمدأ أن وأشهد اض إلا إله ألا أشهد مص، ذكرت إلا أذكر لا • ثال ب، ذكرك / نلث 
تنال ؛،[، الزخرف:ت ب ولهوملث لك لذم وإيه ؤ وجل.: عز - نوله وش ، افه رسول 
منفيقال: انمرب؟ أي من فيقال: الرب، من/ فيقال: الرجل؟ ممن،ثلا »يقال: 

تربم،*•

م/ْاءاطالوُت، ندثا/ ثال: ،، ٤٧١ننند١^ين أبوزرايق وأخبتة -  ١٥٥
)آ(-ادلةس)ن(،)ط(.)\(ساسس)ن(. 
ومومحيف.•الخّاأي•، )أ(في)ط(ت اه،. رعد ت )ُا(في)م(،)ط( 

.إساد.:س.٩٥٣

إلناس؛ رءوس من لكن ت يعن نال ؛ ابرذك، ابن نال • ثتة - ئ—اد-ام ين ارد مد نجح؛ ام اس • ب ٠ 
]•حمانالأءممال)آ/¥آْ([.إلأاتمتيساصالفرسمجاسلكلآم. النير، 

٣(،• ]ضب)\ا• ءغارسثمت. ص ممأ، جان. بن الرحنن ب سدين اءزرم؛ مدالله م ا٠ 
رتهنبر؛/0ه([.

الرزاق/،_ومد ^^٠الرطاة)صآا(، ١١بالدريتيفر.)'م/ْآآ(، 
بنيمد ممرر، ين وسيد الغرئابي، وعزاءالررإلن • ٢٦٣ ٨١الدلائل م دانمهني ، ٢٣٨• ريإ 

الدراكور)م/ه،ْ(ا.]اننلر: الفر. وابن وابن١^،^، جميل، 
.إياد،; ٩٥٤

الخاJثالأمرآظ.م مدم نجح؛ اض ابن ت ب ٠ 
الخرومائومداه تامه وقد . ٧٢٣تقدم ربمااخألأ. صدوق ام، صدسممناخماد: ر٠ 

اس.الحديث م الأول ش>. وتندم (، ٥٢٣ r/ فير.)• ش الطري جرير ا'خرجهوبن ىره«بم؛ 
حس.-أمقال،: ٩٠٠

=]تتريب)\/\*\ا< ٠ السابعة من للقير، نيه ئكلم صيرق، العطار: الريح بن إمحاق جمزأ؛ ام. • ب ٠ 



لليورفنا ؤ ت - وجل عر - اض قول قي الحس عن حمزة، أبو حدثنا ؛1)،! عباد، ابن 
•ْعه* بيه. ذكر إلا موطن يدكر؛ي لا - وجل عر - افه أن ترئ *ألا ت تال ه ذكرك 

يال!الفهري، أبوالحارث ■حدثنا دال1 داود، أبى بن أبوبكر حدمحنا — ١٥٦
إنمابلبن اض همد  ٢١تينءلالرحمن أبومد حمحا مال؛ ءمرو، بن حبي أ"؛مرني 

أمحه،عن لم، أمبن نيد بن  ٢٢^الرحمنن/ مد حدش نال؛ ١^٣، بمن ابن ، ٠٨٦٧
أذنبه،الذي الذنب .و- . آدم أذنب ®،نا I تال يلفي، الخطاب بن عمر عن ، جدْ عن 
-الله فاوحئ I ثال لي، غمرت إلا محمد بحق أسألك I سال السماء إلئ رأسه رغ 
رفعتخالقتتي ئا اسمك، تبارك مال محمد؟ ومن محمد؟ وما ت إليه - وجل عر 

أنهفعلمت اممه، محمدرسول اممه إلا لاإلته ت مكتوب فيه فإذا عرسك، إلئ رأسي 
-وجل عر - الله فاوحئ اسمك، ْع اسمه جعلت ممن عندك ندرأ أعظم أحد ليس 
حلقتك*.ما ولولاه ذريتك، من اكيتن لأخر إنه وجلالي، وعزتي آدم، يا إليه؛ 

 /fحلقما مال: أنه عتاص: ابن عن روى وقد الله: -رحمه النش بن نحمد قال / ١ *  ١٦
-وجل عر - اممه سمعت وما محمد.، من عليه أكرم ذرأ ولا برأ ولا - وجل عر - افه 

J»/tTV  سكرتهملغي إئهم لنمرك ؤ عزوجل؛ - نوله / بممياته^^، إلا أحد بمحياة أنسم
٢يءمهون*ر سكرتهم لفي إنهم ، محمد يا ®وحياتك • ثال [. ٧٢اخجر؛ت بأ بممهرن 

أعلم.وافه 

ريزدا.؛ )ٍد( )آ(فى)م(، ■ كإبتت المخ شة وني 'ءن'ا را(فيالآصل؛ 
عمروعما؛ واحد، وصممها- المن بقح • وءانممر* ا وءالمرُ • ( ٤ ٤ / ١ ر٤ اتجري نمير انظر٠ ر٣، 

تعالنالق. لأو جق؛ لحمد شرف الأية منيه وش بالمح. إلا الم—م ني يتمل ولا • ومدتها الحياة 
الأالتيم; اين نال ا.. عنهالله لصي - ءياس ابن قاله بنرّوا،. •ع ذك تفعل للم • بحياتع إبم 

يتمأن نمائاله اعغلم وعندامن ه، رسوله بحياة اش من عندافم اللمانزاعاأل عن بمرق 
وبداتعء(، ٢٣٨/)ا الوجيز المحرر زام؛ لغيره•. تعرف لا منيه ومنيه بحياته، - وجل م - الرب 

=وسب)ا/أمأ([.
الاعتدال]مزان مات>سةحمآه. وس؛ه؛أس، شخمعمر، المرش، مادت بن ءلالوت< ر٠ 

([.٣٣٤)آ/
ءزاْالهرنينيانخاكود)ح/حأه(إنىاينمام.وخوس■ 

صعيف.إمغادء؛ ■• ٩٠٠
.٤([ ٨ • / ]نقرس)١ • الثامنة من صعق، محولاهم، العدوى، اّامت بن نيئ م، الدجممح، مد ؛ ب٠ 
تر-بم.ة.علن لهم انس لم ضخه: وشخ ومحم اممهري الحادث ام ر٠ 







Ustمحمد اض عبد أبو حدثنا و\لآ.' حابل، بن عمر حدش دالل١ات/ العدني، هممر أبي 
أنت همثاس ابن عن الفثحاك، بن عثمان عن الفرات، بن اف همد عن ، ، الحبليل 

ذلكيسبح عام تألفي محأم آدم يخلق أن مل " وجل عر - اض يدي بان نورأ كانت ئريثأ 
نيالنور ذلك ألقئ آدم.أم - وجل عر - الله ■محلق فلما بيحه بتاللائكة ونبح النور، 

١٤٢٠م/آدم، صلب في الأرض / ه،اهآهامالأه.مزرض.إلي I ه ايثه رمول فقال صلبه، 
ه%ا/نلم ثم ص إتراهمم. صلب اكارم م يي وس سلم، م مح صلب م وجيي 

لمأنوي، محن س أخرجم حش اكلأ*رة، الأرحام إلى الكربم؛ الأصلاب سل؛، يشكي يزل 
'ضطاحدل«.يكةءا

القزازمنان بن محمد حدسا 3اوت انم]ار، مخلد بن اض همد أبو  ٩٦١
•صدساهمدالعزيزبنعاJ: حدسابمموب؛ننثدالأهميلْ،، عاون أبوالحسن، 

الملف،همد بن الثاس عن أمحه، عن مخرمة، بن المسور ابن عن امحه، عن بزازِ، 
اليهودمن حبر وكان بها، ، أمحققعلئ فنزلت، المن، فدمتا • المْللثا عبد تال • قال 

إليه؟لأنظر جاك، عن لي تكثف، ألا ، الطلب، عبد يا يوما: لي فقال يمريي، 
١٤٢١م/دى، ج عن فكتفن، عورتي، / حلا ما دى ج عن للت، أكشف فقلمتا؛ 

ياأرئ فمال: الأيسر، منخري تشمم ثم الأيمن، منخري تشمم ثم فتشممني، 
قل!،:؟ ٢٦شاءةلألك، ثلكآ، الأيسر وفي بوة، الأيمن منخرك في شدالطلم، 

زهرة،بمي في فتزوج ئال: فلا، اليوم أما قلت،: امرأة، ؟دال: ٢٦الشاءةلوما 
أبيهعلن اغ عبد أفلجل٧، قريس: فقالتا زهرة، بتي في فتزوجتا فقدمتا قال: 
الطف.همد 

،فياكة•.)'آ(فى)م(،)ط(:)آ(فيءاضالأمل،)ن(:سد يا<؛يالأصلبمة• 
»ابأ.)ا"(فى)ط(:ااودرىا. )ه(فى)م(،)ط(:اثي•■ رإ(فيءاصالآهل،)م(،)ط(: 

بالضم•الملح والأم: غالبهم. إذا امحايه: وعلن أصحابه نلج •بماو،ت • يليه لعلت ءف ت اؤ، ، ٧١
تالهاة)مدا-أ([.

-جدا.صعق إمئادءا • ٠٩٦١

]ايزان•>كرسدث،«ومحواىلابارى. ئاومن: الزرى. ثابت ابو ص ب م  ٥١٣٠: ب٠ 
)"ا/ا''آآ([.

نمثسس،كب احترف، محررك. ١^^٠: ءم س ^ytj ب س ب م اض ب ؛* ١١ب: و٠ 
.([ ٣٠• / رتهذبمت،)،" ، ْ( ١ ١ لهرس_،)١/ غلي. ثاثتد 

لميّ،)آ/يا-ا([.سالخادةءثرة. نحمف، سدسطنسبماهزاذ:نيلبماد، ب: د٠ 
.١٠٢•■ث-مفيح؛ ممرالوممواروايأصالضعفا،. صدرق، امءراتي: بمهرب،سءجم،-ر٠ 



،ذ_اب""٠١ 
نرنولاس.ورصاعهرا(ذكرموك 

الوحيجاءه الذي الوقت إلى ومثئه 
حدثنات محال الواسطي، الحميد عبد بن محمد بن اف عبد أبويكر خآتتا ء  ١٦٢

ئاو;لمي، العبتد بن محني حدتنا ت ثاو المداثي، علي بن اوء1ين علي أبو 
أرس،بن شداد عن مكحول، عن بزيد، بن ثور عن التميمب، صح بن عمر حدقأ 
وهوعامر ُنى من شيح أمل إذ الحجر، باب علن يندتأ اش. وحول سا ئاو: 
المكب.يدي متن ذ٠ثلل٢، عصا، علن يتركا شحكبتر من وسدهم لومه، مدره 

أنكتزعم أنك تبتت إني / المطالب، عبد ابن يا فقال: ، جده/ إلئ ونسجه قاتما، م ٢' ٤ ْ 
ؤإنكألا ، الأنبياء من وغيرهم وعين موصن به أرمل مما الناس إلئ اش رسول 

سأنت فلا إسرائيل، بيوت س ست؛ن في والأنبياء الخلفاء كانت إنما يعفليم، تفوهت 
كانتممن العرب، س رجل أن إثما البنت، هندا أهل س ولا اابيتل٣،، هندا أهل 

فانبتتيحميقة، فول لكل ولكن والتبوه؟ لك فما والأوثان، الحجارة هنده تعبد 
١^١؛ا تونال فاءجباش.بمألخرْا، ئال: شأنك؟ وبدؤآ؛، قوك، بحقيقة 

يمرحله، ٢ فثتزر فجلس، فاجلس، لباومجلسا، عته تسأل الذي الحاوي(ث، إن عامر، بمي 
إنعام، بمي ياأخا ; فقال النبي.؛الحديث،، واستقبله البعير، يرك كما برك 

)مآ(اةظتس)ط(.أصل«. )آ(فيرم(،)ط(;)\(مانظتس)ط(. 
•كالشت الأصل هامش ني رصححت، ادءا، الأصل،)ن(: ني )٤( 

رفجاسضن«.)ط(: )أ"(ني)م(، اءك«. »ء)ط(: )ه(في)م(، 

موصؤع،إم؛ادهت  ٠٩٦٢
•تن ءرأُال ' ابنركب مررك، • الخراساني ابر'نمم ايدوي: اكيم ْمح ين عم : ب٠ 

وتهذيب، عرامت(  ٤١٤)]تقريب ابعة. السمن ، اض.٠ حطاّ رصعت أنا ن ية-ولا صبح بن صر *اممعتا 
(IV/U.])؛

.٢( ٨ ٩ / ١ )• انظر: ثدادأ. يدرك لم مكحوو و٠ 
■عرترجمة ل انف لم مداللص؛ محمدين و٠ 
•عوامة[ ١ ص٧٦ ]تقريب • عثرة الحادية من صدوق، اكداثي؛ علي بن خحث ا• 

-٢٧٢/ ١ ١ لمخ، تاريخ ماكرفي رابن تاييخه)أا/*ا'ا-ها'ا(، في جريرالطري ابن أحرجه ٌميجهت 
وذكراهمدادا. يدرك لم ومكحول، مداد، عن ٌكحول، إمناده وفي • وأبوليم أبويعلن رواه ؛ ونال، ( ٣٧٥

يعلن.لأبي وعزا. <  ١٧٦. ١٧١)٤; _g; الطال، ش الحافظ 



^7^

أمثان (، Cr*ا؛ن عحس أخي ويشرى إيداجم أض يعو؛ ألي شالي؛ و؛دءلا، ٠—ولي، 
إلىتغتكي جطت حى التاء، محلل"اا ط كأص جملم بكرأم، كلت، ؤإلي 

انعست، قاك بطهالور، م الذي أن الهام: م رأت أم إن تم محانحد، صراحاماهل 
'؛■٨٣١ليمثارقالأرضوطاربها،ي(إه حىأضاءت/ فبملاكوريشقبمري، الرربمري، 

مدرءنا،أوكت، النم، إلي وبغض قريش، أوثان إلي بغْتت لشأن فلما فشأت، ولدض، 
١ ٤٢٤م في المنان، م لي أتراب / •ع أظي، صذم، يوم ذات فياأها بكر، ابن يثار؛ بمي في 

ا/ن ٦٩•لأن ، ذم،/ س يتف سهم تلاه، رسل ، ^١٦إذأنل با-بتتلْ،، يبما هغاذي، واد، بطن 
شمرإلى انتهوا حى عرابا، أصحابي واممللق أصحابي، ها م، بي وامملمحوا فاخذوني ثلجا، 

مدس هذا محا، ليس إله الخلأم؟ سا إلى زامحرم؛ U فقالوا: الرمل، على أللوا تم الوادي، 
وماذافتله؟ علهكم برئ فماذا أم، ولا أب له لس بميم غلام س فا، وعو٠—رصع فريش، 

ودعوافاذتاو٠، مكانه فليأتكم يعم، أيا م؛ا فاختاروا قاتليه بد لا كتم إن ذلك؟ س تميون 
عرابأامللفرا جوابا، إلهم ي٠ءءررن لا الموم أن السمتان رأى فلما فإله؛محم، الغلام، سا 

الأرضعلى فاضجعي أحدعم فعمد اهوم، ع،يى فيصرحونهم الجي؛اؤذ؛ونهم إلى مرمن 
لذلكأجد  ٢٨١^!أنظرإليه، وأنا عاض، ء؛ةهيى إلى صدري ها•غرق  ١٠غمح، لْلتماثم 

قالم مكانها، أعادعا ثم لها، غسفانعم الئلج، بذللث، لها فغأ-صغاءبطتي أتمج ثم ا، م
محهءا'خرج أنظرإله، وأنا فمدعه قلم فأخؤج جوفي في ا؛دْ فأدخل نح لماحم: متهم القالي 

أبصارتحار نور، من خام بيده فإذا - شغأ هاول كأنه - بسده ثمم؛ال فألقاعا، موداء مضغة 
امذلك برئ فوجئنا نورا، فلم فامحلأ مكانه، إلى أعاده ثم فلص، به فخم دونه، النانلرين 

منفانهضم بندي أخذ لم عم، فنحى نتح، لماحه: متهم اكالث مال' تم دعرأ، هم في 
٢٨٤٦عسي، بثن/ وءا رأسي وئلوا صدورهم،/ إل وضهولي علي أمجوا ثم كلما، إنهاضا عاني 

٣- الأول مال لم _،، كرت اخر س يراد؛لث،  ١٠تدري 
أمته،من بمائة ننوه قإقال: نرجحتهم، بهم، فوزنوني أمحه، من بمشرة ننوه - بطي فق الذي 

د/ trr/ فمال: فرجحشهم، فو3روتيرآ،، أمحه، م، بالف ننوه فال: ثم فرجحتهم، بمهم، فوذنولي 

،كاسلاس«.)■ا(في)ط(:امم.ن)م(،)ط(. )أ(س.«دو«. )ا(فى)م(،)ط(:
)آ(ّاثطةس)ط(.ابر. )ه(«الخلأ•; •_«. )أ(ني)م(،)ط(: 

،)ط( ، )م( في كذلك وهي •;ايكمء إلن الهامش في صححت تم ، ارابكم• منكذا؛ الأصل في )٧( 
•ءاريكم" ؛ اليرثم، تايئح لمح، 

ربهم•.)ط(زيادْ: )ه(في)م(، افعا•. )م(في)ط(: 



بحذايرهم،جاءوا باخيقد إذاتا لحنكذلك، لط لرجحهم، اصكلها وزكمْ م دمْ، 
اميمتضمفا0، يا وهول: صرتهارأ،، اعلي نهتم، الخي اعام - ظري وم - أضل١، ؤإذا 
يثنو*ا رأّى، وبموا مدودم' إلى وضمولي علي فأكوا لصمك، وفلت اصحايك، عن يس 

علي،فاكوا وحتداه، يا لم؛اثن: الله، على أكر«ك ما صبم،، من ات ■م-ذا وقالوا: عطي، 
سكالله إن يوحمد، ألت وما وحد، س ألت حدا وقالوا: صدورعم إلى وصولي 
مدورمحم،إلى وضموني علي فموا يماه، يا هري:  cJljإلالأرض، اعل م والؤمح؛ن 

رذلرتل'أأفلما إ الله على اكرمحك  ١٠عم، من انت، حبذا وقالوا: عيي، لإن وها وأمي وملوا 
لميفوالذي حجرعا، إلى وصهي بمد، حأ أراك ألار؛، بمي، يا قالتا: -، ظري وم - أم 
يمرولهم،القوم أن وص يمهم، يد كي يدي لأن إلها، صعي قد حجرعا كي إلي محدء 
بهفاذموا الخن، س  ٠٥١١٠الخلأم عذا أصاب قدرْ، الموم: يمض فمحال يمروقهم، لا  ٣٠فإذا 

وقواديّفة لفم أجد إلي ،، ٦١٠١٥يا فقلتا: / ويداويه، إيه بملر حى إلىكاعن، 
إنيصمح؟ كلام كلامه ترون أما - هري ذؤح وعو - أبي فقال ،، ^٠١٧بي يس صحيحأ 
فاجمملوني،الكام،، إلى يي يذموا أن على رأيهم فاتفق با'م،، ابني على يكون لا أرجوأن 
ا،رْأعلم فإله الغلام، أمأل حم امكوا، فمحال: قمم، / عيه فمحصوا إيه، يي فذموا 
ياسرب، يا وقال: إيه، فصم أولهاإدآحرما، س قمم فمممتاعليه فالتي محكم، 

ليكميخالفن وأدرك، رمحوه كن والخزي، واللامتا سه، وافلوني الخلأم عذا اقلوا سرب، 
حجره،م أمي فالترعتتي مئله، تروا لم يدين ارادثكم و١٨أمركم، ولإخام، وديزآيالكم، 

ه،بأدتلث،ر؟ا ما قولك محن يكون عذا أن ولوعلمت عذا، ابمي س وأجن أعم ألتا وقالتا: 
فاصحت،أعلي، إلى وأدوني واجملولي الخلأم، عذا قاتلي عم فإنا يمحلك، س لنمك ف١ءلالجا 

الشراك،كأله عام محتهى إلى صدري محمحرق ما؛٠، الثق أر وأصبح بي، ضل عا ا ١ معزأر■ 
إلتهلا الذي باق أشهد العامري: فقال ويلوفالي، حقٍمحة عامر: يني أخا يا 

وذكرالحديث.. . ،. ^^٠^١١١هو، إلا 

■'ومي• )آ(نى)م(،)ءل(ت'بأّي'• رط،؛)ا(؛ي)م(، 
)ط(:)؛(فى)م(، •مرت•. )ط(: )مفي)م(، 

'واعتا،•.)ا"(فى)ط(:ره(ءاتطةعن)ط(. 
)ا/(الواو:اثلأس)اا(.ة.لالهاة)1/ا/ا<([. 



ItTV مندثاباضين/ : Jliالمئر/، زما بن كر»اسم أنر وأخيك -  ٩٦٣
f/TtVعن أبي، كتاب ؛ي / وجدت ت ئال محمد، بن أحمد حدسي ئال! شسيبالكي، 

عدحضينمف،عنأمحه ١^، 
ولدئا  '.ثاك أر، ت الرحمن عبد ئال ، اف. لرمول تربا كنت 

تينول البيت ناحية من نائلا غسمصت، امتهل، يدي، علن ٢ وقرأ١ محمد. 
نموررأيت حتن نور، لي أنحاء وأنحجعته ليتتهل٢أ ملما مالت ، ربلث، يرحمك 

نائلامعهن فمحيتا، أر فلم بمي عن نفلرُت، لم ورعدة، محللمة عيتني يم الروم، 
رعدةأصابتني ثم ت مالت الغرب، إلن به ذهبت ت مال به؟ ذهبت أين يقول 

أينقائلايقول معت ن يثا، ؛المارمحأاري، يعن نظرت نم •' مالت وظلة، 
منالحديث فكان ااتحم!ن: عبد وقال المشرق، إلئ به ذهبت مال: به؟ ذهبت 
إسلاما.نومه أول فكان رمحوله.، - وجل عر - اف بعث حتن شأني، 

يابفي ذكرتها قد أحاديث اياب هندا وفي الك: رجمه - الحسن نحني؛ن ؟الن 
نمائل..

بنأحمد حدتنا ت ئال الكرى، زكريا بن الحس أبوعلي "همدمظ —  ٩٦٤

)أ(في)ط(;»س.أووتعأ. )ا(فى)ط(:

.جدا صعيف إمحطد،ت - ٩ ٦ ٣ 

لكنهعلامة، أحباري الشربمي، صمد أيو • المرة مكن مكي حالي، ابن وهر ت محب بن الله ب • ب ٠ 
الضعفاءيي والكامل الخرحواكردلره/مخ(، '' في رحمته ٠ الخديثء ءذاهب ت الحاكم أحمد أبر قال واه، 

(._)r/؟TTوالزان)آ/حآ؛(، (، ١٥٧٤/٤)
••؛رجه ص علن انف لم ٌمبمهت 

صيف.إمئادءت - ٩٦،
ولمالممات ني حثان ابن وذكرء العدة حلة نمة له يعرف. لا ت الذمي ئال اببمم؛ اض م ابهم • ه ب٠ 

بجرحآرلأب/لاممات)؛/آلا(،رمحا0)ل/آآ،([.
صحيح.لكنساءهلييرة ، ١٩٩نرح:نندم ■ ضعف اساردي: مداياو اجمدtJ ب: ر٠ 
تابعهرئي اكامعة. عن يخش، صدوق الكو؛ي، ابوبكراباو اكللأمأت رامحل بخرس س يرض ت مه د٠ 

.٤([ ٣ ٤ / ١ وتيذيب)١ ، عوامة( ٦ ١ رص؟ لميب ■ جان ابن ص رذاتي؛ بن ذكريا بن يحن 
نحتيق؛ ٩٣ندء)"آآ/ مفي وابريعلن موارد(، ٥ )صرآ١ ٢ • ،٩ نرءأمعهح: جان رواءابن دمبمه؛ 

،٩٤وسابونممنىالدلأتلح: (، T٤/٢١٥.٢١٢ُالدرضفياير)الدائم(، ميم سن ح
^^س)^مْااآا(،واسيفيسرا/مما.آما(من>قءنسمد؛ن

•رجالها(وما.لأبضواسرانيوىل; ٢٢١.٢٢سفياض)٨/•به. إمحاف. 
.ثتاتء 







حدثنامالأت شببة، أيى بن وسسانل٣ا العيشىل٢،، محمد بن حدوناعسللا،اض/ ، ٠٨٧٢
حبريلأتاه اممه.ؤ رمول أن I مائك بن أتى عن البنانى، ثابت عن سلمة، بن حماد 

القلب،تخرج مامقلبه عن يثق يهبرعه، الصبيان، مع يلعب وهو ، -
منطن في له غتم عنك، الشيطان حفل هنذا ت يال نم علمة، عنه فاستخرج 

هأمإلئ يعون الغلمان وحاء مكانه، في أعاده ثم لأمه، ثم / زمزم، اء مبذهب ٢ آم ه ٩ 
اللون..وهومتع - فامتقبلوه قل، ند محمدآ إن ٠ فقالوا - طثره عني ي* 

ةدكنتأ؛،أرئأثرالخيطفىصدرهه.ت أنص ماز 

0،ا_اب""'٠ 
ميعثهذكر 

محمدأنبينا أن ؤإياكم. الله رحمنا - اعلموا الله؛ رجمه - الص«ين بن محمد ؛ال 
بالكاحالأنبياء وأبناء الأنبياء أصلاب في يتقلب - محو - آدم حلق نبل من بتا يزل لم 

ويكلؤهالكركر مولاه / يعحمظه أمه، بهلن من - تعالئ - الله أحرجه حتئ المحح 
منعليه كانوا وما قريش، أوثان إليه - وحل عز - الله وبعضي بلغ، أن إلئ ويعحوطه 

مولاهألهمه بل الجاهلية، أحلاق من مينا ولا الشعر، مولاه يعلمه ولم الكفر، 
حالما،الكرم لمولاه يتعبد مثيل، عاليه للشيطان ليس له، مريلث، لا وحده عبادته 
الإنسإلن كافة، الخلق إلئ وبعث بالرسالة وأمر الوحي، ه علينزل حتن 

اللهإلئ يدعوهم عشرآ، ممكة ام أقمولده، من منة أر؛عان رأس علئ بعث وابن، 
ثمأذنارله-عزوَإل.لهفيفيحلم، عليه ويجهلون فيصبر، يزذونه -عزوحل، 

ااالبيو)آ(فى)ط(:،اءبداشر. )ا(فى)م(،)ءل(:
الثبتح.ت والصحح رهوكدلكزي)ط(. I صوابه ت هامش)م( ني )٣( 

»تاوىت«.)ط(: )أ(في)م(، 

حام;أبو نال بالغدر. زم يهم، صدوق أبومحمد، الأثر، البر ثب أتي يردخ اين *ر شنان؛ ي٠ 
.٧٥مدمفىحت . التاسعة صغار من ٠ أحترآُ إله الناص صعلر ا٠ 

وأحمدفيأا'آ)ا/لأ؛ا(، اشجقح; الأمراءبرمول باب الإممان يي صححه ني ملم رداه 
وأبر، مليم( حسان ت تحقيق  ٣٥٠٧، ٣٣٧٤ح! ندم هني تعلن وأبر (، ٢٨٨، ١٤٩، ١٢١رّآ/ السند 
٤٦٣٣ ت ح صحيحه في حثان وابن ، ّأ( ٩ ٠ )ص  ١٣٠٨حميدح؛بن وعجل ، ( ١ ٢ ٥ / ١ ) منيه ني عرانة 

سقيفىالدلأو)ا/آاا(،وا؛ونمنيسلأر)صهأا(،
رالمىفىشرحال_ةح:







آ/ن٧٣ماسر، أخبرنا ت محال / الرزاق، عبد حدثنا دال1 .، عسكر لأن حمبمور-واسظ ابن 
بدئما ررأول ت يالت، عنءاسة-تيك؛، الزبير، بن عروة • ثال 

٢٨٠٠اتفىاووم، الروااسةهسالوحي: بهرَنولااض/ 
وهو- فيه فتحنث ، حراء ياتي فكان ، الخلاء إليه حبب ثم المحح، غلق مثل جاءت 
،فتزودْر١ - ^٥؛؛ - خديجة إلئ يرجمر ثم لذلك، ؤيتزود العدد، ذوات االالي - التعبد 

فئال،اقرأ، : فقال(ب الملك حراء، غار وهوفي الوحي، فجأْ ■حتئ، لثلها، 
أرمليثم الخهد، محي بلغ حى سي فاخذني بماوكيء، لمت إلي ت فقلت ت اض. رسول 

هال:أرملي ثم الخهد، محي بلغ حتى اكانيل فغطي فأخذني بقارئ، أنا  ١٠فقلت: اقرأ، فقال: 
اقرأؤ نقال: أرملي لم الخهد، محي بلغ حتى الئاكة، سلتي ؛قارئ، أنا ١٠فقلت؛ اقرأ، 
ترجففرجع . [ ْ - ١ اسمح،: ] با محغلم لم  ١٠الإنسان علم ؤ بلغ؛ حتن •••ب حلى الذكا ربك 

عنهذهب حتن ، فزملوم ز،لوني، ٨^١، ت فقال خديجة، علئ( دخل حمح( بوادرْلى 
؟•ا،/دمحالت: ، ٢٣١ض خب، قد ومحال،: الحر، وأخرها لي؟  ١٠خديجةيا فقال:/ ١^^٤، 

ونحملالحديث،، وتصدق الرحم، لتصل إنك أبدأ، اف يخزيلث، لا فواض أبثر، كلأ 
•الحق® نوائب علئ رتعان( الضيف، ونقرتم( الكل، 

فارسبن يحين بن محمد حدتا نال: داود، أبى بن أبوبكر تنت - ٩٧٠
محال:الزهرتم(، عن معمر، ٠>( الرزاق، مد حدتا نالا: ومحن-يسيناصرم، 

الر'.ست محال: اف، عبد بن جابر عن لإنش، همد بن( أبوسلمة أحرنمح، 
منصوتا قمعت، أمحلي أنا فتحتما • • • ُ • حديثه في فقال الوحي، فترة عن يحدمثا 
النناءبعن عركرمي جالس بحراء جاءني الذمح، باللك أنا نإذا رأيك(، فرفعت السناء، 

نمي•.،^^؛ ٠٠ني)ط(: )٣( نوائم،. •يرجم، )ط(ت )آ(زي)م(، •فتزوده،. I )ط( ى)م(، فا 

.صحح إمغادءت ■ ٩٧٠
.٧ • • : فيح نندم • حانظ ثمة، امحرم؛ ين ٌّءر، ٠ُ 
■ ٤٢٨تقدم جالت)،• حا"؛■' ثنت' ٌسسيمصسفادمات د" 

بابو.دافىالإيمان. ؛o(، U/A) ٤٩٢٦ناعجرح: والرجز ردا.اوخاريفىايِباب: يسمس■ 
باب)وصواكرمألىفيالفر. (، ٣٧٧واِالفىافد)م0آم، )ا/مأا(،  ١٦١د،الومح: 

والطجرىنيظمآرْ)م/اْ؛(،  ١٩٤٨راين"ء-انوايرخم،حت (، ٤٢٨)®/ ٤٣٢٥'رر؛الا-ثر(ح; 
وابو.٦ه١(،  ١٥٥واو؛هةنيفيالدلأتل)آ/١(،  ١٥-١ ١ ٤ ، ١  ١٣/١هموانةنيسند،)وابر ٩(، ٠ )٩آ/ 

؛،"..جابر.حديث، (من ٦٩٦.)آ/ْها  ٦٨٧وابنمند-ْنيالإيمازح (، ٢٧٨/١نممفيال-لأتلايضا)





بممحينبن  ٢١محمدلبن اف عبد حدثنا ت ئال محمل، ين يعقوب حدثنا 3الت خلال، 
لهذكرت  ٧٠- ورقة ئاو نالت: عنءاسة.ءإفأ؛، أيه، عن هشام، عن عروة، ابن 

هندهفي يذكر لخبريل وما سوحا، موحأ ت فقال جبريل لها ذكر أنه محق؛اآ ت خديجة 
بهاذهي رمله؟ وبتن سه وجل. م ِ اممه امتن حريل الأوثان؟ فيها تمد التي الأرض 

يراه،لا اض، عد من يك فان نمحري، ر1ه فإذا رأئ، ما فيه رأئ الذي ا،تكان إلئ 
٤١ ٤ ١ *ا/ وأخبرت فرجعت يره، فلم هوم، جبريل تغيب نحسرت فلما/ ت ئالت ففعلت، 

بثمن،إلا أبناءهم إمرايل بنو يعلمه لا الذي الأكبر الناموس ليأتيه إنه • فقال ورقة، 
:ذللث،في وقال الدعوة، إظهار ينتظر ورقة أقام نم 

ااشبنبعث للهم'طانا برجا ائُى في وكن ثججت، 
اديجخيا الطارئ طال د لقرصف بمد خديجة س ووصفِ 

ا،،/طخزدجام س لوأزى -مدطك، الي رجعلى النمحن يطن 
حجيجاله يعون من ويغمم أ رديرمنحندأستبان 

ارجتعأن رية الببه ام قئرر اء بيالبلاد م ويظهر 
اورجأولهم فكنت، شهدت، ذاكم ان كا مإذا لهتي ا جف

ممكهاعجسجألمرثونجت ريش قورجاللذي'قرنت 
بنأحمد حدثنا I ئال الكري، زكريا بن النمن علي، أبو ورذ'تظ —  ٦٧٣

)ط(.رم(، من ماقطة )١( 
تهثام ابن سيرة من التت ٠—ذا بعد ، ٢ ر 

بمرجاأن أكره الرمان من ءاحبرهاسدول،س 
وتداصانهامناناشر)ط(.بعدهنذا. أيان أربعة ذم ١( ٩ ٢ / هشام)١ ابن مترة ش  ٢٣)

يرنقال: ى أيي امالت اييحاتمس: ابن نال الزيم: س ء-رر• ين يم، رن سد ءن ءدالاه : ب٠ 
•[ ٢١ ٥٨ره/تالخرحرلأتعدل • جدار ا"لخث محعيم* الحديث. مروك 

.٣٢•;فيح نندم الضعفاء. صن والرواة الرمم ممر صدوق، موالزنري. _،■: ين بمرب، ؤ٠ 
الرنانواسلم ، ( ٣٦٨الختان)A/ في جان ابن ذمء الواّطي. ص ايوامة: خلال م سد س الله ب• و• 

تعديلا.ولا جرحا لوا(،واميدماب )صى واط تاؤخ في 
.< ١ ٩ ١ / ر١ يرة الفي مقام ابن ذكرئ الأبيات تخريجه: 

صعق.ب -إمتاد،:  ٩٧٣
=.  ٦٦٧نندمزح: وقد اينإساق؛ عتعا ب ٠ 









معد،بن إبراهيم بن يعقوب حدثنا ئال.' الكلوذاني، اف روق بن محمد حدثنا 
أنحلحلة عنروبن بن ثنثد عن عنالزليدبنممراكنيل١،، أبي، حيني ثاو: 

تقول!ه الض زوج افّ رحمها سملمة أم سمع انه أحبره كريز بن اض عبيد بن طلحة 
مهأا/مولا غليظ ولا / ليس التوكل، اسمه الكب بعض في الشي. صنة نحد إنا 

مط٤٤٤بملخئها، ولكن/ سمها، إذا يوثدبابة ولا الأسواق، ني سخاب 
^٧٧٠٤وقرأ، آذانا به ويسهع عورأ، عيونأ / به - وجل عر - افه لتفتح ، الفاتيح وأعطينه 

\"م\ا/ن/ ٠ اض إلا إك لا أن سهدوا العوجة، الألسنة له وفيم ميو4محلوأغلف1، 
الحمصي،الزييدي العلاء بن إيرامم حدثنا محال؛ —وحذ'منااكريايى،  ١٧٧/
أبيعن ، ١^٧٣، ترو أمح، ش مح، عن عياش، بن ■همدقا دال؛ 
يحدثالباهلي أمامة أبا سمعا أنهما ، الثساتيل؛؛ افه عبد عمروبن و الدمشقي سلام 

الحاهلية،في نومي آلهة عن رغبت • نال السلمي، آ ءبسسةل عمروبن حديث عن 
نال;تنفع.، ولا تضر لا والحجارة - الحجارة يعبدون باطلة، آلهة أنها -تلا"، ورأي

منرجل يخرج فقال; الدين؟ أفضل عن سألته فالكتاب، أهل من رجلا فلقيت 
'ا/آ،،افإذا وهوأتي؛افضلدين، ؤيدعوالزغيرئ، / قومه، عنآلهة ؤيرغب مكة، 

)أ(تي)ن(:الثت. والصواب: •الزنن•، رل(في)م(،)ط(؛ 
الخلاصة.ئي ناله حمر. من بطن I وسيان . الثست، ت والصواب . االشيسانيء ؛ )ط( في )٣( 

الثت.والصواب: )؛(في)م(: 
•منهود صحابي ابدنجح حالياللمي، بن عام بن ب بن صري دم 'ب•؛ رم،إ)ه(في)ن(، 

([.ian/T^)]انظر: 
)آ-(اممس)م(،)ط(.

حن.وساد،:  ٩٧٧ .حن إمحغاد٠ت 

ابروغدتابعه .  ٨٨٢ح: يي نندم الثالثت. من شول، الخضرمي، م اكي?اضات الله ب صروين : ب٠ 
ّلأماووثقي.

رثءمها..  ٢٣: نىح نندم • حسص بلده اعل ص روايته م ددق ص مار• س إسامل ل٠ 
«اكأمسلأب>اينس،/تالاينشحاتم:

اكنات(، ١٢١]ا-يرحراسوش)آ/•يغرب•. : ، JLJjالثنات ني ماز ابن وذكر• محدوق'• ذنال،ت 

يعد.ترجمته ■كلن انف لم الدعيقي: ملام م ا٠ 
آمم)ا/آأْ(،راحماوفىبابإّلأميمروينبح;^ىمين،

<.٢١٧مندْ)(/آما(،وابنسدنياسات)ْاأ.



أمر؟فها حدث هل أمال؛ آتمها مكة، إلا ، ١ همل لي يكن فلم فاتمه، ُه ّمات 
فاعترض- بعيد •جدأى غير الْلريق من وأهلي - أهلي إلئ فانصرف لا، فيقولون: 

لا،فيقولون: حبرأوأمر؟ فيها حدث هل فأمالهم: مكة، من حارحين الركبان 
مكة،من ئال: جثت؟ أين من فقالت; راكب ُى مر إذ الهلريق، عالئ لقاعد فإني 

إلئودعا قومه، آلهة عن رغب رجل نعم، نال؛ حبر؟ فيها حدث مل فلت؛ 
أنزلكنى الذي منزلي فجئت راحلتي، فنديت أريد، الذي صاحبي فلت؟ غيرها، 

فالهلفتل٣،جرءاء، عليه فرينا ووحدت شأنه، تخفيا مفوجدته عته، فالت فيه، 
وماقلت: بي، ئال: أنت؟ ما : ةلتأ٤، ثم عليه، المن فعليه، لحالت حتئ له 

بماذافك: الله، ئالَ: أرمالك؟ منرْ، فالت: اس.،رنرل قالَ: النبي؟ 
الأوثان،وتكر البل، اس، وتحقن الأرحام، أن ناو: أرّاإكرأ،؟ 

قدأني أشهدك يه، أريللئح ما نعم • قلت • يال فيئا، به ممركل٩، لا وحده الله وتمد 
وصدنت،.بالث، آمنت، 

فامكث// به، جنت، لما الماس كراهية ترئ قد مال: ترئ؟ ما أو معلن،؟ أفأمكث،  ١٤٠م/•
إلئحرج به معتؤ مفالخا فاتبعني، مخرجآ حرجمت، بي سمعتخ فإذا ، أهللئ، في / د آ/ ٤ ٠ 

أنت،نعم، نال: أتعرفني؟ اتله، نبي يا هالت،: نم عاليه، قدمت، حتئ مرت الدينة 
وذكر. . . وكذاكدا لي: وقالت كذاوكذا، ،: iUفقلت، بمكة، ختني الذي لمي ال

الخدسث،.

ء

.لي تكن ؛ •jJ)ط(; )ل(في)م(، 
من)ط(.قهلة ما )٢( 

أسكت،أ.)مآ(في)م(،)ط(:
اىلت،له«.)إ(في)م(،)ط(: 
ااومنء.)ه(في)م(،)ط(:
.»بهاا)آ"(في)م(زيادة:

»ملا.)٧(ني)ط(: 
'وومن'•رط،ت ، في)م، )٨( 

اثركأ.)بم(فى)ن(،)م(:





J»/،UU  /ابنعن عنجدْ، أبيه، عن عترة، بن هارون بن الملك عبد حدثنا محاو: ، المطان
فعاداليهود ، هز4تار التقوا هكثما ، غهلفان تماتل حيير يهود كانن، ؛ ثال عياس، 

،اJليالآمي١٣المي/ ثني بحق المًوالأث، : فقالوااليهوديو٠Lفىل٢،اللنيا، م'اْإا 
إذافكانوا ! ئاو عيهم، نمرتنا إلا الزمان، آخر في لنا تخرجه آنالث، وعدتنا الذي 
.الله فانزل، به، كفروا الني.، بعث فلما غعلفان، فهزموا الدعاء بهندا دعوا التقوا 
فاتهبه كمروا عرهوا U جاءهم ظمأ كمروا الذين عنى هسءو0 نل س وكانوا ؤ : - وجل عز 

.[  ٨٩القرة: ] ه الكارين على الله 
أبرحدثنا محال: القاصي، حرب بن الحسين بن علي أبوعبتد وأحبمره — • ٩٧٩
ئال:أبي، حدثني ئال: جرير، بن وهب حدثنا ئال: المقدام، بن أحمي• الأنمؤ 

tot /T  \ الرحمننعند بن ايرامم؛؛، / بن صالح حدثني ئال: إسحاق، بن محمد محممتؤ
كان؛؛ن؛ ثاو وقش، ين ملامة ين ملمة عن لبيد، بن ا ]محمود[ل عن ، عوف، ابن 

.كررة.)آ(في)ن(:»،رب«. )ا(في)م(،)ءل(:
»ءن•.)ْل(: )أ(في)م(، . ٩٠•)■ا(اننراسقضح: 

(،٤٦٧)V/ المني في أحمد الإمام ذكر حجنا المثبت؛ ت والصواب ٠ امحمدا )ه(فىجمحاوتسحت 
•أحمد الإمام زاد • ليد بن محمود ت وب الحديث هندا يعدهم، ومجن  C٦٨الكيير)٤/ في والبخاري 

الاثهلي،الادص رانع بن تجة بن ليد بن *سرد وم ، الاثهل• ب بض 'اخي 
ت]انفلر عوز. وتتسع ت ونيل -، ٥٩٦سة مات الصحابة، عن روايته وجل صغير، صحابي 

([.٤٨٥وسراءلأمالملأ،)"ا/الممري_،)صأآ0(، 

.٤٢٢ح؛ ني ايفأ نندم كانندم. الدارثطي ومحثه بهء، لاباس ٠ حجر■ ابن الحافظ تال دا؛ل؛" ٠  ~
• ٤٢٢'ثدمفىح؛ ثتة"لجدب 

.٢ • • رح: نندم ء صدوق اهءلان: مس س م-غ، ر٠ 
غريبوعر الضر. ني إخراجه إلئ المرور؛ •أدت ونال; ٢(  ٦٣أ/ تدرك) الني الحاكم أخرجه تخريجه؛ 

فيالمهني وأخرجه عالك،■. هتروك اللك نمد ذلك في صرورة الأ  '■التخليص ني الذمي نال • حديثه' من 
عيد"■تماس؛ وابن عم' ض إّادً ني الهتي زاد <*■ • • موس بن يرّق "ويق س ٣( ٤ ٠ / الدلائل)١ 
اينجمّ'•

حن..إماد،:  ٩٧٩
ثقات.رجاله وبقية منا. صرح؛التحديث وقئ ' ٦  ٦٧■ ح ني تقدم إسحاق،؛ ين يه! ف٠ 
لتتُب• ة الخامس ثقة، الدني، الرحمنن أبوعبد الزهري؛ ءوف ين، الرح-م، ب  Jiلتراض»ا م، الح م٠ 

)صالأأ([لأ
• ٢٢٤>م؛ئامدمنيح: م، •مم 

التخريج.في كما توع وند . ١٥٣نر،ح؛تقدم حديث. صاحب ٌلوقا القعءام؛ ين جم،• ا• 
المرءءفي هشام وابن ، ٤(  ٦٧المني)م في وأحمد ، ( ٦٨/ التاريخ)٤ في الخاري روا، دء—ِيج—ه؛ 







نظرتحاءوني إن فقال.' حبرهم، وتخبرك نأتيك أن فأحببنا قومك، عيذش1 ليفسدوا 
استأذنI فقال النجاشي باب إلئ فاتوا النبي.، أصحاب فقدم ، ٢ ١ يقولون؛ فيما 

لهفقال سالموا، عليه لحلوا فلما الله، بأولياء فمرحبأ لهم، اندن ت فقال الله، لأولياء 
التييتحينك يحيوك لم وأنهم ثناك، صد أنا الملك أيها ترئ ألا ت المشركين من الرهط 
١٤٠٨م/أهل بتحية حثنناك قالوارآ، يتحيتي؟ تحيوني أن منعكم ما لهم; / فقال بها؟ تحيي 
يقولت قالوا وأمه؟ عسئ في صاحبكم يقول ما •' لهم فقال الملائكة، وتحية الحنة، 

اإنهمرم: في ؤيقرل مرم، إلئ ألفاها منه، وروح افه من وكلمة افه هومد 
الطيبةالبتول.العذراء، 

س٠ طزادءيسئوأمهضما/ فقال: فأحذعودأمزالأرض، 
٢٨٠٦نقال ،وجوههم، لهل وتعيرت فوله،/ المشركون فكره العود، هنذا فوق صاحبكم 

وحولهفقرءوا اقرءوا، قال: نعم، قالوا؛ عليكم؟ أنزل مما شيئا تعرفون هل ؛ هل٦، ل
-الله قال الحق، من عرفوا مما دموعهم ، انحدرترقرءوا كلما والرهبان، القسيسون 

أنزل،!ئ ١٠ّمعوا وإذا * بمتغرإن لأ وأئهم' ورنائا بسمحآ بهم بأن ذلك ؤ ؛ - وجل عز 
اثسينيمع قاكتتا آمتا ربما بموئون ايش من عرقوا مما الدمع من نقيض أءء؛هم زكا الرسول 

ط٠،/ ٠ . وأئته/ ه محمدأم، [ .٣٨  ٨٢:لاJد٥ ا] 
١٤٠٩م/مومئ بن يومض حدثنا قال؛ الحوزى، مؤمن بن إبرامم و١خبمرا١ —  ١٨٢/

فىقتادة عن عروبة، أبى بن سعيد عن حمران، عمروبن حدثنا قال: القئان، 
بالئاهدين *ع فاكنتا ؤ وله: نإلئ ب مودة أقربهم وفبمدن ؤ وجل.: عر - الله نول 

بهجاء مما الحق من شريعة علئ كانوا الكتاب أهل من أناس • مال ، [  ٨٣-  ٨٢لمائدة؛ ات 

أزئلواأ.)ط(: )م(، رأ(فى)ن(، •يقولون•. )ا(فى)م(،)ط(: 
)ه(،)ا"(ماتطةمن)م(،)ءل(.•يمول•. ني)م(: )٤( )م(ساثطةمن)م(،)ط(. 

•ممحمد•.)ط(; )\ا(»ي)م(، •تحيرت•. )ط(: )٧(في)م(، 
إليرتادة.حن إمئاد،: . ٩٨٢

•٢.• م صدوق: مساطانت س •يرمم 
أحمدبناك ؛ نقاو عنه، أبي ألت ّحام; أبي ابن يقول • الري مكن البصري، : حمران روبن ص٠ 

■الحديث صالح إ تلت حاويثه. أوكم هو. كيف يه اعلم أنتم إليكم، وع بمري هنذا فقال؛ عنه حنبل 
]الحرحراس,ل)آ/يآآ([.

إلنوعزاء ( ١٣٢ر"T/التثور الدر في السيوملي وذكرء )U/٣(. ستره ني ااءلرِي جرير ابن أخرجه يمبمه؛ 
■ال~خ حمتدداني ن بب 



4كنااَ  لعانالش 1 

محمدا■ وجل عر - افه بعث نلما إلهه، وينتهون ه، يسيؤمنون ، هو( - عسسئ 
اضفايتئ وجل، عز - الله من الحق / له جاء الذي أن وعرهمرا به، وآمنوا صدنوْ هؤ ن ٨  ٧٨

•سمعون مما علهم - وجل ر ع- 
حدينات قال ، الواسهز^ الحميد عبد بن محمد بن اض عيد بكر أبو - ■  ١٨٣

جيرولد من - ا-ئترئي ٢ ١ عمروأ بن محمد حدثنا ئاو; البصري، شبيب بن الله عبد 
عنمطعم، بن جير بن محمد بن سعيد بنت عثمان أم حدسي ت ئاو ا؛نمطعم.، 

نتجه- وجل عر - الله بث لما ت يقول مطعم بن جير محمت مال؛ أبته' عن أبيها، 
منجماعة أتانا ببمرئ كتت فلما الشام، إلئ حرجت بمكة، أمرْ وظهر .، 

الرجلهندا أتعرف I ئاثوا نعم، ؛ ئلت، أك؟/ الخن، أهل أمن ! فقالواالمبمارئ،  ١٤٦٠م/
ور،وصنمانيل وفيهأ'آا لهم، يبرأ فأدحلوني نعم، فلت! و11كمأآ،؟ أ سبالذي 

أرئلا ففك؛ فيكم؟ بعث الذي الرجلل٤، هنذا صورة ترئ هل انفلر، ؛ فقالوا
صورته؟ترئ هل إ فمالوا الدير، ذك من أعظم لهم ديرأ فادحلوني صورته، 

وصورته،ه اممه رسول بمنة أنا فإذا تخبروني، حتن أحبركم لا فمك! فرأت، 
ترئهل فقالوار٦ا: ا افه رمول يعقب آخذ وهورْ، وصورته، بكر أبى وصفة  ١٤٦١م/

أهوهنذا؟! ئاتواتقولون، ما أعرف أحبركملَا،حتئ لا I نلت نعم، I نلت صورته؟ 
نشهد! ثالوانعم، نلت؛ بحقبه؟ أحذ قدر٨، الذي هنمذا أتعرف ! ئاتوانعم، قلت! 

.يعدم من الخاليفة هنذا ل؟، وأف صامالث،، هنذا أن 
الروم،ملك هرنل ، ١ أ قمة ذكرت وند الله؛ رحمه - الصئن بن نحمدأ قال 

.( ١٧٩الكررا/تارخالخارى ش وهوكذك رصرا. ت )ط( ر١افيرم،، 
)أ(اممس)م(،)ط(.)مآ(الوار;اممس)ط(. . ٣٠)مآ(في)م(،)ط(: 

.ءلأأ-نحرمحم،؛)٧(في)م(: رلي«. )ا"(فى)م(،)ط(زيادة:)ه(اقلةس)ط(. 
•صنة•.في)م(: ١( )٠ • )ط( من)م(، )٩(صاقلة )٨(، 

صعينذ."إ'اسادهت  ٩٨٣

.i٩٦٣يحت تقدم واه. لكنه علامة، إخباري ضب'' بن الله مع يه■ ف٠ 
(.١v٩/١ذكر،الخارىفياكاريحالك_ررلمذكرذهجرحآرلأنمويلأ)سءمابٍري: مجمل. ر٠ 
ترجمة.علن ليا أنف ير معتد؛ بمن ماز أم و• 
الممات.ني حمان ابن وذترْ الرابعة. من مشرل، الديي، اامست *يم بن محر س **ئد س دءد و٠ 

([.١٥٦و\أ)[0)آ/٢(، ٤ ]■>_رص• 
■ ٦٦٧■ ُيح تقدم ■ ثقة مم؛ بن جمد *٠ 

.؛٠ . عمر. معدبن حديث )ا/هيا(ءن الكبم اناريخ ني رئاءالخاوي ثمرح' 





\\بماس 
ذ'ضلا،ممكانلأ(يزلسم

اجْعينوء1يه| معمدسينا وعش الآذ؛ياء، عش 

حدثنادال1 الوامطي، الحميد عبد محمد بن اض عجي أبوبكر حدتنا —  ٩٨٤
حدتنانال؛ منهال، بن حجاج حدثنا ت ئال الزمن، أبومومئ الثنن بن محني 

-الزهري ّمت ثال• الأيببا، يزيد بن ثرٌس عن اثتريل٤،، عمر بن ع^■افر٣، 
أووحنا إلأ الك يكلمن أن يشر كان ؤونا وجل.: اش.ءز تول عن الأية، هثدْ عن ومتل 

نال:[، ٠١الشورى: ل حك؛إه ض* إئن بثناء ما إإذ'نم فيوم لمولا محرّل ) ١٣١٣وداء ثن 
وجل..اش.م والكلام-كلام البتن، من/ إليه أوحي من تعم الأية ه-نده ارنزك 

مايوحياف.عزوجل.إليوالوحي: الحجابلْا، وراء من مومئ به لكم الذي 
بهيتكلم الحم،، تلب / مح، وحيه س أراد ما - وجل عر - اش فجب أبيائه من الك، ^ ٨٠٢

/، ورسوله الله ( juيكون ما ومنه ووحيه، ٠ وجل عر . افه كلام وهو ، ٢ وي-ينهأ الني ن ا/ ٨ ٠ 
اف-عزوجل-وينض غب مر ولكن، الماص، أحدأمن الأبياء ص أحد به لايكلم 
،٢٨١يارونبكتاُه ولا م،لأحد، يكتبونه ولا ومنه>سكلمدهالأوياء، رسله، 

يبينوهأن أمرهم - وجل عز ٠ الله أن لهم ؤيبينون حديثا، الماس به يحدثون ولكنهم 
للنا'ما،سدملأ،•

فيكالمونملانكته، ص اصطفاه ثمن يثاء ص مالئ. ٠ الله يرمل ما ١^■^؛، دمن، 
>الممى•.)أ(فى)ط(: •مداه،. )ط(: )٣(^،)"{(، )آ(ساممس)ط(. )١(، 

ايكتوءا.)٧(ني)م(: )ا"(في)ن(:»وثتها. »حجاب€. )ه(فى)م(،)ءل(:
ايدنوءا.وني)»ل(: 'يلغونهم*، )٩(ني)م(; • *يكتابتع* )٨(ني)ط(: 

حن..إساد،;  ٩٨،
.٣٠:فىح نندم الزري,؛ناقيلا. ص روا0 قي ال إلا يزيد: ين يرض : ب٠ 
•٣([ ١ رصْ ]مرس • ازسة س رّ،واامحنا، صدرقI ايمري؛ صر س الله مد يته: و٠ 
التاسعة.س قاصل، ثمة، ايمري، عولامم، اليي، محمد ايو عوالاثماطي، •؛هال،: ين حجاج و٠ 

الحاممىءس>زفىرا/آه؛-مآل،تمح،: ٤٢٠
يه.. الثان. بن محقر موصن ابر حدتنا تال،: الحاظ علي محيين اف عبد 



قلوبفي وحنا به فتوحون بناء، من به ماراايرسل الوحي ومن الناس، ص أنياءْ 
نحمد.•جريل-يأم-إنى سل ريل 

الكبإذن فنك علن نزك فاية لض؛ل ءد'وا كتابه:ؤفلسكان وجل.في اض.عز نال 
١١٦٠٣قال الأمتن. الأدح/ أقه وذكر ، [  ٩٧البقرة: ] ه سوبن وبثرئ وندى يينع محن ن ممدة 

النذرينمن لتكون فابك ض ٠ الآم؛ن اروح يه نزل ٠ العالمن رب شزيل وإل ؤ نمالئ: - افه 
.[  ١١٠.  ١٩٢; ]الشعراء مأينؤ< ينان؛نربإ ب* 

روىوقد الأية، ممن في الزهري قول هنذا الك: رجمه - ادثسئن ين نجمد قال 
ازهري.ئاله مما هوآض ما الني. عن 

مثلم ))أحيانا ; فقال الوحي؟ ياتيك كيف هثنام بن الحارث ماله وقد قال.ؤ 
الرجلصورة مثل في واح؛انا'لآ، قال، ما، ووعت فهمت وفد عني، فتضم الحرس، صلملة 

فول«.ما قاعي فيكلمني، 

•بهنذا شجيه النك،. عن عئاس، ابن وعن، 
هْأ/نحدقا ثال: / الوامطى، الحميد عبد ين افه -و-ح_دتقأبوبكر/عبد  ١٨٥

عنالهلغاوي، التحم!ن عبد بن محني حدثا ئال: الدورقي، إبراهمم بن يعقوب 
النيهنام بن الحارث صال مالت؛ ، تثءق؛ا[ عاتثة عن أبيه، عن عروة، بن بنام 
i/د ٠٣وقئ محي فممم الحرس، صلملة محتل في ااأ-صالأ فقال: الوحي؟ يأتيك كيف / .؛ 

بمولء.ما ، ٥^١٣فكانمى الرجل، صررة مثل م وأ-تانا قال، ، ١٠أ.أ.عءت ممن 
عناربن هثنام حار-ذا ت نال الأنناطي، حنان أبي بن إسحاق حمدث —  ٩٨٦

،)وأءي•.ر*ا(في)م(،)ط(:«يأضفي«. )آ(في)ط(:«س«. )ا(فى)م(:
صحيح.إمثادءت -  ٩٨٠

الإمامتامه وتد . ٩ ١ ٩ ح: ني تندم التامة. من صدوق،نهار، اليائي: ارحمن مد م •حد : ب٠ 
تعالن.شاءاف إن نهوصحح • وملم الخارتم، كا_ وغم• عالك 

ققالني عرق باب الغضاتل ني لم وم، ٢( ٥ / )١ ٢ ح: الوحي بدء محاب ؛ي الخادمح، الإمام لوا• ٌمبمبم: 
،٢(  ٢.٥٧ ٥ ٦ / )\ (، ١  ٠٨ت)أ/ واحدفي (، ١ ٨ ١ ٦ رإ/  ٢٣٣٣ح: الوحي يأب ايردُحين زي 

.بم.رصمآ؛(ءن»لرقءنثام. ١٤٩'ممم0ح: ني رالخميدي 
,حدا صعيف إمحتاد•؛ - ٩ ٨ ٦ 

روئ. الحديث متروك ا بكتتته مشهور واسط، تاصي الكوم، محة ابر البي، عّطن* س ل؛راهمم • ه حم٠ 
=والكامل ، ( ١ ٤ ٤ / ١ ) وتهيب ، ( ٩ )صزآ ]تتريب • المائعة محن • صناكير أحاديث عتة بن الحكم ءن 





التحم؛-نعبد عن عمر، بن افه عبد أخبرني ثال• وهب، ابن حدثنا ئال! شج-1ع، 
ن/ ا ٨ ١ علن الخندق يوم رجلا رأيت ٠ ئالت أنها، - ك؛قء؟ ٠ عائثة/ عن أييه، عن القاسم، ابن 

أسدلهاند سوداء عمامة وعليه افه.ؤ رسول يناجى دابة، علن الكلى لحية صررة 
ا ١١١٠۶إلى؛؛أ-؛مح أن أمرتي جسريل، ررذالث نقال; س؟ اض رسول فسالت حلفه، 

ْ،/د، .

نش: JUساثسلآ،اسى، : JlJاخا-وترتمئاايني، 
f١٤٦١/حارثة / عن عام، ن عبداغ عن الزهري، عن معمر، أحبريا محال• عبدالرراق، 

المقام(في يحدثه حالي رجل ومعه الني. علن مررت ت نال اشنان، ابن 
الرحلرأيت ررهل ت فمال الني. انصرف رجعت فلما جرت، ثم عليه، فلمت 

السلام(.عليك رد وقئ جريل، ®إنه مال؛ اف، رمول يا نعم نلت؛ ا، معي؟ كان الذي 
اضعبد حدثنا I ئال الحرانى، الحسن بن اش عد شعيب أبو وحذ"تتا —  ٩٩

اء؛اشا.في)م(: )٢( )ط(. محن)م(، (ماقلة 

مداقراخٍه •ص عمر بن عبداث طريق من عتا. مث بأطول (- رم/٤٣ت،-دك الني الخاكم اخرجه ٌمبجهت 
احجاقل نإئهما الشخن، شرط علن اصحح، ت الحاكم ونال • عاتثة عن محمد بن الغامم هن ءم، ا؛ن 

من٨( الدلائل)؛/ في الثهغي ورراْ ■ الذمي ديانته يخرجاْ• ولم الشراعي في السري ممر بن اث بمد 
الدكورة,UJ ابن رواية ل ؤيثهد الحاكم، رواية بنحر عاتثة ُس القاصم عن اب هن عم بن اه عد زز 

إلاائيامخمرة.ال—ابق الحديث تخريج ني 
.صحيح "إستادءت  ٩٨٩

وثنههت. الني عهد علن ولد الدني، محي ابر عدي، بي حيف التزي، ر؛من ابن ءام؛ اف؛ن ب ٠ 
([.٢٧•وتهيبرْ/ لتتريب)صا<-م(، المجلي. 

الحاديةكبار من > حاُظ تنة، ايمري، النمل ابر إمماعيل، بن المظتم مد هوابن البر,ي• ~جاس ء٠ 
ءثم؛.لتقريب)صما<آ([.

افد)ْ/م-ا؛(،راحميني ْإه'آ)اا/آا/آ(، سح: ني بدالرزاق اجِجه تخريجه: 
.ءآ(،والهقينيانملأئلص؛ي(ِن>قءنمدارزاق.

.٣([ ١ .٤ ٣  ١٣)و/ الزوال ]مجمع المحبح•. رحال ورحال واإ٠لماني، •رئاءأحمد الهثس: ذال • ٩ 
.صحح ت إمتاد، - ٩ ٩ ٠ 

دنروئ الثالثة. من بت، نف، ثقة، اف، بن ابر الهذلي عري مبن جة عرابن الله؛ ب■ ين الله • ب٠ 
ايخاري.رواية ني به ِصنحا جاء ونل. . ([ ٢٣وتهذيب)I /U ( )ص٢٧٣لتقريب الزهري. وصه ءا؛—ة 

)صلإا<آ([.]تتريب ؤ الثانية من بت، ثقة، المدني، اليم، سنسرقاءى: ء٠ 
]تقربالمابعت. من الوهم، بعض الزهري ص حديه ني ثقة، أبوميال، ابزري، داث؛■؛ ،ن دا3، إ٠ 

)ص--ا([.





•ا_اب
خاتمانمسن.بْءس.!؛؛_،ءوجعله ختماس.عروجل U ذكر 

معيد،بن قتتبة حدثنا ت ئال ، محمد ين جعفر بكر أبو حذتتا — ٩١١
عنالسمان، صالح |اي عن دينار، بن اش عبد عن جعفر، بن اسمابل حدثنا ئال.' 

محبمأبمي رجل كمثل سفلي، الأماء وقل قلي ررإن ت نال اف.، رسول أن هريرة أبى 
،٢١اهلويعجون يطوفون الاس فجعل زراياه، س زاريت س لمت إلاموجع وأكمله، ناحته 

اكٍتي*.خام وأنا اللمة، ، ٢١١^١٠ثال: اللمة؟ هذه وضعت هلا وفرلوزت 
ءالتالمرات، بن أحمد عود مأبو حدتنا ثال؛ المريايى، ؤجتنا — ١١٢

١ T٤٧٢/ هريرة/ أبا أن سنمة أبو أحبرنى • يال الزهري، عن ، معمر عن الرزاق، همد أحبرنا 
وتركبميانه، ضرأحسن الأئ؛ٍاءلُآاكمثل وعل ُعلي • يقول اف رسول سمعت ■' محال 
يمونلا اللمة، تلك *وضع إلا بماتهل٤،، حمن س وسجون التاقلوون يطوف لمد، *وضع منه 

.الرمل١٠ ض وختم النيان، فنم اللنة، تلك موضع سددت أنا فكنت غيرها، 
أما/ددالت صالح، حينناأحمدبن يال؛ داود، أبى أبوبكربن وحدتنا/ —  ١١٣

أنآحبره سالمة أبا أن شهاب ابن عن يونس، أحصرني ثال وهب، بن اممه عبد حدثنا 
١٠.كر.. كمثل ، ٠آلي١ الأنبياء ومثل رر*ثاي •' يقول الأنه رٌول ٌمعم—، دال1 هريرة أبا 

٠محنه نحوآ الحديث ويكر 
بنالربح حدثثا • مال صاعد، بن محمد بن بمحٍن ؤحدتناأبومحمد س  ١١٤

ناء.)ثل(; )م(، )أ(في)ن(، • ديصبمون" أربه دفيلط،• ُبهُ، • ني)م، ( ١ل 
«ت1نهء.)ٍل(: )،(فى)م(، »ناليء. 

الأصل.ماص تصحيحا؛ي ومحمافأ )ط(. )م(، ، محن)ن( ساثطة )٥( 

ئىتقدم التامة. من ا ثبت ثقة، القارئ، أيوإصحاق الررش، الأنصاري كير أيي ابن جمفر* بمن ٌمامل إ٠ 
.٧٨٨ح: 

بابالفضاتل، ني لم وم؛o/l)T'oT'o ،')lحأ اليتئن. حام باب النائب، ني الخاري رواء ٌربم• 
وانمن1رىني(، ٢٠٦، ٢٤٤، ٣٩٨فيادع)آ/

السابق.الخاومثؤ ني تقدم وبمتجريجه٠ • صحح إٌثادءت . .٩ ٩ ٢ 
.٩٩١ت مرح تقدم وتغريجه■ ■ صحح إٌفادءت - ٩ ٩ ٣ 
I١٩٩١ ح في، تقدم رٌميجه• • صحح إمقادءت - ٩ ٩ ٤ 





بنالرحمنن عبد بن الخعيد حدثنا ت محال اسمامل، بن حام حدثنا نال؛ الدمثقي، 
اف.رسول إلئ حالتي يي ااذهت I ينول يزيد بن المائب سمعت مال; أوص، 
توضأثم بالبركة، لي ودعا رأمحي قمح وجع، أختي ابن إن اش رسول يا ت فقالت 

زورمثل كتفيه خاتمه؛؛ن إلئ فنظرت ظهره خالف نمت ثم وصونه، من فشربت 
بْأ/طالحجلة.*./ 

١٤٧٠م/—باب ٩١
سانمين^^ناسمحنخل.صواض.سرأ؛رس 

أحمدبن الحسن حدثنا ت ئال المهر، أيوب بن عمر حفص أبو حدتنا —  ١١٨
بنسعيد عن السعودى، عن بكير، بن مك؛ن حدثنا ئال: الماتي، نعيب أبي ابن 

-افه فول في عباس ابن عن حبير، بن ّمد عن - البقال وهوأبوتّعد[ر'أ، - ارزبان 
باق®مزامن ال: ئ، [ ]الأنمياء:U-\ رحمه إلأ وما ؤ ع__زوجل.: 

العروق.الطير والحجلة; •٦(، ٢/٥الس)لها. بيض ااالزرJمالت الترمذي; ابومن نال )١( 
)اأ(سانهلةمن)م(،)ءل(.(. ٦٥اوارى)ا"/• نح انفلر; 

اكرجمة.كافى.مادر الثت. والصواب: اسميا. )ن(: )"ا(فيالآهل، 

ح:في تقدم أصح. \ذقديم فحاويثه يتلعن، نمار كّر مقرئ، صدوق، انممشقيت مار بن هشام إ ونيا •  —
٣٠.

التخرج.في كما الصحيحين في مخرج صحح والحديث 
بابالفضائل، في لم وماأه"آرأ/مأآ(، : الجوةح حام ياب الناتب، في الخاري رواه دمبمه• 

٣٦٤٣بابفيخاماو_زةح: واكرُدىفياداب، (، ١٨٢٣)؛/ ١٢٣٤٥ادو'؛ح: حام ات إنب
منيامن غرب صحيح اح_ن أبومن: نال ا، . حبير.ن»لرقصحاتمينإمماءيل. (: ٦٠)ه/٢١ 

ُباشينللردة، رثت، وابي نرة، بن وجابر دذزةين1باس، ان، الابءن'لدش الوجه•، 
الوحم.عدا من غريب صحح حن حدبث وهدا معد• وأبي احطب، بن وصرو مرجى، 

صعق..اسادء:  ٩١٨

منمدر، ، صعيم، : الأعور الكوفي البقال، معل أبر محولاهم، العبي، الرذيان• بن ممد يه: ف٠ 
([.٢٤]تقريب)صرا١ ة الخام

.٢٥٣ح: في تقدم موته. نبل احتالعل صدوق، اش: عبد بن الرحمنن هوعبل• المردي. و٠ 
منا حديث صاحب وكان يخعلئ، صدوق، الحداء: الرحمنن أبوعبد الحراني، بكيرت بن ك،ن ء٠ 

([.٥٢]تقريب)صى؟ ١ التامعة 
]تقريبعثرة. الحادية من يغرب، ثقة بغداد، نزيل اخرام. ملم أبو ثعتب أبي بن احمد بن لحن ا٠ 

)ص٨ه١([.
وهمزا•• ؛،■••ال—مردى ءن الأزرق طريق من "١( ٦ / ١ برم)٧ مم جريرالبرى ابن رُاْ ذغ٢همده؛ 

٠([ ٦٨٧الثور)U/ ]الدر الدلائل. في والثيتي واتجراني نردؤه وابن حام ابي لأبن ايوطي 









عليهمفدعا وجوهنا، قي قثاروا السلاح، عليهم شابا ثلاون علينا *خرج إذ كيلك، 
اضرسول فقال فأخذناهم، إليهم فقمنا بأبصارهم، - يعاون - الله فأخذهم ه، الني 

فخلناللهإلأ، : فنالوا، أئنأ؟أ أحد م جض وهل أحد؟ عهد في جممم »عل 
١٤٨١■ا/مكذ يطن / عنهم وأيديكم نكم ١^^٠( كم الذي وم ؤ ت - عروجل - اف فانزل ميلهم، 

[.٢٤اكح:] ب< بمترا ننملوذ بما اللن وكان عيهم أظم'كم أن بمد س
المروى،موّن بن هارون حدثنا محال صاعد، بن حذلتاأبومحمد — ١٠٠٤

دالمهلئال! شهاب، ابن عن عقبة، بن مومئ عن خليح، بن محمل حدتنا ئال؛ 
؟ا"ا/ميعني - يعلمون® لا فإنهم لقوم، اغفر رراللهم / ت ه اش رسول، ئاو ت الساعدي سعد ابن 
>،"أ/دأحد®./ يوم 

١٤٨٢^^ ٠٠٩٢
القيامةبعايوم الأنيياء أكم. نسغا أن مادوي 

تئال أبان، بن عمر بن اش عبد حدثنا ت ئال هارون، بن مومئ حيضا  ١١٠٠٥
مالك،بن أس عن فلفل، بن المختار حدثنا محال! سلمان، بن الرحيم عبد حدثنا 

•ع/ع١^١^١١٢ يوم الأساء أكنر )رأنا فمال; - الأنبياء عنده وذكر اف.- دالرمول/ محاوت 

-ص.ا.إ،تاد،: ٠٠٤
]تقريبالتاسعت. من يهم، صدرق، الدني، - الخزاعي أو - الأملص سليمان ابن فلؤح• ين محم،■ يه: ن٠ 

■ ١٦٢■ تقدم/،ح ا)؛أسبم• *الدن١^^• ب• د٠ 
المحيرح;ني دالطراني بيان(، ابن v_ ٢ ٥ ٤ )"ا/  ٩٧٣ح: صب ني خان ابن ب دتحريجه: 

الزواتدزمجمع الصحيحا رحال أرجاله الهتثص: نال ■ ثه • ■ نلح بن محمد عن طرق من أها*هرا"/'آا( 
ندالفي وأحمد t ٣ ٤ ٧^١ الأنبياءح: في البخاري عند عود مابن حديث من شاهد وله . ١( ١ ٧ )ا*/ 

'اآ؛(.را/«خ'ا،
حس.إمئادأت - ١ ٠ ٠ ٠ 

([٥٢٣)]تقريب . الخامة من ل٠آرهاما صدوق، -حرت، بن عمرو مولن ؛ ٠٠٣١٤س اءءاد ' ب٠ 
.٥٤ت نيح تقدم ■ ننتع نته ددق' ص ابان؛ ين ٌر ين مدالله ل٠ 
منله-طش، ثئ، ^١^، اعانى.اواّاني.ا؛وئيالأماروزي، الرءٍمبندان: ب٠ 

.٣([ ٠ ٦ وتهذيب)ا*/ ، ( ٥١٠ )صؤرأ تمريب • الثامنة صغار 
(.١٨٨)ا/ ١٩٦.«ح: . ينفع. •أنا١ولاJاص نرلالتيهإ: باب: الإيمان، في لم ماخرجه ىءر؛بمبمت 

ض:٦١٨/٢•٦•٢ر(،وا؛نسمبمةفياكوحدح:٤٣٦/١١)١١٦٩Vح:
وابن;ترتبا؛نيالأن(، \ UiT(r\/\tوا؛وءواة)ا/بم-ا(، النهوان(، 

به.. ئلعل. المحارين عن طرق من جبهم (■' ٨٥٧-٨٥٥)^/ ٨٩١-٨٨٠مند'فيالإهانح؛ 





نختل.ع جاء ، ١١]^[_: هول واحدة، حية اكاس بمطم رالمل، اللل ئل اشامة 
.ماثرالأوٍاء؟ا(( جاء*ع أك؛رمما ص أس 

ي_اب
بها٠ وجل عر ■ اش خْثم التي اس.ؤ رسول أسماء عدد ذكر 

بنسليمان حدثنا ت ئال ، ائكشى الله عبد ين إبراهيم مسلم أبو  ٠١٠١٠
آيبن شاصم حسدذا دسالت ، عئ1ش ين بكر أبو "^؛^1 دالت ، الثاذكونى داود 

وأناأحند، وأنا نحند، ررأنا اش.: رسول مال ئال: حديثة، عن زر، عن النجود، 
.وأنااؤللاحم، لص وأنا ارجمة، لص 

I ٤٨٦م/ بن أحمد حدثنا محال; اتلخن، شعيب بن حامد أبوالتاس و؛ئوتظ — ١ ٠ ١ ١ / 
عنزر، عن عاصم، عن يحدث، عثاش بن بكر أبا محمعت، دالت ءمرلآآ،الوععي، 

ا))أنيقول; معته قالديتة، سكالئ، قي اللمى ٌع أىثي(لما كنت • نال حذيفة، 
القفي،وأنا اللحمة، نص وأنا ة، اكوبنص وأنا الرحمة، نص وأنا أحندرأ،، وأنا نحمد، 

»ءص«.)آ(في)م(،)ط(: ،لأأ. ).((: )ا(فيالأءل،)ن(، 
)أ(َاقط.ن)ًل(.)■؟(ساممس)م(،)ط(. 

جدا.صعق إصتادْت - ١ ٠ ١ ٠ 
،'يمانيقول أيي سمعسش ت حام أبي ابن تال إ الّئري أيوب أبو ااداذكوني٠ داود ين ''يمان • يه ت٠ 

والتعديلالخرح ت في ]ترجمته ■ عنه يحدث ولم حديثه، وترك ■ الحديث* متروك ا بشيء ليس اكاذكوني 
وردلجثاساندئضانىسث([.وتد ٢٧٩

اكار-راكميج■
.٥ ت نيح تقدم • حفظه ماء تمر لما أقه إلا • عائد ثقة، عءاس• بن يكر آيو ر٠ 
•٥ ت فىح تقدم • وغترصا والعجلي أحمد وققه أهام، له صدوق، بهدلة؛ هوابن النجود؛ أبي بن عاصم و٠ 

اإلمد)ه/ه-أ(،في واحمد )\\إلأ0أه  ١١٧٣٨احرجهاينربفياسمح: تخريجه: 
١٦٣ ٥ صحيح4ح: في حبان وابن ، الألباني( وحسنه ٩ ١ مزه  ٣١٦الشمائل)الختمرح: في والترمذي 

دارىافيءسعهموسص/ةمآ(;
غيرالصحح رحال أحمد ورجال والزار، أحمد أرواه الهبمي؛ نال • به • • عاصم عن طرق من جبهم 

•فىح ياي مطعم، حببربن حدث مجن شاهد له والحدث حفظ*. سوء وفته ا وهوثقة بهدلة بن عاصم 
١٠١٢.

اا»ا-امئادء:حسن.
وبقية* ٥ • ٠يح تقدم - ومرهما والُجلي أحمد ومه ا أوهام له ا صدوق اتجودت ايي بن عاصم يه: ف٠ 

ثقات.رحاله 

■]تقرب)ص'آح([ • العاته؛ من ثقة، الخلاب، جعفر ابو جهم، ين حفص ابن الوكنص؛ ءم ين جمد أ٠ 
السابق.الحديث في تقدم تخريجه: 



.الحافرH وأنا 

حسو مجيب ين ملمة حدقتا ٠ قال ، داود أيى بن يكر أبو و^^دمخا  ١١٠١٢
محمدعن الزهري، عن أ-حبرثامهمر، قاوت ارزاق، عبد حدثنا محالا! أصرم، ابن 

أسماء:لي ررإن 1/ يقول اض.5 رسول/ سمعت، مال؛ أيه، عن مهلعم، ين جبير اين ا/ن  ٨٠
الذيالخاشر، وأنا الكمر، بي وجل. عز - ممحوالله الذي االا■ءي، وأنا أحند، وأنا نحمد، أنا ١  ٤٨٧م

.الخاف(،وأنا قدم، على الناس نحتر 
يى.يعدم لمي الذي محال! دمالا،العاءب؟ للزهري! هلت، معمر! قال 

Iمحال الوامطي، الحميد عبد ين محمد ين اض عبد أبوبكر وحذكثا  ١١٠١٣
ينمحمد عن الزهري، عن عيينة، بن سميان حدثنا ئال! المقري، ابن / حدثنا ااا'آ/م 

وأنانحني، أنا أسماء: لي ررإن اض.: رسول محال محال! أيه، عن مطعم، ين جبير 
وأناالكفر، بي ءأملآ، الذي ا،لاحي: وأنا قيض، على الناس الذي؛حشر الحافرت وأنا أحنى، 

.ر؛ياامده يس الذي الخانيإ: 

محال!سمان، ين يعقوب حدثنا دال! ، داود أبى بن أ؛وبكر حسيسا  ١١٠١٤
حدتني/ ئال؛ مسعد، ين اشث، أحبرثا ! نالوابكير، وابن ًالح دأبو آدم حدذا  ١٤٨٨م/

».حاالكم«.)آ(فى)م(،)ط(:اان1«. :ا(فى)م(:

صمح.إمحتاده: - ١ ٠ ١ ٢ 
(،٦٤١ّآ)ا"/ ٥٣٢ت جهح الله رمول، اء اّقي حاء ما ت باب النائب، في البخاري أحرجه ت تخريجه 

(،٨٤(،واسJنىسنْر٤/•٨، ١٨T٨/٤)٤٢٣ْفىاسان٠هح:باب: 
:الغيأسا، ني حاء ما باب: الأدب،)آ/ْآأ(،واكر،اوىُي  ٢٧٧٨م،تح: رالداوهي 

.٢٨٤ (i(\ro/o  ؛٠.. ه٤(،ن>لءنالزءرى. ٧/١١) ١١٧٣٧اسحح: في شبة وابنأبي
صحح. ١٠ ١٣

■ ٣٨ح: ني تندم • العاشرة من ثقة، الكي، أبويعن يزيد، بن اف مد بن هومحمد امك،ت ابن و٠ 
ا؛ق.الالخديث، في تقدم تخريجه؛ 

حن.سإمحاقادءت  ١٠١٤
يناش عبد وهر; صالح، أبو إلا ثقات رجاله رقية . ٤  ٢٣؛ ٠^،^ تقدم ٠ صدوق علاوث اض بن ممد ته ن• 

مقررنا.ورد آئه إلا ، ٤ * ح في تقدم ■ الغلط كثير صدوق، - الليث كاتب - صالح 
(.١٣٩٤رص ]تقريب الرابعة. من ثقة، الصري، محمد أمحو التجيص، ءسلمت بن مة ع٠ 
شنمه -ندء، إلن يب وند المري، مرلاهم، الخروم، بجر بن تمداش بن مويمن بمحر؛ ين ا٠ 

ه([.رص٢٩ ]تقريب مالك. مجن مماعه في ئكلموا وتد اللتث، 
١٠ ٥ رح؛ تقدم ٠ عابد ممة، ت إتاس ر ابن  ٠٢٠دم؛ ا٠ 







عشراسنى 
ح





؛م٣٩نستعين ؤيم ارحير، الرحس سراللام 

؛اب ٠٩٤
اس.رسول خلق صمت ذكر 

بهامالي اس حث التي اتجميلت وأخلاقم 
علي،بن نمر حدثنا ت ئال المطور، نشا بن ناسم بكر أبو حذاتتا — ١ * ١ ٦ 

بنيوسف عن ، حالي بن حالي حدثنا مال؛ ، ٢١الحدازلمس بن نوح أحبريا ت ثال 
لناانعت، الومنين، أمير يا ت ذقال، محقه. - طالب، أبي بن سال رجلا ®أن • مازن 

٩٤م/مع حاء إذا الربعة، / ونوق هلرلأ، ليس؛الدام، كان ت نال لنا، صمه المي.، 
هدب،أبلج، أغر امة، الهمحخم ، ٢ الوصحر ثديي آبيفس غمرهم، القوم 

كأنصجسث، في ينحدرأ؛، كأثما مثئ؛_aL^ إذا والقدمين، ١^٥،^، شئن الأثمار، 
.مثله بعده ولا نله أر لم اللولو، وجهه في اإعرف، 
 Y ١ * ١ I - شيبة،أبى بن أبوبكر حدثنا نال البلص، شعيب بن حامد ؤحذتنا

اواض.)أ(االوصح«;رالخرانى•. )ا(فى)ط(;
راتحالر«.)أ(فى)م(،)ط(:)'ا(نى)ط(:»اسب«. 

.معيق إمتادءث ء ١ ٠ ١ ٦ 
٧٠١٠١١١انظر المرى. الأزلي نوح احو نٍس بن حالي ولعله رحمة،  ٧٠١٠له انم، لم حاك: بن حاك ِه: ز٠ 

5ان»إن الراش: ابن نال بابهالأولكن ومننا.رمرف ، ٢(  ٥٣رنم الضة)>_UV وتحجل ، ٢( ه ١ / )١ 
يذمللم • الخاري رآ/ا'إآ(،ورجمد رالصدل ابرح ممن ابن دك بمجهول، نلتس محس بن حالي *و 

ذلاعاشفرْس'ه(.انظر: فهجرحا•■ 
اسنه»وأل الثادة. من ثقة، مازن، بن مريوصف وينال: المرى، مولاهم، ابمم: معد بن ومغا ي٠ 

والجرح، ٤( ١ ٢ / ١ )١ والتهذيب (، ٦١١]التغريب،)ص واحد. غير يتهما وجمع • حام ابي وابن البخاري 
([.٦٣٤والقاتر٧/ (، ٣٧٤والتار؛خالك_ر)م/ (، ٢٣•والعدل)؟/ 

.٤١٩زح:تقدم بالتيع. رثي صدوق، يس: بن مح و٠ 
عليعن عقل، ين معيل بن افه عبد عثه رواه كما الحنفية بن محّمل■ يكون أن يحثمل يفمحم: تحلي الماثل و٠ 

للبيهقيالبوة ودلال (، ١٠١، )٩٨احمد ومحسني صعد)ا/اا((، ابن طبقا*ته في كما طالب آبي بن 
وعند(، ٢٠٢/والبيهقي)ا آيضآ)ا/أا((إ الطمات كّافي علي، مهربن يكون أن بيحتل ■ ٢( ١ ٢ / )١ 

اعلم.]انئلر)ا/'اا(اواش ٠ الأنصار٠ من رحل  ٧٠٠رواية: صعدأيضاني ابن 
طريقمن وأحرجه به. ■ علي. نمربن طريق  ٧٢•١( ٠ ١ / احمد)١ بن عبدأف احرحه الحديث، لغربمه: 

من٢( ه ٢ / واليهقي)١ ، ٤( ١ ١ / )١ صعد ابن واحرحه ■ به ■ • نرح حدثتا إ قال المدمي، بكر أبي ين محمل 
ّبه ٠ أحبرنانوح. قال: ؤ منصور بن صعيد طريق 

.م،ّبا.ا.إ،ااد،:
ح:=في تقدم ١ بالكوفة القضاء ولي يعدما حفظه تحئ كيرا، يخش صدوق، الله: بم بن شريك يه: ف٠ 



بنحبير بن نافع عن عمير، بن اللك عبد عن اض، عبد بن شريك حدثنا I يال 
أبيضالهامة، عقلتم راكان ت نقال المي./ وصفا أنه - قلقي - علي عن مطعم، ا'حا/ن 

كثيرالربة، طويل الكفين، / شئن الكرايئس صخم اللحية، عظيم بحمرة، مشربا  ١٤٩٥م/
نمير،ولا ؤلويل لا ، ب، صثمن يتحدر كأنما مشيته، نى ذتكفأ رحله، الرأس شعر 

.بعدْااولا نله مثاله أر لم 
 A مال المطرز، زكريا بن ناسم وح__شتتا ء ١ ٠ ١ I الدورشيعقوب حدثنا

إسحاق،أبي عن سمان، عن الماح، بن / و؛ع حدثنا محالات حنادة، بن وسلمل١، ؛ط ٤٦٤
حلهفي ه، اممه رسول ص أحن لمه ذي ص رأيت ما عازب؛ بن الراء محال ت محال 

بالهلويلولا يالمصر لن التكب^ن، ما؛،ن بعد ه، منكبمصبمربا محعر له ، حمراء 

It الأغائعبد حدثنا محال! المهر، أيوب بن عمر حفص — ١٠١١/  ١٤٩٦
-َ ء

الم«.اّ)ا(في)ن(،)ط(:

ذلك.نيتقوئ التخرج في كما توح ند لكته • ١ ٤ "٧ 
.٢٧٢فيح; تقدم • دلس وريا حفظه، تغير نقته، ثقة، صيرت بن ائلك عد و٠ 

بترساين٢١٧-٢١٦/١٤)٦٣١١واينثانخ:تخريجه: 
حدثنات نال عام امرئين س'رتق ١( ٣ ٤ / ورئاءأجمد)١ • يه • • نية ايي يكرابن أيي طريق س ييان؛ 

•الثي ش جاء ُا باب• التائب، ني رالترمذي (، ١٢٧-ا/٦٩أحمد) ورواه به. . ث-ريلثؤ.
ir-U  تدركالض والحاكم ، ٤( ١ ١ / ١ > الءوئا-ت، ني عد ّوابن ، صمح، احن وتال: ٥(  ٩٨)ْ/ *١

الدلائلفي والبيهقي ، الدهي، ووافقه الألفاظ، بهندء يخرجاه الإسادولم اصحيح )آ/آ*أ(وقالت 
طريقس أحمد بن اض يذ ودوام ؛٠. . • نافع ■_ هرهن بن اش همد ص طرقا س جمعهم )ا/حا"آ-هأآ(: 

(١١٧/١;ه).ءننlزع.الكي، اف بر -بمرا/ا"اا(،وءز،أ؛ي، ،ءز،'ا؛ع-صمد أو ميد ين ض اب 
دمرهم-

صحح.إمغادْت - ١٠
]تقريبالعائ—رة. من حالف، ربما ثقة، الكوفي، أبوالس-اتب السّواتره، ملم ابن جغادةت بمن ملم و٠ 

اللباس،ني، والترمذي، (، ١٨١٨/٤)٢٢١الم،.ح:٧^صفة هم، • باب الغضاتلر' هم، لم مرواء تخريجه؛ 
كلأهمامن>يقوكعص>؛/هاآ(:  ١٧٢٤: لترحالح الأحمر همياكرب، القفة م، جا، ما باب: 

فيلم وم(، ٢٠ ١٨)•ا/ ٥٨٤٨الأحمرح! الثوب، 1 ياب، الياس هم، الخاري ورواءمختصرا• به ■ • ّميان 
والمائي، ٤٠٧٢وأبرداودم،الاو-اصح: (، ١٨١٨/٤)٧٢٢^١■نيءف4اويهح: بامب: الفضائل 

 M(١٨١٢ ،) :؛٠.. هوْ-آ>آ'؟اا(ُن>3،ءنا؛يإّحاذا. وا؛نص
صحح.إمئادء؛ - ١٠
التخرج.فيه كما كثيرة. متابعايت، له لكن، .  ١١٢٨ح؛ هم، تقدم ■ به بآم، لا جماد؛ م، الأعلى با يه؛ ف٠ 

=وابنّعدشالطشات،)ا/مآا؛(، (، ٢٦٧، ٢٥٨، ٢٠• •١، تدْرم١/٧احمدم،،لخ-ريجه: 



مالك،بن أثس عن حميد، عن اكم_رينطيمان، طذايال! اوصع، حماد ابن 
وأحنا، وجهالاس وأحس نوامآ، الناس أحن اض. رمول راكان I ثاو 

ممكة- قط رائحة ثمت ما كما، الناس وألن ، ، ١ ريحال الناس وأطيب لونا، الناس 
ليسربعة، وكان كفه، من ألئن حريرة ولا حزة مسست ولا منه، أطيب - عنبرة ولا 

.يتكفأ؛•I ئال أظنه، منئ، إذا البط، ولا الحعد ولا بالقصير، ولا بالطويل 
؛ ٩٧م/ حدثنا نال;/ التاجر، زياد بن يومف بن هارون أبوأحمد حئآتنا — ١ ٠ ٢ ٠ 

ءراتحة•.)١(ني)م(،)ط(؛ 

•)؛/'آ'آآآ(س>قءنحمد•  ١٧٠٤النعرح; راتخاذ الحمة ني جاء U باب: =راكردىفيالاواس، 
أحمدوأحرجه • حميدا؛ حديث من الوجه هندا من غريب صحح حديث أنس احديث ت الترمذي تال , يه 

به.. • أس عن طرق من ابن؛يان، بترتيب ٢  ٩٨)؛ا/  ٦٣٨٧^^٠^ ٠٠ش "مان وابن (، ١٣٥)م 
*ا.إءسادء:

نيحام أبي وابن ه(ا  ٠٣، ٥ ٠ ١ )ه/ الثقات في حيان ابن ذكره الخزاعي. حالي ابن بن"مءشت هشام ت ب ٠ 
ولاتعديلا.جرحا نته يذكر ولم ( ٥٣والتعديل)٩/ ابرح 

تعديلا.ولا جرحا فيه يذكر ولم ،  ٤٣٣المجتر)U/ في الخاري ذكره مهدي• بن ء*ءرن و٠ 
للمورعة دأبر أبي عنه روظ حام؛ أبي ابن عنه تال أبوالماصم، كشته الخزاعي، الكمي حري- بن مكرم و٠ 

•٢(  ٠٧الثقات)٩/ قي حبان ابن وذكرْ . ولاتعديلا جرحا ئيه يذكر 
اكانونال! الهلقات، ني معد ابن ذكرْ مش. - أيه ص ُلبمأيروى ينزل كان ■مش؛ ين عشام بن زام ح٠ 

فيحبان ابن وذكره الماJقاا. محك ءشخ فقال ى ايي صالت ت حام آيي ابن ومحال ٠ ٠ الحديث محليل ثقة 
والثقات(، ٢٩٨)"T/واكعديل والحرح ، ( ١ ١ ٦ )■T/ الكير واكاييخ ، ( ٤  ٩٦)>،/ اليمان ]انقلر س. 

(sUiUh

(،٤٨)(/الكر ني والطراني ، الأمي( وراش وصححه "١ - ٩ )T/ التيرك محي الحاكم احرحه تخريجه؛ 
وافنوىنيشرحاتح:واب؛يفىاكلأرزما)ل/\لأآ(، وايرفمنياللأتل)أ/آمأ؛(، 

(_^UUU)؛/ ١٤٣٧.١٤٣٤اثادساتح; 
نتدركالمحي والحاكم ، ( ٠٢٣ / اللتات)١ ني سعد ابن واحرحه جيء. ص ابنه صن هشام بن رام حص 

الضوابن ثامن ابن وأحرجه • نحوء به • • الخزاهم، مب ابج، ص المساح، بن الحر  ijij^من ١( ١ )"آ/ 
نيالحاكم نال . ٤( ٤ ٦ / ا لل—وطي) الكرئ والخمالص ، ( ٥٨)>،/ الزوائد مجمع ني كما متدء، وابن 

قمتها:بدلائل؛ رواته وصدقا صحته علن ؤي—تدل يخرجاء، ولم الإصناد صحيح حديث )هت-ل.ا تيرك؛ ال
وجبهعلن الحدث سامحوا الأين ا0 وهنها؛ • ءدد ذوات صحيحة أخار متتواترني بالخيمت؛ين المعض. نزول 
عنأحدوءلفظابعدلغظ. ودو والضان، والزيادة الحدت بوضع لأيتهمون الدين الاعاريب مجن الختمتض أهل 
ومنولا إرصال لا جدء عن والأب أيه عن الولأ أحذ بالتي، كالأحذ امانيد له أل رهنها؛ ممد• وأم ممد أبي 
رويناهالأين الإمتاد فاتا عنه. ولاء أحده كما محبع. أبي عن أحدء الخعي الصباح بن الحر أل وهنها؛ • الرواة في 

 **،r—نيءاارنا ومحي الأعاربة، سمرب ء-ال صعح إسناد فانه - الولف إمتاد وعر الممبًءن- ءن الجت ؛
الأبقاينكم كلام ذكر يعد اتخلص ني الاهي لأل ([. ١ ٠ )م تدرك ]الالماح. بن الحن حديث 

والقمهالصحح،. ثرط علن ثيء الطرق، عنده ني ما •محلت؛ الحاكم؛ سانها التي الْلرق، إلن والإثارة 
في=كما ماكر، وابن ي.م(، )Y/ الأنف الروض ني واليهلي (، ١ • • ترة)آ/ الفي هشام ابن ذكرها 



بهذاندثا القاسم. 1بي مكرم: ويكئ الأزد، إلن نسته الهدى بن محرز بن مكرم 
حبيسبن هنام بن حزام عن أبي، حدس ت مكرم ئال قديد، سوق في الحديث 

زعنأبيه، عن المحدث حزام - المنح يوم البهلحاء قتيل افه. رمول احب ص
أن- معبد أم كنيتها حالدالتي بنت أحوعاتكة وهو حالي بن حييش ا، د0ءأ ح

وأبوبكرهو المدينة إلث مهاجرا منها حرج ت مكة من أحرج حنن حرج اش. رسول 
مرواالأريشل، بن افه عد الئثي ودللمهما ضرة، بن عامر بكر أبي ومولن قي، حم- 

عندهايصيبوا ذ-لم منها؟ لينتروْ وكرأ لحما مالوها الخزاعية، معبد أم حيمتي علمن 
فيشاة إلئ ء اممه رمول مفلر مرملينرآ،شنرى، القوم / وكان شيئآمجزذلك، 

الغنم/عن الجهد حلفها شاة ت ئالت معبد؟ أم يا الشاة  sJlLما،،I فقال الخيمة، كر هآإ/ط 
أحلها؟أزرن لي أ-اذنين ئال: ذك، من أجهد هي ماك؟ هلبهامنلن؟ ئال: 

الله.،رمول بها فدعا فاحلبها، لثنآ بها رأيت إن نعم؛ وأمي أتت بابي ت ئالت 
/عاليه، فتفاحت شاتها، في لها ودعا عزوجل، الله وسمئ صرعها، بيده قمح ١ t ٩ ٩ م/ 

،البهاء علاه حتن ثجا ذٍه فحلب الرهند، يربصلْ، بإناء ودعا واجترت، ودرت، 
ثمآخرهم.، شرب رووا،نم حنن أصحابه وسقن رؤيت، حنن سناها ثم 

وبايحهاعندها، غادره ثم الإناء، ملأ >شلَا، بدء بعد ثانيارآ، فيه حلب ثم أراصوا، 
أعنزأعجافا،وق يأبومعبد زوجها جاء أن لبشتا ما فقل عنها، وارتحلوا 

وقال!عجب، اللمن معبد أبو رأئ فلما قليل محهى/ صحئ، هزلأ،  ٢٨١ثتاركناح/ع 

حانابن ثمان في يما مرافق رالشت . حس،ش،ا عن حده ُلعن •' )ط، دقي • رزا ، الأصل من ساتطة ( ١ ر 
.الصدرأ تنمس . الصحابة من حماعة حييش ين هشام أدرك وتد (، ٢٠٧)ا*/ 
([.٢٦٥لالهاية)آ/ بارمل. لصقوا كأنهم وأصاهمنارمل، زادهم، مد )أ(أيت 

٠([ ٤ ٠ ٧ رآ/ ]النهاية . والحدب القحط وص المنة، اصابنهم • ُجديين * أي ؛ امتنء •' )ط( في )٣( 
.)ط( من مالطة ( ٤ ) . الشتاء في داحالن ت يريد ؛ أر مشتثن ا؛؛ ت المح بقية وش 
وأقاميه لصق إذا يربض الكاف في ربض من • الأرض علئ وبمدوا يناموا حتن ويثئلهم يرويهم )ه،آيت 

.)ط( من ماقطة )٧( . الئاتية٠ ت )ط( )م(، في )٦( ٠ ([  ١٨٤)آ/ لاJهاية . له ملازما 
.عجف أر ابهناء من المشي رداءة ؛ ونيل القش، المر ت والماوك . اايتساوكنه ت )ط( في )٨( 

■ارخفي والذمي ، ( ٧٩٧. ٧٩٦)م الأتعاب في الر مل وابن (، ٣٢٦)ا/ دمشق •اريخ ءتهذب 
)م/"وا.ابماوتال:وسامنهورةمويةس>ق

والرشادالهدئ صل قي والصالخي (، ٢٨١)a/الإصابة قي حجر ابن والحافظ ، بعضا( بعمها يشد 
وغيرهم.( ديوانه)آم/٩٨ني وهي شعرا ثابت بن حان ومجلها (، ٣٤٦)م/ 



البيت؟ني حلوبة ولا ، ٢١حالرءازب والثاة معبد، أم يا اللن هتذا لك أين من 
،٠٨٨٧سلي ئاو: كذا/وكدا، حاله من ارك، مبإلأأنهمبمارحل لأوافه، قاك: 

٠١ • • م/ لم الخلق،حن الوجه، / أبلج الوصاءة، ظنخو رجلا رأيت ت يالت، معبد، أم يا 
أسفارهوفي لعج، عينته في نيم، وميم ص_نالةلى، به يزر ولم ،  ٢٢نحلهلتعبه 

إنأثرن، أزج إتلأث، لحيته وفي نبع، عنقه وفي صحل، صوته وفي، ، ٢٤عطفآر 
وأحلاهبعيد، من الناس أجمل ، البهاء وعلاه سما تكالم ؤإن الوقار، فعليه صمت 

ْا"آ/محرزاُت، / منطقه كان لاثزرولاهدرأْ،، يصل، حلوالنطق، نرب، من وأحنه 
بنغصن قمر، من صن تقتحمه ولا طول، من باتن لا ربعة، يتحدرن، نظم 

نالإن، يحفونهلا'ا، رفقاء له قدرأ، ئهم واحمنظرأ، الثلاثة فهوأنضر غصتن، 
ولاابم علا محنودرص، محفود أمره، إلئ تبادروا أمر ؤإن لقوله، أنمتوا 
ثتدرى

ممكة،/ يكر ما أمره من لما ذكر الذي فريش، صاحس، هووافه I أبومعبد قال 
صوترصبح فا مبيلأ، ذللث، إلئ وجدت إن ولأفعلن، أصحبه، أن هممت ولقد 

يقول;وهو صاحبه؟ من يدرون ولا يسمعونه عاليا، ممكة 

ملْاس أم بي < حلا١٩رفض /جزك،اسربًاواستيخزالهِ 
١ ١،نحئدل• رفق أسى نقدفازمن به است ذبال4ى،  ١٠٧ ٠٠

الصنف.نقل من الغريبة الكلمات تسير وصاني • حائل® ءاوالشاة ؛ يي)ط■( )١( 
»اثجااة،.وفي)ط(: انحلهء. رفي)م(: لالهاية)ه/لأآ([. دتةوم١ل. )آ(أي: 
بالقاف.وروى . ( ٣٢]النهاية)ّآ/البدن. قي والحول الدية وراضا؛ • الرأص صغر أّآ،ر• 

تخ.ولا ساحل ليس ت أي الخاصرة؛ والمقلة؛ 
.([ ٣٧٣]النهاية)٢! ٠ الهملة يالض ؤيروئ ٠ يتعطف نم الأجفان صعر انيطول هو؛ )٤( 

اريحفونده،ا.)٦(في)ط(: ءهزر®• )ه(في)ط(ت 
فيويرعون ريعفلمرنه اصحابه يخدمه الذي والمحمود؛ محشودمحمود،. ٠ ؛ )ءل( ، في)م( )٧( 

4jL^J]،. إليه ؤيجتمعرن يخدمرته، أصحابه آن .٠ أي ؛ والمحشود ، ( ٤ ٠ ٦ / ١ ) ]النهاية • ٠لاعته 
)\/سىآ.

الهاية)مه7؛(.لك؛رس.٠والديلأفاىJةفىكلأ٠ه؛ والممد: )ح(عندالطرشوشرْءثد•. 
الغريب.سمر حقا لا تأتي ا معتد ومعنن؛ 

الهار.وهومتصف الملولة: وهي: الروايات. بعض ز كذلك وهي اقالار. فوتها: الأصل ني ،  ٩١
؛البنت نيادة )حل( ، )م( في ( ١٠)

محمدريق اسى من معد فا ه ببالجروارتحلا نزلا صا 



ًجمبم—ًً
بههمكم الله نوى ما لممي، فنا 

ابمم'لنمقام كعب ض بم؛ 
ؤإنالهاا شاتهعن أخنكم مقوا 

فتحلنتخالل بشاة اما لع

لديهازنآ ادرما فغ

كتاباممر1اوة

ومولد، جازي١١لا لعال من 

بمرصندا،لمؤ>تتي عدما ومف

تشهدالشاة نالوا إن نإلكم 
مزبدالشاة صريحارآ،ؤنرة عاليها 

موديدرئم ممنم مددُما 
بهتفالثني. ّاعر إ-محفةالأا الأنصاري ثابت بن حنان سمع فلما I يال 
وهويقول;الهاتف يجاوب ، ثببل الهاتف، 

ويغتديإبهم بموي س ولدس بتح( صهم ذال نوم ■ءاب ف•' 
lo.T/rريءنفومسفسوبيم/

ربهمالضلالة د بعيه ندامم 
ننئهوانوم ضلال سنوي ونل 

شربأهل عيي مظه ئزلت، د' وف

خركعالناس برى لا ا ميرى يم 
jb ،انبعاله منيوم م ال ن—

جدهصث_ن_ادة بكر ١^١ هن لن

اتهم'قننمام كعب بمي نهن 

مجادبمود وم نعر وخو 
يرشدالص ينح من وأنشدهم، 

مهندكل به هادِ اقهم عن
باسندعليهم -ظت،' ندى ركاب 

جدمكل الله،ي وظوكتاب 
القدنحى أوني اليوم في قمتدبمها 

نننداش ينعي من بمخنشه 
بنرمدرآ،للمؤمن ومقيلها 

عنالغائب و)العازب(; يرويهم، )يربصالرههل(: نولها: مض تالمكرم: 
وتوله:فحل، يقربها ولم لثن، بها ولس حول لها مند التي و)الخيال(: أهله، 

-٠^١^٠ ت الروايات بمص *ي ، ١ ل 
القمع.أصل ورالضرة•: الخاضلميخلط، اللبن •الصرح،; )٢( 

•رحمهاق،.)أ(فىالأصل: •كحالب،. )ط(: )•ا(فى)م(، 
والأخذنيا،بما الابتداء وم ستثس_،اهما، امح،ائتيا؛يجوابه، ■ دالعنن ■ •اث-،، )ه(تيرط(؛ 

نمه.وحملق الشعر ني اخذ أي: ١ بالنون •نشبا، يئروكا؛ • الشعر ني النماء تشب من وليس 

وأمامشيم الأخير; أمام فكتم، الهامش ني تداركه ثم • فله الذي علن اليت، هلذا ندم الأمل *ي ، ٦١
بما،.مض •الشاة فى)ط( )٧( • عوخر ■' الأخر 



J»/t"VVالمبيح،/ I و)الوسيم( المحس، هواللون .' و)الصعل( أراحوا، أراصوا(؛ )تم 
١٠*ا/٢•و)الطع(ت وصلأمل٢،، الصوت / صحة و)الصحل(ت الصفر١،، و)الميم(: 

و)الآةرن(تطويلالخ__احمين، و)أزج(ل"ا،ت الغلظ، 1وة(ت و)الكثطولالعنق، 
كثرة.بالكلام يهدر الذي ت و)الهدر( القاليل، ت و)الزر( الحاحبين، شعر التجمع 

بنيحين حدش I مال مكرم، حدثنا ت مال أيضا، أبوأجمد ؤحمدتظ — ١ *  ٢١
،اض رمول لخرج ممكة، الهاتف، هتما لما يحيئ مال الكمي، ثم الخزاعي قرة 
أنفلما فاستسقفلوا، ، الهاتف، بهتف، انتبه إلا المثرين، بيوت من بيتا يبق لم 

نعمت مالوا البارحة؟ كان ما سمعتم لبعفى بعضهم مال ثم اجتمعوا، أصبحوا 
ححا/نحبناتاتيكم من الشام، / محلريق علن صاحبكم حمج لكم ذْدبان ■ ثالواممعنا، 

علميكميمتعين أن ئبل من ئردوْ اطلبوهر؛ا، بقديد، محبي أم حيمتئ علئ الترة 
ا'ا'آ/ماض طو_ارسول مخرجمتاش ضخمة، حيل من فجمعواسرية/ العربج، ؛كلبان 
اشرسول عن قالوها إسلامها، وحن لمتا أّوند معبد، بأم نزلوا حتن .، 
بهسمعت، ما أمر عن مالتموني إثكم • وئالتإ وتعاجمتإ متهم عليه اثقفتا ف، 
رحلاأن تخبروني ه. اض رسول من إلا تسمعه فلم صادقة وهي هنذا- عامي ثل 

في،لآٌبحز، عك، تتصرفوا لم كن منكم، لاستوحش إز،لْ، التاء؟ في مما يخوكم 
افولوئضئ توحهرَاا، افه. رسول منل٦ا تعلموا ولم فانصرفوا، علمتكم،/ ^٠۶؛، 
١ه • t م/ لأنها وذللثؤ اش.، رسول محني ت لقالتج حلثلث،؟ من الشاة ألوا يأن الكرم 

فكتمتهم.معبد أم وسألوا الشاة، مأّاءلةلبن عليهم الكرم الله فعمئ ماهية، ححلمتا 
كتابطفي ص(بز ابن الهديث، بهشدا -ثدقأ ويد الله: رجمه - النتن ين مختل هال، 

•الموة دلائل بابا قمح، مختمرة طرقلاّ، من وغيره مكرم عن الموة، للأم( 
منعأ قأخذ منه مرصم كل كأن • كله جمل ؛ آتم( الوجه؛ مقم ودجل الحس، • امة• *الق( ١ل 

([.٦٣لالهاة)إ/الحمال.
»l^«.)م(فى)ط(: ]اكهايه)م/ما([. وألايكوزحادالمرن. هوي، )آآ(ومل; 

•ءن«7)أ(»ي)ط(: •واشإني«. )ه(في)م(،)ط(: »فاطلوْ•. )أ(في)م(،)ط(: 
»_>_«.)ط(: )ا<(فىرم(، •؛تركوا•• )بنفى)ط(نطدة: •بوجه•. )ط(•■ )٧(؛،،)،((، 

.اساد٠;١٠٢١

٠السابق الحديث، قي تقدم هكرم. • يه ف٠ 
رجمة.علن له آنف لم الكمي. اخزاعي رة ي"ءءام، د٠ 



——£تيص؛ث

أمحديث غريب في وءيرْ أبوعبيد تكلم وند الله: رحمه - الحسن ين نحمد هال، 
ومعرفة./علما فيه الناظر يزيد حن فإنه أذكره، فأنا معبد، د ،/  ٦٨

نفدقد مرملن  ٢١يعنيرت •شتنن( م*ل؛ذ، اكرم )وكان اخديث؛ أول، م قفوله 
زادهم.

الحدبفيه بكون الذي وهوالونت، ، الشتاء في داJبين يعنني؛ ت)مغتمح،( ونوله 
•الأعراب علئ، الأم وصتق 

للحلب.رجليها ؛ juما فتحت يعني; علته( الشاة؛)،تماجن م وقوله 
والرهطفيربضوا' يثقلرا حنن يرويهم، • أي الرهط(؛ يربم، ؛إناء /وقوله•)دعا•١ْ م/ْ 

الحشرة.إلئ الثلاثة من ما 

منؤو\ذزو\ و'جل: عز النه ئاو الميلان. الثج: تجا(:  ١٠٠)فحلما،وقوله: 
ميالا.أي: ؛ [ ١ ٤ النا:ت ه فجاجا ماء الممرات 

رغوته!وبيص وهو ، اللغ، بهاء الإناء علا يريد ت ، الأهاء(ل علاه )حك، ونوله• 
ملاه.أنه 

•بالري يقعوا حمح، رووا، حتن يعني؛ أراضوا، حى أصحابه )فقم، وقوله: 
ولامنفحة فيهن فليس الهزال، عمهن قد يعني؛ هزلأ( الأعنز؛)بمفاركت، في وقوله 

حظلْ،.منهم واحدة لكل قمار اشتركنل؛ا، أنهن الاشتراك من وهو ، طرق، ذات 
ويقالبعد، إذ ت عنا عزب ينال الرعئ، ش ,بد • أي ؛ عازب( )والياء وقوله: 

عزب.انفرد؛ إذا للشيء 
رارأيت،فقالت: / لي، صبيه لها ئال لما معبد أبي لزوجها البي،. وصنت ثم 

صعله،يه تزر ولم نحلة، تعبه لم الخلق، حن الوجه، أبلج الوصاءة، ظاهر رجلا 
عنقهوفي صحل، صوته وفي غطفا، أنفاره وفي لعج، عينيه في يم، نوسيم 

مسمايكلم / ؤإن الونار، فعليه صت إن أمرن، أزج كناتة، لحيته وفي سطع، ١ ْ • ٦ م/ 
حلوقريب، من وأحلاه نه وأحبعيد، من وأبهاه الناس أجمل ، البهاء وعلاه 

»رد«.y(r :)،(j))٢(، »مض«. )ا(في)م(،)ط(; 
.»حطااا)ه(فى)ط(:اااثتركنبؤ )أ(في)م(،)ط(:



طول،من اثن لا ربعة يتحدرن، نظم حرزات منطقه كأنما هدر، ولا نزر لا النطق، 
وأحسنهممنظرأ، الثلاثة فهوأنفر غصيخا، ب؛ن غصن نمر، من •من تقتحمه ولا 

أمره،إلئ بادروا أمر ؤإذا ا، كولهر١ أنصتوا ئال إن، يحنونه، رفقاء له فدرأ، 
.مفثدء ولا عاس لا محشود، محمود 

الوحه.مشرق تريد الوجه(: )أبلج نولها: 
ا ٦٧الدءة. اآا: واشذاوهل'وءالة(لآ،: / نمه رم و٠ول٠ا: 

جْ<:وِ(ص؛أى:ولأصرىضة.
مسموعليه الوسامة، بين وسيم ت يقال ، الوصيء الحسن ا•)وميم( وقوله
نيسواد و)الدعج(: الصن، ام(: و)القالنتن، و)اامسم(: النتن، 

الأشنار،تطول أن أثبه-وهو عندهم ءطف(لبن.بالخنلآ، اخفارْ )رش 'وقولها: 
١ْ . V *ا/ هوني ئال؛/ بالعين، نال ومن غش، ت يمال كأنه كان؛الغ؛ن، ؤإذا ، تنعطف، نم 

•طرفها وينكر الرأس، إلئ تدبر أن وهي الأذن، 
حادأ،يكون لا وهوأن كالبحة، صوته في تريد ت صحل( صرته )وش وقولها• 

صوتهبمحل حتن بالتنلمة صوته يرفع كان أنه عمر؛ ابن عن وروى 
;خٍوتهرأا/س-ا،لاا<رسني:
صوندئاوالثاعر:/ 

الخلوقالنوح س صحلتا فمد 

طالت،إذا سهلعاء عنق ت الفرس في يقال طول، ؛ أي ؛ _-S؛^( عنقه روقي • ثولها 
.وانممبت، عتقها 

»تزربم«.)إ(فى)ن(:»نحا1ه«. )آ(،)'ا(فى)م(،)ط(:)ا(طثطةس)ن(. 
.»ناحاواا)٧(ني)ن(: اصتاهراسلد )٦(ني)ن(: )٥(، 

ا(طممس)م(،)ط(.)•)ا/(،)ا'(فى)ط(:ءطفالض. 
1ليراعلسراءة المي. منه حض - محك - ء-لي جاءُع أنه - محص - •ريرة ايي ■ص ماردك، ونحرم ، ١١)

Iتعالن مرله أ بابء الناسك، فى اثى النلرواْ • صوتيُ مححل حتن اناد'كا 'فكنت، نال؛ الوسم، 
([.٢٩٩/٢(،وسفىس)٢r٤/٠)٢٩٥٨متهح:

ايحصوتهء.وني)ط(; (مانهلةس)ن(. ١٢)



الحاجلان/طول ورالزجج(؛ ؛عنىأزجاداس، أدرن(ت)أنج وقولها: 
هوأنت الأبلج ت ؤيقال طرفاهما، يالتهي حئ الحاجبان يطول أن والقرن ودقتهما، 

نقيا.بينهما فيكون الحاجبان، ينقمب، 
أوياو0.برأمه علا I تريد ؛ سما( تكلم )إذا ونولها: 
بقليلليس وسهل، إنه أي هدر(؛ ولا نزر لا )فصل منطقه: وصف في وقولها 

ولاكمحر•
I، ١ مالاك١ بن أنس روئ كما القامة، معتدل تقول كأنها )ربما(: قولها: / ١ ْ . ٨ ■ا/ 

بالقصيرار.ولا بالطويل راليس 
تزدريه.ولا تحتقره لا أي: )ولأهح»هصسضر(؛ ؛: ةولها١٢
يخدمونه.الأعوان الحفدة: يقال: مخدوم، أي: )*حمود(؛ - ونولها 

أنكأردت إذا كن.ا؛ في لفلان حشدت قولك: من هو )محشود( نولها: 
له.وصنعت له اعتددت 

تعني)ولامجعتل.(؛ العبرس. من الوجه، عابس لا تعني: )لاعاص(؛ وهولها: 
ليسصبظالمسءام؛بالمعتدي:

بنسمان حدتنا مال: صاعد، بن محمد بن يحين وحعأ،تثاأبومحمد — ١ ٠  ٢٢

«ايوس،ء)'ا(فى)ط(: امله«ؤ ):أ(فىرن(; نندم. والأثر: •أتيس•، )ا(في)م(،)ط(: 

جدا.صعيف إمئادءت - ١ ٠ ٢ ٢ 

]تتريبعمرو. ين يزيد اسمه قيل; ادمحأ، ايمن مجهول، الخايظ؛ ثال انمٍم؛ الله مد *أم مه: ر٠ 

(،١٩٤٢]تتريب)الثامة. من و\فضي، صعق، الكوم؛ الجلي ارجمن مد صر؛ن ين جميع نه؛ ر٠ 
رته،ل؟بِ،رآ/ااا(.

ضححدث، من ليي ما يليه غاذخل بورانه، ابملي إلاأل صدونا كان ١^: لكح،ن بن يان فه: و٠ 
'٤.'نرح: تقدم حدث. نغط يقدا ظ؟ 

(،٦٤٢٥.٤٢٢/١ص٨١(،واينسدنياسقاث،>م)اسمرح: لمبمه: 
،ا،)آآ/ْْا(وس>يقهابرسمفىواتجرانيفىيح:

نيوال_هقي الخدين،(، نص ذر -ولم ٦ • )r/ تيرك الني والحاكم ، ٨( • A.A• ١ )T/  ٥٦٥: ال١لأتلح 
يه.. جمّع. عن ُلرءا مت، جبهم : ٢٢٧'"؟)م)/ ؟•اسح': شرح في والمغوي اال.لأ5ل)ا/ا"مآ(، 

ءنحسرينجعفر، بن موّن اب م، لر.م،ضمح،سر، ء>٢٢٨٠٠^،م،١ك•لأمر١/ْ
الخماتصفي يرر الوعزا• فدكر•. . • يلي ين الخن قال قال: الحض بن علي عن ءزف، معد، 

اكر.)ا/مخا(لأينالكنفىاب،واينم



١٠٠٩م همدالرجم—زأم ت؛كامعيننرين/ يال؛ محني-، اح-أدو الحر بن ركيع 
أييولد من ممم، بني من رجل حدش ت ثال -، كتابه من علنا أملام الجلي جعثر 
بنالحنن عن هالة، لأبي ابن عن افه، عبد أبا يكنن حديجة، 1-محتلا، زوج هالة، 

الني.-حلتة عن - وصافا وكان هالة أبي بن هند حالي ٌأك 
٨٧١فخما / اممه. رسول كان فنال - به أتعلق شينا منها لي بمف أن أشتهي وأنا 

منوأنصر المربؤع من أطول سمهتخ؟ءاشهءرلاوةافور، متنخمآأى، 
يجاوزفلا ؤإلأ يرق، عقيقته اتمرقت إن الشعر، رجل الهامة، عثليم المشيب، 

الحواجب،أزج الحب؛ن، وامع اللون، ا أزهرر C هووفرة إدا أذنيه، ثحمة شعره 
يحبهيعلوه، نور له الررن؛ن أض الغضب، يدره عرق بينهما فرن، غير في مواخ 

م—فالجنب، أثالفم، صالح الحدين، مهل اللحية، كث أثم، يتأمله لم من 
0 يائنا الخلق، معتدل القفة، صفاء فى دمية جيد عنقه / كأن المرية، يفيق الأسنان،  \ ' It\

ضخم؛عيدما؛ينالنكب؛ن، الصدر، عريص والصدر، البطن مواء متماسكا، 
عاريكالخهل، يجرى بشعر والسرة، اللبة ما؛؛ن موصول التجرد، أنور الكراديس، 

حلويلالصدر، وأعالي وادكبان، الذراعين أشعر ذلك، سوئ مما والعلن الثديذن 
f/T'VAاتر.أومائلل؛،-يحنىرْأ؛ ّوالقدمين الكفين شثن الراحة،/ رحب الزندين، 

ا/ن ٩٠ينبوعنهما القدمين، ميح الإحمصثن حممان - يشك وبح بن سميان - الأؤلراف/ 
صيم،من ينحهل كأنما مشن إذا هونا وممني يخعلوئكما نلعالا'ا، زال زال إذا الماء، 
إلئنقلرْ من أكثر الأرض إلئ نفلره ، الطرف، حافص ، التفت، التفتر، ؤإذا 

ياللأم.لقي من يدر أصحابه، يوق الملاحظة، ننلره جل ، السماء 
منهلقه.لي صفح I ئلتح فال 
راحة،له لست، الفكر، دائم الأحزان، متواصل اممه. رسول اكان ت قال 

دامه،ياثويختمهر٨، الكلام ؤيفتتح حاجة، غير في يتكلم لا ، الكت، طويل 
ولابالخافي ليس دمثا تمصير، ولا فضول لا فصل، الكلم، بجوامع ليتكلم 

)ا(اثطت.ن)ط(.
.١ ٠ ٢ ٥ ت يعدح الغريب تمر وص،يآتي ٠ * رم، ا رن( ؛ي ، ر٢ 

)ه(اس.ن)م(،)ط(.)إ(في)ط(:»شاتل«. ر'ا<فى)ن(:»زهر«. 
•يختمه•.)ار(فى)ط(: )لأ(ش)ط(;»جبأ•. )ا-(ني)ط(:»تتااعآ•. 



ولاذواثأ يدم يكن لم أنه غير قسنا، منها يدم لا ، دئت، ؤإن العمة يعظم المهين، 
ولمأحد، يعرفه لم الحق ، ١ تعدئل فإذا لها، كانا ما ولا الدنيا، تغضبه لا يمدحه، / ١ ْ ١ ١ م/ 

أشارأثار إذا لها، ينتصر ولا لتمسه، يغضب ولا له، يممر حتئ ، شيء لغضبه يقم 
 /،U* ياطنالمنن براحته يضرب / بها، اتصل تحديث، ؤإذا فلبها، تعجب، ؤإذا كلها، يكفه د

ضحكهجل غصل'آا، فرح ياذا وأشاح، أعرض غضب ؤإذا الهسرئ، كفهل٢ا 
.الغمام حبا مل عن ؤيفتر التبسم، 

فدفوجدته حدثته، يم زمانا، الصين فكتمتها I يبيئل علمي. بن الممحمن فال 
ومخرجهمدحاله عن 1باه مال قد ووحدته عنه ألته سعما أله فإيه، مبفتي 

.شيثا منه يلثع فلم وشكله، 
هلفلحوله كان فمال الله؟ رسول لحول عن أبى سألته I ثبمفي - الحين قال 

فهجزءأ أجزاء: ثلاثة يحوله جزأ منزله إلئ آوئ إذا فكان ذلك، في له مأذونار؛، 
فيردالاس، وبين بينه ا ل جزأْ جرأ ثم ه، لفوجرءأ لأهله، وجرءأ وجل، عر 

تالأمة جزء في ميرته من وكان شينا، عنهم يدحر فلا العامة، علن بالخاصة ذلك، 
ذوالحاجة،فمنهم الدين، في فضلهم ندر علئ مه وفباذنه، المصل أهل إيثار 

أصلحهمفيما ويشغلهم بهم، فئتناغل ذوالحوائج، ومنهم ذوالحاجتين، ومنهم 
الشاهدلهالر ويقول! لهم، ينباُي باليي ويخبرهم عنهم، اءله مفي والأمة 

المن حاجة سلطانا أبلغر من فإنه / إبلاغها، يتهنير لا من حاجة وابلغوني ، الغائب، ١ ٠ ١ ٢ م/ 
أحدمن يقبل ولا ، ذللث، إلا عنده يدكر لا القيامة يوم قدميه افه بته •' إبلاغها يتطح 

•ذواق، عن إلا يغترقون ولا روادأ يدخلون غيره، 
الحر--علن أدلة-ض؛ ويخرجون 

فيه؟يمسغ كان ، كيفمخرجه، عن وسأله ت قال 
بنقرهم،ولا ويولفهم ، يعنيهل٦، مما إلا لسانه يخزن اطه.ؤ رسول كان ت فقال 

يطوىأن غير من منهم ويحترس الاس، ويحير عليهم، ويوليه قوم كل كركر ويكرم 

واليهقي.اللراني عند كيلانا وهر ،وبهامه،. )أ(في)ط(ت • *نونع" را(فىرط(؛ 
•والتهمي اتجراتي عند كذلك وص • •طرفه• زيادة؛ )ط( ني )٣( 
•جزءشه•.I في)ط( )٥( وصكاو1كساسراتيوالهةي. •■اذرن•. في)ط(; )٤( 
•ت والتهمي والهلراني سعد ابن وعند ، يتمعه»أ' يتما "إلا ؛ رط( محا )٦، 



ويحنالناس، في عما الناس ويال أصحايه، ؤيتنمد حلمه، ولا بنره أحد عن 
مخافةيغفل لا مختلف، غير الأمر معتدل ويوهنه، القبح ويمح ؤيقويه، الحس 

آا'؟/مالذين ، يجاوزه ولا الحق عن لابممر / عتاد، عنده / حال لكل يغفلواأوعالوا، أن 
•منزلة عنده هم وأعفلم، ٢ ل نميحة عنده أنفالهم حيارهم، الناس من يلونه 

•وموازرة مواساة واحسنهمرآ، 
فيه؟يصغ كان كيف مجله، عن ومالته ت قال 

١٠١٣٣الأماكن، لأيوطن/ ذكر، عن إلا يجلس ولا يقوم لا اض. كان,؛نول نال: 
بدلك،ؤيامر المجلس، به ينتهي حيث جلس نوم إلن انتهئ ؤإذا ايهنانها، عن وينهن 

أوه حالس منه، عليه أكرم أحدأ أن جليه يحسب لا بنصيبه، جلسائه كل ويعطي 
بها،إلا يرده لم حاجة ماله ومن هوالمنصرف، يكون حنن صابره؛ لحاجة قاومهأُا، 

وصارواأبا، لهم قمار وحلقه، بطه منه الناس ومع قد القول، من أوبميسور 
فيهترفع لا وأمانة، وصبر وحياء حالم مجلس ه مجالمواء، الحق في عنده 

فيهيتفاضالون فاJتاتهمتمادلن، ا سئل٤ ولا الحرم، فيه تربن ولا الأصوات، 
الحاجة،ؤيوثرونذا ويرحمونفيهالصغير، يوقرونالكبير، متواص_عين، بالتتوئ، 

الغرب.ويحففلون 

جلسائه؟في محيرته عن لته وما قال: 
ولابمقل ليس الحانب، لين الحلق، صهل البتر، دائم اف. رمول كان فقال: 

منه،يوص ولا ينتهئ، لا عما يتغافل مداح، ولا عياب، ولا مخان، ولا غليفل، 
وتركيعنيه، لا وما والإكنار، ، الراء ثلاث: من ه نفترك فد فيه، يخيب ولا 

فيماإلا يتكلم لا عورته، يطالب ولا يعيره، ولا أحدأ، يذم لا كان ثلاث؛ س الناس 
تكلموا،مكت ؤإذا الهلير، روومهم علن كانما جلساؤه اطرق تكلم إذا ثوابه، رجا 
حديثعنده حديثهم مغ، حتن له أنمتوا تكلم من الحديث، عنده يتنازعون ولا 

/طiVtللغريب ويصبر منه، يتعجبون مما ويتعجب منه، يضحكون مما يضحك ،/ ، أولهمل
نمبحة■.اراعميم والبيهقي; والطبراني صعد وعندابن نمسحة•. •انضلهم في)ط( ، )١ 

اغارئه•.)"آ(في)م(ت د''ياظهر• •احسنهم•، )آ(فىالصادرالآ-؛مئ؛ 
أنهأراد الزلة. ت وص نلتة جمع والفلتات . نثوأ. أنتوه الحديث شون يقال; تدلع. ولا تشاع لا أي؛ )٤( 

راولهم•.)ه(في)ن(: لالنهاية)ه/ا'ا([. غلتاتص. ه نجليكن لم 



اممربم،تكتاب 

إذاI ؤيقول لمتجلموض، أصعابه كان/ إن حتئ ومسألته، متهلقه ني الحفرة عالئ ١ ْ ١ ٤ "ا/ 
يقطعولا ،، إلأصئكافى١٢الخاء شل ولا رمطافسلا،ِسافارضوْ، 

•اونام بنهي مقعلمه تيجورءل'آا، حتن أحدحديثه علن 
الني.؟مكون كان كيف وسألته: تال: 

والتفكر.والتقدير، والحذر، الحلم، علن أرح: علن فقال: 
يمننفمما تفكره: وأما الناس، ين والأستم1ع الننلر، تريه فمي تقديره فأما 

وحمعأحل، يستفزه ولا شيء، يغضبه لا فكان الصبر، في الحلم له وحمع ولمن، 
واجتهادهعنه، لينتهن المح وتركه به، ليمتلئ ُالصثتن أحدْ أربع: في الحذر له 

•والةيامفيماجمعر؛،لهمالدنثاوالأحرهه أمته، أصلح فيما الرأي 
ه،الله رسول حلق صفة ءنأْ، ذكرت قد الله: رحمه - الحسن بن محمد ؟ال، 

»f/TU  اللهحمه التي الشريفة / أحلاقه وصفة بها، الكرم افه أكرمه التي صورته وحس
المعونةالكرم مولاه ومال منها، أمته»طرفرا"، من تعلق لمن كفاية فيه ما بها / الكرم ١ ْ ١ ٠ م/ 

مجنإلا ياحلاقه، يتخلق أن الناس من أحد يستني ولم نبيه، يثراغ الاقتداء علن 
عنيعجز دونهم فمن ؤإلأ وصحايته، وولده أهله من أحب ممن الكرم النه احتمه 

لهرجوت الله. رسول يآحلاق التعلق محللب في ومراده نيته كانت من ولكن ، ذللث، 
عنروى كما عمله، عنها صحف، ؤإن ، ومراده/ نيته قدر علن يثيبه أن الكرم الله من 

يه:وصفه فيما فمال شريفة، بآحلاق المؤمن وصف، أنه: - تيقه - ءلالت< أيي ين علمي 
ابتليؤإذا شكر، امتغنن ؤإذا اعتبر، نفلر ؤإذا ذكر، تكالم ؤإن تفكر، سكت، ؛؛إن 

منه،.بطاقته يعمل العمل، كثترأمن ينوى ، تضعف، وقوته تناغ، نتنه صر، 
iritsa  وجل/عز الله قول إلن الله رحمكم تسمعوا ألم الله: رجمه الحسن. بن نحمد ؛ال

القرآن،أدب علن • يقال آ، ٤ القلم؛ ل حلم، لعلى ؤإيلى ؤ : هؤ! محمد لنبيه ا/ه  ٩٢
شرف،في مثله قبله ولا يعده فليس الشريفة بالأخلاق متوليه وجل عز اطه كان فمن 

الأخلاق.

•.كافاة•.رآ(فى)طا(: »اس«. )ا(في)م(،)ط(: 
•اش١^١،مهحننيجول' ُفيعاصرم،• 'يجول*• )٣(فيالأصل،)ن(ت 

أوطرقا.)ا"(فى)م(،)ط(;افيا. )ْ(فيرم(،)ط(:•يجمع،. )؛(ني)ط(:



ثنالحسن حدث ءال؛ صاعد، بن محمد بن يحين محمد أبو حاوتنا — ١ ٠  ٢٣
،!jliالمارك؛نضااة، •حدسJli ;1المارك، ابن احبرثا قال; الص1نالمنوزي، 

حلقماكان I ]ثيقيأ[ لعائئة ئلت ئاوت هتام، بن ]محعدآرا، عن النان، أحبرثا
٥١ ١ ٦ م/ آ القلم:٤ ] ء0ياثه م ض ؤإئلث ؤ وحل:/ عز اض أداو نقاك: ه؟ اض رسول 
القرآنء.نخلغه 

،ابن أحبردا مال؛ الحسن، حدث ت ثال صاعد، ا؛ن وحإوكآ _ أ١ ٠  ٢٤
ؤو؛ئكالموفىفىملافمJجل: عطن عن اسللإ؛نمزوق، أح؛ننائال: 
القرآن.أدب : ئال ، [ I القلم: ت ءظ-مب< ؛ق حض 

١ ٥١٧م/ بن آنند -ذدتا/ :  Jliااعطشي، ثنتد عداف؛ن القاسم أثر حإوكآ - ١ ٠  ٢0
احمدومدالإمام التراجم، كتب افي كالثبت، والصواب امحعيد•. ت المخ جمح ي ف٠ 

أالأضلؤ)آ(فى)م(،)ءل(:وغترمم. لم موصحح ، ٩( ١ )آ■/ 

.أئاد،:حن.١٠٢٣
■ْ ٩ ■ ماح تقدب ■ ليري يدلى صدرق، سالة؛ ين *إلك ؛ ب٠ 
٣١ين عد م٠  وتهذيبتمريبرصأ'ُآآ(، الثالثة. مجن ثمة، الدتي، ٠ الأنماري عامر ابن ؛ ٠٠

 /T(٤٨٣.])

بنمارك عن )بماآ/اّا(منطرق فرْ في والطري ، ( ٩ ١ مدء)\■/ في احما الإمام ا-؛ر-بم 
وابوداودني i(o\y/\)WI\'يبدح: لم؛ي مالإ،ام طويل حديث في نحر• ته-داخرج • فقالا• 
،٥ ٤ افدرا•/ واحمدفي (، ٧٨٢)١;  ٢٣٣٣الاحكامء: في •احه وابن ، ٤( • )أ/  ٤١٣ ٢ ح: الصلاة 

انلعجي( ت تحقيق ٤ ٦ ٦ ت صحيحه)ح في حبان وابن تدرك)آ/ههأ(، الفي والحاكم (، ١١١، ٩١
وابنافدر، وابن حميد، ين وعبد ابنابيث—ة، إلن الميوْلي وعزاء ٣(. •  ٨/١)اكلأئل م والميهقي 
([.٢٤٣]اكرالثور)M مدو؛ه.

.٥٨٤: نيح نندم • راحل غتر صنه الخ٠لا، ك؛ٍر صدرق ومو ت الرم ٌلءأ إلن حن إمءاد'ت . ١٠٢٤
منبالتشع، ورص يهم صدوق، ■ عدالرحمنن ابر ٠ الكوفي، الرناشي' الأغر، *م.رذق• م، اسل، د٠ 

(.٢٩٨وتهديب،)U/(، ]تتريب)ص٨٤٤• المابعت 
بننمل طريق من ٣( ١ • / )١ الملأتل ني والمهتير ، ١( ٩ آ/ تمرء)٩ في، اليرؤ، اح;ّ-بم لغريجه: 

([.٢٤٣الثور)M ]الدر ٠ ايضأ الير، وابن حميد، بن رعد المارك، لأبن يرطي، الوءزاْ • به • • مُزق 
ّالإسراياوا>تا من ومر موضع، إمتادءت . ١٠٢٠
]تقريبائعة. الممحن اروئاجاديث،كدبا. احمدت قال، متروك. المصري، الثتمي، ءأ١دمهكير•يه' ف٠ 

)ص-هآ([.
أيضا،متروك نزيل؛غد١اد المصري، ملمان، أبو الكراوي، الثتنيه، تحذم ابن اغجم• م، يائي • فيه ر٠ 

٢٠)ص ]تقريت، التامعة. من عامته. مجوصرصنمه الدي العتل كتاب واكثر  ٠ ،) /T(،١٩٩وتهديب،)
)م((أ([ّالكير والمارخ وااكالإلرآ/ْآ'ه(، 

ء)آا/ي([ا وتهديبج (، ٦١]تقريب،)صر^٨ ٠ الخامة من ، ممول، المصري، امحلمه إدريم،ت ام و٠ 



كثير،بن عباد حدثنا ت نال ، ايحبر ن داود حيى ،^ Jljالموسى، مالك بن يحين 
كتابا،وجن ]واحدأ[أا٢ ررثرأت ت ثاو ب، ن وهب عن إدريس، أبى عن 

إلئالدنسا بدو من الاسلآا جمع يعط لم وجل عز اض أن جميعها في فوجدت 
رمالجميع بن من رمل كحة إلا منمي. عقل جب ني العمل من انقضائها 

•رأيآُ وأذملهم عقلا الناس أرجح محمدأ وأن الدنيا، 
الديهالة أبي حديث غريب من أبين وأنا الله• رحمه - الغسص بن محمد ئال 

حنعالم خانه وغيره، عبيد أبي مثل العلماء، مجن ش؛م/ من بينه ما عالئ ذكرناه،  ١٥١٨م/

تلالووجهه يتلألأ منخما، فخما اض رسول، )كان I الحديث أول في نوله 
ويقال؛/الفخامة، بين/ فخم، • يقال معفلما، عظيما معناه؛ المدر(؛ ليلة القمر آماب/ط 
شأنه.س ورفعنا عظمناه، أي ففخمناه؛ فلأنا أتينا  ٢٨٧١

الشاعر؛وتال 
الأفخماالأجل نحمد،ولأنا 

المشدمجوأصل المائن، الطويل المشذب؛ ، المشيب( من )أقمر وله؛ وق
يجمع؛ولم حلقه فرق، العلويل؛ المفرط فكان قرنته إذا المال شذبن!، يقال؛ التفريق، 

.المشيب وين الربعة ولكنه الملول، مفرط يكن لم . الّك، أن يريد 
أنإلا شعره يفرق، لا كان أنه شعره، ؛ يريد ؛ زق،( عمقته ارفرفا )إن وقوله؛ 

ال؛وهرسول فرف، ثم الإسلام، أول في هندا كان ؤيقال؛ تبله، س الشعر يقترف، 
)٣(.

.،الخالقا،)أ(في)ط(:اثطن.نمعاسم ,)؛(الواو: 
وكانرءوسهم، مرنون الشركون وكان ، ثعرْ دل، يكان ه الحم، أل ٠ ماس-هئأ-• ابن ص ، ٣١

مهيؤمر لم مما الكتاب أهل موافتة يح-، اف رموله وكان رءوسهم، ادلون يالكتاب آهل 
٣٥٥٨الّ؛ي.ح:صفة • ثاب إ الناتب في البخارتمه ترواْ ٠ رامهء ه اف رسول فرق، ثم ، بشيء 

شعر0ه النم، سدل في • باب القفاثل، ش مسلم ورواْ . ٥٩١٧)أ/أها"(،ح: 
(،ورواْأبوداودفيمجل0ا(،وسئيفيب)اآ(،

(.٢٦١واحال»يافد)ا/أ؛آ، 

ابنوذكر، صدوق، فقال: ى ا؛ي نل حام: أبي ابن نال جعفر، أبو الموسي؛ *الك ين بمءٍى بن احم،■ ٠  =
وتاريخ، ( ٨٣)"a/ والثقات (، )y/٢٨والتعديل ]ابرح • تعديلا ولا جرحا فيه يذكر ولم الثقات، في حيان 

بنلاد)ه/أ*آ(:أ.



١٠١٩م يزهر، سراج/ ت قولهم مثل مشرفه، اللون أبيض يريد•' اللون(؛ )أزمر ت ونوله 
فهواقري غسر الآ0ءضرا قاما ، صرأها لدة اترهرة سمنا ومنه ، يضسيئ * أي 

الامهق-
إلنومحبوغهما وينتهيا، الحاجبتن طول ،: ١١٩يض الخواما(؛ )أنج ونوله: 

العين؛ن.موحر 

الحاجان،بملول أن والقرن: رن(، غم في )مواخ نقال: الحواجب وصف ثم 
البلح،وتستحب القرن، تكر0 العرب كانت : امح١صم٠ي محال ، ءلرمحاهم1 يلتقي حتئ 

نقا.ينهما ما ويكون الحاجبان، ^:٥٥^ أن والبلح: 
ودقةطوله، نه(; و)اكا وهوالمرّن، انملس: يعني: ;،(؛ ٢٠٣١١)أتى ونو٠لهت 

وّمهله.فى وحدب أرنبته، 

واستواءوحسنها، القصبة ارتفاع يعني: ؛ أفم( بمامله لم من ريمه ونوله: 
'اها/ننبل يحسبه اعتدال، فاأنفه يحسنرأ،/ يقول: نليلأ، الأربة ؤإثراف أعلاها، 

أثمه.التأمل 

١٠٢٠م// ومته الضلاعة، ين صلح يقال: عظيمه، : ا ر يحني ر٠ناءعالفم(؛ ونوله• 
j»/tUvصغر وتدم نحمرذللث،، العرب وكانتر لضلعر،ا، منهم إني • محقي لعمر ابى م_ل/ 
الفم.

السرة.إلئ اللثة بن ما المستدق الشعر والربة: ، المسربة( )ينق نوله: 
والدمية:العنق، الحيي: يعي ؛ المضة( صفاء ني دمة، مد عقه )كأن قوله: 

بالفضة.ياصها في شبهها الصورة، 
وبدن.بالتشديد.الرجل يلذ يقال: الضخم، والبادن متماسك(: )باين وقوله: 

)؛(•بم«:ّاثلأس)ن(،)م(،)ط(.
•اى•.)■آ(ءي)ط(: ريح-باذا•. و»يرط(: - مكرر )آ(في)ن(ت 

نمارص،الخن من رحلا محمد. أصحاب من رحل رلتي تال،: - ث؛مح - مسعود بن اض مد عن )٤( 
فكذلكُقال،لخالإنى: سمءهالإن-ي، 

الثانيت،ولكن'ءاودني لضليع، •مهم ش واش لا نال ا كداك؟ بينهم عن انت، أم الخن معثمِ يا أنتم 
تقرأالذي البيت، من يخرج الشيهلان أف وعثمة الحديث،. فن»كر ُ • • يتفعلث، شيثا علمتلث، صرعتتي فإن 
مررةأول ففاثل باب; القرآن، نقاتل في سنته قي الدارمي ترواْ • الحدين، ■ • • ية؛ذكرّي آب 

(.[.ry\/r)TTATالمرةوأةااكرمي،ح; 



لأشري|ي

ليساللحم متماملث، •ع أنه I يريد ؛ )ممامحك( I نوله ومعتئ ، ٢١رأسن إذا 
*ممسسرتيه 

اومفهر ، مستميضأأ، غير طنه أن يمي! ؛ والمدر( العلن )مواء ونوله! 
لبطنه.او مفهو عريض، صدرْ وأن لصدره، 

■-ij^4- علي/ وصف في وهوأم، الأعضاء. بعني: الكواليس(؛ )ضخم فوله:  ١٠٢٧٢
والنك؛ين.والرشن الوكبتن العظام، ٢ ٤ رءوسل عقلتم أي الناش جليل كان أنه له 

منت وهو)أنور( • يدنه من الترب عته جرد ما • بمتي التجرد(؛ )أنور • ةواهل٠، 
.يياصه شدة ت يريد النور، 

وللزنداللحم، عنه انحسر ما الذولع: من والزند ؛ )طويلت ونوله 
والكؤع؛الخنمر، يلي الذي الرند رأس ٠ نالكرسؤع • والكرصؤع الكؤع • رأسان 

•الإبهام يلي الذي الرند رأس 
سبرأ.زنيم ٢ ءرضل كان إئه ت البصري الحسن عن يمال 

،ذلك، نحمد العرب، وكانت، الراحة، واسع أيه I يريد ؛ الراحة( )رحما I ونوله 
الراحة.وضيق الكما، صغر وتدم يه، تمدح 

وابتر.إليالخلذل أنهما ت يعني واصمح(؛ الكمن )فثن تفوله 
ولا/بمعقده ، iJأنهاٍلوال. الأصابع، يض: اتلالأ>اذ،(؛ )مفوله: 

٠ْثدف^ه 

ماوهو نحتها، من القدم في الأخمص يعئي: ؛ الأحم؛ن( )حمان وقوله؛ 
منهماذالث، أف الاحممين(: )حممان بقوله; أراد ومطها. في الأرض عن ارتفع 

جميعهبمس حتن ندمه، باؤلن يتوي هوالذي ت والأرج ارج- لمس وأنه مرتفع 
>ممممةد)ط(; )٢(ني)م(، ولعلهااصح. •اسمن•، )١(في)حد(: 

•ارؤصأ.)ٍل(: ،)،؛y(t ،)))ط(. __)،؛(، )٣( 
رحمع. احتهادْ الانسريحِا واكعاله . )ط( أصل )م( من مانط ت صفحامحت، وقدرحمى هنا عن )٠( 

الأصلمن ماقط محا إلئ ٤  ٧٨ًرر ابمداء عن الرسن بض اعا الهلؤع: امن ٤ ْس)٣٨ في فة-ال، - افع 
كتبمن وغيرها الأثير لابن النهاة من ه افه رسول، رصمؤ ش العربية باللغة منه يتعلق ما فاتممت، 
وصحح(، ١١٩كثير)ه/ياا.ابن يرالخافغل نفمن ومايتعلق؛الإسراءوالمعراج اللغة، 

الموفقوالئع واياْ. اف نا رح٠ المرلن، لأصلوب، وفهمى اجتهادي ندر علمئ وذللمثح البخاري، 
الصنم،.ذكره عما كثترآ يختلف، ٠ اش رحمه - ذكره وما ٥. ا ٠ للصواي، 
»ءريثسا.)ه(في)ن(:



,خمصانه ^رأةاكامةالملن1 الأرض. 
مرعليهما صب إدا فالماء المدميز، ممسوح أنه ٠ يعني ؛ ،،( ^٥١٠٢)مسح I نوله 

*لاستوائهما سريعا همرأ علتهما همرآ عليهما 
.أشض؛اراودا هوبمزلأماوتض-ه-ت ت نسأ( زال زال )إذا قوله: 

شويمشي خطا، إذا بمد أنه يعتي: هزنا(؛ ويمشي ، ٢١)يخطوتكمالوقوله: 
اممهنال الرفق. اء-: الهبمح والهون" • عهلفأ يفرب لا مختال، غير رفق، 

صممتفإذا . !I ٣" ت ]الفرقان هوئاه الأرض عز يمشون الذين الرحمن وعناد ؤ وجل: ز ع- 
.[  ٩٣الأمام:ت ه الهون عذاب ؤ عزوجل: - افه قال فهوالهوان. الهاء 

فرصيمال: الثية. مريع - الني هندا مع أنه يريد: ؛ المئمة( )ذريع ق—وله: 
العزل.سريعة كانت، إذا تدرنع: وامرأة مريعا. كان إذا الذراعة، بين ذرع 

م'اآْاالانحدار. س]اف،[لآ،: ضهطسس(؛ /قوله: 
أحلاقهصفات وأما حلقه. صفات فهنده الله؛ رحمه - الحسن بن نحمد قال، 

يديه،بين لدمهم أصحابه، 0ع مثئ إذا أنه يريد؛ ؛ أصحابه( )هو3، ت فوله 
الرق.والسرت ®يسرأصحابه،، حدين،آخر: وفي ومنئوراءهم. 

اللين.المهل الرجال: من والدمث، )دمثأ(. قوله؛ 
وليسيهينهم، ولا الناس يحفر لا آثه يريد: ؛ الهمح،( ولا بابافي رلتمى • فوله 

الفعيف،.الحقير ولا الفظ. الغليظ. بالحافي 
كانؤإن أؤتيه، شيئا يستصغر لا إنه ينول: دمت،( ئإن النعمة )بمفلم وله: ن

يحقره.ولا صغيرأ، 
ولابطب اسام يصف لا كان أنه يعني: ؛ بمدحه( ولا ذراقأ يذم )ولا ونوله: 

فيه.كان إن فساد 

وذللث،بوجهه، عدل معتن»أءرض،؛أى: وأقاح(؛ أعرض غم، )إذا قوله: 
:أحدهماممعتيين؛ تكون الإشاحة : وررأذاحاا للأمر. والكاره ، الشيء ص الحدر ضل 
معتملوهندا ّ بوجهه عدل إذا • أشاح محال' بالوجه' والإعراض الأمر، في ابد 

٣١٠٢٤; أعرض )ثم سنة«، ولوبشق الار رراهواقوله.: ومنه الموصعل"آا، هندا/ في الحرف 
j.-_(.T.)(d))آآ(ّانطتسالآصل. «تكفأ«. )ا(فى)ن(:



ع!أثهمتثي

ا.عدلبوحهه١١أي: وأقاح(؛ 
سها.إلئ نظرت إذا الدابة؛ فررت يمال: ومنه سم. أى: ؛ )بمتر( وقوله: 

و)الغمام(;به. ثغره نمه البرد. يعني: ؛ الغمام( حب مثل )عن وله: وق
الحان.

؛العامة( على با-لخاصة ذلك ويرد اكاس، وب؛ن ينه جزءه )جزأ لحوله: في وقوله 
حقهاإليها يوصل كان ولكنه وقت، كل منزله في إليه محل لا كانت العامة أف يعني: 

العامة.إلئ فتوصلمه إليه نمل التي ]بالخاصة[لآا ابزء ذلك من 
القومبه يبعث الذي أصله والرائد: رائد. هوجمع ، روادا( )يدخلون وقوله؛ 

مثلاصربه ولكنه الموصع، هتذا في الكلأ يرد ولم الغيث. افهل ومالكلأ لهم يهللب 
ودنياهم.دينهم في والنني الحلم من عنده يلتمسون لما 

اللمعزيرد ولم الهلعم، أصله : ررالذواقاا ذواق(: عن إلا بمر؛ون )لا وقوله؛ 
الخير.من عنده ينالونه لما مثلا صربه ولكنه ه1هنا، 

فيدثونمماقدتعثموه/ عنده من يخرجون يعني: •(؛ أدلة• )ويخرجون • وقوله ١  ٠٢٠"ا/ 
•- وأسرة وسرير وأنث، نحنح مثل؛ - دليل جمع وهو به، ويثونهم الناس عله 

أبنتهيقال: فيه. يقذف لا يعني: ؛ الحرم( ميه تربن )لا • ه مجلوذكر وقوله 
أهليأبموا أناس في علي ر٠أذءررا الإفك: حديث فيل'آ، ومنه رميته. إذا الثر: س بكذا 

At بخلةمعروف أي: مابون؛ رجل ومنه: ةط(ار؛ا. موء من عليه علمت/ ما ممن.راش. /ع
رسمابها•ّوء 

همجلفى كانت إن زلة أو بهفوة يتحدث لا أي يعنى: ؛ فلتاته( تنئي )ولا ونوله: 
فلتة،جمع والملمتات: أذعته، إذا الحديث نثوت يقال: ٢ ل ومنه القوم. عض بس 

الزقةوالسقطة.وهيهنهنا: 
يسكون،أثهم يعني: الطر(؛ رءوسهم على كأن جلساؤْ أًلرق تكلم )إذا وقوله: 

للرجلويقال ساكن، علئ إلا قعل نلا والطير • أبصارهم ويخفون يت،حرثون، فلا 

مدت.وقد للأمر®. والكار0 النيء س الخدر فعل رروذلك زاد ؛ في)ن( )١( 
)"ا(اافي«:طقلةس)ن(.»غالخاصة«. )آ(فيالأًل:

حديثفي باب التربة، في الم وم(، ٣٤٥)a/  ٤٧٥٧* ح النورا سورة نمير في البخاري رواه ( ٤ ) 
٣١٨•ح; النور، ّورة شر في رالترمدي ، ٢(  ١٣٧)؛/  ٢٧٧• القاذف،ح: توبة ونو)، الإفالئ، 

يقالء.للحدث •وت )ه(في)ن(: وأحمدنىا.لد)ا-/ا،ه([. (, ٣٣٦)0إ



لكنإذا 
فإذاذلك، كرْ بمدح ابتدئ إذا يض: إلأعن،كا»ئ(؛ )لآيقطس وقوله: 

ثناءه.بل وشكره مثني عليه ناش معرونآ اصطغ 
\oyMrها—ياب 

إليهبع ، ١ أ،ريل أو4 النبي بص وحل عز الله خمى 0اا دم 
مماالني. به - وجل عز - اف حص ومنا الله: رحمه - المن ين نحمد قال 
يجدهممحمد أمرى آثه الكرامات: في له منه زيادة شأنه؛ وعظم يه أكرمه 

آياتْن الموات، إن به ■مج ثم ااقدس، محت إلن وصل حتن وعقله، 
إلوصل حنن مزالأنياء، إخوانه ورأئ وجل-، ر؛ه-عر ملائكة رأئ ١^^،؛ ربه 

نا/  ٩٠؛ صلوات/ حص أمته وعلئ عليه وقرصن الكرامات، بأعظم فأكرمه الكر؛؛م، مولاه 
المومنن،أعن به الكركر اض ر م• ممكة أصح نم واحدة، ليلة في ممكة، وذللت، 

•الملحدين وجمح ، أعتزبه وأسخن 
'لسنجدإيؤالحرام انمنبمد نن ليلا بمده أمرئ الذي بنان ؤ I وجل م - اض مال 

.[ ١ ; الإسراء ] ه المم السمخ *و إئه سآياتنا لزيه حولع باركنا الذي الأنمنا 
ونحن^ مج وكف ازاق، ركب وكتف، به، أمري يف ه الك، محن ومذ 

اممه.شاء إن تذكره 

١ ٥٢٧"ا/ حالي حدثنايزيدين قال: محمدالئريايى، أبوبكرجعفربن حكاكأ — ١٠٢٦/
عنيزيد، بن يونس حدثنا مال! ومط، بن الله عبد حدثنا  '•قال اارٌلمحا، موهمب اثن 
ه،افه رصول أن يحدث أبوذر لكن ت مال ، ماللت، بن أتى عن الرهري، ّناب ابن 
زمزم،ماء من غله ثم صدري، مج - ص - ■مريل يزل بمكة، وأنا يم سقف ءانح ت مال 

العزة.رب إلن الماء إلئ والمعراج القدس، يت إلن الإسراء أن الحروف )١( 

صحح.إمحتاد•; - ١ ٠  ٢٦
٤٣ ٩ ح; الإصراء؟ في الملوات نرصت كيف ت ثاب ا الصلاة كتاب قي اوأخارى آحرجه دء—ري-ج—ات 
أدريس.محبمذكر باب: وفىالأن_1، <(، 5Ul/r)ا"آا"ا ماجا،فيزُزمح: رفيالخجJاب: )ا/ي؛ْ(، 

ص)ا/\ا؛ا(رغٍرعما، •آا-ا الإسراءبرمولاههح: باب الإيمان: ني وملم آأ'آ"اره/ا'ا؛(. ح: 
وأبيصعمعة، بن ومالك مريرة، عن';ي ممترة احرئ طرق وللحديث به. • • شهاب ءن؛؛0 يرس حليث 

أحمدوالإمام معد وابن والدارمي ماجه وابن والناش الترمذي عند - اجمعان - ّأقء - ماس وابن معيد، 
وغم،-(•



،اص|ععكتا|\/ 

م1اوسءءًءًءءءس
أخذيدي،ثم أطقه، ثم مدري، فأزغهام ئوءحكاbf،^، ذم، س جاءبيت، ثم 

عدا؟س ٥]،؛ افح• الماء: لخازن جرمحل قال الديا- ائتناء جاء فلما المثناء، إلى بي فمج 
فافتح،نعم، فال: إلٍه؟ أرمل فال: مصيه. لعم، قال: احد؟ >،هك عل قال: جم؛؛ل. قال: 

نقلوفلفإذا أموية، بماره وعن أموية س عن رجل إذا الدنيا هاء العلونا فلما قال: كح. 
قلت،قال: المتالح، والابن الهتالح بالنم محا فمال: بكى، بماره لفلرقل ؤإذا ضحالث،، ينه 

/rفاعليميه، نم ضاك/ وعن س عن الأموية رسه ساآدم، قال:  ١٠٢٨
نظرؤإذا ضحك، ينه عن نفلر فإذا ازر، أعل شجاله عن والأمودة ابة، أهل اJمتي،نهم 

بكى.فماله عن 

لهفمال افح، ان١زنها: - فمال الثاني، الثناء أتيا حتى محو- - مرل بي مج نم قال: 
TUT كح.الديا، سماء خازن قال  ١٠خازنها:/•ثل /م

كن،وعيومرسن وإدر؛ما آدم المنرات: في وحد أنه فدكر أنس: نال 
فيآدم وحد أته ذكر: أنه غير مازلهم؟ كيف، شت، ولم اللام.، عليهم - ؤإبراهيم 

■- ادٌة الفي ؤإيراهم الدنيا سماء 
بالنبيمرحبا ئال محو، - الريس . / اض ورمول حبريل مر فلما ت وثال د ،ه'ا/ 

الصالح.والأخ الصاني 
رحياقال: ؟ومي، مر'ت، لم قال: إدريس، عدا قال: عدا؟ س فملتؤ: مررن، ثم قال: 

فمال:بمي، •ررُت، ثم قال: *رمى، عدا قال: عدا؟ س قلت،: المثالح، والأخ اكثالح يالض 
ممال: قمحو، عسى مدا قال: ذا؟ هس قلن،: المتالح، والأخ المثالح بالنم مح؛ا 
عداقال: هدا؟ س قلتؤ: المثالح، والابن المثالح بالم مرحبا فمال: ه(، بإرابم مررت، 

إئرا٠ء٠(هاأا•
اناكئبمقئن الأنصاري حبة أبا و عباس ابن أن حزم ابن فاحبرني مهاب، ابن فال 
بممىرا،ادرم،*•ررث٠اتمجضحىظهرت/ ئالن-ثولاشه: يقولان: 
سئى وجل عر الله *فغرض قازرمول ماللثج: بن وأنس حزم ابن قال 

اكأحرئ، كتب من )ط( الناثر رآكعاله ، )_AA( ابتدأ والذتم( ، )م( من الضد نهاية منا إلن )٠( 
تقدم.

روايةوهي • ٠ العرش حملة صوت نيه جع آمحترئ ءابمأخاف: رط( وفي محهلمومة، رم(: في )١( 
•العرش ذكر محيا ولس لم ومالخارتم، 



'ا/م

فرضماذا *ومي: فمال .و، - بمومى *ووت حى ، ٢١٧^•فرجمت ؛ال،: صلاة، خمسءن 
فإنربك، راجع مرمى: قال صلاة، خستي  ٢٢عدهملفرض هت: قال: امتك؟ عر ربك 

إر*وسفرجعت قال: فطرها، فوضع عروجل، ربي فراجمت قال: ذلك، لاأطٍق أمحك 
مفقال: عروجل ربي فراجمت قال: ذلك، لامملق أمحك فإن ريك، راجع قال: فامحرص، 

ربك،راجع فال: موسى، إر فرجمت قال،: لدي، القول بدل لا خمسون، وم محص 
اكهى،سدرة بي اش حى بي ، ٣١لم قال: وجل، م ربي م اتمت قد/ فقئت: 

اللؤلؤجابي فٍها فإذا ا-بة، ادخالت، لم قال: م؟ ما أدري  ١٠ألوان، محن غغي ط فمغاهالُاا 
ادكأ.ترابها ؤإذا 

 V عمر/أبي ابن حدسأ ت ئال يوسف، بن هارون أبوأحمد 'محاوتظ — ١ * ٢
أبيعن معمر، أحبريا محالا؛ معاذ، بن وعبيداف عبدالرزاق حدثنا / محال؛ العدني، 
أمرئالذي سبحان ؤ وحل؛ عز اض محول ني الخيري معيد أبي عن العمدي، هارون 

و.الض -ندثا ا[،وال: تالإ-راء:ه الآ'محا \تو ١^، الحرام ي نن للأ نده 
ك'أذنانبالغل، الدواب أفجه هي بدابة، ررأمت اش.: نبي محال به، أسري ليلة عن 

عددام م بي فالطلق فركبته، فلي، تركه الأبناء كائن الم وهوال؛را3، *ما؛لربمانرإ،، 
أمؤجهم أسألك،)فمضيت، رملك على محمد، يا كيم: عن لداء / قمعت، بضره، منهي 

أمجفلم فمدٍت، أمالك، رسلك على محمد، ا قمار: عن داء سمعت، ثم ءليه(رْ،، 
أساللق)،رسللث، على تمول: يديها رانمة الدنيا، نية كل من علها امراة، اسمكم ثم عليه، 

الدابة،عن غزلت، . الأقصى الجد قال: أو، - اهدس بيتا أبتؤ ثم عيها أمج ولم فمهتجتؤ 
رأآا:فقال فيه، فماليتؤ الجد، دخلته لم بها، الأنماءتوثق كانت، الم بالخلمة فأولقته 

f/Tvr

اءاوهاؤ)آ(في)م(،)ط(:را(»ي)م(ماثطة. 
».م>بان«.)؛(فى)ًل(:)ما(فى)م(،رط(:»قشها«. 

)ط(.)م(، من انهلن )٦( وفى)ءل(ممغا0. . )م( من اقط التوسن ض  ١٠( ٥ ) 

جذا.صعق إمتاد،: . ١٠٢٧
الرابعة.من شعي، كب، من ومهم متروك، خت<. مشهور ينعمارة •ارون'_؛s؛ ام ه؛ ن٠ 

٤([." )_A ]تترب 
عنالرزاق دب معمر ص ثري ين محمد حديث من ١( ١ / ١ مترء)٥ م، اتجرتم، جرير اين اخرجه 

"الدنأبي ص الخماني' أد بن محمد أبي ُلريق ُن  ٢٣'٩ آ/ ١ الدلائل في اليهض وأحرجه • ؛٠ • ■ معمر 
حام،أبي ابن يوُلي؛لن الوهمزاء يه• • 'آ/آهآ،إلنأ؛ي*اددن■ دمت،ُلرقاحرئفي به- البي;ِ■ 

([.١٩٠انمرالثور)>،/]انظر: وايزع—اكرابما. وا؛نمر>وبم، 



^^1وب|ممربمة

علىنحند، ؛1 عبي: / عن نداء سمعت فقلت: وجهك؟ في رأيت ماذا جبريل-يو-:  ١٥٣١م/ 
علهرققت لو أنك أما اليهود، داعي ذاك فقال: عليه، أمج ولم فميت أمالك، رملك 

الك،أسرمالك على نحمد، يا ساري: عن نداء سمت، ثم هلت،را؛: نك،، أمفهودُت، 
أمتلئ،،تمرن عليه لووقفتؤ أنلث، أما المارك،، داعي ذاك كال: عليه، أمج ولم فميت، 

أمأللئؤ،رسللئ، على تقول: يديها رافعة الدنيا، زينة كل من عليها امرأة امتقاكي ثم فلت: 
الدنيالاخرمحت، عليها لورفمتؤ أرلث، أما للث،، وبمن الدنيا تللث، ،ال: عليها، أمج ولم فميت 

فاثرب،خذ لي: فقيل خمر، والأخرفي4 لن، فيه أحدهما بإناءين: أتيت ثم ؛ال: الاخرة، على 
.الفطرة.٠ أو١^>^، الفهلرة. أصت، جٍريل: لي فقال فشربته، اللن فاخدرت٠ صت،، أيهما / ْح،/د 

لوأحدتأنك أما له قيل أنه الميس، ابن عن الزهري، وحدسي ت معمر نال 
.أمتلئ،غوت الخمر 

ر)ثمجيءباشراجالذيسرجفيهعنأبينبد، ونال،أبوهاءُون، 
حك،بما فهرج إله• ببمرْ يحد كتف الين إلك، روا ألم رأيت، ما أصن فإذا آدم، بمي أرواح 
معلق،؟ومن قالوا: جريل، قال: منهدا؟ فقيل: جبريل، فامتفح الدنيا، سماء باب إلى انتهينا 
يحرسمللقؤ ؤإذا علي، وسلموا لي، ففتحوا محم، أرملإليه؟قال: وقد قيل: نحند، قال: 

:قال مللثؤ،/ ألف، ماثا، مهم مللثؤ كل مع مللئؤ، ألف، بون معه إسنامل، له: يقال النماء، ١  ٥٣٢ ١۴
وجل،م الله خلقه يوم كهم رجل أنا فإذا قال: [،  ٣١الدر: ] هوه إلأ ربلث، جنود ينلم ما وؤ 
طب،روح قال: مومن،، روح كان فإذا ذرص، أرواح عليه *ويرم، bذا ضء' بمكرمحه لم 

اجهلواصث ررؤح خسة ريح قال: روحكافر، كان ثإذا ءدن، في كايه اجعلوا طا، ورج 
ئمبي، ورحب علي ملم ، أبوكآدم/ *يا قال: *يا؟ من جريل، يا فممت،: ّجمحا، في كتابه '؛ ٦٧٤

بهموكل وفد الإبل، مشافركمشافر لهم بقوم أنا فإذا نظرت، ثم الصالح، باكي مرحبا قال: 
يافقلتؤ: أٌافلهملآ،، من ضمج / نار، من صخرا أفوا*هم في ويجعل، بمغافرهم، باخد من 'ااا/ن 

بطونهمفي يأكلون إئما ظننا النامي أموال، يأكلون الدين إن ؤ : *ولاء فمال: هؤلاء؟ م، جمير٠، 
أفواههم،في فندس خومهم، نحدل"ا، بقوم أنا فإذا نظرمت، ثم الأية، •ا؛ا الماء:] ..ب .نارا

جبريل؟يا هؤلاء من فممت،: ذللث،، وخل م الله خلق U ا/ه فإذا أكلتم، كما كلوا فٍقالر؛،: 
علىبقوم أنا فإذا رذلرمت، ثم قال: الناص، لخوم يأكلون الدين اللمازرن الهمازون *ولاء قال: 

،أمغلهمء.)ط(; )آ(في)م(، • راله" )'؛،•(: )ا(في)م(، 
«فقاللهم«.)ًل(: )ل(في)م(، »نحذ«. )م(في)م(،)ط(: 



ط؛^ ٨٦شلون تجعلوا ا-دف، حولهم ؤإذا ، اللحم/ س رأينا ئ كأحسن مئوي لخم علها »الدة 
مم-اْا،ولا.، قال': س،ولاء؟ مريل، يا فممن: اللحم، ذلك ردعون مها، فٍأكلون ا-فف/ على 

نظرتثم لهم' رجل م الله أحل ما وتركوا علتهم، وجل عز الله حرم ط إلى عمدوا الزناة' 
ْا//عفرعون آل نربهم فإذا فرعون،/ آل سابلة على رمم الموت، كانها بملون لهم أنا^١٢ فإذا 

غدرأايار على بمرضون رهم أرجلهم، فرعون آل فسوطأهم فمع، بق احدهم كيل ثاروا، 
الذيكمثل فمتلهم بملولهم، في الربا أك١ةر٢؛ مولأء قال: جريل؟ با هزلأء س فقلت: وعشا، 
ياهؤلاء س فمالت،: بارجلهن، *علمامحت، اء مبأنا فإذا ظوت ثم المس، س الدي3لان جختله 
أنافإذا اكاين، النناء إلى صعدنا ثم أولادهن، وبمتلن يزلن اللاتي هؤلأءل'آا ئال: مريل؟ 
مميتاثم بي، ورم، علي ملم الدر، لتك القمر •ثل ووجهه ا*ته، س تع وحوله يوش، 

بابهمابماحيه، أحدهما يب وعيسى، يحي الخالة: بابمي أنا فإذا الفالتة، السماء إلى 
لمفيو، بإدريس أنا فإذا الرابعة، السماء إلى عمينا ثم بي، ورحما على ملما وشعرهما، 

]مرم:علئاه عكانا ؤورمناه نروجل: الله قال وفد، المي فمال بي، ورحما علي 
١٠٣٤*ا/عن كير تع وحوله - فوعه في امحب - بهارون أنا فإذا الخامسة، السماء إلى ءهٍئا لم ./ [  ٠٧

ورحبعلي، فسلم مرته، تمس لنته تكاد اللحة، ؤلويل فقال؛ و. الني فوصفه أله، 
هالني فوصفه بي، ورحب علي ءومى،ملم أنا فإذا المادسة، السماء إلى مْتجا ثم بي، 

اواسيزعم عومى: فقال عنهما، شعره حؤج فميمان علته لوكان الشعر، كبر رجل فقال: 
٢٨٧٠ولكن أبالي، لم وجده ولوكان محي، الله على/ أكرم ومذا عروجل، الله على الخلق أكرم أني 
جالسوهو هو، بإبراهمم أنا فإذا المابعة الحناء إلى عمينا ثم أعته، عن اس وس نم كل 

هذا،: ٤١٠٠۶١فقيل المالح، بالنم عرحا وفال علي، ملم المعمور، الميت إلى ءلهره تد م
والذيزأمواالمي ومدا ائعرْ للذين بإبرامم الناس أولى ٠^١؛، تلا؛ ثم أمتك، لعان مكانلث 

هويدخلهفإذا فيه، فمليتؤ المعمور، الست، دحيت، ثم ، [  ٦٨عمران: ]آل ب الموعب؛ن وئ والله 
بشجرةأنا فإذا رت نفلثم القياعة، يوم إلى فيه يعودون لا ثم •لك الق، بعون يوم كل 
_^_،فانتعبت تخرجرْا، عثن أصلها في ؤإذا الأمة، هذه لمغهلمة عنها الورقة كانت إن 

J»/tAVأعطاكع الذي الكوثر فهو هذا وأعا الرحمة، لهر لهو هذا أعا فقال: جمريل؟ يا مدا •ا فقلتا: 
أخذتثم اخر، وها ذنص عن تقدم ما فغفرلي لهرالرحمة، مجن فاضلت، وجل، غر/ الله 

فيهاؤإذا بشر، قلم، على محلمر ولا رأت، ء؛تي لا عا فيها فاذا الخئة، دخلت، متى الكوثر، على 

«ءمأمم«.):آ(فى)م(،)ط(:)ا(في)م(،)ط(ّاممن. 
انحرى«.)ه(ساللرى:اله«. )أ(فى)م(: اعماللأتي«. )ط(: )٣(ني)م(، 



ث!ثييتثث

اض،وسول يا قهقه: أبوبم فقال اليخت، طركأنه فها ؤإذا اكبة، الإبل جلود كأنه رمان 
ورأيتمنها، تأكل أن لأرجو ؤإني بكر، أبا يا محها أنعم آكلها فقال; ناعمة، لعلير هندم إن 

.زيدااض رسول بها نثر حارثة، بن لزيد فقالت؛ أنت؟ لن قالتها؛ جارية، 
علىفررت صلاة، ِن علي وفرض بامر أمرني عروجل الله إن ثال: ثمً محال: 

فامالهربك ادرا؛ ارم هال؛ صلاة، خمستي علي فرض هلت،؛ ربك؟ أمرك م فقال؛ .ومي، 
ثمعشرأ، عني فوُنع قالته، وجل عر ربي إلى فرجعت بهذا، بموموا لن أمتك فإن التخنمف، 

خمسعلي فرض حتى ؟ومي، مررت إذا ربي، إلى أرجع أزل فلم مومى، إلى رجعت 
حتىرجعت لقد ل،أآ،ت فقلت اكصفيف، فاماله ريك إلى ارم موسى؛ لي فقال صلوات، 

المننصلاة، سمو الحص بهذه لك فإن لي؛ فقل برام. أنا  ١٠■' مال أو - استعين 
عشرأ،له عملهاكست، وس حسة، ل4 كنت لم؛عملها، ثم بالسة، نم ومن بمشرأمثالها، 

.واحدة كنت عملها فان شثأ، عله تكتب لم ولم؛عملها يالسؤة نم رمنأ'آا 
بنمحفوظ حدثنا/ محال السمتر، أتوب بن عمر حفص أبو ح^آتتا — ١ *  ١٢٨  ٣٠٣٦! 

أنأنس/ عن ننتادة، عن معمر، حدثنا مال؛ الرزاق، عبد حدثنا ت محال ئوبة، أبى هه،/ءل 
له؛؛،فقال عليه، فامتصم، ملجما، رحآ م يه، أسرى ليلة بالبراق، أش ه الض 

عرقآ.فارفض مه، وجل عز اممه علئ أكرم أحد ركبم، فما اسكن، / جبريل؛  ٢٨٧٦
بنعلي حدثئا •' ئال الكثي، اف عبد بن إبراهيم لم أبوما'خبرئا — ١ ٠  ٢١

)؛(ماثطةمن)م(،)ءل(.)ط(. )آ(»،اثطتمنرم(، )٢(، )ا(مانهلمن)ط(. 

ح؟.ا.إطد«:حن.
التخرج.فى ملمائركإ لكنه . ١١٠ت ٠يح تقدم • نحعيف توبة؛ ام ين محتوظ يه ف• 
.٤٠ح؛في تقذم سمر' سئماعن ولا الثالثه، الرتبة من مدلس وص يادة؛ عنعنة فيه؛ و٠ 

٣١٣١واكرثك،فيتضفرررةسإمايلح: سني.مْ)مأأ0، روا. لخرس 
يره)ها/ها(،جريرزنفوابن عبدالرزاذء، حديث من إي ولانمرنه غريب حسن ٠ ■ وتال ( ٣٠١ره/

راين'ح؛انفيصحيحهح:وآخر(، الا.راني صبحي المد تحة؛ؤ،: )ءسم\هم،  ١١٨٠نمدح: بن وعيد 
.(٠ن>و،ءنء_دالرزا3،.٣٦٣.٣٦٢/٢صفيسمم)

.٢([ ١ ٠ )ْ/ الثور ]العر • ايفا ميم وايي، تمدو!< لاين توُليه ال— وعزا• ■ حر• نم 
.صحح إمثادءت - ١ ٠ ٢ ٩ 

]تقوبالثالثة. من عابد، تتة، ئامحّيها، المري حاجب، ابر الخرشي، العامري، اريى: بمن راي؛ ذ٠ 
([.٣٢٢/٣(،رنهJيبر٢١)صْ

• ٠٣• نندم • ثقة ■ جمتلة ام، ابن ص ءوف؛ ر٠ 
=٣٠٠والفرح:، ( ٣٧٧را■/ ١ ١  ٢٨٠الكيرزح: غي واى؛ي ، ٣( ٠ ٩ احد)١; اخرجه تعويجا: 



حدثنات نال عوف، حدثنا ئارت عيمى، بن صفوان حدثنا أ مال انم«ني، عبداض 
للتكان لألما الله.ت رسول نال مال! ، هق؛ عماس ابن حدثنا ت مال أويئ، بن زرارة 

١ T٠٣٧/ كدت نكديي، اكاس أن وعالت / باهري، كقت ؛ال: بمكة، بحت اص ثم قال: أمري؛ي، 
كالمتهزيء.؟ال':. م إلي، جلس غجاءحى جهل، أم عدوالك ض ، ^١١سزلأحزيتأ، 

افه.•'رسول مال هو؟ ما ت مال نعم، •' ه الله رسول فنال لال،لأات قيء؟ س عل 
فقالأبوجهل;ئال: القدس، محت إلى إلنأين؟قك: فقال: فال: أ-رينيالاٍالت، 

مخافةمكدبه، انه يرْ فلم عال: نعم، : افهرسول عال ظهرانينا؟ ب؛ن أصبحت ثم 
_؟jJLp-ما مثل أتحدثهم هوملث، إليك دعوت إن فقال: ئال: الحديث، يجحد أن 

هلموالوي، بن كعب معنر يا ت أبوجهل فقال نعم، ت اض. رسول شال 
أبوجهلفقال مال: إلهما، جالسوا حتئ فجاءوا الجالس، فانشقت، عال: إلي، 

الل؛لة،يي أسري : اينه.y رسول فقال حدثتني، ما قومك حدث اممه.ؤ: لرسول 
نالظهرانينا؟ ين أصبحت ثم : مالواالقدس، ين إلى فقلت: أين؟ إلن : نئالوا

تعجبامرأمحه علئ يده واصعا وآخر مصفق، نبين ئال: نعم، ه: الله ول رس
زعم..- للكدب 

١٠٢٨م/فد من القوم وفى عال: / ؟ المجد لما تنعت أن تطح فتالقوم: فمال مال: 
فماألعت، مدمن الله.ؤ: رسول شال مال: -، الجد ورأئ البلد ذلك إلن سافر 

وضعحى ألظرإله. وأنا بالمجد. فجيء قال: التعت، يمض عش ^٤، م، أنعت، ذلت 
>،٨٩٩. أصبت،(فقد العن U فقال١لقوم: دوندادءةل/-وأناالْلرإنم-قال: 

:عال البئوى، العريز عبد بن محمد بن ^ ٥١عبد أبوالماسم 'هملحآتط — ١ ٠  ٣٠

عن)ن(.مائلة )٢( ؛من؛يا. •تالأ: )١(في)م(،)ط(;
أاكسأ.ر؛(فى)م(،)ط(: )مأ(ماثطةعن)م(،)ط(. 

هحل/ءل

الاللأ!ل)آ/^هصوسفي (، ١٦٨.)أا/يا-ا  ١٢٧٨٢واسرأتيتيصح: ً)ا/ْ(آ(، 
نيرالضا، اثملأ؛ل م نمتم وأبي عردوي< وابن والزار شية ايي لاين المنور وءزاْ ءرف ض ُلرذ، 

رجال>رج-الاحد ونالاله؛ن.ي: ]الوراكرر)ْ/أأآ([. الختار؛واينساموسحإساد.. 
([.٦٥-٦٤/١)]مجمع اكحح* 

اكخريح.م كما صمح يإساد والمثيغي الحاكم ووصله • عرّل إبال ممات، رجاله -إّ-اد*؛ ١٠٣•
(مصلأس٣٦١/٢(،ُاصفيال.لأش)٧٧-٧٦،٦٢/٣ه)

."؛،<.صء\ثث<. ^٠، حمن الزمرمح،، ص راق.، •سربن حدسا - نال؛ اساتي، كشر ين عحعد *،.J-؛، 



—؛تلمحتث

ُىالرهري عن معمر، عن حدتامدارزاق، ت ثاو زتجويه، بن أبوثكر حدش 
هندات فقالوا ثبمفي، بكر أبي إلئ التركيز من رجال سعئ ت ئال عروه، عن حديثه، 

أبوفقال ليلته؟ من رجع ثم المقدس، بتت إلن الليلة به أسرى قد أنه يزعم صاهمك، 
أناأشهدإلكانقالسلقد;وكر:  JIJنمم، : ئالواذلك؟ تكرمحممه: 

فقاليصبح؟ أن قبل ورجع واحدة، ليلة في التام جاء  ٢١أJهرتصدقه ئالوا؛ صدق، 
السماءبخبر أصدقه ذلك، س بأبعد أصدقه أنا نعم، عنه: افه/ رصي - بكر أو ١  ٠٣٩م

الصديق.: يف الصديق بكر أو سمي فليلك وعشية، غدوة 
عزافه أن علم • له ذكرى تقدم ما جمح بين س الله؛ رجمه - المن بن محمد قال 

الإنسانأن وذلك مناما، كان الإسراء إن لا وعقاله، بجسيم كحمد. أسرئ وجل 
عليهيرد لم الغرب، ني كأني الرم في البارحة رأيت وهوبالشرق؛ - نال لو، 

قدوكان كذبا، نوله لكان بالمغرب، ليلتي كنت مال: ؤإذا، يعارض، ولم نوله، 
.ئدافي خلاف لا ليلته، في إليه واصل غير البلد ذلك مثل كان إذا بعفليم، تقول 

القدسببيت كأني ايام في رأيت قومه: ولسائر جهل لأبي لوثال فالشي. 
صدفت،له: ولقالوا قوله، ص يتعجبوا ولم ذلك، محنه لقبلوا التام، وجه علن 

أحبرتنا.مما أبعد في كأنه النوم في يرئ قد الإنسان أن وذللث، 
عندللمنام خلافا كان القدس®، ين اليلةإلى بي ررأمري لهم.I نال لما ولكنه 

إلنذهبت واحدة ليلة في له: فقالوا وعقاله، بجسيم اليقفلة في هتيا وكان القوم، 
أفلهرنا؟!بين وأصثعحتؤ الشام 

يينتج/إلئ الليلةل٢، به أمرى أنه يزعم صاحبك هلمدا بكر-ُإمح• لأبي قولهم ثم •آإ/ءل 
•عليهم رد وما لهم، بكر أبي وقول ليلته؟ من رجع ثم المقدس، 
بأنهمحندأ. نبيه محص وجل عز الله أن ءلملُآا - وميز عقل لمن - دليل هلمدا كل 

أءاائأ.ر'ا(فىرط(;)أ(ماثطةمن)ط(. ا؛انها. )ط(: رم(، ني )١( 

ممبفي ارزاق عبد واحرحه . الدمص؛ ورايقه يخرجاه، ولم الإسناد صحح حديث، اهتذا الخاكم ال ت— 
منمرسلا ٦( ا/ ره صرم ني \كبو'ي جرير ابن ورواه هرِلأ. الزمرى عن مسر حديث من ( ٣٢٨>>،/ 

حدثثمن مريدي، لابن ٢( ٢ ٢ رْ/ الدر ني التوطي Jماء • الرحمنن عد بن ملمة رابي اب ابن حديث 
لثة.يا 



١٠٤م الحنة، ويحول ، ٢١المن-واترفي ما حمح وثاهد / وعقاله، بجده به أمرئ 
منام،يقال لا ذلك كل الصلاة، عليه وفرض وجل، عز ريه آيات من رأئ ما وجمح 

في ti^-lفقد منام أنه زعم فمن . بها الكرء الله حصه ، وعقاله يجده يل 
•الوفتق وبالله • لعظيم وتعرض واث، مآ)إا ورد ، . تبته حق في ونمر فوله 

٣١٥٤١; آ'؟_؛اب 
V*عووجل خصالك ما ذكر 

عروجللرم السيهسالروة 
Iثال الواسهر، الحميد عبد ين محمد ين افه عبد كر أيو حهآتنا ء ١ ٠  ٣١

م/ TUAين قيس عن / القاسم، ين هاسم أبوالضر حدثنا ت مال الوراق، الوهاب عبد حدثنا 
عزالله ارإن ئال! ، ظق؛؛ عثاس اين عن عكرمة، عن الأحول، عاصم عن الربيع، 

واصطفئيو؛الآكلأم، مؤمن واصهلفن يالخلة، يأم إبراهيم اصطمئ وجل 
ثنثدأه؛الرؤة«لب/

•آ/ن•حدثنا/ مال! الأثناتى، الكوش الحمين ين محمد جعفر أبو حدتنا — ١ ٠ ؛١٣ 
أبيعن ننرو، بن/ محمد عن ّايمان بن / عقيم حدس؛ مال: وكح، بن سمان 

هريرأئ .' ذا}['، [  ١٣الجم؛ ] ه أخرتم، نوله رآه ولمد ؤ  ١١ت عئاص ابن عن سلمة، 
عروجلاار؛ا•/

•دليل إلن يحتاج الإطلاق وهندا • ُرأئُ * )ط( ، )م( في ( ١ ر 
•ءواوُ ت زيادة )ط( رم،، )آآ(فى)ن(، 

أفثهّبامادلأاس(: ٦٢٧)
ذلكعن سأل الأمة هنذه أول أنا نالت؛ أنها زية؛أ. - عائشة عن الأية هنده في الروية قير ثبت ، ٤ ر 

تروا0=• *ا • ارمحن• عاص عتر عيها خق الم مردته عر ادء لم جميل، م "إنا اش.فقال: رسول 

. ٦٨٦; فيح وتخريجه تقدم • مرتوق لغثره صحح امثادء:  ٠١٠٣١
مرتوق.حن إمحتاددت  ٠١٠٣٢

.٢١تقدمفيحت لهأوهام. صدوق، ُجمدينعموت ته: ن٠ 
يقبل،فلم ضح حديثه من ليس ما عليه فادحل بوراته؛ ايملي أل إلا صدوتا، كان وكح؛ ين صفتان نهت و٠ 

الثخريح.في كما متاع أيه إلا ، ٤ ٠ ٠ • فيح تقدم • حديثه فسقط 
.(،حن.حديث وتال:  ٣٩٦)ه/  ٠٢٣٨ : الجمح صورة ير نفني سه في الترمذي أحرجه تخربمجه•' 

بلبان(ابن بترتيب ح:به)ا/؛هأ صمحيحه في حبان وابن (، ١٩١/١)٤٣٩تح الستة في عاصم آبي وابن 
وتخريجه.التقدم  ٦٢٧وانفلرح: يه. . - صرو بن يصد عن طرق من 



اأشسات، كتا|
^فبمءسًًءسًْ

كثيربن بممئ بن الهمس حدثنا ت ماو داود، ر بن أبوبكر همدتظ — ١  ٠٣٣
عكرمة،عن نتادة، عن سلمة، بن حماد حدثظ ئ1لت أبي، حدثنا ع1لت انمبرى، 

مرض ®رأيت داور'ّولاضهت ئاو: عنا؛نءباس، 
0triY \ /آدم،بن هماي بن محمد حدثنا ماوت داود، أبى بن أبوبكر همدتق ء ١ ٠  ٣٤

حدتتي• مال إسحاق، ين محمد أحبرثا نال؛ مليمان، بن بكر حدثنا نال؛ 
®أن• ملمة أبي بن اف همد عن عياش، بن اض ■مد بن الحارث بن مدالرحمس 

مننيهرأئ هل ياله، عناص بن اض عبد بعثإلن الخطاب بن عنر بن عبداض 
•رسوله عمر ين الله عبد إليه فرد نعم، أن • عثاس بن الله عبد إليه فارمل ئال! ربه؟ 

١٧٧أخرىه]افم:ءا[ح: ؤرصرآ،وله سنىملافءزوجل: باب: الإيمان، ني =سنم 
•- أ؛قأ؛ - *رير؛ عودوأمح، مابن ص نحو• وروى )ا/وها(، 

صحح..إ-اد،:  ١٠٣٢
•اكم؛ج م، ى *تابع ص * '٦ ٩ • هماح تغيم • i* ام، لا ١^٧ يمي مح، اين : ب٠ 
•٦ ■ ٩ زح: تندم • ممة ض'  Jtص امء: و٠ 

(،١٩٢ ١٩١/١)١١•١٧ربفياثح:(، ٢٩.ماسمسرا/هخأ، 
•لأ)ا/اهوأها(س>ق،صس_ادينمم،)ا/^ا(،رح: َفىاتح: 

]«جأعابيامم)ا/هي(ا،المعح■. ارحادرجال، احد: إسنادالإمام عن الء-ثمي تال . ؛٠ . المة. م
.٤( ٢ ٥ اأكاما)U/ حرث مخمرس عي المحٍح؛ شرط علن اومناد، الفر: كيرني ابن الخايفل رتالؤ 

١٠([  ٨٨/ الحنة)١ فللأل، زيي الرؤياء حديث من مختصر صحح، احدث 
٠صمف إ٠ساد٠ت - ١٠٣٤

*جهول•الر'ّولامح،ام،ءمدام،ء؛ام،ت ت ب ٠ 
منارمام، له صدرق، الدني. ابرالخارمحث، الخزومي ريعآ أبي ابن ماش: ين ا-ثمارءث، بن الرجمن ب ب: و٠ 

•([ اكقريس،)ص٨٣٣ني: متاع. علن له آنف لم • السايعة 
ابنوذكره ،  ٠٠اص؛الأ حجر: ابن الخاففل ، ١jLij أرجهول،أ حام: ابي ابن ءن< نال، ملجمان: بن بكر و٠ 

الحديثني ا كمتاع لكنه ، ٧٥٨تميم؛يح; امجهول،ء. اكي: في الذمي ونال، اكعامته، في حجاز 
•اكخرج مح، تما دالميم احد بن افه تمد لمحي • التالمه 

.٧ ٠ ٨ ح; ني تقدم وندتوع. منول. ادم: مادبن هحدم، ر٠ 
ابنعن درئ اثه الحانظ ذم • الثالثه من ثتأ، مولاهم، ، اكممح، الا-بمشون، نهر منا: ايي م، الله تمد  ٠١٠١

٣([. ٤٣وتهييج،)ْ/ ٣(، • ]تتريب،)ص٦ محمر• 
ابنعلن موقوفا عر ثم السلم،. عند بدعة عنها والرال، الرؤية. كتنتة عن الوال، وهو تكاره، فيه الس إ0 نم 

أعلم.واف الإمراتياليايت،. من أخذه ثما يكون أن يبعد فلا عننه، صح فإن ماس. 
يهيدكا دما الرشمح، مماب، في ثية أبي وابن (، ٤٨٣/ )١ ٢٧٥التوحيدح: في حزية ابن احرجه لغريجه؛ 

واوهقيفيالأسا،راساذ،ح:(إ ١٧0/١ر٢١٧ُتمداش؛ناحمدفيالنةح: مآ)صو\(، ح: 
العللفي الخوذمح، ابن يذكره • به • • إّحاق، محيبن عن طرق من الحاشدي،( ؛ تحغيُ، 

(.٢٧/١اكاجة)



١٠٤٤م/ذهب، من فراش دونه من / ، خضراء روصة في ر1ْ أنه إليه فأرسل رآه؟ كيف أن 
طا/ ٩ ٤ وملك رجل، صورة في ملك اللائكة، من أربعة يحمله ذهب، من/ كرمي علئ 

.ثورا؛ صورة فى وملك أمحي، صورة فى وملك ر، نصورة فئ 

أحمدحدثنا I ئال الأعرابي، ليال ين محمد بن أحمد أبومعيد حذئتا — ١ *  ٣٥
عنإسحاق، منميبن عن بؤر، بن يونس حدتا عاو: الخيارالعطاردي، عبد ابن 

ثاو:محتلمة، أبى بن اممه عبد عن عناش، بن الله عد بن الحارث بن التحم1ن عبد 
ربهمحمد.ؤ رأئ هل • يساله عباس بن اش عبد إلن ر عمبن الله عبئ ءابعث 

رآءئال! رآه؟ كيف فنال! إليه رسوله فرد ، رآْ قد نعم أن إليه! فبعث وجل؟ عر 
فيوملك رجل، صورة في ملك ت الملائكة س أربعة نحمله ذهب، س كرسي علن 

دونهحمراء رومحة فى نر، صورة فى وملك تور، صورة فن وملك أمحي، صورة 
فراشسذهب«.

حدذا; ثال عباد، بن محمد حدذا I ئال داود، أ؛ى بن أ؛وبكر - ١٠ ٣٦

-إ،ااه،:كابم. ١٠٣٠
.١ ٩ ٩ ح; فى مدم ضعيف. ابار؛ ب احمد و٠ 
• ٩٦٤ت ح ني تندم • يخطئ صددق، بخص؛ بن يرض ل٠ 

السائق.الخديث قي تقدم دريجهت 
ا"م«ا-إ-اادء:حن.

توع.وقد ، ١ ٠ ٣ ٤ •' فيح تقدم • مقبول عيال• بن ُحمد ■' يه ف٠ 
نىحبان ابن ذكرْ و يه•، اص الأ : الحافظ ونال ، اعجهول، حام: أبي ابن ى نال ّفانت ى ءر ب؛ د٠ 

أيضأ.وتدثوبع . '١ ٣ ٤ ; فيح اضأ تقدم امجهول•. الضعفاء: في الخي في الذ-مي ونال • الثتات 
• ٦٦٧ث ماح تقدم • ئ ءت؛أت بن وب مب٠ 

والدارمه(، ٣• )T/ ١ ١  ٦٨ٌ: وفي ا-ْأ(خوْ، زواتدْ)١; ني وا0 احمل أحرجه تخريجه: 
والطراني(، To)؛'/>،oU\<ام: في U^؛ أبي وابن اأا.آ)ا/؛-آل(، وابن (، ٩٦٨)

واحرحهبه. . إسحاق. بن محمل• عن سليمان، ين عيية عن ءلرق من ( ٢٣٣/ ١١) ١١٥٩١الكييرح: في 
الأسماءش واJيهءي ٢(، ٣• )١; .١ ١ ١ ١ التوحبدح: في خزيه وابن التالي، ني الصف 

١١١:خزبمح ابن وأحرجه • به • • إسحاق ابن ءن بض بن يونس >_ من ٢( • ٦ )آ/ ^١٧ ١ : واكفاتح 
أحمدبن اش عد وأحرجه • به • • إسحاق بن محمد حدئتي نال: الفضل بن سلمة ٍلريق من )ا/آ*آ( •١ 

■ءز؛ةابن وأ"مجه • به • • إمحاق بن محمد عن معد بن إرامم طريق /^'هاص ٦١١١٦٩'■—نآح ال ني 
عنحفصة، أبى بن حدساعمارة نال؛ علية، بن حديثاإسماعيل )ا/ْ*آ(دن  ١١٣الترحيل-ح:في 

ابنأف إلا تقات ورجاله • والهلبرانر وأبويعلن أحمد ارواه الهيثمي: قال فذكره. . عاص.ابن عن ءكرٌة، 
)ا/ا"هآ([، ٥٧٩ح: الحنة نللأل أيضا] إسحاق ابن يعثعثة الألباني نحعفه - وقل ا،  ١٦٧رٌا-آسء١٨ إسحاق 

كمايه إسحاق بن محمد بفرد الثيهقي اعد كما حزية ابن وعتل- هنا، ياكحر.بثا صرح ثل• إسحاق ابن أف إلا 
علةبن ماعيل إسحل-يثا من حزممة ابن رواية أف إلا ، الحاسا-ى( نحقتق: ، ٢ ما* آ/ والمنان) الأسماء في 

ذكر=أن بعد ١( ٢ / والهاية)١ البد.اية في محير ابن الحافنل عته قال والحديث، • التفرد عثنّا تنقي اعلاه الذكورة 



ُِْ َُْ َ َ م ٠ َق ُ المغيرةبن عتبة / بن يعقوب حدش محال؛ إسحاق، بن محمو عن بكردنسم-ان،  ١٠٤٠م/
أميةقول أنني ت الله رسول أن عباس ين اطه عبد عن عكرمة، عن الأحنس، اين 
الثقفي:الصلت ؛ ١٧١ابن 

مصسد/ريث للأخرى، والمر ه محنرجل ور ريرجتل  ٢٨٧١
راءدقأ.س; اض رسول فقال 

العطاردى،حدثنا I محال ناد، بن محمد بن أحمد وحxاتداأبوسعيد —  ١/١٠٣٧ ٠ t ٦ *ا/ 
عنعب، بن يعقوب حدثي ت مال ءنا؛نإسحاق، بمحر، بن يوش حدتا مال؛ 

;/الصلت أبى ين أمية قول اض. رسول أنثي ءنا؛نعثاس، عكرمة، ْهأ/ط 
مرملولتث للأخرى، والمر ه ينرجل ور وثل دج
))صدق(.; افهرمول فقال 

حدثناI ئال الأسناني، الكوفي الحسين بن محمد أبوجعفر حذتنا ء أ١ ٠  ٣٨
عكرمة.مات ّ/ iال: مصور، بن ءثادل٢، عن آبي، حدثنا ئال: نمان؛نوكيع،  ١٠٠٧م/

روحتنيقول; زال فما نعم، ئال: ، - وحل؟ عز ربه محمد. رأئ هو ت وسئل 
ه.نف^ ٥٥١

بنوإسحاق القواريري صر بن اف صد حدثنا I محال المريايي، حلزتغا — ١ ٠  ٣١
)آ(فى)م(،)ط(:»ماد؛«.)>(ّاممس)ن(. 

(;١٢٠التمر)U/ني وتال ا تمات، ورحاله الإستاد، صحح احديث التي; ني أحمد الإمام أءإمناد 
.٢( ٠ ٦ لليهقي)آ/ والصفات الأسماء تخريجه ني الحاشدي وصححه جيدا. ءإسنادْ 

كابته.-إساد•: ١٠٣٧
. ١٩٩تتدمفيح; صعيف. اساري: : ب٠ 
-٩٦٤سوق.كو\■ مضس؛كم؛ د• 

الدثومحءحا،:تتالءذ  السابق.الحديث في نندم • تخريجه 
٣A  صعيف.إمئادءت - ١ ٠ صعيف.-إمئادءت ١ ٠ 

وتمريدلى، وكان بالقدر رس صدوق، بها، القاصي البصري، ائوصلمة الناجي، سمردت ين ماد ■ ب ٠ 
.١([ ' ٣ )ه/ وتهذيب (، ٢٩١)صى تتقريب ■ السادسة من واحد، غير صعقه وتد باعرة 

يتبل؛نلم نمخ حديثه؛ من ليس ما صاليه غأدحل بورانه اظي ان إب صدوتآ، لكن ركع؛ س رسمان ب؛ ر٠ 
•التخرج ثي كما توع ند آته إلا ، ٤ ٠ ٠ • فىح تقدم • حديثه متط 

يمي:عباد. أحبر نال; شميل، بن الضر ٍلريق ؛(_ a/TU)سير، ني الطري جرير ابن اخرجه 
يرنيحديث أآأ)ا/حيل(،ن ح: النة ني احمد بن عبداش واحرحه نذكرنعر،. به . . متمرر. ابن 
.٠ نحء أه . . 1 منصه J.*. هماي ش'. ك<* اأ•'.  نحر.به • • متصور بن هماي ■ص بكم ابن 

حن.ا.إطد،:  ٠٣٩



تلأية،أبي عن قتادة، عن أيي، حدثني مال! هثام، بن معاذ حددا ئالأت راهويه، 
رييرارأيت ت اض. رسول عال ت عال عباس، ين اش همد عن اللجلاج، بن حالي عن 

عرالغي الخمارات: م رب، قلت: الأغلى؟ اللأ يخمم لم نعني، يا ققال: غروجو، 
،٠٨٠١قمن الصلاة، يعد الصلاة راه؛ذاار الكريهات،/ قي الوضوء ئإساغ ابماهمات، إلى الأقدام 
.نم« ولدص ك؛وم ذنوبه م وكان بغر، ومات بغر، عاش علٍهن حافظ 
احدسارJ٠حان عال؛ إيرامم، حدساأحمدبن عال حديناالمريابئ، — ١  ٠٤٠/

غالالثامأ. محن نب، صدوق، دسني، ويل: حممي، ايوإيرامم، العامري، التج-الآجت ى الد خ٠ 
•([ ١١٠رتهن-ب)"آ/(، ١٩■]مريج،)ص اممعصرا. الخاوي: 

رجالهويب التالي. الحديث، كافي وتدتوع , ٨٧٢ح: في تميم ؤيماويم. محيوق، مشام: ساذس و٠ 
ثنامت،.

عثذامن ءري_، حسن )وتال: ( ٣٦٧)ه/ ٣٢٣٤■ورة)ص(ح: تغجر في ا"م"بم ٌدر(بممت 
>ا/،.آ(،نمح،ْ ٤٦٩؟>ا/خمْ(7واسأبي/uممفياثح; 

صور؛تمر في والترمدي نان القي احمد وأحرجه به. . أيي. حدتنا تال؛ مقام معاذبن •لريق 
'آم)ا/،ْآ(،واينادُذيتياسلبنياكربرح:

ابنأحرجه والحيث١ تلأبة. أبي عن ايرب، ٍلريق من التالي الحديث، في والمنع، أا)ا/ا؟(ه ح؛ التتامة 
•منها ؛ ئوامحل• له والحديث، ٠ به ٠ صاص. ابن عن ، ععناء حديثه من ٤( ٨ ٢/ اليري)٧ جرير 

أبيوابن (، ١٣٦ال-ارمي)أ/أحرجه . ١ • ٤ ١ فيح؛ المتم، روا«: ءام• ين اللحس • ٠٢٠■ء،'،أث — ١ 
٩٠٦•٩، ١ النأج; واللألكاديإيشرحمل م-آ(، )ا/هأا،  ٤٦٧، ٣٨٨ئصمفيالنةح: 

ادتدرك،)ا/•أْ.اآهوسحهفي والحاكم :عام)ا/ممه(، 
آم(،ُنياسُ)آ/؛آ(،واينالحرنيمادللدُام 

•عام، ين الرحمن، مق عن اللجلاج، حاليين م، يزيد، يز< ارحمن ب ٠^،؛>، من ١( ١ )ا/ ١ ١ ح؛ 
٣٦٨)ه/ ٣  ٥٢٣ صورة)ص(ح: تمر في والترمذي ٢(،  ٤٣أحمد)ه/ أحرجه: جل. ين ماذ - ٢ 

تدركالفي والحاكم ."ا)ا/ْ؛ْ(، ٣٢١ح: التوحماو في حزممه وابن ، ص—حير( حن ■' ونال 

٣٢١التوحيدح:في حزممة وام ٣(، • ٤ )ا/  ٠٤٧ ال1تهح: في عاصم أبي ابن أحرجه: ان• يؤبم٣— 
(٣٩T٨/٤واJغو؛^نيشرحالث٠)، ٢١٢٨الاصارح: كثن، كافي والزار >ا/م؛ْ(، 

وءل-كاوانحم،، وابرعريرأ، وايودانع، وجابرينمنرة، وأبرامحامة، ابن،صر، راخديث،روا•أيضا: -٤ 
هامشذللئ،: شمل وانفلر ارؤية. في الدارقلتي الإمام •رنه: حح وتد الحراح. ين وأبومد؛ حام، ين 

جامالشخ لتخرج؛ غنتن،دثمين، لأ؛رارجبالحبلم،• ، الاض، اللأ حا-بث، ثرح ن، احتيارالأويث، 
الثهديص،)أ/ه*أ(،في كما رواية.،،اذإ من الإمام مححه والحد«يثح (. ٣٦٠٣٤رص الدومري النأيد 

التتامةالعلل في الحوذي ابن إمناد• وحن ، ٣( ٦ ٩ الترمذي)ْ/ ّرا في كما ُالترمن-ي والخاري 
ُالآبتيفي؛لامح'لالحةاصأحمدثاكرفيتجغهضالثد>ه/أأا(، العاصرين: ومن (، ٢١>ا/ 

حن. ١٠
ح:ني نندم • واحد غتر وصعنه بأحر؛، ونغم يدم،، وكان يالتدر، رم، محلوق، سرر؛ د،١:، م، • ب ٠ 

=, التخرج كمافي حزبمة وابن كماعندأحمدوالترمذي متابع لكن* . ١٠٣٨



^^ٍرئ^£تاب|مبمة

بنحالي عن قلأبة، أبى عن أيوب، عن متمور، بن عاد •حدثنا محال؛ سعيد، ابن 
أصحابهعلن يومأ غدا ه اض رسول أن I حدثه عباس بن اش عبد أن اللجلاج 

ماللتلة أزاني " وجل همز " رم رُإن • لهم فقال السرور، وجهه في بمرفون ' تبشرأ م
اللأيخصم فيم ت«الم عل قال: ومعديك، رب لمك ،مالت،: نحيد، يا فقال: صورة، أحس 

ا-لجماءات،إلى الأقدام على الغي الكمارات١: في / يخممون رب، يا نعم فهالت،: الأعلى؟ آآ،/"،■ 
سوكان بغر، عاش ذلك يل س تحند، يا صدنت، نال: السران،، في الوضوء رإرساغ 
أيه(,ولدناه كٍوم خهلس،، 
 ١ ٠ ٤ ١ I تقال الموفي، الخيار عيد بن الحسن بن أحمد اف عيد أبو حدتنا

/حدثنا ؛١]،! يونس، بن عيئ حدثثا ت نال الرش، عمر بن يمان حدثنا  ١٠٠م/•
اللجلاجبن حالي سمعت، قال: جابر، بن يزيد بن التحم!ن عبد عن الأوزاعي، 

تينول النتي معت ّّ■ نال عايش، ين الرحمنن عبد عن يحدثمكحولأ، 
فلتا:نحن•؟ يا الأغلى اللأ يختمم فجم لي: فقال صورة، أحن في غروجل ربي رارأيت 

وضعف،. ^١١أي أعلم، ألت فلت: الأغلى؟ الملأ يخصم فيم قال: رب• أي أعلم، ألت 
ئريوكذللئ، ؤ تلا: ثم الأرض، في ومحا الوات، في محا ست، كفي بمح، - وجل غر - كمت/ ٢  ٨٨٠

ليمليلآ؛ت ئال لم [، ٧٠]الأنعام: النوذ؛نب س ويكون والأرض الحموان ملكوت إبرامم 
إلىالمشي هلت،: الدرجانؤ؟ وما قال: الدرجات،، في قالت،: سد؟ يا الأغلى الملأ يخصم 

وفيم؟قال: السران،، في الوضوء وإم—اغ الملواته، خلم، المساج،• في والخلوص الخماعاته، 
بالاليلر'آ؛والصلاة الملام، -ل-ل و؛الهلخام، إشام هلت،: م؟ وما قال: الكمارات،، في فلتؤ: 

من)م(،)ًل(.)٢(،ذكرواحدة. )ا(في)م(،)ط(: 

•■١ ٣٩ًددق ٠  ً
زتنريبالتامة. من ;ممااخطأ، صدوق، المري، أيوعممة، امي، انالض ابن • ّما■ م، بمان ي٠ 

)ءسآاأآ([.
ممجؤعصحيح والخدين، . ٨ ت ح يي نندم . حجة ثبتا، ثقة، • الحياتي ان، كتممية أبي ابن هو هرب- ا٠ 

نندم.كما *رته 
.س0جم:ممدمفيح:بمم-ا

حن.■امتاده: ١٠٤١
٨٠٣٩تقل'مفىح؛ صديق• •ب:ءانمالدبملأجت 

(،٢٨• )a/ الثنات ني -محئان ابن ذكرْ العامري. القرني الانطع حالي اين هو صر'لرش• م، وّباا1ا ٠
سوص)؛/ا'آا([.ولمذكرانيهحرءاولأسم;

ثقااتا.رجاله وبقية • ١ك٠م^ج في كما رح ند ائه إلا* 
.سربمبم؛تقدمنيح:آآ-ا



٥٠١م/الساكتي،/ وحب الكرات، وترك الصتات، فعل اثيأسألك اللهم قل: ئالآت نام، والناس 
■مفتون" عتر وأنا قوم فتنة قوم بثن أردت ؤإذا وترجمتي، لي وممفر علي، تتوب وأن 

/• لص؛ا إئهن يده نفسي فوالدي راثنلنوس، اض.; رسول ثال 
r٠٥٢/لإا.ياب 

الدسافى ساM  ٨٠عروجل الله مافضل 

اللام.عليهم الآد؛ياء- جميع على الكرامات من 
حدشئ\}أ.' الماjى، الحسن بن اض عبد ، ١ شع-يبل أبو حدتنا — ١٠٤٢

عنأيهعنأنىجنثر، اب، العز،عْلاءبر،حدقامّكن،ينأق، ت دال جدي، 
فلي:أحد سلهن لم أ خم cJafiUئال: الني.، عن محقي، أي'طالب بن علي عن 

ونمرتوؤلهورأ، ممجدأ الأرض لي وجعلت والأحمر، والأموي الأمحض إلى أرملت 

»معيد«.)ا(في)م(،)ط(;

تنيه صعيف؛ إمئادءت - ١٠

نمه،عابد، بت، ا ثتة ت ارستي بن رءلءا - محقجأ ٠ طالب أبي بن ازمح، س عإي ,yj<  ٤٣٠ا^٠^■ ١ 
• ٢٠٦مد٢تيحن منهور• فاصل' 

صحح.والحديث الاختلاط. يعد ت جعفر ابي وبع ■ ١  ٨٢ت ح ني تقدم • الماب بن ءظء اختلاط - ٢ 
التخريج.ني كما اخرئ طرق من صحته علن متفق 

■به • • امن بن مرّن حارث من ( ٧٨٥)؛/ ١ ٤  ٤٨الاصودح: شرح اللألكارفي احرجه 
(٢١٣/١دال؛هفىشالناعرئ)(، ١٥٨والإمامأحمد)ا/ما'، التالي. الحاث قي الخنف واحرجه 

وهلذايإنادذحوْ. ي،< . عتا. سع ق الحفية بن علي بن محمد عن عقيل، بن محمد بن اف ب- - ءن 
سشواهد له والحرث (. ٢٦١الجمع)ا/'ا"آ.والهبمي؛ي ، ( ٥٢• ا/ الأي) زى الحانظ ِ-ث 

فيح؛أ؛"ر'دأبيهممحةفيح:باس وابن ، '١ ٤ ْ ، ١ ٠ ٤ ٤ ت زح اسق ذب حذبمة حديث 
بنجابر حديث من شاهدا له أف كما متاك. وتخريجها ُختلمة بألفاظ ١ • ٤ ٨ ت ح أمامة وأبي ، ١٠٤٧

٤٣٨اكلأةح; وني همم)ا/آاه(، الخارك،فيصحتحهفيافمح; الإمام أخرجه: ب-اف، 
اآْ)ا/«لإم(،ايدح:أآاآ)آ/آهأ(،رامجهضفيالضسح؛

أحمدأخرجه: ذر، أبي حديث من شاهد وله . ٣( • ٤ )A ادتد ذي ثأح-«-د ، ٢( ٠ ٩ / الي)١ واد— 
تدرك)آ/؛آ؛(ومسهتهفىسة)آ/م؛ا(،وامتياد

٠٠١٧ ،- ،،^■Uصروحدث شاهدآخرمن وله (. ٧٨٦)؛/ ١  ٤٥• الناح: شرحأمول آي واللألكاش ؛
وس. ( ٧٨٧.  ٧٨٦/ )٤ ١ ٤ ٠ ١ واللألكارح: ، ٢( ٢ ٢ أحمد)أ/ الإمام عند جدْ عن أيه عن شعيب ابن 

رجالارجاله وقال; ٢( ٥ ٨ )M الزواتد مجمع كماني ^١^٢.'>، ، ٤( ١ ٦ احم،-)٦/ عند مؤمن حديثاأبي 
ومن. ٢(  ٦٩أيضا)٨; الزواس مجع ني كما عد الأوّني اتجراتي يند ّمد ض حد.ث افُيح'• 

أحمدمحي موجزأ. صر. ابن حديث ومن ّ ٥( ٢ ٢ / ا الفتح) لي الحا)-ودكما راابن الدر اس س اض حدي-ح 
 A(١٧٢ ،).)رالدراتيكافيابعص/بمْآ



ىز|مميبمة

الكلم«.جوامع وأعطيت نلي، لأحد نحل ولم الخالم، ياارءب،وأ'ءلتفي/  ١٠٠٣م/

Iقال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اش عبد أبوالماسم حذفنا — ١٠"١٤ 
^محينشمح>><،فل:همحين

سمعأنه الحشية بن علي بن محمد عن عميل، بن محمدرآ، بن اض عبد عن محمد، 
ام ئ محكا: الأناء، س أحد سث لم U أعطت »/ اض.: رسول ئال ت يقول محقي عليا ١ ءْْ م/ 

ائزابلي وجعو أحند، ومميت الأرض، ممابأ رأغطتت بالرعب، دال،ت الله؟ رسول 
•الأم* خم أم دجطت طهردأ، 

،الهلروةير'آ، المنير بن علي حيرنا/ I ئال أيضا، الخاسم أبو وحلى  ٠١٠٤٤آ/ن  ٠٢
حراش،بن ربعى عن الاثجص، أبومالك حاوثنا ئال! فقنيل، ابن حدثنا ت نال 

عولأءوأوست، ا،للأتكة، كمفوف صفريا وجعلت، ؤلهورأ، لتا ئزبمهال؛، وجعلت، دأ، ج م
منهبملمر ولا للي، أحدلْ، منه بمط لم الرش، كرتحت س المرة مورة الآ!!اتسمآخر/  ١٠٠٠*ا/

•محثلُ بن محمد بن اض عد بن امحمد )ط(؛ )T(^،)،(، • اا؛كرُ رط("• )ا(في)م(، 
،أحدت،.)٥(ني)ن(: )إ(ثرسةس)م(،)ءل(. ااكلرابالي،. )'أ(»ي)م(،)ط(:

حن..إّاد،; ١٠٤٢
يزدلئن، حديثه مي صدوق، الدلي؛ •حد أم الهاشم' اض ين يل ين محي بن الك عد : ب٠ 

•له يشهد عا تقدم رقد . ٣([ ٢ ١ رص ]تتريب . الرابعة من يآحرة، تغم 
]تنرتب• الثانية من عالم، ثقة، الحتمية، ابن القاسم، أبو الهاشمي، هيالب، أبي ابن علي؛ ين عمد م٠ 

التاسعة.س ثمة، مداد، نزل الأصل، كوئي الكرُاتي، نر واسه ابم،محر: بن يعص ي٠ 

.السابق الحديث ش نندم ت٠ءرإJ٠بمهت 
.صحيح إمثاد•؛ - ١٠٤٤
حبالابن عند عوانة أبو تابعه وند • ١  ٨٢•' ؛يح تقدم • بالتشيع رمي عارف، صدوق ت لنيل اين ٠* ب ٠ 

■التخرج ش كما واللألكام 
•التالي، الحديث ني شيبة آبي ابن تابعه . وتال. ٣ ١ ٠ ح في، نندم آيضأ. يتشح صدوق، ايذرت بب، علي ٠ ثه ف٠ 
٠٧٨٠فر،ح نندم الرابعة. من ثقة، الكرثي،، •تارق صعدبن هو الأثجمب- محالك م ا٠ 

؛أ-أ)ا/*ا*اا(،راينحزءةفيمح،<ح; (، ٣٧١)ا/  ٥٢٢ّالمفىاداجدح: ا.؛م-بمسدضومه: 
-٤٦صمحهء: ني لحان ران (، ٤٧الأشراف)م نحنة تحاني القرآن نماثل في الكرئ ني والتالي 

•>؛/؛ص'ن>بج،امح،شل•  ١٤٤٤
(.س>ِسابيءرانةقال:٧٨٤/٤) ١٤٤٠واللألكارح: )؛/ْا<ه(،  ١٦٩٧راخرجهاينلحانح: به. 

يه.٠ ١ الأشجعي حدتثاأيوصالك، 



.احدبمدي((

بنحدثناإسحاق ت هاو صاعد، محمدبن بن أبومحمديح؛ن — ١ ٠  ٤٥
/دt١٨ابن حدثنا ت مالا \لأنو''\ني، إسحاق بن وهارون الشهيد، ين حبيب بن إبراهٍم/ 
اثنان٦بن نديمة عن ءنربم،بنحراش، الاشجص، _ أى ءن ضيل، 

وجعل*سجدأ، الأرض يا جطت بملاث: الناس على ا>كدا اض.: رسول مال ت مال 
؛[؛؛!،اتهؤلاء واوين اللألكة، كمفوف صفوفا وجعلت اتاء- نحد لم إذا - ءلهورأ ل؛ا ترايها 

بمدي،.ولاأحد للي، أحد محه بمط لم المش، كنزتحت س ابهرة آخرمورم من 
١ ٠٠٦م/ مال: العزيزالغوي، عبد ين محمد بن عبداض أبوالقاسم - ١٠٤٦/

ءنيزيد؛نأ؛يزناد،ندساننثد؛نصل، مال: حدقاأبوبكربنابيشنة، 
>رأعطتضاكولأأأولمال: عنالني.، ءنا؛نعثاس، عزمجاهدومننم، 

المحم،لي وأحل وملهورأ، مجدأ الأرض وجعلت الأحمروالأموي، إلى بمئت، ؛ يخرأ- 
دآعشتفهر- مرة رنمرتبارم-مومرأماض لأحدللي، يجل ود—ملا، 

د،/ ٩٩عزوجل،. باش يسرك لم بتن نائلت شاءاه إن وهي ءأخرُهالأم، اكم١عةل٢ا/ 
١ ٠٥٧م/ ا ثال؛ مطح، بن حدثناعبداض ئال: أبما، ؤحذأتناأبوالقاسم — ١ ٠  ٤٧

والهلمع)ط(.، النسخة)م( من الوجود يهاية )٢( 

صحح.إمحثادءت - ١ ٠ ٤ ٠ 
■قررنآ.ورد مه  ٠٦٧١فيح• تقدم العاشرة. صغار من صدوق، ين ارون ه• 
•لمرس)صخه([ منالعاشرة. ثقة، المري، وهرأبويموب حمببناكهيدت ءنل؛رابمين ٠
السائق.الحديث قي تقدما وثء»ءهت محتل بن محمد و٠ 

السائق.الحديث مي تقدم دميجه؛ 
صعيف.إمثادءت - ١٠٤٦

.٥٦فيح؛تقدم شيعيا٠ وكان صارثتلش، ، يرفثخمو ضعيف، نياد• أيي ين • يه ف٠ 
ممهوردمقروناممجاهد.،  ١٨٤وكانيرمل• صدوق، *وابنبجرة؛ مم؛ ي• 

.١٠٤٢;ت٠خرجح انثلر • واللاحقة السائقة للشواهد صحح؛ والحديث 
.بم.ا/آم؛(من>ساينصلصميد.ىبٌت 
من٣( ٠ ١ / ا م،) وأحرجه ٠ به . يزيد. عن عاصم بن علي حديث من ٢( ٥ ٠ / ا الند) أحمدفي وأحرجه 

يه.. ٠ متم عن يزيد، حدتا ت تال الصمد، عبد ٍلريق 
=١  ٩٧٧الحهادح: ني البخاري بعضه وروئ هناك. وتخريجه  ٥٩٩ فيح؛ تقدم حس' ادءت لّا- ١ ٠ ٤ ٧ 



ع1بإثشييمة

اض.،رمول أف هريرة، أيي عن أييه، عن ، العلاء عن جعفر، بن إمحمانمل حدتنا 
ليبالتغب،وأحل0 ومثرت الكلم، جوامع أعطٍت بست؛ الأن؛ناء على ارسلن، اوت ئ

•اثرْ؛؛ بي وخم الحلق'كاقئ، إلى وأزملت وننبمدأ، طهورأ الأرض لي وجبت' القاتم، 
أبوالأشعث،حدسا I ئال حرب، بن الحسن بن علي عبيد أبو ؛^؛؛ ٢١— ١ ٠  ٤٨
عنالتسمي، متمان حدثا 3ال؛ زريع، بن يزيد حدثنا I هال المقدام، بن أحمد 
طىالأتياء-أررزمحيي ظ ألساضسداو: أمامه: أبى عن سثار، 

tMU  :ننجدأض\ا^٠٠ الأزض وجش ^، ١٢الناس إلى أرثي بازيع؛ - الأنم على أني نال
ومثرتؤلهوره، وعده جده، منائن الصلاة أمم س الرجل أد'ركت فأتنا وؤلهورأ، 

.التائم،الي رأحثت أغداتي، قدمحأفي،لرب فهر، نمرة مرينندي/  ١٠٠٨م/
علئوملم الله وصش ومنه، الله بحمد الشريعة، كتاب من عشر الثاني بزء ام 
تاليما.وسالم وآله الأمي الني محمد 

مماالموة دلائل ذكر االه.؛اب شاء الكتاب.إن عشرمن الثالث، ا-لجزء ض يتلوْ 

علنافه وصش العالن، رب لله والحمد سْاكحابم-ه؛ا-منالص.، 
سليما.ومنم وآله الني محمد 

٠٠٠

أء)ا/ابآ(،رىنيفيابمدح:سم«آ)أ/آ(،واضو
السدفي أحمد ورواْ ■ مختمرا - حريرة آبي عن السب ابن حديث من ( ٤٤٠، ٢٦٤)آ/ النتة في 

موديونس حديث مختصرأآمامن ملم ورواه . محريرة-مختصرا ايي عن الأعرج حديث من ( ٣٩٦)آ/ 
\انظر . بضه قدتمر . . . اش رسول عن هريرة أبو حدثنا ما هندا ت تال همام حديث ومن عنه، هريرة أبي 

مآه)ا/آم\م(.صححطمح: 
حسن.-إم؛اده: ١٠٤٨
وتهذيب(، ٢٦)ص؟ ]تقريب الثالثة. من صدوق، البصرة، ثلم الدمشقي، مولاهم، محار ت يه ف٠ 

ثقات.([.وبمرحاله ٢٩٣)؛/
٠الغنيمة في حاء ما ت باب السير، في والترمذي (، ٢٥٦الند)ه/ح؛آ، في أحمد أحرجه دسميجه؛ 
صححا.ءحن وتال; تمهها)؛/مآا( مختصرا-ح 







١٥٦١أاوحير وحس سراللم 
يسرولأتعسّررب \لو؛اته وئٌ 

مقبلبن الخن أبو الإمام الفقيه أخرنا الله عفا ، ١٢١^بن عمر يمول 
حدثناقال وسمانة، عشرين سه المسالمين ولخمح ولوالديه له اف غفر الديني، 

نT/ . ٢ ثم البريهي سلمة بن عود مبن اممه عبد بن محمل بن أحمد الحسن / أبر الإمام الفقيه 
سنةالحجة ذي شهر من أيام في ررأب، مدينة في عنه. ورصي افه رحمه - الككي 

أبكربنبن علي أبرالحسن الحافظ الفقيه آخرنا ت نال وحممانة، وسيمن نماني 
بنبمحين بن خر بن أسد الفقيه الشح أخمّنا افه-نال: اكبع؛نكيل-رحمه 

بنأحمد بكر أبر نال قال: يحين، بن حير أيه عن - الله رحمه - ملامس بن عيئ 
بنمعمد ثال _، عاليه اض رحمة ِ الأحرى الحسين ن محمد عن المكي، البزار محمد 

الله:رحمه المسن. 

t١٠٦٢/—وثاب ٩٨
ْماغبوة ال دلائل ذكر 

ص-ساش.ساطهممولأهامرها
اللهزحنه . الاجزي المن بن نحمد قال 
الححدرى،عود مبن الصك حدثنا ت قال هارون، ن مؤمن حمح٠؛ذا — ١ ٠  ٤١

رحاله،،ناك.تراحم تتيمن كما الكتاب ارل ني الإسناد هنذا تقدم رثد ، الأم)ع( النخه اصح نا 

،ا.إساد،:حن.

،٦( • رصْ ]تقريب ة. الخاممن به، أس لا المرى، أبوروح الأزلي، *~ٌرد• أض س ،ز،د • ب ٠ 
التالي.الحديث نى اه بد بن إمحاق تابعه رند ٣([،  ٦٣/رال وتهذب 

.٢([ ]تقريب)صرر؟ه الثامنة. من صدوق أبوصمد، الصري، مولاهم، العدوي، ّهلتناّام• • فته و٠ 
.٤ ٨ ح; ني وتقدم • ربماومم ثقة، ٠ لملت ا٠ 

التخريج.ني كما وبرهما المححن ني ُخرج وعر صححة، احرئ طرق ٌن ورد صحح، را■يى-^ث 
اJخارينيوُن>يقهأخرن: )آ/يآآ(إ صُالكنيالوط'فيئةاكيهح:هآ دمبمه؛ 

وفي، ٣٠٧٨وفيالأنيا،اح: )ا/آلآ،ختمرا(،  ٤٢٢الجد،ح: في لطعام ُندءا باب: اجد، ال-
واكرذى(، ١٦١٢)٣; ٢ ٤• • واخرحهمدمفياسح; )١\إ<'صإ  ٦٦٨٨الأيماندالدور،ح: 

=محتحه، في حبان وابن ، ٣، لص٦ ٦ ادءًح: دلائل ني، والغريايي، 'مآمرْ/ْهْ(، ح: اداب م، 



بنأس عن مسور، ]ش[لا، حدسايزيدن غال: أطم، ن حدثنامهل ت نال 
نخرجبحجر، الحؤع من بطنه عاصب وهر س اش رسول أبصر طالحة أبا أل مالك 

عصبرأيته فإر طعاما، اممه. لرسول صنعت لو سثم؛ أم يا ت فقال أهله؛ إن 
o\Tlt \ فدعوت.ذانطاقت، ^٧ ۵١١ضتوت^لجثذقوم0ا بحجر، من!اسمخ بطنه

يات أبوطلحة فقال رجلا، ثمانون فقام ؛ اا؛رهوا* ت الممة لأهل فقال ه، افه رسول 
فدعابالحزم؛ فجاء بهاء. ءادع فقال; لك. صنعتها سعير حبزة هى إثما افه؛ رسول 
ثبحوا،حتن أصحابه وجماعة اممة. رسول فأكل بالبركة، الله. رسول عليها 
وأهدينا.شبعوا، حتئ البيت أهل وأكل 

بنفتيبة حدثنا ت قال الفمJابى، محمد بن جعفر أبوبكر ؤحاوينا 1 ١ ٠ 0 * 
بنأنس سمع أيه طلحة ايي بن مدالله بن إسحاق عن أنس، بن ماللث، عن سعيد، 

صحيفأ،ه افه رسول صوت سمعت لقد I سليم لأم أبوطالحة تال تال مالك 
منأقراصا فأخرجت/ نعم' ت نالت شيء؟ من عندك فهل الحؤع، فيه أعرف  ١٠٦٤،/

أرسلتنيثم ا، ب؛حضهر وردأتني ، ل يبعضه الحز فلمت، لها، حمارآ أحدت ثم شعير، 
الناس،ومعه الجد في اف.ؤ رمول فرجدت فدهبت نال؛ ه^، الله رسول إلئ 

رسولفقال نعم. I فقالت أرمالك؟ أبوطالحة اش.؛ رسول فقال عليهم، فقمتا 
طلحة؛أبا جثت، حتئ أيديهم بذن وانطالقتا فانطالق I تال ء؛ومواأ. معه; لن اض. 

الطعاممن عندنا وليس الله. رسول جاء قد ا سليم أم يا • أبوطلحة فقال فاحثرته، 

•ممادرالترجمة من رادين )ن(. الأصل، من ماثهلة )١( 
•احرئ نخة ني ويعزله؛ •؛نمنه'، الأصل: يامش في )٣( )٢(، 

٣٢٢امفياير)ْآ/يما(،وامبفيسلأٌح: 
(OITT/T ،) ،)مالك. الإمام عن >ق س التالي الخديث ني والث رال_هفىنىاكلأمسر\/ض.

صزيد، حمادبن حديث من ( ١٤٧/itراحمي))ه/ا"مأ(،  ٥٤٥•ح; الأييمة الخاري،ي واحر-بم و«. 
داتجرمفي،، ١ص٢٤ ١١ادد؛ح؛ دلال م اميابي وأحرجه به- • انس• عن مرمعد، منام، 

فيلم حموأحرج • نحوه به . أنسر. ص الناتير وثابتا اش عبد بنر يكر حديث من العلوال)هآ/ااا-آاا( 
أنىإلن أخرمح، >ق عدة أيضا اليراني وذكر ١(. ٦ ١ ٤ - ١ ٦ ١  ١٢)■T/ يه . انس.ص >ق عدة من الحديث 

(.٩١٢.٨٨ال_هئيفيانملألرأ/وكذلك (، ١١٦الكر)ْأ/أ'ا.انغلر: . ٠٧.  .
صحح.إمتادءت ■ ١٠
]مريب،الرابعة. من حجة، ثمة، يحين، ابر ايدني، الأنمارى، سا: اض بن الك ند ين معاق إ٠ 

رصا'ا([.
•ايابن، الحديث، تخرج م، تميم ُمبمه• 



أعلم.ورسوله اش ■ فقالت أ نهلعمهم ما 
«ajL _Uوأبوطلحةه اض رسول مائبل اض.، رسول لقي حتئ أبوطلحة ؛
،الخبز بذلك فاتت ، عدك،، ما ملم أم يا )اعلمي I اف رسول نمال يحلا. حئ 
اضرسول فيه فمال فأدمته، لها عكة سليم أم وعصرت لمت، الله رسول به قامر 
نآ/ ٠ ٤ ثم سمعوا حتئ فأكلوا لهم فأذن لعشرة ائدن ت قال نم يقول، / ٢ ١ أزل اش ثاء ا م. 

القومفأكل لعشرة اتدن I قال نم . شبعوا حتئ فأكلوا لعشرة ائدن ت نال ثم حرجوا. 
•رجلا أوثمانون سبعون والقوم شبعوا حتئ 

ال:قحدتاأبوضجملينتس[لآ،، اه'أ_حاومحامايىنال: 
١٠٦٠محمد،/أبى/ عن الورد، أبى عن الجريري، معيد الاعلن شد حدثنا 

اضهولأ؛يبكر-نةمحئ-لرمول صنعت، قال؛ الأنصاري، أيوب أي عن الحضرمي، 
منثلايث لي فادع ))اذهب ه؛ اش رسول فقال به، فأنتهما يكفيهما، ما قدر طعاما 

فكأرقال: ، أزيدْ ثيء عندي ما علي، ذللث، فثق • نال الألمارار، أشراي، 

وص\,و(، ٤ رص؛ امح، للفرِدالمرة• ءدلائل س داكمربب •خالدا- )أأ(فىالآءنلن>ن(: 
الترجمة.معاير ومن ، ٩( ٤ واليهمي)ا"/ ، ١( ٨ ٥ / )٤ 

(، ١٨٥والطبراني)؛/ ٤(، )ص؛ اان؛وة• ءدلائل من والتصوفّج . ا'بن'ات )ن( الأصل، في ، ٣١
مصائرالزحمة.ومحن ٩(، ٤ والتهقي)٦/ 

صعيف.إمئادءت — ١٠٥١

تمرساكالئة. من نمجهول، ؤإلأ انلح. مو نتل: - أيوب ايي غلام اخيرس؛ مع.د ام ■' ب ٠ 
([.٢٢٤/١٢(،وتهJ.ب))ص١٧٦

،( lAT_j)لت؛نرب السائمة. من مول، المري، الت—؛ري، حزن بن ثمامة ابن ادرئي• , ٣١• ب و٠ 
وتهذيب)؛/ه([.

وسماعسن. بثلاث موته نل احتلل الخامة. من ثقة، المري، عود ابومإياس، ابن الم؛وي؛ مد ٠ّ 
وتهان؛ب>؛/ه([.نلالأ-محلأطشالإننة. مدالأءiنءناصحاب٠اعئه، 

([.٣٣١]تقريب)ص • الثامنة ين ثقة، محمد، أبو السامي، البصري، ؛،،• ٠٧٠ب الأعلأا،ن أد ء٠ 
]تقريبالفريا،ي. ثجوخ من العاشرة، س ، هدوذأ المري، ملمة ابو '^،•؛_، ءاف؛س ٌ~ءا مب٠ 

)صا'خْ(،رتهديب)اا/؛>آ([.
الدلأتلني أبوسم رقه ومن ٤(، ٤ - )ص٣٤ ١ ٢ ح: الموة، دلائل ني الضيا؛ي اخرجه دتحمس 

رزس ( ١٨٠)؛/ ٤ • ٩ ٠ الكيرح: في الداني دا-مجه • به • • خلف يحمابُا حديث من ٠( ٤ ٩ رأ/ 
مدحدث (•>، ٩٤الدلائل)،"/ني الي-هتي واحرجه • به • • الجرتري حدتنا ت نال، ؛_}،، > در 

١([.١ ١ رالنهاية)آ/ ]الداية ومتار. سندا غر؛-، حدبث، امتدا محير: ابن الحانفل عنه ونال • به • • الاعلن 



£تت!محتثث

.فجاءوافدعوتهم؛ الأتمارلأ؛ أفراق س رجلا ثلاثين لي وادع رراذهب فقال: تثاقلت. 
أنقبل يايعوه ثم اض، رمحول أد4 شهدوا ثم ، صدروا حتئ فأكلوا ، ت فمال 

فواضأيوب: أبو قال ، الأنمارا( أفراق س متين لي فادع رراذمب قال: نم . يخرجوا
•اض.١ رمحول ال فنI قال فدعوتهم، ت قال بالنلأث\ن. مني أجود تين باللأنا 

ثم. يرجواأن قبل وبابموْ اض، رمحول أقه شهدوا ثم صدروا، حتئ فأكلوا ااترف*راا؛ 
 /iمضبافص مي أجرد فلأنا قال: ، الأنصار* من تمن لي فادع »اذمب/ ال: ق١  ٠٦٦

اشرمحول أقه شهدوا ثم صدروا، حنن فأكلوا فدعوتهم والثلاثين. تين يال
منكلهم رجلا، وثمانون مائة هلعامي من فأكل قال: . يخرجواأن نبل ربايعوم 

الأنصار.

 ١ ٠ ٥ ٢I ■ قال القواريرى عمر ين افه عبيد حدثتا ت قال الفريايي، ؤحدشا Iحدثنا
بنمرة ّعن تالعلأء[أا، أبى عن التئمي، محليمان حدثنا قال! هارون، يزيدبن 
قوميقوم الغلهر، إلئ غدوة من فتعاقيوها لخم، فيها بقصعة أتئ الض. أف جندب 

ماتعجب، شيء أي فمن قال/ تمد؟ كانت، هل ل1منة فقيل قال; آخرون، ويقعد ١  ٠٦٧،/
الماء.إلئ وأشار هتهنا، من إب تمد كانت، 

حدثنات قال الدمثمي، عاصم بن أحمد بن جعفر أبومحمد حذفنا — ١ ٠  ٥٣
واكرمذى، ٤( للف—ريايي)ص٦ الن—رة، ادلائل من ويب والتم—،االعلن،. الأصل،)ن(; ش )١( 

الترجمةمصادر ومن • الشخير( بن اف همد بن يزد اسمه •' وأبوالعلاء • تال، )حيث، ، ٥  ٩٣ره/ 
ُاكخرجالآ-؛مئ•

صحح.إمثادءت  ٠١٠٠٢
(،٦٠رصزآ لتق-ريب الثانية. من ثقة، المري، العامري، الشخير، ين اش عبد ين يزيد العلأءت م ا٠ 

رتهدبراا/اأ-آ([.
فيوالرمدي (، ٤٦٦-٤٦٥/١١)الصنف في ثسة آبي وابن ره/آا،ما(، أحمد الإعام أخرجه تخرج.' 

(،٨٥/٤اكحفت)في اعردكا في 
رالنJرياييفيدلأتلالموةح!. الذحبي( ورافقه الشيخن ثرط علن ت وتال ٦ ١ ٨ رآ/ التدرك في والحاكم 

(سرسابن٤٦٤-٤٦٣/١٤)٦٠٢٩^انفيصحيحهح: 
(.٩٣الدلائلأيمارإ/في 

حسن.-إستاده: ١٠٠٣
]تقريبالرابعة. من والإرسال، التدلس كير صدوق، اإدردس■ حطب بن الله ب• بن الطلب يه؛ ف٠ 

أعالم.واض التدليس. احتمال يرع التخرم قي كما صحح شاهد له ولكن • هنا ءن*ن وتد ، ( ٤٥٣ رص 
باكحديثًصرح ند لكنه . ٥ ١ ح! مر تقدم والترية. التدليس كير لكنه ئتة، سلم• بن الويل فجه* و٠ 



SSB^

المطلبعن ، الاوزاعي حدثنا ت محال ، ملم بن الوليد حدثنا ت نال عمار، بن هشام 
عنالأنصاري، عمرة أبي بن الرحمن همد عن المخزومي، حطب بن اف تمد ابن 

ذاستأذزوامخمصة، الناس قاصات غزوة، ني اض رّول مع كنا ثال أبيه، 
عمر.ممال به، - وجل عز - اف يلغنا ت وقالوا ظهورهم، بعض نحر في اف. رمول 

الناستدعو أن اش رسول يا رأيت إن ولكن رجالا، عدونا لقينا إذا بنا كيف ت ق؛فق. 
١ ٠٦٨،م سيبلننا وحل. عز - اغ ناف بالبركة، تدعوفيها/ ثم فتجمعها، أزوادهم، يبقية 

به،فجاءوا أزوالهم، ببقية اض.ؤ رسول فدعا - دعوتك في لنا أويبارك - يدعونك 
،جاءنار١ الدى أعلاهم فكان نال؛ ، ذلك، وفوق الهلعام من بالحنية الرجل يجي،ء 

الخيشفي بقي فما باوعتهم، الناس دعا ثم نهلع، علئ فجمعه التمر، من بالصاع 
وقال؛نراجده، بدت حتئ ه اض رمول فضحك مثله، وبفي ، ملؤوْلآ، إلا وعاء 

اسض لا . وجل عز الله. عد وأفهد الله، رسول ألي وأشهد الله، إلا إله ألا رراشهد 
.القامة® اكاريوم عن ححتاه إلا بهما مؤمن عد وجل. ز ع. 

ه.آ/نأبو حدثنا/ قال! صاعد، بن محمد بن يحنن محمد أبو / ؤحدثنا — ١ ٠  ٥٤

«،لأْ«.)آ(فى)ل(:»جا،«. )ا(في)ن(:

•التخرج ني تابمهالادزاعيتحا وند • =هنا 
ممه. ٣٥إ ح ني تندم • اصح الغيم نحدينه نمار؛تلقن، كم مترئ، صدوق، عمار؛ بن مقام I ب ر٠ 

لهلبس ابنأ;يحاتم: ونال ١^٧^، عهد ني يلد ينال: الخاوي، الألماري: صر؛ أم بن الرجمن د ء٠ 
رآُ/مآ؛آ([.وتهيب ، ٣( ٤ ]تتريب)_U ممرالخديث. ثمة، كان ت صعد ابن تال صحبه. 

والماتي(، ٣٢)صزا  ٩١٧الزمدح: ني المارك راين ٤(،  ١٨- l\v/T)xJ\.ني احمد اخرجه أض«بم: 
نيسد وابن (، ٢٣٦رآ/ الأشراف ئث ني ى س وفي )ا/أأ(،  ١١٣٦فيءلالرموال،ولةح: 

المرةدلأتل في والنريابي ٨(، • ٤ )آ/  ٠٢٨اكُمل.ءختمرا.ح: في خزية وابن (،  ١٨•اليمان)ا/ 
الجمعني كما والارط ، ٢( ١ .٢ ٢ ١ ١ )١;  ٠٧٠الكترح: العجم في واليداني ٠ ٣( • - ٢ )صاّ ١ ح: 

اآآرا/؛هأ(،والحاكمشاكلركباننيسيعهح:
(١٢١اضأ)٦/ اكلأتل ني والمهقي الدمثي(. يخرجاءووانته الإسنادولم صحح إ ونال  ٢١٩.٢١٨)آ/
وتخريجهالتالي الخديث ني يأتي صمد[ ]أوأبي مريرة أبي حديث من  ١٠ثاوله • به • • الطلب عن ءلرق من 

وابريعلن،، ٣( )صْ ٠ ت الدلأذلح ني الفريابي أخرجه الخهناب بن حديثاصو اعي•>، نوله • ع-ال؛، 
١في والمدني وامريه، بن، ؤامعاق  (،٣٠٤)٨١ الزواتد مجمع انغلر: اعن. ني والحكم عم، يد ٠ 

ُءاشدلأ'لاكرةسريا;يرصآص•، ٢٣
-إم؛اد،:حن.١٠٥٤
.ثقا،1، رجاله وبقية ■ التخرج في كما محتاح لكنه • ١١* مرح تقدم • بالقوي ليس الJفاض• *دام أم • يه ف٠ 

•احرقاصحيحة طرق ٌن والحدبثاورد 



عنصالح، أيي عن الأعمش، عن غياث، بن حنمى حدسا تال! الرناعي هشام 
،أزوالكم* ءاجمعرا ت ننال الخؤع، اش.إ رسول إلئ شكونا I نال هريرة، أبي 

والخباء.الأنطاع وطرحوا المويق، من والخفة التمر، من بالخفة ياتي الرجل فجعل 
»كالوا«،قال: ثم الميه؛دْشا، الأكة.ذوصع أوتال: 
غميهما جاء س الله، ومول رائي الله، إلا إك ألا »أقهد ثال: ثم مزاودنا، في وأحذنا 

.الخ؛ةاادخل فيهما فاك 

تنال ، العلاء بن الخيار عيد حدسا تال: أيضا، صاعد ابن حاويغا . ١٠ ٥٥
الطفيلأبا سمعت، 1 تال خثيم، بن اش عبد أحبرني •' قال سليم، بن يحين حدنني 

يلغهقريش صلح/ قي ، مرالافه رسول نزل لما • يقول عباس ابن سمعت I يقول  ١٠٧٠،/
اض!رسول يا ! فقالواوصعقا، هزلأ محمد اصحاب يتتاعر٢ا ما تقول! هريثا/ أل 
القومعلمئ غدونا إذا غدأ اصبحنا وشحومها لحومها من فأكلتا ظهرنا من أنحرتتا لو 

فصبواأنطاعا، فسهلوا أزوادكم، بفضل اتتوني ولكن . )رلاررفقال! جمامل٣ا. وبتا 
يم، تقلعواحتئ فأكلوا يالبركة فيها لهم فدعا أزوالهم، من فضل ما عيها 
•جربهم محا أزوالهم فضول من، نفل ما كفتوا 

.٣( ٠ ٠ / احمد)١ مد كماني نت\}شم\0 )ا(اك،: 
.اماناعتون٠ المسندت رش )٢(كدا، 

.٣([ • ١ / )١ لالهاة والري. والشح الوس أي: ؛ اا-بما.ة« )٣( 

(،١١/٣(،ر٤٢١/٢هaر١حدفىافدر٧.0)١/ه٢٧لمفيالإيانح:سميجه: د =
AM/\i)\oi'حِانفيمحمحهح: وابن (، ٣٠*آ.؛)صا٣، ٢، والنريا;ينيدلأتلالمر؛ح: 

(١٢٠ابما)I-/ الدلائل ني وال-هتي ، ( oirv /T)٣ ٢ ْ : اJللأتلح ني وابرنمم بمان(. ابن بم-س  ٤٦٦
شكّعتد- ادام رمرتر• ص الاعش عن طرق س الروايات بمص دم V• • ■ امٌالح عن طرق ُن 

.ابق انالخديث في شوامدء وتقدمت الاعش.. 
حسن..إسناد،:  ١٠ ٠٠

منها-وق، ان، عتأبو الكي، القارئ، حتيم، بن عثمان بن اش وهوبد ّءثءم• بن الله همجه يه' ن٠ 
.٤٠٥نرح; نندم ة. الخام

ماح.ولكنه . ٢٥٨؛تقدم * الحنغل سئ ا صدوق الهياتمي؛ ملم: ين بمص ثنه؛ و٠ 
. ١٩٨لأ؛1سبم\غدمنيح: دا-دار؛نسمء: ء• 

يعثي- اش عبد حدثنا ناله: زكريا- ابن يعني: - إمماعيل حدث من ٣( ٠ ٥ / ر١ أحد الإمام آخوجه ٌءريجه• 
•نالآ اازء-نراني حدث من ( ١٢٠الدلأتل)؛/في مختمرا- - التهقي وأحرجه • نحرم به • • - ان همثابن 

اللقتلة،كتاب في سالم معند أسم عن I ملمة بن إياس حديث س اهي. ثّوله ١ به • ٠ مليم بن يحين حدثتا 
A\roi/T) ١٧٢٩ح: فتها. والراُاة نالت إذا الازواد خالخلّ اتماب باب: 



عمرأبي ابن حدثنا نال؛ يومف، بن هارون أحمد أبو حدشتا — ١ ٠  ٥٦
٠٧١،/عن/ أسه، عن أيمن، بن الواحد عد عن نضيل، بن محمد حدتنا تال! العدني، 

وحؤعحهد السلمين وأصاب الخندق اممه رسول حفر لما قال؛ عمدافه بن جابر 
إلئفانهللمتا I جابر نال الخؤع، من صخرة بطنه علن . افّ رمحول ربط حتن محييي 
عندنانالوا; ينتق؟ أعندكم لأهلي: وقلمت، عندي، كانت، عناقا فذ؛حن، أهلي؛ 
هالنبي أتيت، نم طعامهم، وصنعوا فخبزوه، فأمرتهم قال؛ معير. دقيق من أمداد 
ءرانطيقت فقال طعاما، أصحا؛ك، من ولشر للن، صنعح، إز الله؛ رمحول يا ت فهلت، 

حميحا.والخيش الني. جاء نم ت قال ففعلت،، ت قال ذهصطعا٠كحتىآبم٠®، 
ولنفرللن، شعير دقيق من وشيء ّنعتها عناق هي إثما ا افه رسول يا نقلمتا؛ قال؛ 

عليهذكر نم ففعلت. قال; . قهاراررأدم وقال; بالقصعت، فدعا ت قال أ أمجحابلئ، من 
إذاحنئ . ءشرة<ا، علمأ ®أدخل I قال ثم ودعا؛البركة، - وجل عز - الله اسم 

إذاحنئ قفعك آخرين*. عغرة علي ®ادخل ت قال • خرجوا ثم وسعوا، طعموا 
كان.مما نحوأ الطعام ؤإل جميعا، الخيش سح حتن آخرين عثرة أدخلتا شمعوا 

٠٧٢،/ حدثتا/ قال: العزيز، عبد بن محمد بن افه عبد البغوي وحشا - ١ ٠  ٥٧
صحح.إمغادءت  ٠١٠٥٦

]تقربلأ1سبم،سالخا0. الكي، القامحم، ام ^لأم، الخزوس، بااواءدسض:: ب٠ 
ونتوئىفىاكخر؛ج.([. ٤٣٣وت،ذي،)ا•/)صا-ا-آ<، 

.( ٣٩٤وتهنؤي_،)ا/ ١(، ]تقربن)>،_w الرابمة. س ثقة، : الكي الجني اءن : ض٠ 
وابن•٣(، •رم وأجمد ، ٤(  ٥٦)U/ ٤ ١ • ١ ا-كالقح: غزو؛ ني صحم ني الخاوي اخر-بم 

الدلائلر والمّيام، )ا/ا-آ(،  ٤٣والدار.ينىتح: >اا/ا-ا■؛(،  ١١١٧٥٠كفح; ني شة أبي 
(or\^)rrwو\.وسمفي\ذدس;  o(dT'^/ro\والطمانيفىالك_رح:)صاْ(،  ١٨ح: 

ليوملم ، ٤(  ٥٧)U/ ٤ ١ • ٢ الخندذ،ح: غزوة ني الخاوي واخرجا •ا• •الواحد مل ءن س'لريث، 
(سصثطاJةينش)ص١٧٩٤^^^ابيفيالدلأتلح:

نحرم.فيكر اش. بد بن جابر سعت، نال: ماء، بن معيد حدتا نال: ءغياذ<، 
صحح٠"إمقادء: ١ ٠ ٧ْ 

.٤١تقدمزيح: ع،<كانبمع. زاهد، صدوق، هرالضعي، جاضتن'دبمادا: : ب٠ 
وللحديث،التخريج، ني كا ندتوبما صا . ٧٦ليح: تندم صدوق. •عدسساس،: نيه: و٠ 

•- محك جابر- ءن صعحة اخرنح، ُلرق 
انمري،ثقة،سي.صبرصبمآا([.هم«ي،

الدلأتوني واليهقي (، ٢٢/١ر٢٨والدارم؛يتح:(، ٣٤٣ندرم الن، احد اخرجا دمبم*ت 
المن؛ءلأث>ت، عن باب،: ١ اداو_، لي الخاوي تحوء واخرج • به • • سلمان جعغربن ءن طرق س ، ١ ٢ رآ/ 

(سب٦٦/١(،واينءز^ة)٣٢٩/٣(،ولخ)٢١/١)٢٧(،دانمارسح;



^^ب!محيثب

تقال ىتبيمر[را،ينسدْان، قال؛ الثرارب، أبي بن الملك تمد محمدبن 
شكانال اض، عبد بن جابر عن مالك، بن أنس عن أبوعثمان، الحعد حدثتا 
وضعثم فيه فصبه ، مماء ودعا ياسلآ، فدعا تال العطش، اممه. رسول إلئ الناس 
أصاعمن؛_ تنح العيون فرأيت ارامظواء. I فال نم النمأ، في يده ه افه رسول 
اض.•رسول 

أبوحدثنا قال! القاصي، حرب بن الحين بن علي عبيد أبو أخبم؛أ ■ "١٠ ٥٨
عنسعيد، حدثنا نال الحارث، ين حالي حدثتا I تال اكدام، بن أحمد الأسمث 

أصابعه.يغمر ما/ ماء، فيه اناء ه الني أتن I قال ت قال مالك، بن أنس عن قتادة،  ١٠٧٢٨
بينمن ينح الماء وجعل يتوضوون، فجعلوا/ سعتد- ثلث، أصابعه، يغمر يكاد لا أو ن آ/ ٠ ٦ 

زهاءثلاثمائة.قال: كمكنتم؟ لأنس: فقلنا قال: أصابعه، 
يعني:- عمر أبي ابن حدثتا قال: يوسف، بن هارون أبوأحمد حدشا — ١٠ ٥٩

الترجمةوسائر التتىفيماوأصو)م/م؛م(، وانمراب »حئص». )ن(: )ا(فيالآصل، 
احرئسخآ ن ؛ي ورمزله: الأصل. ماص ومشارإليه؛ي 

لالهاة)مآ/ا-"اأ([.وسس. عاص جمعه الكير. اكدح )آآ(«الص«: 

طرقعدة النمو؛ دلأتل في اهميا;ي وذكر • نحر، • • اث مد بن جابر عن الجد ابي بن صالم ءن ًحمين 
انظرتوغيرء. آس حدث من ثراس وللأمحانمث . ]انظر - ؛؛ ٥٢٢- اش عبد بن جابر لحديث 

(.٦٧٣اوخارى)أ/ايا•.
صحيح.إمسادْت - ١ ٠  ٥٨

التخريج.في كما وتدترع • ١  ٥٣• ح في تقدم * حديث صاحب ٍع.وق، الةدامت بن أممد ت يه ف• 
تقربل الثامنة. من ثت، ا ثقة اليمري، ان ءث.أبو الهجيمي، مثلتم بن عبيد ابن اخارث؛ بن الي م٠ 

وتيديب)م/آخ([.(، ١٨٧)ْس
الففاتل،ني الم وم<، ٦٧١)٦/  ٣٥٧١٢اكرتح: علامات، بامح: المانب، في الخاوي أخرجه دءربمبم: 

وله>ق(. ١٧•)A افلتي ني واحد )؛/م\ريا(،  ١٢٢٧٩-ففلتياهشجمعالخلأ-سح: باب: 
•وتخريجه ( ٥٨- ٠ للغريابي)هره الشوة دلأتل ٢ انظر ■ ومرهما لم لمالخالي م، أنم، تمأا احرئ 

،صعمف إسادء؛  ٠١٠٥٩

.٢٣تقدمنيحث حفظه. ني نحعيف الأنريتي، عر سالعم؛ الرجمنيننياد ب■ ه؛ ف٠ 
(،٢١]تقرب)ص٩ الثالثة. من ثقة، جا-ء، إلن يشب وند اخمرض؛ ريبمأ ين اعتم ين دب؟ س هال ن٠ 

و;،ذب)م0\يآ.
الدلأتلح:في والنرابي (، ٣٢٦الطقاي،)ا/ في معد وابن (، ١٦٩احمد)؛/ اوام احرحه دمبمه: 

٠٢٨٥والط_رانيفياميرح: مفنممرا(،  ١٣٧/٢راادارiديفيذه).٧ْ(، )ص٣٩٢٧، ٣٨
ْ/ْهآ(،وفيالنواليهقيفيانملأتل)؛/ْآا، <، ٥٣•الدلاررآ/ في نعيم وأبو (، ٢٦٢)ه/

والخدين،=نحرء. به . نعيم. بن زياد عن زياد بن الرحمنن ما عن طرق (.>، ٣٩٩، ٣٨١را/المجركا 



١٠٧٤

حدثناقال؛ - القرى الرحمن أبوعبد - يريد بن اه عبد حدثنا قال؛ العدني. محمدأ 
ءممصر- أهل من - الحضرص/ ، دعيمآل بن زياد ]عن أنعم بن زياد بن ارحمس صد 

نال؛يحدث، اض رمحول صاحب المسداتىلأ، الحارث بن زياد سمعت نال؛ 
الفجرطلع إذا حنن منزلأ، اض. رسول فنزل ، أسفاره بعض غي ه الى أمحت 

مداءا؟أخا يا ماء س »هل فقال: أصحابه، تلاحق وقد إلمأ، انصرف ثم فبرز نزل 
به،فأتيته ، به١٠ اثني ثم إناء في #اجعله فقال: يكفيك. لا قليل شيء إلا لا، قاك: 

أنيررلولأ I فقال تفور. عينا أصابعه من أصبعين كل بين فرأيت ، الإناء في كفه فوصع 
فيحاجت له س أصحابي في ناد وأممتا، لمنا صداء سربي-عزوجل-ياأخا أمشحم 

•منهم أراد من قاحل فيهم فناديت ، اناء* 
٠٧٠،/ I ا؛ال عبدالعزيزاليمي، محمدبن بن عبداض حلآشاأبرالقاسم — ١ ٠ ٦ * 

IJlI*اثت الخرج ني الدكورة الروايات جمح لأل ازمخ. س ولعلها )ن( الأمل، من مانطة )١( 
زيادعن نياد ين الرحمنن همد او علن اكهذيب، في الحافظ ص وند الأناد، بهيا الخدربنإ 

ثمإنالحضر،ي([. ٣٦٦اكهازب)مها--ا.]انظر: رزياد.يرويءنزيادينالحارث. ايزتم. 
•حضرسا وليس فهو ننال، ين الرحمن ب أما ، جدْ إلن مسويا' نتم ين زياد ث ر 

]انظرالحفرص. ونعيم الهضرس زياد بن نعيم عن *وسمن ر اامر؛ابي الهرة دلائل هم، ووجدت 
واشاعالم.مناوا-خ. مد:موتاحير ويدوالنته ، ٣٩، ٣٨ح؛ 

.([ حزم)ص٨٨٣لابن العرب، اب أن]جمهرة • اليمن من "حم، إلئ،نب ، ٢١

بابالءّجلبجذنرا؛وداددم،الملأ؛، )ا/آحآ(،  ١٩٩ًاخربخمرأجدأ.اكرضفيسمةح: 
طرقس ( ٢٣٧) ٧١٧الاذازح: في تة ال: باب،الأذان، في ماجه وابن ٢(، • A/T>٥ ١ ■ آحرح: يقيم 

•به • • نعيم بن نياد عن زياد بن، الرحمن، ب- م، 
-إءطدء:حن,١٠٦٠
منبعضهم عد، يزيد ابنه لأل صحابيا؛ يكون وتد ٠ ترجمة علن له انف لم ءمورت اض س يزه راك ■ ه ب٠ 

وندروى.ن>ضأآا/آآ(نانكانءعاسالأ-زجهاف. الإماة>-ا/اآم، انظر: انمحابة. 
•حن بإماد مريرة أم، م، احرئ 

.١ ٠ ٤ ٩ : ح في ترحمته تقدمت، . به باس لا •  ٠
لتئرب_،ومم ربما هماي، ثنة، ايمري، ثم الروذمح،، أبونيئ، موالق—.لي،، ادزمحم،طمت ب٠ 

ُتهدب_،>آ/أهآ([.رصا،هم(، 
زتمم وابر (، ١١0..١١٤٧/٤) ١٨٦الأمهانيفيدلأتلادوةح: التام رجهابو دد-وبمبم؛ 
به'.. •اا(ُن>ض.زيدبنام،ئمود. ؛ي،فياكلأتلرأ/ واييهآأ'ا)آ/حْْ(، الدلأنلح: 

مان،ني والترمذي ، ( ٧٥/ ١ ر ٣ ح) م، في راهويه بن مجاق( ر؛ ، ٣( ٠ ٢ آ/ ) الند ن، احمد راحرجه 
وال—هضفياكلأ-ل(إ ١^T)٦/^00رابيفمفيانملأئلح: _ o/o)T\r<<ا؛يهميرةح: 

حنحديث، »،ثوا الترمذي: نال • نحرم فيكرم • • مريرة اص، عن، العاية ام، ءن، س»^j، ١( • ٩ را"/ 
•مريرة' أما م، الوجه منيا ء؛ر م>، للي لقد غريب، 



حدثناقال لم، مين العزيز عبد حدثنا قال.' التيثى، محمد بن بن اض عبيد حدثنا 
ضتالكا.تبثلاث: أصبت قال: هريرة، عنأبى عنأيه، منصور، أبى بن يزيد 

يا: نالواا ا،لزودة وما وا،لزودة ، ٢١ل؛ة؛فئ[لعثمان وبقتل وحويدمجه، صويحبه وكنت 
قال:مخمصة، الناس قاصاب اش.ؤ رمول ْع كنا قال: الزودة؟ وما هريرة؛ أبا 

تمرفيئيءمن نعم، قك: فيء؛ا؟ من هل اا؛ااباهريرة الله.: رسول لي نمال 
قال:ثم فسهلها، ، قبضة، فاحرج ، يدْ فادحل به، فاتيته اافأهييه(ا، قال: مزود. 

قبضةفاحرج يدْ ألحل ثم سبعوا، حتئ فأكلوا عثرة؛ له فدعوت ءغرةا، لي ارادع 
فماثبعوا، حنن فأكلوا عنرة؛ له فدعوينج ،  ١١عشرة لي وادع نال: ثم قبطها، 

وأدخلبه جثت، ما ررخذ لي; قال ثم وثبحوا، كله الخيش أكل حتئ ذللئ، بمسغ زال/ ١  ٠٧٦؛
أبوقال به، حئت، مما أكثر علئ فقبضت أبوهريرة: قال ٠ تك؟هأا ولا وايبمحه يدك 

أبيوحياة ، وأءلعمت، افه.ؤ رسول حياة أكلت، منه؛ أكلت، عما أحدثكم ألا هريرة: 
،وأحلحمت، - تيأٌ عثمان. وحياة وأؤلعمتح، هأس. ~ عمر وحياة وأطعمت، - خك - بكر 
المزود.فدم، مى، انتهجنتح تمحقن عثمان ئتل فلما 

بنسعيد حدثنا قال: صاعد، بن محمل. بن يحنن محمد أبو حلكتا — ١ ٠ ٦ ١ 
أحبرناقال: ذر، بن عمر حدثنا قال: أبى، حدثنى قال: الأموي، سعيد بن يحين 

منبعلنى علئ الحجر لأثد كنته إن غيره إلته لا والذي قال: هريرة أبى عن مجاهد، 
علمنيوما قعدُت، ولقد الخؤع، من الأرض علن بكبدي لأعتمد كنت، وإن الخؤع، 
عزالله كتاب، من آية عن نالته ، - ة؛أكئ - أبوبكر بي فمر منه، يخرجون الذي طريقهم 
أبوالقاسمأ'ااهمربي ثم يمعل، فمرولم عنهاإلالستبنىلآ؛، ماأماله وجل، 

أرذافءلبمأ.)ا(فيالأصل: 
،اتبعهآن مني يطلب أي رالعنن؛ ءليثسعنيء. ت البخاري ني )٢( 
أيضأ.عمر مرور ذكر الفريايي عند )٣( 

صحيح.امتاد•؛ - ١ ٠ ٦ ١ 
ثربعوتد (، ٥٩٠)ص ]تقريب - التاسعة كار من يغرب، صدوق، الأموي ايان ين معيد بن يحص ت ه ن• 

ىفياك>ج-
٥.نيح■ نندم • أحطأ ربما ثقة ين د م• 

عنوتخليهم هووأصحابه، الني عيش كان كف باب؛ الرقاق، في صحيحه في الخاري أحرجه دمحريجه؛ 
(^)٦٣باب: ئةاشامجة، في والترمذي افد)\/هاه(، في وأحمد الدياح: 

(،١٦المدرك)مها.قي بأ(،والخاكم 
بنعمر ؤلريق من كلهم : ( ٤٧١)i)/ ٦٥٣٠ح: صححه ني حان وابن (، ١٠١الدلائل)٦/ في والبيهني 

*به * * مجاهد عن در، 



١ ٠٧٧،ِ فاتبعته، الخق«. هن! ارأبا قال: ثم فتبثم، / وجهي، في وما نفي، في ما فعرف 
اوبن(ا؟سا لكم أين رامن لأهله; فقال قدح، في لما فوجد. لير، فأذن فدخل، 

الممأإلىأهل انطلق هريرة؛ »ياأبا لي: فلأن.فقال لكغلأن.أوأل أهدام : قالوا
،٠٨٠٧أهل إلن ياوون لا الإملأم، أصياف الصئة وأهل ذللث،. فاحزنتي/ ت ئال ءادع-هماا. 

هدينجاءته و1ذا سيئا، منها يدر ولم التهم بها أرسل صدنة جاءيت، إذا مجال، ولا 
أرجوكت وقلت: إياي، إرساله فاحزتني منها، وأصاب، فيها فأشركهم إليهم أرسل 

وأناالمنة أهل محن اللن هندا يخي، فما بها، أتغدا مرية اللن هندا من أمرب، أن 
وطاعةاف طاعة من يكن ولم نال: اعاؤليهم، وكنتأ ، أمرني، جاءوا فإذا الرسول، 

فاخذوالهم، فأذن واّتاذنوا، فأثبالوا فدعوتهم إليهم، فانطالقت، بد ومحوله 
اريمنال: ٠ اض يارسول لبيالئ، قلت،: هرء٠ أبا ررأي فقال: البستؤ، من مجالهم 
ثمإر، يردم ثم يروئ، حتن فيشرب، الرجل أغهبي، اكدح فأخدت، نال: فأغطهمء. 

وانتهيتاإلناكوم جمع حتنروي يردمإلكأ، ثم حتن؛روئ فشربا الآ■خر أءطءٍا 
فتبسم،إلؤأ فنظر إلي، رأسه رغ نم يده، علئ فوصعه القدح فاحد افه.، رسول 

فشربت،،فقعدت، فاقرب،اا، ارامد قال: الأوه. رسول يا لبيل—، • نلت، • هر" ررأبا • ونال 
اشربا؛،١١يقول: زال فما نشربتج • اشربا؛ ١١وقال: فشريت،، . ررافرب((ونال: 

،الإناء إليه فردديت، قال: لكا. مله أجل ما بالحق بعثلثج والدي قاك: حتئ وأمرب 
منه.وشرب الله وحمد فمئ 

١٠٧٨٨ل؛ن[لا؛ عوف/ حدثتامحمدبن فال: صاعد، وحديناأبومحمدبن — ١٠٦٢
حدثناقال: دينار، بن كثير بن معيد بن عثمان حدثنا قال: الحممي، الهلائي محنيان 
قال؛افه. رسول مولن ثوبان أن له ذكر أل رويم، بن عروة عن مهاجر، بن محمد 

الناسعن ياله فجعل بيوته، أمام الله رسول به فجلس بدوي، صيف، بنا نزل 

الحمصي.الطاتي سفيان بن عرف ابن ت هو محمد ، الثبت، والصوامه اعن،. رن( الأصل، في ، )١ 
.([ ٣٨٣>ا/ التهدسح ]انظر; ابب. عن يردئررئ ولم كير، معيدبن بن عثان عن وموالراوي 

<ا.إئاد،:عرّل.
اضب ثن جابر ص درئ ة، الخاممن ؛رّلكيرأ، صدرق،، التام، أر اللخم: ري؟ا ين _؛ : ب٠ 

([. ١٧٩)U/ وتهيب لاكقرب)صهدم(، . مرسلة عنهم رواقته إن ٠ رئقال ■ لثوبان• 
.٥١٤زح:تقدم ثقة. *هام: بن صي م٠ 
. ٤٨٢: فيح تقدم - عابد ثقة، مميت بن محان ع• 
. ٩٣٣ح; في تقدم حافظ. ثقة، اسماتي: مغان بن عرف جمدبن م٠ 



يعان،اتش كنا|\ك 

بالييذلك من يخبره زال غما الصلاة، علئ حدبهم وكيفا بالإسلام، فرحهم كيفا 
الطعامأكل وحان النهار انتفخ إذا حتن نقرأ، ه اض رسول وجه رأينا حتئ ، يرْ 

-عنها اف رصي - عائثة بيتا اتنخ أن يالوا لا متخفيا إئ فأثار دعاني يوكل أن 
ماالحق ودين بالهدئ بعثه والذي ت قالتؤ صيفا. اممه. لرسول أو فأ-حبرهالاا 

بايعتذرون كلهن نسائه، إلن فرديي • الناس من أحد يأكله شيء بيتنا في أصبح 
وكانكفا، افه رسول لون رأت حتئ ، - عنها الله رصي - عاتشة به اعتذرت 
أهلإثا فال: حتن اممه. رسول يعارض البدوي زال فما ففعلن، عاقالآ، البدوي 

التمرمن القبضة أحدنا يكفي إنما الحضر، كأهل نا لزماننا، في معانون البادية 
قل-لنا عتز ذللثح عند فمرت ، الخصس، فذللئؤ اللن/ س أوالشربة عليها، يشرد_ا بمح/ع 

فأفبلته؛اتحرأتحرأ؛. I وقال باسمها افرسول بها فل-ءا ثمرا نسميها كنا احتلبتؤ، 
فل-عانيفجفلتا، الاه،. رلبسم ت وتال صرعها، ومح برجلها فاخذ تحمحم، إليه/  ١٠٧٩؛/

،الله® يامم ر)ادفع قال; نم فملأ0. الله®. رابمم وقال; فءحاو_ا به، فانيته لما ممحلب، 
رسولله فقال يضعه، أن أراد ثم صخمة، مرية منه فشرب، ، الضيف، إلئ فحت، قل 

حتئفكرر لأعل®. I ه افه رسول له فقال يضعه. أن أراد ثم فعاد، ارعل®. ت اف.ؤ 
هذا)١١^ قال; ثم وملأه الله®. اربم وقال; فيه حليح نم الله، ثاء ما وشرب امتلأ، 
فملأه،. الله® )ريم وقال; فيه فجلسا إليه، رجعتا ثم ، لها® يدا ها *ته فلتشرب عالشان 

•الله،/ ؛ ٠٠٠١٠وقال! الأحرئ، إلئ رديي امحرأه ثربتح كالما نسائه، إلن أرسلني ثم آِ.ع " ٨ 
فرفعنهإلمأ®. ))ارفع وقال: الله®، ))بم وقال: إليه رددت ثم كلهن، دهن جئ 
درجعلن ثقتي أضع أن آل فلم أءaلاني ثم اض، شاء ما فشرب . الله® )ابم ت فقال 

بارك))اللهم وقال! السلثا، مجن وأءلبسه العل، س أحلن سرابأ فشربت القدح، 
فها®.لأعلها 

قالالقهلان، موّئ بن يومحفح حدتنا ت نال ، صاعو ابن وحل،ذانا — ١ ٠  ٦٣

)ل(في)ن(:»نآ-محرتهاأ
ا.إم؛اد،:حن.•اآ.ا.إّاد،:حن.

•الرابمت س شرل، • ملمة ن لخال شخ دافر، أي ين فلأن ابن : ٧^١١ دام؛ ام م، ارجممح، مد : ب٠ 
.أحبمد الإمام عد كما متاح وله • ٣([ ٤ ٠ )ص لتقرس 

.٢٠٠تقدم صدوق. اكْتان: مس بن ترمق و٠ 
لتقردب=التاسعة. من ثقة، مكة، نزيل ا المري انميار، مولاهم، الأنصاري، ابارت همتد بن لخلاء ا• 



سلمت.بن حماد حدثنا ت قال الحبار، عبد ين العلاء حدثنا 

ل/"حْاقال: وطشاسدينعبدسبنص، صاعد: ابن ا"'ا_قال أ/ 
أبيبن الرحمن عبد عن سلمة، بن حماد حدثنا نال: عارم، النعمان أبو حدثتا 
اةشوعندنا اش. رسول علينا لحل قال: راغ أبي عن سلمن، عمته عن را؛ع، 

ناوليرائع، أبا رريا قال; ثم فأكله، فناولته ، الذراع(( ناولى رافع، أبا رريا فقال: مصنت، 
إلالشاة وهل فقالت: الذراع((، ناولي رافع، أبا رريا فقال: فأكله، فناولته الذراع((، 
.بهار((دعوت  ١٠لأعطبمي مكن ررلو افه.: رسول فقال ذراعان؟! 

أبيابن حدثنا نال: زياد، بن يوسف بن هارون أحمطو أبو وح_حآذنا — ١٠ ٦٥
زائدةحدثنا قال: عليالحعفي، حمتنبن حدثتا محمدأالعدني.نال: عمر-يعني: 

بنالعمان حدثنا قال: الجعد، أبي بن الم معن حصين، عن الثقفي، قدامة ابن 
١ i٠٨١/ رسول فأمرنا قال:/ مزينة، من أربعمائة في ؤ. اف رسول علي؛ عدما قال: مقرن، 

فقالنتزوده. ؤلعام معنا ما النه، رسول يا القوم: بعفر فقال أمره، يعم؛ ه الله 
تمرمن قفل إلا عندي ما الله، رمول يا عمر: فقال زودهم®. عمر اريا الله.: رسول 

نففتح بنا، فانعإالو٠ قال: فزودهم®، ذامميى ٠١قال: سيئا. عنهم يخي، أن أرئ ما 
حاجتهم،القوم فأحد قال: الأورى، العير مثل تمر من، فضلة مها فإذا عثي-ةلا، 

]الهاة)*آ/هبم:آ([.•ءلأ؛لي«. وجمعها. االمنة«. والكر: (بالضم )١ 

=رصْم؛([.
([.)_A،U]تتريب واحادث. لهاصحة • رابع ايي زوج راجع أم اميى• ٠ّ 
كابته..إمائه:  ١٠
نندم.كما شول، رابع: اض ين الرجمن ب ; ب٠ 
ثيصعد ابن ذكره ، ( ٢j،Y ّة)٤ بالمرة نوني يومي، الالفضل اين وعو النصان: ائو ءارم أبما: ب و٠ 

لالقر؛ب)صأ-ْ([.'اكتريح. ني كما ئاع وضه تهدّلا. ولا جرحا يه يذكر ولم اسن1ت)'ا/ه>*آ(، 
٣( ٩٣/ في)آ وأخرجه . ؛< . حناد. حدتنا نال؛ ؛ عونل، ءرّض من  ٢٨الند)،"/ني احمد أحرجه تخريجه؛ 

الجمعني كما سراني الهينمي وءزاْ ■ ذذمْ • اش.إ•رسول مولن راغ ايي من رمثل حدث من 
 /a( ١ ١ )أحمدحن،.واحدإستادي احدوالهلراني، ررداْ ونال؛ ٣

صحح.إمئاد٠ت ■ ١٠
وقدمزحها؛انمدث.. ٨٢٢تمدمنيح: كيرأ ترمل دكان ا-دد:ممة، المسا؛ي -٠ 
. ٧٨إ زح تقدم • الآحر في حفظه تض ا ثقة ٠ السلمي ارحمنن همد ابن هر محت" ح٠ 
٠التخرج ني كما ثوبع رئي •  ٣٧■ فيح تقدم • صدوق ^ ٠٠٨٠١١

.و4 . . حصا ت نال شل.اد ابن حديث من ( ٤٤٥)ه/ مسنده ني احمع. الإمام أحرجه ٌميجه• 



^كت1بإأشربمت

أريعمائةمنه احتمل وفس تمرة، موصم منه أفقد وما القوم آخر نى وكنت، 
رجل•

تنال الوامطي، الحميد عبد ين محمد ين اينه عيد أبويكر حدشتا — ١٠ ٦٦
،زر عن عاصم، حدثنا I تال عياش، أبواين حدتنا ت تال الرفاعي، أيوهشام حدثتا 

فأتنمعيط، أبى اين لعقبة/ غنما أرعئ 'كنت، I قال . عود ماين ت يعنى اض. عبد عن ١  ٠٨٢،/ 
يالا قالت! ، لن؟ء، س معك هل غلام، ءيا غقال؛ يكر، أيو ومعه ه افه رسول علي 

صرعها،قمح الفحل، يمسها لم يجذعة فاتيته ، بشاة،؛ اا،آذكي I قال الله. رسول 
Iللضيع قال ثم فشرب، يكر أيا ناول ثم فشرب، قعب قي حلب ثم يالثركة، ودعا 

رءاهص*،ءةاض.

١لئاهدحع،يثا 
ينمعيد حدثنا قال; الحالوانى، يحيئ ين أحمد أيوجعفر حا؛دغا — ١ ٠  ٦٧

.إرساث،:حمن. ١٠٦٦
ه.فيح:نندم رممه؛عضهم. أوعام، له صدرق ت بهدلة و*وابن ءاءم؛ ت ب ٠ 
أيضا.٠ ت ح في تقدم حفظه، اء لماكيرّأنه إي ثقة،عائد، بكرعتاش؛ أم و٠ 
•التخرتج في تحا كيرة ُتابعات له ردد لكن ، ١ ١ فيح؛ تقدم • بالقوى لتس الوفاض؛ *ءام أم و٠ 

حبانوابن ؛A)؟/\'oU ،)U، ٨٤٥٦الكبيرح: ني والطبراني (، ٤٦٢أحرجه تخريجه: 
ه• ، ٤ ٩ التوةح: دلائل ني الاصثهاني وأبوالتام (، ٤٣٣. ٤٣٢ا/ )٤  ٦٥• ٤ صح_حاح: ني 

به••عام عن طرق ض كلهم : ٠( ٠ ٥ ، ٥ 
حن.-إمحادء: ١٠٦٧
]تقريبالزهري. غير ني به بأس لا محمد، وابر داود ابر الأموي، العثا.ي كير؛ بن ميعأن يه: ن٠ 
فيكما صحيحة كثيرة طرق له صحح يث، والخلالتخرج. ني كما متاح لكنه ٢( ١ ٥ / وتهديب)٤ (، ٢٥٤)

فان>يق من ( ٥٥٦الدلائل)٢; ني واييهقي (، ١٢٣; ر  ٣٣ح: القيمة في الداري أحرجه تخريجه: 
٣٥٨٤الإ»أ_لأمح: في النترة علامات باب: • النائب في البخاري وأحرجه • به • • الزهري عن كنتر ابن 

.ءنأ؛ب،ءنجا؛ر. ا؛ن، بن عبدالواحد ؛مرا/مأ(س>يق القدّةح: ني والداري 
يه.. حائر. عن كريب أي سعيدبن حديث، من هم)ا/؛آ( ح: والداري ، ٢٢ ٢٩٣/ احمد١ وأحرجه • به 

وأحمل)ا/هه؛(،  ١٤١٧التبرح: ثأن بدء في جاء ما باب: الملأة، إنامة في محاجته ابن وأحرجه 
فينال( يه. . جابر. عن نضرة، أي عن التئمي سليمان حدث ي التالي ايديث، في والمغ، ، ٣( ٠ ٦  ١٣)

(،١٠٢)V/ ١ ٣ ٩ ٦ ح: الخطبة في الإمام مقام باب: الخمعة، في سائي النوأحرجه • صحيح إسناده : الزوائد 
ارية.الحذع محكان ذتمر انه ،"إي ؛،، .جابر.عن الزبير أي >يق محن ( ٤٣٢ ندرآ7ههآ، وأح-ْدنيال

مهم:ه، التي أصحاب من عدة عن ورد والخديث 
عناك.وتخريجه  ١٠٧٠، ١٠٦٩ت ٠يح كما • أنى - ١ 
مناك.وتخريجه  ١٠٧١زح:٠ معد بن سهل - ٢ 
=(i ٦٩٦/٦هT) ٨٣ح؛ الإسلام، قي الجوة علامات باب: التانب، ني الخاري آحرحه عمر. ابن - ٣ 



بنجابر ■_ اب، ن ممد عن شهاب، ابن عن ءن'دمانينهم، سليمان، 
المسر،يرصع أن نبل من نخلة جلمع إلئ يخف اش. رمحول كان ت قال اف، عبد 
\0J\Tliالنبي.، فاتاه حنينه، محمعنا/ حتن الخنع حى الّما. وسد التبر، وضح فلما 

•نكن عليه، دد0 فوصع 
أبوأحبرنا ت قال القاصي، حرب بن الحسبتن بن علي أبوهميد ؤأمحمة — ١ *  ٦٨

أبيعن أبيه، عن محليمان، بن العتمر حدثنا نال! الآشعث،أحمدبناكدام، 
أوشيءأوحثبة صخرة حب إلئ يقوم اض. رسول كان ت نال حابر عن نضرة، 
عندهايقوم كان الي، تلك فحنت، عليه يقوم فكان متيرأ، اتخذ ثم يخد_، عليه يتند 
١٠٨٤!/. فكنتر. ها ملأوقال قمحها. افه رسول فأتاها الجد، أهل ممعه حنينا 

نT/ • ١ I قال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن الله/ عيد أبوالقاسم جمذثنا — ١ ٠  ٦١
(،واسفي٢٣.٢٢/١ر٢١(،وسنيصئح:٠ْ٢٧٩/٢ْ)

اوولأئل)أأهه(.
(،٢٤/١)٣٦رسّح: (، ٤٠٤١) ١٤١٤شمابفي1ناىستح: 

(.١٣٩واح٠دتياس)ْ/
صحح،إمناده ت الزواتد في نال،  ١٤١٥ت الصلأةح إقامة في ماجه ابن أخرجه ■ عباس اين - ٠ 

'أرا/هآ(،ا'اكُةح: قي والدارمي (، ٣٦٣، ٢٦٧واحدفيالثو)اا'؛آا ثقات،(، رجاله 
فيسلأتلرآ/حْه(.

Xyr/\)T^أخرجهانمارسفياصمةح: ٦.;ردة.
 ._^-U (.٢٤/١)٣٧انمار.يفياسئح: أخرجه

-إّئاد،:صمح.١٠٦٨
فيكما وآحمن. ماجه ابن عند عدي أبي ابن تابعه وتل. . ١  ٥٣ت ءيح تقدم ، صدوق، ين"الققامت أجمد ت يه ف٠ 

محتيء:لأا.,,
.تقدم كما - صحح والحديث حن■ إمتادْت - ١ ٠ ٦ ٩ 

اكخرج.في ^^١ ٠٢وتد . ٧٥تقدمفيح1 يهم. صدوق، ت ب ٠ 
ومحيبالتحدث. صرح ند هتا لكنه ، ٥ ٩ ت فىح تقدم * ؤيوي تدلس صدوق كالا• '?ارك؛ن - نته و٠ 

•التالي الحديث قي المارك ابن تابعه 
التخرج.في كما كثيرة متابعات وله التالي. الحديث في يالتحديث صرح وتد الحس• عس فيه و٠ 

١٧٧٦في خزممة وابن ، ٢٧٥٦ذيضدْح: وأبويعلن (، ٢٢٦/٣المدرفي أحمد 
(،٤٣٦/١٤٠٥٦٠٧(،واينباننيمحيحهح:٥٥٩

وأخرجهبه. . من>زءنمادك،ءنالحن. (. T^Ur•\/\-^ ٣١والآمبمانيفىُلأتلاكت؛ح: 
١٧٧٩وابنخ>بمح; صحيح(، حن وJاJ،: ٥٩٤/٥ر٣٦٢٧؛ابرآ(ح: اكرءدىفي١لان،، 

عنطلحة أبي بن الله مد بن إمحاق أ؛را/ْآ؛سطرتم، ح■' الغيمة في مننه ل'آ/'لأ،،رالدار'يفي 
.< ٢ ٥ / ١ ر ٤ • : رالدارميح  i(ioo/\)\l\oوا؛ناجهح:، ٢(  ٦٧/ احمد)١ راخرجه • به • ■ انس 
.١ •  ١٧زح: شواعده ذكر وتقدم ■ به • • أنى عن نابت من حاد حدث من 





بنمهل عن حازم، أثي عن المسعودى، حدثتا قال: يزيل، بن اض عبد المقري حدثنا 
يكادونفلا يجيئول، والقوم يجيء الرجل جعل يالدينة الناس كثر لما قال سعد، 

إلاف؛ رسول يا ت الناس فقال عنده، من يراجعوا حتن اف. رسول كلام يسمعون 
أنكفلو يرجع، حنن كلامك مع ييكاد فلا يجيء الحاني ؤإف كثروا، قد الماس 

ارنماقال; كلامك. الماس فسمع الأرض، من مرتفعآ عالمه تخطب ذنيثا اتخذت 
١٠٨٧٨فجعلوا الغاة، >فا ؤإد جار الأنمار من إلنغلأملأمأة/ فأرمل قال: فثم*، 

ذلكفحل فلما علميه. ويخهلب عليه يجلس النه. رمحول فكان لهمنهرا،مرقاتين. 
يدهفوصع إليها، التي فقام • النص رمول عندها يقوم كان التي الخشبة حثت 

ءاليها،فكت.

ثاب" ٩٩
هؤله وإكراما له تمفلما الله. لرسول البهائم سعود ذكر 

الخمصي،الزبيدى العلاء بن إبراهيم حدثنا قال: المريايي، حسدثتا — ١٠٧٢
الربحعن الرازي، جعفر أبي عن عثمان، أبر الكندي يوسف بن عئاد حدثنا قال: 

بكرأبو ومعه للأنمار حائطا الض. دجل ■ قال مالك' بن أنس عن أنس، ابن 
سجدتغنم الحاممل وفي نال؛ الأنصار، من رجال في - عنهما الله رصي - وعمر 

فقال:الغنم، هنده من لك بالجود أحق نحن كنا النص؛ رسول يا • أبوبكر فقال له، 

)ا(ّاممس)ن(.

بنصفيان حديث  ٩٧٧ ح; صحيحه في حزممة (،واين ٤٥٥/١)١٤١٦تالشرح شأن ~دء 
٠وتخريجه ١ ٠  ٦٧*• وانظرح • يه - ٠ حازم أيي عن عينة 

-إمئاده:صمف.١٠٧٢

.٢ ٥ ٥ فيرح! نندم بالثشيع. رمي أوهام، له صدوق اار؛?ءين ■ ب ٠ 
.٢ ٥ ٥ ت تيح نندم • محغترة عن خصوصا الخفظ، صيئ صدرق، ارازي- جطر أبو و٠ 
أنفولم (، ٢٩١)]تقريب اكاسعة. عن محمول، • الكراسي الحمصي عثمان أبو الكتديت بن،ومحق اد م٠ 

. ٩٧٧; فىح تقدم يغرب. صدوق الخلاء: ن ب ٠
الخمانص: وانفلر ■ به . الغرياثى. حديث محن ٤( ٩ ٠ )آ/  ٢٧٦: الشوةح دلائل ني أبوميم أخرجه ٥^٠- 

صححنهو ت إلخ .٠ أش. ني يبني لا ُأٌه • نوله ومر الأخير، الحديث شعلر أما • ( ٢٦٠للمرطي)آ/
وّرانةونمالكا،امعاذبزحل، محنهم؛ الترمذي عد المي.، أصحاب من عدة عن روي مشهورا 
سوابنى-رء• وأنس، حلمة، وأم علي، بن وطلق اوثن، الذينأبي ومد ماس، وابن وعائشة، 

•يلته الذي قي مجالك أبي بن وملبة التالي، الحديث في عاتثة عن اكف ذكر وتد ( ٤٥٦الترمحدي)"آ/



الش«وعةكناي، 

ص!واًًًًءًءءءًثص
لأمرتلأحد، هجد لأحدأن مم كان وف/ لأحد، يمجدأحد أن أمحي في لاضم ))إو4 ١  ٠٨٩ا/ 

.تسجدزوجهاا/ أن الرأة ن آ/ ١ • 

•ئال ، ااساٌي، الحجاج بن إبراهم حدثنا ؛ ئال، الغريايى، وأحبمثآ ١ ٠  ٧٣
رصيعانثة. عن السب، بن سعيد عن نيد، بن علي عن سلمة، بن حماد حدثنا 

لهفجد بعير فجاء والأنصار، المهاجرين من نفر في كان اممه. محها-ألرمولا النه 
جدنأن أحق فحن ، والشجر البهائم لك مجدلتا الله؛ رمول يا ت أصحابه نقال 
ولولأحد تأن[لا،يجد لأحد مض لا فإل أحاكم، وأكرنوا رتكم، اراءتدوا نال: لك،. 
أنامرأته أمر رجلا أن رف زوجها، تسجد أن المرأة لأمرت لأحد يسجى أن أحدأ آمرأ كن 
أنلها يم لكان أمول جل إلى احمر جل وس جزأحمر، إلى أسود جل س همل 

•ضل® 

 /t أصلمن/ وكتبت مصعب، أبي علمن قرأت ت تال الهميانى، واجمرة س ١ ٠ ٧ ٤ ١  ٠٠٩
حازم،أبي بن العزيز عبد حدثك قك: كتابه، في وهويفلر علميه وقرأت كابه، 

لمةّبمي من ان إنترئ ثا مال: مالك، أبي بن ثعلبة عن الهاد، بن يزيد عن 
علميهيدخل أن احد يقدر فلا ، الحمل فحربلُأ، ، المربد فادخله ، علميه ينضح ٧^٩٧ 

فينلأ»جملأ•.)آ(فىالأمل،)ن(: )ا(ّاتْلأسالأصل. 
٣([. ٥٨زالهاية)ا/حرباباكحريك. ي،مب حرب ت بمال غضب. ر'م(أى؛ 

مب.ا.إساد،:قمف.

• ٩٨إ مرح نندم صعق. . نيئ؛ ين : ب٠ 
الزواتدمجمع يي الهبمي ينال • لأ • • زند بن يلي حدث س ( ٧٦را"/ ند الني احمد احرحه دضبمه؛ 
رندحن، وحديثه ، زيد بن خم! ٠؛:-* نال• آخر مرصع وني ؤإسادءحبد•• احمد، •رواه )ا"/بم(| 
.صعفء 

.إطد،:مل.١٠٧٤
ثمانعن رم ؛ حاذأ ابن ونال ، رزين' 'له إ ممن ابن نال صحبته، في مختلمه اسات مايي بمن بة س٠ 

•([ ٢٤)آ/ الإصابة ]انظر! . مرصل،او>ددثه اهوتابعي، ت حام ابو وتال التابمنء، 
ة.الخامعن عكم، ممه، الدتي، افه شد ابو ا٧بتي، الهاد بن أصامت بن اش عل. بن يزيد محو الهاد: بن زيد ي٠ 

لميِ،)آ'ا•([.
([.٣٠٦]تقريب)الثامته. من شه، صدوق دينار، بن ملمة اضرحازم؛ الميزبن مد ر٠ 
صدوق،الممه، الدتي، الزمحرؤ، مصعب ابو زرارة، بن اياريث، بنر بكر اضر بن احمد هو ممعما؛ ام ر٠ 

.]تقريبه)٨٧([ العاصرة. من بالرأي، أبوخثمةستوئ عابه 
ابنمحن صعد، بن الق، حدين، عن ٤( ٩ .٤ ٤  ٩٣رآ/  ٢٨٢اوو؛ح: دلائل ني ابونعيم احرحه تخريجه: 

^.\ىض)^الأ0٦واظر: ب. . الهاد. 



إثات فقالوا ء؛هاا، ررانتعوا فقال; له، ذلك وذكر اش. رسول فجاء تخبطه، إلا 
الحملرآه فلما عنه، ففتحوا ءته،ا. #افتحوا فقال; منه. ادو4 رسول يا عاليكل١، نخشئ 

البهيمة.ه!ذه من لك نجئ أن أحق كنا اممه رسول يا ت النوم فقال ساحدأ، حر 
لامرأةلانغى - وجل عز - اش دون س لشر يجذ أن الخلق س لغيء لوالض *'كلأ، قال: 

لزوجها*.أزنجي 
منالصحابة شاهده مما ْلويل باب هندا وفي الله رحمه - الحسن بن نحمد قال 

لامالعليهم سائرالأنبياء عش ١^^٥ في سا. فضل ذكر 
YO  حدثنات قال عثاد، حدتنامحمدبن محال! هارون، ين موسئ س ١ ٠
ئالI قال الخيري سعيد أبى عن نضرة، أبى عن جاوعان، ابن حدثتا ت قال سميان، 

إلايرنه فمن آدم نم، من وما الحمد، لواء يدي فخر، ولا ولدآدم سد »أنا اممة.: رسول 
tو٠ونحتاواتيا.

١٠١٢،/- عمر/ أبى ابن حدثنا I نال ، يوسم، بن هارون أحمد أبر حذثخا — ١ *  ٧٦

اءاوه«.)١(في)ن(: 

-إ-اد،:صعق. ١٠٧٠

• ٩٨نيح؛ نندم • زيد بن صلي جدعان؛ اس ؛ ب٠ 
•دّغًان؛ماينءعتأ•

لهوالحديث التالي. الحديث في عمر آبي ابن نابعه وند .  ٨٧٩ت ح م تقدم ■ عدوق عتاد؛ س ىءّد و٠ 
,١ ٠  ٧٧ت ح التخريج، انظر •' صحح شاهد 

صحح(،حن وتال; ٣  ٠٨٥)٣١٤٨مهلولاح!النمير ني والترمذي ٢(، أحمد)م/ أحرجه 
.أأا(من)Y/  ٤٣٠٨ذكراكفساءةح: باب: الزهد، في ماجه وابن (، ٥٧٨/٥)٣٦١٠اداJبح: وفي 

زيد،بن علي عن ية حادبن من'لريق ٢( ٩ ٥ ' ٢٨١وأحرجهاحمد)ا/به. • زيد■ ين علي عن طرق 
صععهفي وملم ، ْ( ٤ • )آ/ احمع. واحرجه مثلولأ. فدكرنحر• . ءأاس.ابن حطنانال؛ نمرة بي آص 
وا;رُاوُفيثهفي(، ١٧٨٢/٤)٢٢٧٨-سءلتجاهضساسح: باب: الخمائل، في 

والهقيفيالولأ-ل)ْ/آلأ،(ءنحدثمرن(،  ٤٢٦

)ا/اآ(.نحدثاس ٥٣وسارمفيالقلُةح: (، ٥٨٥اأم)ه/• ال؛ر.ذيفيافا;بح; دب: 
.معلولا نحوه مجالك اين 



آبيعن جدعان، بن زيد بن علي عن سفيان، حدثنا نال! - العدني محمدا ت يعني 
لواءمحيي مخر، ولا آدم ولد ميل ررأنا ت اممه. رسول نال ت قال سعيد أبي عن نضرة، 

•لراتي® تحت إلا مراه ممن آدم يوض لص س وما فخر، ولا الخمد 
العابد،أيوب بن يحيى حدثنا قال؛ البالخي، شعيب بن حامد ؤحاوقتا — ١ ٠  ٧٧

هريرة،أبي عن أبثه، عن صالح، أبي بن سهيل عن جعفر، بن اض عبد حدتنا نال: 
فخر((.ولا آدم ولد سد ا)أدا ه; اف رسول نال قال: 

بنالليث حدثنا قال! سعيد، بن هتيبة حدثنا قال الفنيايي، حنوينا — ١ *  ٧٨
الانثياءأز ت مالك بن أنس عن هلال، أبي بن معيد عن يزيد، بن حالي عن سعد، 
ولاالقاعة يوم ازس ليد إم يده، شي ءوالدى ; شال س، اض رسول عند دكتوا 

•ولامخرا دونه وس لائم تحته إن لواءالخمد، يدي ؤإن فخر، 
أيشصقولاكيه:قاتل: ئل فان /  ١٠٩٣،/

الكرتم،لمولاه/ ه توانحعه من يحتمل - أعالم واش . له! قيل خرا(؟ ررولأ،آ/ذا ١ ١ ،/ 
الكرنماش بنعم أحدثكم ولكني بهندا، عليكم أفخر لت أني ت أي وللمؤمنين؛ 

!،١١الضحى:] ه فحيت ريك بمنمة وأنا ؤ له; قال قد وجل. عز - اف كان إذ عر؛ 
عاليه.الكركر اف بنعم فحدثهم 

ءءء

ضعف.إمحاد،:  ١٠٧٧  I " •■ٌ٠صعيى اس

.٥ ١ ٢ ت ح في تقدم . ضعيف ت المعدي غبع ابن هو جسرت ين الله عد ت ب ٠ 
.٢ • ٩ : فيح تقدم لأم؛ نص صدرق، صالح؛ ام س مهل و٠ 
■٢ ١ • مدمتيح: • القايري مر سايرب؛ م مب٠ 

ماك١-وتخريجه •  ٧٥تخر؛جح; ني تقدم عريرة.تما أبي ص محتحة طرق س ورد صحح. والحديث 
1.1عم. 1  4 .إساد،:مش،.١٠٧٨
التهدبت زانظر - مرملة انس عن روايته أل إلا . ٤  ٢٣فىح! نندم • صدوق علال؛ ين معيد ت يه ف٠ 

)أ/ئبم([.

ثقات.رجاله وبقية • ٤  ٢٣•' فيح تقدم أيما• صدوق ايمرعلال؛ بن ممد فته؛ و٠ 
*١  ٠٧٠تقار"مفىح* تخريجه؛ 



"""ا-ا_ياب 
اتجنةدحوالآ اكاس أول نبيغا. ن ري ما 

حدثنا '•نال عاد، محمدبن حدثتا ت نال هارون، بن حذثنامؤمن — ١ ٠  ٧١
رسولقال نال؛ سعسد، أبى عن ، نضرم أبى عن جدعان، ابن عن عسنة، بن محميان 

.فاقضهاا<الخة باب يأءالقة يأخذ من أول ارأنأ س; اض 
٢١تأ؛ي[لأبناء وعثمان بكر أبو حدثنا I قال هارون، بن موّن ؤحدفنا — ١٠٨٠

١٠٩٠،/بن مختار عن/ الثوري، سفيان حدثنا قال! هنام، بن معاوية حدثنا ت قالا شيبة، 
ا-ث«.باب مرغ من أول »أنا ه: اض رسول قال قال: أنس عن يلمل، 

صح،بن داود بن إسحاق حدينا ت قال هارون، ين مرسن ؤحدثنا — ١٠٨١

)ا(سائطةسالأصل،)ن(.

٠صمف -إمحسادْت ١٠٧٩ سسدءا. ٠٠٠٠إ—" ٠

■يلته اللي الحديث في صحتح شاهد وله ■  ٩٨' نيح تقدم جدعان• اين أجل ن م٠ 
مطولايه . سفيان. عن عمر أبي ابن حديث من "أ)ه/ام*ّآ(  ١٤٨المميرح:في الترمذي أحرجه ؛ ^٠٠
أبونال فأنعقعها. الحنة باب بحلتة فاخذ الكلمة: هتذه إلا آنس عن ليس صميان؛ تال ت نال آخره وفي 

(.٣٠٩صححء)ه/حن حديث امحنذا عين: 
.إمئادءت ١٠٠ ٠ ٨ ٠ 

التخريج.في يا ترح وتد • ٤٩٤فيح؛تقدم ■ اوهام له صدوق هشام- بن **اومحة ؛ ب٠ 
اح:الماعان.. يرم ثغع الناس •أناأول ه: الني نول باب؛ الإيمان، في صحم ني لم مأ-محرجه تخريجه؛ 

نحرم.به . صفيان. عن •زق من ١( • ٩ / نل■،)١ مم عوانة وأبو ، ١(  ٨٨/ )١ ١ ٩ ١ 
صحح.-إمحثادْ؛ ١٠٨١
. ٧٥: iيح تقدم تتة. الغرة؛ بن يمان م٠ 
التخريج.كماني وندئوبع • ٢  ٦٧• فىح تقدم • صدوق ءرفُ• بن لجن ا٠ 
([.٤٠٢]تتريب)عثرة. الحادين من ممة i الغل.ادى الزار، •غءر؛ث بن •♦ل س ش ء٠ 
.٢١١رح! تقدم • حافنل ٠ ثقة ٌ؛ءعث بن جمل؛ أ٠ 
ذإلا _%'، ولا جرحا ب ذكر ولم ( ٢  ٢٣٧)والممديل الجرح في حام ابي ابن ذكدْ س م سد د٠ 

الثقات.من بغيرْ مقرونا ورد 
.١٧٢رح;تقدم العاشرة. من ئ الغوي. يدو-واه الرحمن؛ همد بن إبرامم بن ّءاق ل• 
محقرونآ.ورد رند . ١ ٠ ٨ ١ ح؛ في تقدم الحديث. •ترولثا بمص؛ بن محمد بن الله د م٠ 
ونال:والكتن، الأسماء ني الأمهاني مْ اس ذكرْ أ اللخي بمقوب ابر ؛؛؛ ٢٢٠إن داود س ذق إ٠ 

مقروناأيفآ[.ورد وقل (، ٣٧٣بغداد)آ/]تاريخ مناكيرا. •صاحب 
١ ٩٧ح; ا-بمة..« في فع يشالناس ارل •ا،ا :  30الني.نول باب؛ الإيمان، ني ملم أحرجه لخ-ريجهت 

(،0١٣٦ ) أحمد واحرحه به. حدتناهاشم. قالا؛ حرب هممروالناقدوزهيربن حديث من ١(  ٨٨/ )١ 
يه,. القاصم. بن هاثم حدين، من كلاهما ؛ ( )ص٩٧٣ ٢٧١حميا-ح؛ بن وعيد 



حز،بن الرحمن همد بن إبراهيم بن يإياق وباشينسط-ينمن، 
عرفة،بن والحز ممرة، بن مهل بن وعلي المحي، بن ومحمد منح، بن وأحمد 

عنالغيرة، ين سلبهان حدثنا مال؛ القاسم، بن هاشم أبوالنضر أ-سمر، ت مالوا 
فقولفاضح. الجن ياب ءاثي اش.; رسول قال : قال مالك بن أنس عن ثابت، 
ولالثا(<.لأحد أفح لا أمرت بك فقول؛ محمد، فأ؛ولت ألت؟ من الخازن: 

بنسفيان حدثتا ت قال عتاد، بن محمد حدثنا ت قال موسئ، وحإك —  ١٠٨٢/^ا\'^0\ 
ررأنااض.و؛ رمحول قال I يقول مالك بن انس محمت ت قال حدعان، ابن عن عيية، 

اف.رسول يد إلئ أنفلر كار ت أنس نال فافشما،. الخثت باب بحلمة يأخذ من أول 
يدأنظرإلئ كار • أنى وقال ت قال أحرئ مرة عباد ابن قال • ررفا؛مهاا وهويقول! 

هنكدايقول وجعل عباد، ابن لنا ووصفه سفيان، ووصفها اض.يحركها، رسول 
لأ.وّما مميتآ 

يحركهافجعل يده، هارون بن مومئ ونحم الله رحمه - الحسن ين نحند قال 
وجعليحركهال١دوصمأ؛و؛كرالآجمىدْ، 

/!١٠١٧  /AV  عمر،أبي ابن حدثنا  ٢٢لقالاليوسف بن هارون أبوأحمد وحع،ثتا — ١ ٠
المختارحدثني ت قال قدامة، بن زائدة حدثتي ت قال الجعفي، الحسين حدثني I قال 
>رأناأول]ففء[صفياث.ةالالميه: قالأس: قال: فص ابن 

•وحركها• الفضل أيي ين أبوبكر وصم وحركها، يده أبوالقاسم روصم نثادء؛ في)ن( ، ١ ١ 

ارثاغع'االدارعي س وني (، ١٤أحمد)م/'الإمام مند من والب، • ُ*ن• الأصل،)ن('؛ ز )٣( 
سالم>االاسضع«)ا/^ا(.

صعيف.-إسادهت ١٠٨٢

وتخريجه.ال-ابق الحديث ني كماتقدم صحيح والحديث .  ٩٨ت فيح تقدم جدعازت ابن أجل ن م٠ 
التفسير،في صنه في والترمدي مآه)اامآ(، ح؛ في!القيمة والدارعي (، ١٢٠٤)الحميدي أخرجه ت تخريجه 

عنءايينفد-وعواين•محنة' بن شان م، ُلرثا ُن جبهم •٣(: ٨/٠)٣١٤Aطولأح: ( ١٨باب)
.I١٠٧٥ وانظرح ٠ أر صحح حسن حديث ت الترمذي ومحال يه. . . جدعان. 

.سمْ:صحح.١٠٨٣
التخريج.في كما ترع وتد ،  ٣٧ت فىح تقدم • صدوق ت العدني محمد هو عمرث ابي ابن ت ته ن٠ 

حدثنامحال! اف عيد حديث من آه)ا/ام( ت ح صنه محي والدارمي (، ١٤٠م/ ) احمد أحرجه تخريجه• 
اكاصأول أأنا الّم، ُول ' باب الإيمان، ش صحيحه ني ملم الإمام وأخرجه ■ به • • عالي بن حخن 

١٩٦يشغعضالجة..اح: 



١٠٩٨٨سياب  ١٠٢
م0اأنشاض.

لهخصوما القيامة يوم فى للغلق الشماعة من 
كتاباعني - الكتاب هتذا ذكرنا؛ي تقدم قد الله.: رحنه السن. بن •حئد نال 

يهطول أن حثبت إعادته، أحب قلم يالثناعة. كدب من ت باب قي - الشريعة 
كدبمن ت باب في ذكرته للبي. آعطي الذي الحوض ت وباب اب، الكت

ذكره.يقدم لم ما هتهنا ونذكر • إعادته أحب فلم لخوض. يا 

ذ:;ب
اتجةفي التجئ. عض الذي امثر 

 ٤ A * بنعلي حدثنا •' نال الكثي، الل عبد بن إبراهتم لم أبومأحبرنا — ١
بنعطاء حدثنا نال! إبراهيم. ابن إسماعيل.مني! حدثنا I نال الديني، عبدافه 
ث٨١٢قاك! الكوثر؟ فى حبير بن سعيد نال ما دثار بن محارب/ لى قال ت مال المائب 

ررالكوثرI اممه رمحول نال ت عمر ابن قال قال! الكثير. الخير هو عباص ابن قال 
والاةرث،1.الدن على يجري ذهب س الختأحائْ في نهر 

AO  ١٦'،/"حدثنا 1/ قال العكبري، درح بن صالح محمد بن أبوجعفر ؤأحبرنا — ١ ٠
محاربعن السائب، بن عطاء عن فضيل، بن محمد حدثتا ت قال ري، البن هناد 

صعيف.إم؛ادْت - ١٠٨،
الثانيقدومه في مه إسماعيل وسماع . ١٨٢فيرح:تقدم • احتلط صدوق، الماب: بن عطاء : ب٠ 

صحيحة.أحرئ طرق من ورد ■ صحح والحديث • نحعيف منه فسماعه اختلاطه. يعد وذلك ا للبصرة 
.٢٠٨رح:نندم • زاهد إمام، ثقة، دثار• ين حادب ٠ُ 

ءّاينمابفىه؛ههارآا/؛؛ا(،^،،واينفىبحت
(ز٤٥٠.٤٤٩/٥)٣٣٦١^ئيفىاشيرح: 

-أحآرآ/آ؛آ<،محميرفىنيامرحت
انئلرْأنس، حديث من شامي وله i به . الساتب. بن عطاء عن طرق من جميعهم (: y٣٢٥/ ير)٠ التغ

.١ ■ ٩ ١ ءباسح؛ وابن ، ١ • ٩ ■ ح؛ حمالثة رعن ١ '  ١.٨٩ ■  ٨٦• فىح وتخريجه 
تمائمه.تخريجه: إ،-اده . ١٠٨٠
•التندم الحديث ني إبرامم بن امحل إ-تابعه رند • ١  ٨٢ت ح في تندم ■ صدوق للحل؛ بن جمد م٠ 



سحافتاه راالكرثرهرفيا-دة، اض.: رسول قال قال: عمر ابن عن ينار، ابن 
ياضاوأشد العسل هن أحلى وماره السك، أطيب تربم، وال<-اءردتأ،، الدر على ومجراه ذهب، 

.الثلج((هن 

بنالاعالئ عبد حيننا قال: الميايى، محمد بن جعفر أبوبكر ؤأخيما — ١ ٠  ٨٦
عنعروبة، أبي بن سعيد حدثنا نال؛ زيع، بن يزيد حدثنا قال؛ الثرٌس، حماد 
عرضإذ اُلجة في أمير أنا راينما قال: اش رسول أن أنباهم مالك بن أنس أن قتادة، 

ربك،أعطأك الذي الكوثر مدا هدا؟  ١٥أتدرى اللك: فمال اغوف، اللؤلؤ قاب حافتاه نهر لي 
.السك(( طته من فاحؤج أرضه، إلى بيده وضرب 

بنمعن حدئنا/ قال: معيد، بن قتيبة حدثنا قال الفريايى، وأ"تحراا —  ١٠٨٧
بنأنس أخبرني قال: لم، مبن اش عبد أيه عن الزهري، أحي ابن عن عبن، 

افرسول فقال الت5وئر؟ ما اض؛ رمول يا فقال: ه اض رسول أنتن رجلا أف ماللئ، 
فيهالممل، مجن وأحلى اللمح،، من محاطا أشد الجة م وجل عز رض( أعْلار؛ه نهر ارهو ه: 

اإثهاش، رمول يا : ه. . الخطاب، ين عمر فقال . الخزرا؛كأعناق أعناقها طيور 
.هتها((أنعم ررأكلها فقال: ا لاعم4؟ 

١ ٠  ٨٨ I حدثناقال: العكبري، ذرح بن صالح بن محمد جعفر أبو ؤحذلإشا
.٩٣٤ت فىح وتخريجه تقدم • صحح إمتاده؛  ٠١٠٨٦

صحيح..إستادم ١  ٠٨٧
الزهري،أخي ابن الدس، الزهركب: شهاب، بن الك مد بن الك مد بن سلم بن الك مد بن محي : ب٠ 

وأحمد.النائي عند التخرج محي كما ترع وتد ([• ٤٩٠تقريب،)ت أوهام. له صدوق، 
)صلآآّآ([.وتقريب الثالتة. من تقة، ت الإمام الزهري أحر سلم• م، الله مد برم• أ٠ 

(،٦٨١٠٦٨)؛/• ٢٥٤٢ح.' الحنة يلتر صمة في جاء ما  '•باب ا الحنة صمة في الترمذي أخرجه تخريجه- 
فيائي الموأخرجه غريب،. رحن وفال؛ به. . لم. مبن افه عبل• بن مجحمال حدث من ( ٢٣٦٣وأحمد)

آْ(،واحمدنياكل)م'أأ(،وا؛نجريرفيضرْ
 ٠( /T" ٢ ٤ )؛،• ••أنى ص ثهاب ابن عن سلم، بن اغ مد ءن بكر، أبي ين الوهاب مد حديث من ٣■

.مالك. بن أنس سع أتم- اف، مد انصه عن الزهري، عن ا أيأديس ًلريذ، من ( ٢٣٧)"آ/ أحمل وأحرجه 
الرحطنمد ن عشان بن صر 'لرض من ٣( ٢ ٤ ّآ/ )٠ التمر ني  ٠٧١جرير^■ابن وهوعند فذكرنحوء، 

الزمّىءر،اب•
.صحيح إمحسادءت ■ ١٠ ٨٨

.التخريج في كما سهر بن علي تابعه رئي ،  ١٨٢تقدم . صدوق نم-لت ين محمد ت يه ف٠ 
صوئصورة كل أول من آية البسملة ت تال من حجة ت باب ا الصلاة في صحيحته ني لم مأحرجه ت تخريجه 

الخهرءير لم من ت باب الصلاة، في داود وابر ، ( ١ ٠ ٢ )آ/ الند في وأحمد *م(، *؛)ا/ا*،حتبراءة 



أنسسمعت I قال فلفل، ن الختار عن كيل، ابن حدثنا I نال السري، بن ناد 
لهمنال قاما مأ، متبرأسه قرقر إغماءة، اممه رمول أغما ت يمول مالك ابن 

فقرأ!مورة؛،، 'ض*آوف-\ ءانهأنزلت قال; لمصحكت؟ الله؛ رسول يا له نالوا ؤإما 
«\"T/tررهل فلماقرأهاقال; ختمها((، ا حقب ي .. الكور. إئاأءافاك ؤ الرحيم الرجمن اش م راب

موجل عز رض وعدنه نهر ®فإل ت قال أعلم، ورسوله الله : قالوا، الكوثر؟،( ما تدرون 
الكواكب((.عدد آتيه الماهة، يوم امض عاليه ثرد حوض عليه حيركبر، عليه الج،ن، 

آرع١ الخمن بن المحين/ حدينا نال. صاعد، بن أبومحمد ؤحذصخا  ٠١٠٨٩
تنال أس، عن حممي، حدثنا قال! عدي، أبي بن محمد حدثنا قال؛ الروزى، 

ماإلى يدي كريت اللؤلؤ، ختام حافتاه نهرأ فيها فرأيت الخة رادحلت ؛ افه. رسول قال 
اللهأء3لاكه الدي الكوثر هدا قال: هدا؟ ما جريل يا فمالت; أذفر، مسك فإذا ائاء فيه يجري 

عزوجل*•

٦• ٣ ،/ قال! / ري، البن هناد حدثنا قال! العكبري، دريح ابن وأ'خبرتا — ١٠٩٠
عانثةقالت قال! عميدة، أبى عن إسحاق، أبى عن مطرق، عن نبيي، أبو حيننا 

بطنانوما قاك؛ قال؛ الخة. يعلنان فى ه افه رسول أعطيه نهر ®الكوثر ؛ ؛لفإ؛[ ءت 
.مجوفة(( أودرة مجوف در ثاطتاء الخنة، وسعل I قالت الخنة؟ 

قال؛المعوي، العزيز عمد بن محمد بن اممه عبد القاسم أبو حيفنا — ١ ٠ ٩ ١ 

٨١^(^_^ اب: عون(،  ٩٣ ٤٧٢١
ثيةأيي وابن ، ٣( • ١ / ١ ر ٤ ■ • ت ملرح وأ-؛م-بم ؛*■ ■ ■ نضل بن محمد ص طرق من جميعيم ت ^٢ 

مافرحطنهما،ةبمباب: رالأشفىابيتيألأكاح،  u\ii/\r) ١٥٩٤٤نيالث،ح; 
ب. المحار. عن هر مض;ن ص طرق من ٢ ٤ آ ١ رأ/  ٩٠٣الر-ممح: 

.٩٣٠فيح؛ هدموتخريجه: صحح. -إماد•؛ ١ •  ٨٩
صحح.-(-؛،٥٠: ١٠٩•

التخرج.في كما انمحح ني ورد رقد صبحة، شراهد له لكن إمحاق: ابن عنعنة: يه ف٠ 
.٤ ٠ ٩ ح: في تقدم الثالثة. كبار من ثقة، عود؛ مبن الله ءماّ■ ابن هو عثءا"ة: بر ا٠ 
لتترب)؛مه([.٠ ادمة انصغار من فانحل، ممة، الكوني: طريف بن ا ٠
.٤١٠فيرح;نندم ّ ثقة الزيدي; القامم بن عبر زمح،•: م ا٠ 

امراتيل،حديث من ( ٦٠٣)a/ ٤٩٦٠الكوثر،ح: مردة نمير م صحيحه ني الخارتم، أخرجه تخريجٌ* 
والجبتيفي(، ٠٢٣)آ/ ١٧٠٠امرزح: ني اثي التواحرجه به• • ■ رميي عن إسحاق ض، اص 

محابيسةفياكنفرما/((ا(،وا؛نِراتجرىفي
١نحوه به ١ ٠ إمحاق آبي عن طرق مجن ( ٣٢٠٧/ تميرء)٠ 

٠ً حدا ضعغ، اهءاده: - ١ ٠ ٩ ١ 



١ ٣ /T محمدبنعن زكريا، بن حدثتاإمحماعيل / ت نال لوين، سليمان حيننامحمدبن ن
ؤإناأعطيغاكممهاش-ء>وحل: نول ني شاس ابن عن عكرمة، عن عون، 

وأحلئاللثن من بياصا أشد ماؤه فرصخ، ألف سبعون عمقه الحي، في هونهر ٠ قال 
محمدأنبيه به وحل. عز - الله حص ؤياقوت، لولووزبرجد، من شاطئاه العسل، من 

اللأم«.عليهم الأنبياء .دون 

عزوجلالله ذكرماخص 

القيامةالمعموليوم المقام من غبى. ال به 
وحل.عز الله. أل - ؤإياكم اف رحمنا اعلموا- الله وحنن - ١^->، ين نجمد قال 

ذكرناتقدم ند مما قبله نبيا يحهله لم ما الحزيل والحفل العغليم الشرف من نبينا. أعش 
حميلجفل كل فيه له الكركم الله جمع وفصلا، سرقا يريده المحمود المقام وأءءلا٥ له، 
بهله وأفر نبيه.، به الكركم اممه حص العرش، علن والخلوص للخلق، لثماعة اص 

مننيهم به حص ما الؤمنين به الكركم افه مر • والآ"تحرون الأولون به يغبطه عينه، 
علنلن4 فالحمد القبول، بأحسن العلماء نلناها الخميلة، والفضيلة العفليمة، الكرامة 

يعنكأن همئ للث نافلغ ؛4 فتهجد اللئل ومن ؤ • محمد لنبيه عروحل اممه نال . ذلك 
.[ ٧٩]الإسراء: ه محمودا قاما ربك 

متح،بن أحمد حدثنا قال الطرز، زكريا بن نامم أبوبكر حذثتا — ١ ٠ ١ ٢ 
٥٠تتريب)ل المادصة. من الحديث، متروك الخراماتي. عرن• بن معمد ت قسيسه •  ْ وتهذيب(، ٠

([.٣٨٤)ا</
ءزا.اوُطيفيانمراكورص/هإأ(لأينمردر0.ثخريجه: 

.؛٠٥١٠٠٠؛٠١٠٩٢

وعد(. tuaءالحلية،)\/يي نمم ايي عتو يالع صرح وند ومومدلس، امآإمحاق• عنعنة يه ف٠ 
أاآرا/«ا'ا-(،ويبرحاكمات.الشٍرح: ني اكاني وعد )صهه<، ٤ ١ ٤ الط؛اليح: 

.([ ٢٧٨]تقريب)جلل. ثمة الثانية، من محير، تابعي الكوني، ٠ العي ذب؛ بن له م٠ 
.٦١:فيح تقدم ٠ ثقة الأزرق: مححاق إ٠ 

١١٢٩٤رما/خمم(،ُاو_انيفياعيرئح:  ١٦٦٥•ابيش_ةنياثحت ابن اخرجه لغويجه؛ 
)صْْ<،داينابيَ ٤١٤داسنيفيسحت • ٢٦٦>ل/•

ووانفالثيخن شرط علن ومحححه ٣  ٦٣تدرك)٢; المفي والحاكم ، ٩٣٦٧تي\ن'ح:
=، ١( ٤ ٤ / ١ رْ ير، نفني جرير وابن (، ١ ١  ١٣، ١ ١ ١ ٢ )م/ ٢ •  ٩٥، ٢ • ٩ ٤ واللألكارح: الذمي(، 



ا' ْ ٨ إسحاق، ألي/ عن - الثوري يعني - سنيان حدثتا ت تال الأزرق، إسحاق حدثنا ت تال 
أنهمكا ؤ وجل؛ عر اض نول في اليمان بن حدمه عن عنصةينزز، 

ؤيفدهماذاض، يسمعهم واحد، صعيد في الخلي اض يجمع قال'. ه، محمودا فانا 
رشد،ث،،رب، )النم؛ نيقول; محمد. ت فينادئ قيامامكونا حفاة، عراة البصر، 
محكطجأ ولا محجا ولا ئإلك، ومحك ديك، بعن وعدك م،دين، والهدي محييك، والم 

قالانحمودء. المام ))فذلك ; قال ، الست،{ رب، ^٠، ١٩٠،وتعالت،، باركتؤ إللث،، لإلأ[لا، 
•والأخرون" الأ،ون به يمطه ررالذي ت تزاد • الإستاد به—ذا سريك وحدثناه ت إسحاق 

،٠٦،/قال: / ابزض، بكر أبو حدثنا قال: ائنز، _طشاأضاقام ١  ٠٩٣
زفربن صلة عن إسحاق، أبي عن والثوري، معمر أحبرنا قال: الرزاق، عبد حدثتا 

فانرثك يشث أن ءسئ ؤ وجل: عر اض ثول فى يقول حديقة ممعتإ قال؛ العبي، 
التاموزاد؛ ، سواء الأزرق إسحاق حدين، مثل فيكر . .[ ٧٩؛ ]الإسراء بر محمودا 
ب.محمودا قاما رئك ينك أن عم ؤ وحل: عز اض قال الذي المحمود 

أبجامح، يونس حدثنا نال• الجتاني، داود ابي بن أبوبكر حا،»قنا — ١٠٩٤
عنالسعودي، حدثتا قال: الطالي، أبوداود حدثنا قال: الأصبهاني، حبيب، 

اتخذوجل عر اض إل عود-نال: مابن صداض-يحني: عن ءنأبي،واتل، عاصم، 
القيامة،يوم آدم ولد سيد محمدآه ؤإل افه، حليل صاحبكم ؤإل حلميلأ إبراهيم 
ه.محمودا فانا رثلثآ ينك أن عم ؤ وقرأ: وحل. عز اف- علن الخلائق  ٢٢وأكرمل

)أ(فى)ن(:ص. را(فىالآمل: 

وابنالزار، إلن ابمأ الترطي يعزا، ب*• • • إ-حان، ابي ص طرق من ( ٢٧٨/ ني"الخلتأ")١ =وايونمم 
انمرألمرانظر: رالغترق. التغق في والخف، انم،، يي واليهم راين'ردربم، حام، ر وابن اقذد' 

والحديث. ([ ٣٧٧/ ١ ]ايصع)٠ المحح، رجال ورجاله ، ^٠٠٢٠٧الزار أرواه • الهتثس ناله * ٢٣٢٥)ه/
(.٣٦٧الخة)آ/صسالأبنيفيظلأز 

.ت؛نا-موتخريجهييالحديث• صبح -إمثادءت ١  ٠٩٣
حن.-ساد»:  ١٠٩،

الديمراين نال ، T  ٥٣نرح: نندم عونه. مل اختلط صدوق، ائه؛ ءّد ينر الرحمننر عبد ادم_دي: ه: م٠ 
فيالربح وعرابن ■ نني • تابعه لكن [• ٢٢١١رآ/ ]التهذببج • عام ءن يروك، ا فييغلل كان • وغيره 

الحيث١لتار.
■ ١٩تى"مم<ح■ واحد• غير ووثنه صدوذ،لهأوعام، بهدلة؛ ابن *ر ؛ عا٠٢د٠ 

.٤٨٤)ه/ نيراادلأتر، اليهتي هلربمه وهن ،  ٢٣رص،  ٢٥٢—ند٠ح؛ ٠ م الطتالي أبوداود أحرجه ٌمبمه؛ 
؛<.. السعودي. حديث من، ٢٤٨٥



تث!تيت؛ث

محمدبنحدثنا/ ت قال صاعد، بن محمل بن حاوفناأبومحمديحين — ١  ٠١0 ١١٠٧،/
فيسحدثنا I نال \ذ؛وتبي، يوسف بن محمد حدثنا قال; زجويه، بن اللك عجي 

قال:عود مبن اض عبد عن/ ور، عن لعن[لااءاصمبنأبيانمود، ن  ٨١٤
أدمولد ميد ه مجحمدأ ؤإل اض، خليل صاحبكم ؤإل حليلأ، إبراهيم اتخذ وجل 

.[  ٧٩الإسراء: ل ه محمودا قاما رثك ينك أن عئ ؤ قرأ; نم القيامة، يوم 
محعجدبن إبراهيم حدثنا ت قال صاعد، بن أبومحمد ؤحذقط — ١ ٠  ١٦

الباركبن الرحمتن عبد حدثنا ينمحمد.واسظزهير.تالأ! الخوهري، 
عزأبي/عنءثمان؛نءمير، الحكم، بن علي عن حزن، بن المعق حدثنا نال؛  ١٦٠٨٨

نال:»إنيكانميرمثذِالقامامحود„«، قال: اض. رسول عن عود، مابن عن واتل 
الله®ثوم؛يزل • قال • ماله المحمود؟ المقام ما ماله؛ ا/دانصار: من لشاب منافق نقال 
والأرض،الماء لإن ما وهوكمعة الخديد، الرحل يثط كما يه بمد كرسه على وتهالي يارك 

وجل:عز الله مول اللام، علته إراهم يكس س أول نكون ،، ٢١٠حماعراة بكم ربمبماء 
اللهمحن عن فاقوم إثره، على أكي ثمم ابة، رياط س محماومحن بربمكن بؤوأ خللي، اكسوا 

إلىالكوثر س لهر لي ويسر والآخرون، الأولون به بمبيي محمودأ، مقاما رجل عز 

■حفاةءراة«•بن،. )ن(: )ا(فىالأءل، 

سابق.الالحدب في وتخريجه تقدم حن. إمحنادء؛  ٠١٠٩٠
صمف.إمثاله؛  ٠١٠٩٦

.٦١٢• ُيح تقدم • اكشح وتغلوش يدلس وكان ، واخلط. ، ضب، الجلي؛ صم بن صان يه؛ ث٠ 
ال;عأ.من زاهدا، ُكان يهم، صدوق الله، بد أبر المري، الكري مس ابن حزن؛ بن انممق و٠ 

.[(TUY)__]
]تقريب, ة الخاممن حخة بلا الأزلي صعقه ثقة، المري، الحكم أبو ، الثام؛ ص اخكم؛ بن ء-دي ٠

.٧١٦نندم تتة. المارك: بن ارجمن ■ ب٠ 
؟٩٠٠ح؛ ني تندم ّ ثقةحازظيم'■بوهزكء؛ ممد بن  ٣٠١^٠ 

بن•ملي ءرض من ١( ٤ ا / ١ تمرء)٥ ني الطري جرير وابن ، ٣(  ٩٨/ )١ ني المني احمد أخرجه تخرد«بمت 
بدأالند وفي نحرم. به . عري. مابن عن ة، وعلتالأموتب عن ا إبرامم عن عشمان، حدتنا تال؛ الحكم 

حديثس ( ١٠٦٥. ٤٣٦ )T/ افدرك ني الحاكم وأخرجه الخ. . أبا. عن ملكة أبي ابي ؛ئمة>ال 
صحححن-ث هنذا نال؛ تم القمة، نيه وذكر ١ معلولا واتل أبي هلريق من به . • البارك بن ارحمني ■مد 

التلخيصفي الدهي وتعقه ١ القخلان أبر( والصّواب؛ )كدا هوابن عمير بن وعثمان يخرجاه، ولم الإمتاد 
وابنالملمر، لأبن ايضأ يوطى العزاه  ١Jij. ثقات والياثرن الدارممى، نحعغه ان فث•لأواه؛ نقال: 

وما.ومحصرأمدي]الدر)ه/هآ-ا([([ّ ٣٢٦]الدراكرررْ/ُردويه. 



فيحالة علئ إلا نهر جرئ ما لخو قط كاليوم أسمع لم المنافق؛ يقول نال؛ • ء ■حوضي 
يقولقال! دديءوه. المسك، من حالة ررم فقال; النهر؟ يجرى فيم مله رنحراض 

نال• نبات له كان إلا قط نهر يجري ما لمل قط، كاليوم أسمع لم النافق 
قال:هو؟ وما قال: ، ءنعم« قال: نبات؟ النهر لذلك، هل اف! رسول يا الأنصاري: 

وابوعرا،اللؤلؤ رانعم، ت قال ثمر؟ المصان لتالاك< هل فاله: قال: الذم،، ءضان 
الحوض؟راب ث فما الله؛ رسول يا الأنصاري قال الحوض. شراب عن فسلمه ت قال 

بمدهايقلما لم شربة محه رجل عز الله مقاه من انمل، من وأحلى ؟، ١١١من ياضا ارأفد قال; 
,،/ أدأ،. بمدها يزو لم حرنه/ وس أبدأ، 

صاعدبن يحين محمد وأبو الجتانى، داود أبى بن أبوبكر حلاقنا - ١ ٠ ١ ٧ 
كثيريحين)ن حدثنا ت قال الثقفي، صفوان أبي بن عثمان ين محمد حدثنا ت نالا 

تقال الحريري، معيد حدثنا ت قال جعفر، بن ]سلم[لاا حدثنا نال! العنبري، 
بنبيكمجيء القيامة يوم كان إذا قال سلام بن الله عبد عن اليومي، ميفا حدثنا 
•الجريري ّمد لأمح،لآ، رجل فقال كرب، عني، - وجل عز - افه يدي بتن أفُد ء. 

الدنيافي حدين، أقن هندا ؤيلكم قال: فهومعه كرسيه علمن كان إذا سعيد؛ أبارأ، يا 
عاصماض لأبن واث اكرحمة، مصائر تمماثي النم، والصواب »مالم«. )ن(: الأصل، ني )١( 

بعضيي وجاء . الَسدء ت اسمه الحريري لأف حينها؛ ت والصواب رن(. )أ،كذافىالآصل، 
ماُود،ا.ابا ايا ت الروايات 

,اصرانلياته من ولمله ملام، ين اش عيد مرؤيات من وعر ا ترجمة علن ل أنف لم من ب إّتادءت - ١ ٠ ٩ ٧ 
هراحع.من لدي مما ترجمة علن ل آنف لم الدوّم• ءف ٠ّ 
.١٠٥١:فىح تقدم ثقة. إياص: اين عر اضري؛ مد م٠ 
]تقريبحجة. يغير الأردي تكلممه صدوق، الأعمن، جمنر أبر ايكراوي، مّ ^-٥^؛ س سام ٠ّ 

إسناده.من جرير ابن أمضل وتد ٢([. ٤ )٥ 
سالخادةءثرة.ثتأ، امحقي: ٍغران اض س ءدان س _ •٠ 

س)\/0\■؟(اثح: ني آبي وابن اسرىرض.رْا/ه؛ا(، حرير ؛>، ١١٠٢^تخريجه: 
النخنال 0. . ملام. بن اث ب عن الدوّى، عن—يف ءنا-اضيرى، كثير، مئ؛0 رين، طس 

روئعيي، ال JjUبن سف طّك رني اجله، للم درّي، السف غٍر ثقات إساد0 )رجال، ؛ الآلا؛ي 
عدادني رم حبان، وابن حام ايي وابن الخارى ترجمه ءز،ثزبمينالها'-تاسي-ررمح،ساضيرى، 

]ني. .؛( LpIواه ااالعاوى« من الاسخ عان نحرف ال الحتمل وس سءو. ادجهونير، 
ابيصد عباس ولابن الثعلي، عودعند ملاين حجر ابن الخ-اننل عزاه الأثر ومنيا )آ/ها"آ(ا. الخنن ظلال، 

اكخلاكحراا/ْ-آ،([.



•لم~ي 
/tتقال البغوي، العزيز عد ين محمل ين اش عبد أبوالخاصم ح^اثظ  ١٦١٠

حدثنات قال وكح، حدثنا قال! الكوقي، الرحمنن ائوعبد عمر ين اض عبد حدثنا 
عزالني.•هريرة، عنأبي داود-؛عنياينمبمعنألأ، 

أبيعن أمحه، عن يزيد، بن يائي عن أيوأسامة، وحدثنا قالأ؛وشدالرحمست 
نال:، [  ٧٩الأمراء:] ب محمودا فانا رثاك ينك أن مئ ؤ المص.: عن هريرة، 

،لأمته٠ فيه يشفي الذي لاهوالقام I أسامه أيي حديث وفي ، ١لالث٠فاعة٠ 
الحمنين الخبن حدثنا قال! صاعد، ين محمد أبو وحاأئنا — ١ ٠  ١٩/

أييعن أبيه، عن الأولي، داود حدثتا نال: عبيد، ين محمد حدثنا تال: اروزي، 
نال:[ •٠٧ الأمراء:] ه محمودا قاما رثك ينك أن همس ؤ ت وحل عز افه قول في هريرة 

لأم!.نه/ أشمع الذي *هوالقام الني.: قال ْاأ/ن 

ضعيف.إسادء؛ . ١٠٩٨

نتقربالسادسة. من ضعيف، الأعرج. ا)كرفي، يزيد أيو الأوديت الرجمن مد ين محبمد يائي؛ن ■ ب ٠ 
)••آ(،رتهذ.ب)م/ه-آ([.

.'٦([ ائقرب)٢ • اكالثآ من شول ارجمن؛ ب بن يليد ؛ ابوء ر٠ 
باحرةوكان دلى، رمما سّت،، ثقة، مولامم، الترثي، أمامة ين حاد ومحوت ابرأمامة، ت١حوكيعآ؛ وتل. 

لهيث، والخلدالتالي. الحدبث، عبيدني محللين ت تايعه وتد .  ٠٨٩ت ح في نندم • غترء كتب من يعدمث، 
•التخرج ن، كا ٠ تنويه شوامحد 

النةني عاصم ايي وابن ، حن( حديئ، ونال،: ٣ • ٣ )ْ/ ٣  ١٣٧المميرح: ني الترمذي احرجه لخربمبم: 
سمسىفي-فر«)0ا/ْ؛ا(،والهقيفيالدلأتلرْ/؛م؛(ُن

.عأن٠ندصتحإهميى. وداود; وكح بض ذكر نني اليهتي دلائل ني إلا .؛<. >ذ،ءنوكحءندار»••
أصول،ثرح في واللألكاثي (، ٧٢٥)T/ ٤٦٠التوحيدح؛ ني حزممة ابن وأحرجه • اكنمّ، عند بالتحديحج 

فيحرير ابن وأحرجه • يه • • دارت- عن أسامة، بن حاد حديث، من ( ١١١٣)ه/ ٢ ٠  ٩٦ت او1ثةح أمحل اعتماد 
(،٥٢٨)آ/اأ؛، ل. أحوآحرحه ■ به • • ث'اُد■ عن إيرامحتم ين ٌكم، حديثه من )ها/ه؛ا( ير• نم

حديث،من أيضا سامحد وله به. . حدثئاداود. ت تالؤ عيتد، بن ٠لريوامحي من التتالي الحديث، في ُالمد، 
ْملأ)آ/أأم(،والأتكا؛يح:)مآْ؛(،ُا؛نا؛يئمنيانةح:

رنال،:( ٣٧٧٧/١انمع)• في الهتي ذكر. ا والدراتيفييوالأوطك١(، ١  ١٢)ه/ ٢ ٠  ٩٣
ولهأإّناد،حثدأ. (: ٣٦٤/٢الخنة)ظلال في ^ ٧٧١ونال المحيح،. رجال رجاله الكير إنادي ،وأحد 
انغلر.عباص. ابن علن موثوقا وري• يث، والحدمعلولا. ( ٥٧١ه-٧٠/٤الحاكم)عند جابر حد-يثح من مامحد 

■'اا "وتخريجهفىح؛
كابته.ردضبمبم4: إمتاد* . ١٠٩٩

•نو هن ل، محن لم محل؛ ين سد و٠ 



't/ ت قال الموفي، الخبار عبد بن الحسن بن أحمد اض أبوعبد حائينا — ١ ١ ٠ ٠ /
بنرثيتن عن يونس، بن عين حدثتا ت نال الرش، عمر بن سليمان حدننا 

ؤءسن1نمحلأقانءنا؛نهماسفىملاشموجلت ]م؛ب[لااعنأ؛يه، 
الثنائء.ت الحموي ءالقام ت ئال [، ٧١الإسراء: ل ه محمودا 

الض.فضيلة فى مجاهد حديث وأما : - الله رحنه - الحسن ين نحند ثال 
اt/ العلم أهل من الشيوخ تلقاها فقد ال'رشأى، علن يقعده/ أيه الأية لهتده وتفسره 

ينكروها،ولم قبول، بأحسن ونالوها تلق، باحن تلقوها ، اش رسول لحدث 
مجاهدحديث رد من ؛ ونالواثديدأ، إنكارأ مجاهد حديث رد مجن علن وأنكروا 

سرءأم•رجل نهو 
له،ذكرنا تندم مما المألة هندم في رسمتاْ ما قبول - لله والحمد - فذهبنا ت ملت 

رد\اا.فى والتاظرة العارصة وترك مجاهد، حديث وقبول 
Iحماعة عن حدثناه وقد عاليه. والمن رشاد، لكل الوفق وافه 

حزممةابن وتوحيد الترجمة، ممادر كما؛ي اكت والصواب كلب،. رابن ت رن( الأصل، ني )١( 
>آ(مأنىذمْميا.>آأ/ا-آ'\(،وشيراسري>ها/إإا(. 

فهومنذا اكر امن نال: ائم النن صاحب داود ايي عن تتل النتاش ال حجر: ابن الخافنل ذكر )٣( 
(٢١٨.الأثر)_U\Y^.وامملر:أفوالاسنمنرذسا متهم• 

للغلال.مزاث 
صانهاالتي النصوص لكن ه، انموم عن يدلك الحر صح لو التمن م وهنذا رن(. من ماأنملة ر٤( 

الأنصارصحت وناو سيأتي، كما وموتونة صعيقة كلها ، فرْ س عيها ونمت دالتي، اكف 
التماليقاظر ■ الحر به صح ما عند والوقوف إليها، الرجؤئ فوجب يالثماعة الحموي التام يتمر 
.١١٠٦مايكريعدح:٠^٠ الوارد 

٠صمف -إمئادءت ١١٠٠

المادمة.من صعغط، الدني، كرب ابو • مولامم الهامس، لم؛ مام بمن، كؤبب بن درنيين ت ب ٠ 
([.٢٠]تترب)ص٩ 

ذكراولم يالرتأ ايي عتم كب حام؛ ابي ابن منه ونال الثتات، ني حمان ابن ذكر، صرالرم• م، ّلءطن و٠ 
٠١٠٤٤بجرحاولأتعدلأ*مممفىحت 

سالظكث.تئ، ماس- ابن مولن الدم،، مولامحم، الهاشمي، لم •ام، *وابن ت يشيبن ابر كص *٠ 
واحُح،به. . الُفي. عم ين ملمان طريق س ١( ٤ ٤ / ١ )0 نمير. ني حريراتجري اين احرجه 

يه• يرس• ين من حدتنآ قال: اسل ض مزمل حديثا من ( ٧٢٦)آ/ ٤٦٢حزيةز،الترحيدحت ابز< 
اكرر)ه/،أم(.انمر wلانجرشرضمري. 



/iقال / الصوفي، الخبار عبد بن الحسن بن أحمد اش أبوعبد حيفنا —  ١١٠١ ١٦١٤•
Iمجاهد عن ليث، عن فضيل، بن محمد حدثنا ت نال مرج، بن الحارث حدثنا 

•العرش؛؛ علن معه رافعيك ت قال [  ٧٩؛ ]الإسراء ب محمودا قاما ربك ينك أن سئ نؤ 
النيربن علي حدثتا قال؛ الجتاني، داود أبي ابن أبوبكر ؤحدشار — ١ ١ ٠ ٢ 

حرببن علي وحدثناه ت داود أبي ابن نال • • فضيل.ابن حدثناه ت قال الهلريقي، 
،٠١٥٠ربك يقك أن عئ ؤ مجاهد! عن ليث، عن ففيل، ابن حدثنا ت قال الموصلي، 

.العرش® علن معه يقعده ت قال [  ٧٩؛ الإسراء ] ه محمودا 

حمادبن/ الحن حدثنا نال؛ البلمخي، معيب بن حامد وحيفنا ء ١ ١ ٠ ٣  ١٦١٠،/
وحلعز الله قول في مجاهد عن ليث، عن ففيل، بن محمد حدثنا و قال سجادة، 

•العرش؛؛ علن يجله ٠٠قال؛ ، [  ٧٩: الإسراء ل ب محمودا قاما ربك ينك أن سئ عؤ 
حلادحدثتا قال; صاعد، بن محمد بن يحين بن محمد أبو وجسمنا، — ١١٠٤

وحلعز الله قول في مجاهد عن ليث، عن ففيل، بن محمد حدثنا ت نال أسلم، ابن 
•العرش؛؛ علن ه يجل ٠٠قال؛ ، [ ٧٩]الإسراء: ه محمودا قاما ربك ينك أن / نسئ ؤ أآ/ع 

,صعق إمئاده؛ - ١  I -  I ٠٠٠٠٠^٠

.٧١ت فيح تقدم ■ فترك حديثه يمت ولم آحترأ، احتلط صدوق ت سليم أيي ابن وهو ت ليث فيه ٠
ابثقة ليس ت النسائي ونال ، بنيء ليس ت معتز ابن نال ■ النقهاء أحد النقال، ت مريح ين اخمارث فيه؛ و٠ 

لمزانالأعثوالرا/مآّ؛آئ([.. الحديث ني محتهم هارون؛ بن مرصن وقال 
. ١٨٢فىح• تقدم عارف، صدوق سل؛ ين حمد م٠ 

٢٤٨٠٢٣٩ازح: ني والخلال  K^^r٦)\\/ ١١٦٩٨\سح: ض تخربمبمه: 
١(٤ ٥ / ١ ه سره) ش اتجري جور ابن ب

.أدكر0 . , ليث عن فضل ابن حدتنا تال يعقوب بن عباد حديث من 
آ»اا-إم؛اد،;صميف.

المايق.الحديث فى عليه الكلام تقدم لثت ت يه ف٠ 
.٣١٠ليينسد:صدوقخم.شمفيح: ع٠ 

٦٠٦ُنمتيحث صددقئصل*•ظماس"م.بالوصنيت 
كسابقه.يمحربمجه: 

.كابته. ضعيف امئاده؛  ٠١١٠٣
.٦  ٩٣زح: تقدم صدوق. مجادة: جماد بن ن مح٠ 

.ا'ااىءرمحجه:تقدّمفيح:
١١ح! في عليه الكلام تقدم وتد صعيمآ. إمثادءث ٠ ١ ١ ٠ 1  ٠ هناك.وتخريجه ١ 

([.١٩)^،١٦ • العاشرة عن ثقة، البغدادي، بكر أبر الصفار، اسلم: بن لاد ح٠ 



•قال الغوي، بز الم عبد بن محمل بن اض عبد القاسم أبو وحءدذتا(ل — ١ ١ ٠ ٥
ليث،عن ففيل، بن محمد حدثنا I قال الأزلي، صالح بن الرحمنن عبد حدثنا 

أوه رايجلت قال ، [  ٧٩؛ الإسراء ] ه محمودا قاما ربك يعنك أن عس ؤ مجاهد عن 
•العرش، علن يقعده 

١٦١٦،/بمحين بن أحمد حدثنا ئال صاعد، بن يحين بن محمد أبو وحيى — ١١٠٦/
منصوربن أحمد وحدثنا ت صاعد ابن قال . . الخباب. بن زيد حدثنا قال! الأولي، 

سوادة،بن بكر عن لهيعة، ابن حدثنا ت نالا مرم، أبي ابن حدثنا نال؛ ابزميار، 
ثابتبن دؤنفع عن الحمرض، شربح بن وناء عن الحضرمي، بزينيم ننال عن 

سمعتحيينه! فى الخباب بن زيد وقال - اف. رمول قال قال؛ اري، الأنص
يومعندك انلقرب النمل وأنزله محمد، على صل اللهم قال؛ رامن ؛ - يقول اض. رسول 

علنالقعود في الفضيلة وهلده صاعد! ابن قال . . . ء شفاعم له رجت مة،  ١٢٥١
٦١٧،/ه اف لرمول فضيلة فيه حدين، في نم ولا فيها، غاري/ ولا ندفعها لا العرش 

فيالأحاديث يقارب الحدين، وهندا I صاعد ابن قال . .ا.يتكرءل ولا يدفعه بشيء 
وصمنة،•,ونونة المالة  ٠٠٧٠في الواردة الروايات وكل أما الني. عن ذلك صح لو نعم، دك'؛ ( )١ 

مالك، نعود نضية 'اما الذمي؛ الإمام قال • صحيح دلل بض محا شبا نشت ان لنا يجوز فلا 
صمحت،وفد (. ١٢)ص؛ العلو ل واْاا حديثا المابط في ل • ص ذلك ني تثبتا فلم العرش ءش 

إليهاءالرحؤع فوجنح بالثماعان، ه الّكا به ومد الذي الحموي المقام نمير ني الرفوعة الأحاديث، 

ماك.رتخردأبم ١ ١ • ١ ٠يح؛ عب الكلام ويدتقدم • صعيمج إمتادء؛ - ١١
]-قر,ب)ص-آ؛-ا([.العاشر؛. س ْدوقبمتي، بغداد، نزل انمكي، الأزلي: مالح ين دالرحس م٠ 
.صعيف إمتادْت - ١١

شرله أنف ولم )صاخْ([. ]تنريب، ّ الرابعة عن مغول، الصري، امحرص؛ ضح دفاءH، ؛ ب٠ 
*

.٠:٤٤يح تقدم • كب اح؛راق، بمد حلل صدوق، لهعأ؛ اس ايفأ: نته ر٠ 
تابعه:لكن . ٠ ' ٠يح؛ تقدم • حديناالماّيى في يخض ، صدوق، الماب• نيلبن ي٠ 
١ثقة المرى، محمد، ابو بالولاء الخمحي ٌريم أبو عالم، بن محمد بن الحكم ين ّعتد ومر _؛(■ ض م، ا٠ 

مات.رجاله وبقية ([. ٢٣لتقري.ب،)ص؛ العاشرة. ك؛او عن نقيه، بتا، 
■'١ ْ ٩ ■ ماح تقدم • ثقة ■ ايغرم، تمم بن دي*ة زيادبث؛، م ض؛ ؛ادم، ز٠ 
لتتريِه)صآأا(اّالثالثة. عن نقيه، ثقة، المري، ابوناُة الحذاعي، ناعة ابن ماد؛ت م م ٠ 
.([ )»_oA]تترب عقرة. الخائبة عن ثقة، العابد، الكوني، جعمر أبو الأولي؛ ذكوءا س ما؛٩*؛،، ص ا٠ 

.لهيعة. ابن حدسا نال: عر-ن بن حن حدبث، ٌن ١( • ٨ ر؛/ منيم ني احمد الإمام احرجه لغ-ربجه؛ 
٤([.٦ ١ لالتم.ير)ا"/ يخرجوه* ولم إ به باص لا إ'—ناد اوهنذا كثير: ابن تال فن.كرْ. 



^ممينمميبمي

*الُرشُ علن ررفعده معتز 

وحل;عز اش نول مش أبش • قائل قال قإن الاه رجمه - الصحن ين نجمد قال 
منغيره دون ه للني نافلة أهي [  ٧٩راء:الإمت ه لك / نائة به فتهجد الفل وس ؤ ١ ٦ ١ ٨ إ/ 

خاصة؟له نافالة أو غيره، علن واجب الليل نيام وهل/ الناس؟ ا'اآ/ن 
وعلنالني. علن راجا اللل قتام كان أل اعلم • حس معنن معناْ ك؛ نتل 

فيلائ أوامص' نممه إلأفيلا« الإ1و ثم ٠ النرنل أي، ا ؤ وجل: عز اض وهوفول أمه، 
علنؤبمعب وأمته، يقومه فكان. ١-؛[، النهل؛ نريلأه] المران ودبل وذل'محب أ* 

ومحهممحه فنسخ أمته وعلن سه علن الكرم افّ فممضل للقيام، الليل الومتينتقدير 
محكمناب تحموه لن أن وايهارغلم التل بمدر والله ؤ ت عزوجل ويرقوله الليل، قيام 

شاءمن اللل قيام ضار الزاخرالسورة. . .أ[. داةرنواماننرسامآنه]ازهل:
افهكم قامه فمن وجل، عز الله أمره كما فرائضه أدئ إذا يقمه لم يشأ لم ومن ثامه، 

غفرند وجل عز افه إن • معناه لكه؛ ناقة ؤ وجل عز وتوله • مبتاته عنه وجل عز 
الليل،قيامك ؤإثما ■< عنك تكنر ذنوب لك فليس تآحر، نن؛ك-وما من تقدم ما لك 

لك.نافلة وجل عز رباك عند درجاتك في لك فضل الهناعات أعمال وجميع 
فييعملون إثما وغيره، الليل نيام من اله؛لاءات من عملوه ما أمتك، ومحساتر 

محمد.يا لك نافلة الليل قيام يكثرها للي ذنوب فلا وأنت الذنوب، كفارات 
حدثناI قال الشاهد، نياد بن محمد بن احمد أبوسعيي. حذفتا — ١١٠٧/ ١٦١١،/

•يمول - اف وحمه - البري جرير ابن رين القإمام نهنذا • ذلك المرين أكثر يجمح ًولدلك 
.(الثنامحت. الراديالتام ال جة اش رسول الخبرعن به صح ما يانمراب ذلك المولن؛ي 'واولن 

الثّغاصنا.وأصحها; اقوال، يلن التام ش •ونداختف الترطي؛ وتال لاكم.-ر)ها/هأا([. 
إرجاعهايكن الحموي التام تمر في أنوال من الفنرون وماذكرء ٠ ٣([ • ٩ / ١ الترآن)• ]أحكام 
رد•ويكن حجر؛ ابن الحافظ تال ولن.لك . ّالحماو وه بيتها تعارض فلا العامة، الشفاعات إلئر جميعا 
أوءقاءاتبمالقيم: ابن قال ٠ ([ ٤٣٥ا/ )١ اuرى ]فح .٠ العامت.النناعة إلن كلها الأنوال عد. 

ماوالإشاعة الإ»للأق اكت5يرمن في فكان الأحاديث، عليه دلت كما متُاودة، الوقف في الحموية 
وافالأية. في الواردة •مقاماء كالة ويعني؛ن.لك؛ ([، ١٠٦)أ/الفواثد ]بد.اتع ١ التتريب• في ليس 
•العرش عر ه الحم، ياقعاد الماتلثن امعاء ( ما٤ / ٤ ) •ال-د.اع• في المم ابن ذكر وقد • أملم 

حن..إمادء: ١١٠٧
•ترع و؛د • ٤٥٥• نندم • صدوق، • خيم بن عثمان بن اش ب• مر عقمان؛ م ا• 



بناض عبد عن عثمان، أبى عن أبوأسامة، حاوثنا ت قال الكوني، عفان بن الخن 
[ ٧١الإمراء: ت ه ممد نافذ يه نهجي اللل ومن ؤ وجل: عز اض تول نى مجاهد عن كتير، 

منتميم يا له غفر ند أنه أجل من خاصة، للض. إلا لأحد التافاله تكن لم ت تال 
أجلمن ا،لكتوبة سوئ له فهونافلة الكتؤيات »ع عمل من عمل نما ناحر، وما ذب 

ذنوبهم،كئارة الكتوبة سوئ ما يعملون والناس الذنوب، كفارة في يعمل لا أته 
■فلسسسننانل،بمهممح.را؛ 

١٦٢'ءم الدنيا يي ٠ ض رالخمد كثيرة ه الني نقاتل -؛ الك رحنت • النش نخدم ال ن/ 
يرصئ،حنن الكرامات من الاحرة في بنعليه أته وجل عز اممه وعدم وتد والآخرة، 
.[ ٠ ]الضحى: ه فرضى رئك ينبك ولسوف ؤ : جل عز وهوتوله 

 A تنال خالد، بن محمود حدثنا ت قال داود، أبي بن أبوبكر حذقتا ء ١ ١ ٠
الله،عبيد بن إسماعيل عن الأوزاعي، عن الواحد عبد ابن عمر.يمي: حدسا 

وكتبالليل شام أمر ٠ خاصة جه للمي بالنافلة ءيعتي "٠ الأية هنذه معتز ش - يئ؛ - عباس ابن نال ( ١ ) 
الذكورمجاهد كلام ذكر أن بعد - ونال تمسيرء في الطري الإمام أخرجه . علمهء 
الذرسول أف وذلك ٠ هماص ان عن ذكرنا الذي القول ت ذلك في بانمراب القولض •وأولن ت - أعلاه 
فيمجاهد عن دم مجا قاما صارأمه، دون ،  ١٣١نام من عله فرض مما خصه ند تعالن اف ان كه 

.٠ ٠ له. معتز لا فقول ذلك، 

]مربالسادسة. من صدوق، ا الأنمة أحد القارئ، معبد أبو ا الكي الداري، كغير؛ بمن الله عجي ٠  ً
وتهدب)ه/خا""آ([.(، )ص٨١٣

.٥٨٩فيح؛تقدم • ربمادلى بت، ثقة، ٠ أصامه عرحمادبن امامة؛ م ا٠ 
■عثرة الحائية من ا صدوق الكوني، محمد أبو العامري، عنان ين علي ين الحسن عر ءمازت ين خسن ا٠ 

عناشينتحر، بد عن جرتر طرساين ننجه: 
الثورت١لدر • مجاهد عن الدلائل في وال—هتي نصر، بن ومحمد الير، لابن الترطي وعرا• • به • • محجامد 

([.٣٢٣)ه/
صحح.-إمتاد•؛  ١١٠٨

^^جراض:ق،سرس.مب)صبىا(ل
]تترب)ص0ا،([.ساس. ثئ، الدثم، لم الذس ابن مسبااراءد: ء٠ 
لميب)صآآه([.ثتة، همدينءاكاسص:سمضانمض، س٠ 

ننمييوأبو والخاتم؛يسرك)أ/آآْ(، اخر-بماين-ممحسيفىض.0آ/أآآ(، 
راسمفىانملأم)يم\آ(:٢(، 

■به • • الأوزار ص طرق ر جمعهم 



——ثت؛ك—

ررعرضعاتىرّولاضهقال: عنأيه، عاص، ن اش همد بن علي حدض ت نال 
بوالضحى ؤ : وجو  l،^e-_dy^sبذلك، فن كزآ، كنرأ أمته علئ هومفتوح ما  ١٦٢١،/

ألفوحل عز الله ف1عهلاه ، [ ْ - ١ الضحى: ] ه فزضى ربك ينطيك ونسوق ؤ فوله؛ إلئ 
الأزواج)من له يبغي ما نمر كل في السك ترابهن لؤلؤ، من الحنة في نمر 

.والخدم(؛، 

الأعمش،الرحيم عبد بن يحنن حدثنا قال: داود، أبي ابن ؤنمحدفتا — ١ ١ ٠ ٩ 
بنإسمّاعيل حدثني يقول: الأوزاعي سمت فال؛ هشام، عمروبن حدثنا قال: 
ررعرضقال: عباس بن عداض أيه عاس،عن بن عداض بن علي عن اض، محيي 
اشفانزل بدلك، ر فكمرا، كمرأ بعده أمته علئ ممتؤح هو ما اش.ؤ رمول علن 

فياض / فاءهلا0 فال: ١.>،[، ]الضحى:ه فترضى رئلث بمطتك ولمزف ؤ وحل: عز آ/)،  ١٧
.والخدم،،الأزواج من له ينبغي ما فمر كل في قصر، ألفا الحنة 

إبراهيم/بن إمحاق حدثئا قال: داود، أبي بن أبوبكر ؤحدئتا — ١١١٠ ١٦٢٢،/
عنعزالأوزاعي، محميان، حدثنا فال: قبيصة، حدثنا نال: ثاذان، النهشلي 
الخم،.عن هماس، ابن عن هماس، بنءهاش،ءنعليبنباشب>، إباهمل 

*والصاض ؤ فنزلت،: ذلك، فسنزي كمرأكمرأ، أمنجر علئر مفتوح هو ما 'رأريت • مال، 
،[ >، . ١ الضحى: ] ه محرضي رئك ئنطيك ولسوف ؤ وحل: عز قوله إلئ ب سمر إذا والم 

.له،،يبغي ما نصر كل نر لثؤ، المترابها لولو، س نصر ألفح أعملي • قال، 

حن.إمتاده؛• - ١ ١ 
فيكما متاح لكنه • مراجمر من لدي فيما ترجمآ 'هملكل له انف لم الأعمش• ارحمن همجد بن •'يمي يه ف٠ 

•١١ ٠٨تخر؛جح■ 
([.١١٢)a/وتهذيب ، ( ٤ )ص٨٢ ]تقريب التامعة. من يخطئ، صدوق اليروتي، هو ٌشامت بن مرر ع٠ 

.١١٠٨تقدمفىحت تخريجه: 
حن.إءاساادْت - ١١
ابنوعده صدوق. ; حاتم أيي ابن عنه قال • بشاذان العروق التهثلي محمد بن يمت إ^ر١٠بن إمحاق ت ه م• 

والئقات)آ/اا'آ(ا والتعديل الخرح ■ في ]ترجمته • متاكثر له ■ اللسان في الحاففل وتال الثقات. في حسان 

.١١٠٨فيح؛كما ُتاع لكنه ،  ٠٦٢ ■ نيح *ي تقدم تخريجه؛ 





حدثتات تال القشيري، بحر بن المثتن حدثنا نال". الأندى، يحين بن محمد 
أنح،بن علمحب عن أبيه، عن علي، بن الخن بن الحسن عن مليمان بن عبدالواحد 

،محو- - جبريل عليه مط. أيام بثلاثة الكا وفاة ئبل كان لما طال—ب-ءمح-ةالت 
لك،ؤإكراما لك، خاصة غبي مما مناك هوأعلم من إليلك أرملتي محمد يا ■' سال 

ياوأجد؛ي مغموما، مريل ا ®أجدني قال: تحدك؟ كيف لك: يقول ، للث، ومميلا 
محمديا الثانيمطيِيل.هم-ذقال: اليوم كان/ فلما مكروبا®، جمريل  ١٦٢٠٨

لك،وتفضيلا لك، ؤإكراما لك، خاصة متلف، تحد مما هوأعلم من إليك أرملتي 
فلما، مكروبا® جريل ا وأجدني مغموما، ج؛ريل ا ®أجدني ت قال نحدك؟ كيف يقول: 

؛ل4 يمال شماله علئ مللث، ومعه ، الوين، ^.^١ ومعه حيريل هبهل اكالث، اليوم كان 
حنوييعلم وما ألف، مائة منهم ملك كل جند ، مللئ، ألم، سبعون حنل.ْ إسماعيل؛ 

،محو- - جبريل مبقهم عاليه، والتسليم ه محمد لقاء ئي ريه استأذن هو، إلا ربلئ، 
،لك، خاصة ، مئالث، تحد مما أعلم هو من إليك أرملتي محمد، يا ءليائ، السلام فقال 

وأجدلي»أجدنيمغموما، قال: كيفتحيك؟ ; يقوللكرؤإكراماللن،،وتفضيلاللت،، 
المويت،مالاائ، هندا محمد؛ يا جبريل فمال ، مالك~الورت، واستأذن قال ، مكروبأ® 

يعاو.ك،أحد علئ يستاذن ولا قبللئج، أحد علن يستأذن لم أنه واعلم عليلئه، يستأذن 
إليالث،أرسلني محمد، يا عليكر اللام I فقال فدخل ت قال جأريلاا، يا له ®ائذن ت قال 

نفكأمص أن أمرهم، إن به، تأمرين فما أطعك أن وأمرنح، وجل، عز وربك رنح، 
أمرُت،بدللث، قال: سالوت؟ا، »وأ؛ملذمح،يا قال: تركتها. ؤإنكرهت، قبضتها، 

 ١ ٨ /T اشتانرقد وجل عز افه إل محمد، يا فمال: جبريل، عليه/ فأقبل قال: محمد، يا ن
،به® لماأمرتر®امض فقال؛ الوين،، مالك، علئ ه الهم، فانبل لقاءك، وأحب إليلث،، 

كلمن عزا افه في -: سيئا نرئ وما - يقول قاتلا معنا فه؛ افه رسول فقبض 
وإياْفشقوا، فياهة فاJتإ، ما كل من ، ١ ل وحلمآ مصيبة، كل من وعرصى هالك،، 

•'دءوم،* )ا(فىرن(؛

واخرجاذا.كرْ. . ه. اه رّوو، همن ألاأحدثكم ننال: الخ—؛ن بن ُلي اسه دخلواعلن ئربش -عن 
اف<الهثي:  JUءنو<\يخ1. سد، )"أ/ا'"آا(سحل.ط،ضين  ٢٨٩•الطرانيتيالكيرح: 

الكيرئالخصائص في السيوطي وذكره . ٣([ ٥ )؟/ ]الجمع . الحديثء ذاهب وهو القداح ميمون ين اض عبد 
لأينسومح-وءزاْ (، ٢٧٣رأ/ 



.الثوابء حرم من الحروم فإل فارحوا، 

١٦٢٦٨ه المي نمائل كناب في رسمت ند -؛ الله زحنه - الص-ءن بن نحند ال ؛/ 
وثوابيعده، عليه الصلاة وكيف دفنه، ووقت عليه صر وكيف وغله، ووفاته 

حال.بعد حالأ عليه صلن من 
أصهاراله وجل عز افه اختارهم الذين - تيقئ - أصحابه فضل هلذا بعد ونذكر 

مآ/عبحبهم. وشما امم4ههم، والآضار-رص/ الهاحرون وهم وأنمارأووزراء، 
فوقفتيف؟؛. فاطمة. جاءت ه النبي دفن لما أقه بلض النش• بن نجمد ؛ال 

تتقول فانشات تبرم علن 

كلومالمراد وفي عيك، أ أمفوم رّبخدي أمي 
سذم_وملأامإئه فعياك، إلا وانم-ريصنلا،ماماطنكلها 
يدومسلي الكاء ان كلأسبشح-رنجهلومح 

١٦٢٧؛/علن الله وصلئ ، ومنه الله بصد الثريعة ب كتا من عثر الثالث الجزء م ث/ 
وبهالله، ثاء إن الكتاب من عثر الراح الجزء بملوم وسلم، وآله البي مح—٠—د 

اا،ت:رم

٠٠٠

ايحمد،.اخرئ: سن رم الأصل عاص »ي ٢ ر١ 
••معدوم• ■' آخرئ لنخة رمز الأصل •امش في رآ، 
.٠ المحق •م الأصل: *امش ش )٣، 





rjr

عشر ٠٧١





٨١٦٢١ رحير وجمن سراممٌ 
أ،سسنوإاٌ 

الدائمة،بالعم عالينا التغصل ض الحمد الله: رحنه المين. بن نغمد غال 
الكرثممرلاه أل يعلم من حمد وعلانية، مرا وباطنه، ظاهرة الخميلة، والأيادي 

والاحرين،الأولين سيد علن الله وصش حال، كل علن الحمد فله الحمد، يحب 
المنتخبين،وأصحابه ، الهوعلن العالمين، رب رسول محمد ذاك 

•أمهات وأزواجه 

رممتأن لي يمر ررالشرأعةاا كتاب رمم من لي الكربم اض يمر تما فائه بعدت أما 
الدين- j؛؛^؛، ِ صحابته فضائل ذلك يعل وأذكر محمد.، نبينا فضائل من فته 

شبعده من والخلفاء وأنمارْ وأصهاره وزراءه فجعلهم له، - وجل عز - افه اختارهم 
،النعت، بأحسن كتابه في وجل عز الله نعتهم الدين والأنصار الهاجرون وهم أمته، 

والإنحيلالتوراة في نعتهم أنه كتابه في وجل عز وأخرنا ، الوصف، باجمل ووصمهم 
ذووالله يشاء من يزتيه الله قفل ذلك ، الوصف، باجمل ووصفهم ، النعت، بأحسن 
العثليم.القفل 

بالعمل،الإتمان وصيفوا ا، ١ ل وبرموله يافه آمنوا فإنهم - ُأإةء - الهاجرون قاما 
١ t٦٣٢/ اض، غير فى العز علن وجل/ عز الله في الدل، آثروا شدة، كل في الدي. ْع صروا 
اش-عزوجل-مح، عادوا غيراش، اض؛ي اش-عزوجل-علن مح، الجوع وآثروا 

والعناتر،والأهل والأبناء الأباء وفارقوا الرسول. مع وهاجروأ والعيد، القريب 
ونحالنتبارك لله منهم محنة ذلك، كل ، فقراء وحرجوا والديار، الأموال وتركوا 

ذكرناهمن جميع من عندهم أنر ورسوله. - وجل اض-عز كان ولرسوله. 
بتوفيقجميل، وصبر سديد، ورأى كريمة، وأنفس مودة، وعقول صادق بإةان 

نY/ ١ ٩ نز الله حرب إنً ألا الله حزب أوكلث، صه ورضوا صهز الله رضي ؤ / ت وجل ز عاض من 
.f»f]اغاده; الخملحوزه 

نبيه،وائثاع دينه لنصرة - وجل عز - الله حتارهم ا قوم فهم - ؤدس - الأنصار وأما 
النورواثنوا نصروه، فاحئوه إياه، بيعتهم في وصدئوا ، وبايعوْ يمكة، به فامنوا 

.اورسوله• ت )ن( في ( ١ ) 



كت1ي؛ا؛شيي«ةٍو

النيفالهم له، منهم محبة الدية إلئ معهم يخرجو0 أن وأرادوا ، معه أنزل الذي 
فامنوابإيانهم إحوانهم فانمروا المدينة، إلن حرجوا ثم ونت، إلن ركه ته 

علميهم،بقدومه ومروا بذلك، استبشروا الرسول إليهم هاجر فلما وصدنوا، 
المهاجرونندم ثم عليهم، - وجل عر - اش من نعمة أنها وعلموا وعفثموْ نأكرموْ 
الديار،لهم ووسعوا الكرامة، ياحن فاكرموهم بقدومهم، فمرحوا بعدهم، 

اضفي إخوة اروا وصسديدأ، حنا وأحبوهم والأولاد، الأهل علن وأثروهم 
وجلعر الله قال . أعداء كانوا أن بحد الحبوب، من بتوفيق القلوب، وتألمت، وجل، عر 

الأرضفي ما أنقمت نز قوبهز نن / واثمت ٠ وبالنومس يممره ك أيد انذي نو ؤ لمنه.;  ١٦٢٢!/ 
قالثم ، [ ٣'" -  ٦٢الأنفال: ] ه حكيم عزيز إئه بيتهم ألمآ الله ولكن ئوبهم بين ألمت ما جم~ن 

ئع'تنةربمئشئم
احمعواف. [ ٣•١ : عمران ]آل ه منها الئارفأنقذكم من حفرة فما ض وكتم إخوانا بنعمته 

نمرته،علير المعاونة وعلن رسوله.، ومحبة . وحل عز الله. محبة علن حميعا 
لومةالله في تاخذهم لا والكره، والمشط والمر، العسر في له والطاعة مع وال

بكلمه موصع غير في كتابه في والأنمار الهاجرين وحل. عز - الله ست، لأتم، 
عنهمرصي فد أنه وأخبرنا أيدآ، فيها خاكين الحنة ووعدهم جميل، حن تعت، 

المفلحون.هم الله حزي، إل ألا الله، حزي، أولثلث، عنه ورصوا 
قلت،.U عاد يدل ما وحل عز اممه ياي، من ن فاذكر ناثل: فال فإن 

الصحابةوأقاويل والقة امماي، وافق مما إلا بشيء نلمق أن يما لا ك: نل 
 -j ،أعينبه خز ويالوميز، اعن به الكرك! الله يقر ما ذللث، من للث، اذكر وم. - ؟؛،؛

العفليم.العلي بالله إلا قوة ولا حول ولا له، قصدنا لما الموفق وافه المافقن، 
ء



—^!)7هآبم
١٧٠٨ا".ا-؛اب 

بدوجل عز اس ْدح ما ذكر 
بدوالآم٠ارفىكتابيمماأكرمهماس المهاجرين 

باحانهم اسم والذين والأنصار المهاجرين من الأولون والمابمولن ؤ وجل; عر اش نال 
المورذيك اد'ا فيها الأن٠ار نختها ننري جان نهم وأعد صن ود٠نوا عنهم ١^٠ رضي 

بأموالهموجاهدوا وهاجروا >ؤإنائذإنآمرا وحل: عز وقال . اسم-مهلاكولم:"ا[ 
وقال. [  ٧٢: الأنفال ل ه مض أولتاء مضهم أوكك ومررا والذيزأووا اش سبيل ش وأنمهم 

هزأركلي ونصروا رالذيزآررا اش سجيل ش وجاهدوا وهاجروا رالذيزآمحوا ؤ وجل: ز ع
مكمفأوكلث معكم وجاهدرا وهاجررا مد من واثديزآمتوا * كرم ولذل نفره لهم حما المومتول 

.[  ٧،٧٠، الأنفال: ل خزه ضء يكل الله إى الك كتاب بمنضٍني أود بمضهم الأذحام راورا 
الكمن ففنلأ يثنون وأموالهم ديارهم من أحرجوا الدين المهاجرين للممراء ؤ وجل: عز وقال 

نT/ ٢ • ن م/ والإممان الدار نبموءوا والدين * المالئون هم أولتملث ورسرلن الله ويمرون ورضوانا 
١٦٣٠،/الدين ؤ وجل: عز وقال . [ ٩ ، تا-دثر;٨ ه المملحون هز إأثًلئلث ؤ -4إليقول:/ ججز-

اهذ حلمت ما ربما والأرض الحموان حلق ئ ويمكرون جغويهز وعد وننودا فتانا الك يذكرون 
عاملعمل أضيع لا أد ربهم لهم فانجأب ؤ •" نوله إلن ب • الئاد• عياب مقغا سحانلد باطلا 
بالثواب حنن صده والك ؤ وحل: عز قوله إلن ب • • بنهمٍ ض بمضكم أنى ض نكم 
باموالهزجاهدرا معه والذينامحوا الرمحول لكن ؤ وجل: عر وقال . [ ١١٠-١٩١ت عمران زآل 

تخشهاس تجري جنات لهم الك أعد * المفلحون مز و؟وْكك الغزات لهم وأوكلي رأمسهز 
مىيخرج ومن ؤ وجل: عز وقال [•  ٨٩،  ٨٨ت التوبة ت المودامحزب ذلك بها خابم؛ن الأنهاد 

هرحيما غفورا الله وكان الله عد أجره وقع كد الموت يدركه نم ورموله الله إل ُهاجرا محته 
نخهزالأنهانمن غزتجرى منً مائصدورهم ونزعتا ؤ ■' عروجل ونال • آ ١ اءإ لتال 

عزوقال . [  ٤٢: ]الأعراف ه الله هدانا أن لولا لنهتدي كنا وما بهذا هدانا الذي بله الجمد لنالوا 
١أنفقت لوْ / قلوبهم محن وألم * وب١نمزمشيرث بممزِْ أبدك الذي ند ؤ • وجل  ١ H٦٣٦ الأرض في ٠ 

للدينرنك إن ئإ ؤ وحل: عز وقال [.  ٦٣، ٠•■ الأنفال: ] الأية: آخر إلن 4 • • • 
.[  ١١.الحل: ] ه ]حيم" لخمون مدئ من رئك إن وصّروا جاهدوا ئز نتثوا ما بند من هاجإوا 
ولأمزحني الدنيا ئوننهزفي ظموا ما بند منً الله في هاجروا والذين ؤ ت وجل عز وقال 



ث؛!محتثث

عزوقال . [  ٤٢،  ٤١]الحل: يتوؤلوزه ربهمْ وض صنروا الذين * ينلتون لوكاثوا أم الآخرْ 
رطيمولون وابمانهمْ أيديهم يئن يني يورهم نه والذينآمما الض ١^ يحزى يوم!١ ؤ : وجو 
رضيفدْ ؤ وجل: عز .وقال الحرم:٨[ ] ه فدير فيء كل ض إئك لعا واغر* نورنا كا أمم' 

شحاوأفابهم عدهم° اد1كسع ٠؛^ بهم قو نج( ما فقم ١لشجرة نحت يايموناك  ٥١المومعين عن اللع 
سيوالون الأخر واليوم بالله يوبون قوما نجد لا ؤ وجل؛ عز ونال . [  ١٨]الفتح: ه فرينا 
ابمضفىظوبهمبري 1با;نزأنأتايأنإخوتيأن ىنواورنوك ،' Oilط

محهمالله رضي هجها حاليين الأنهار ننتها من نجرى جنات ويدخلهم منه بروح وأيدهم الإيمان 
عزوقال . [  ٢٢]امحادلة: اسمحوزه هم الله حرب إن / ألا الئه حزب أولعالث عنه ورضوا  ١٦٣٧،/ 

تنون1ّج1ا ^^١ ؛ ^١٥٠نئي؛ ١لكمارن٢٠اء' عو أشداءُ معه _ jjtjالله دثإث' زث ; وجو 
وقال. [ ٢٩]الفتح: عقيماه وأجرا منفره متهم ؤ.. ; قوله إلئ ه ورضوانا.. الله من فهينلأ 

استحلفكما الأرض ش لمنننلميهم المالحان وعملوا منكم الذينآمنوا الله وعد ؤ وجل: عر 
البمننونك، أننا حومهم بمد س وليندمحم لهم اذنمى الدي دينهم لهم ولءنةس فنلهم بن ين الذ 

[.٠٠الور;] ب فجا يي يشركون 
الكرموجل. عز النه. أنجز واممه. ققد. الله رحنه - النسن بن نعني فال 

قيومخهم الرسول، بعد من الخلماء جعلهم به، وعدهم ما والأنصار، للمهاجرين 
عالئوأسلم الكفار، ذرارى بوا ومالأموال، وغنموا الفتؤح، ففتحوا البلاد، 
-وجل عز - النه أعداء وأذرا - وجل عز - افه دين وأعزوا ممر، حلق الكفار من أيديهم 
وكانواالشريفة، الن لالمسسلمان وسواراا المشركون، كره ولو اممه أمر ، ر وظهر 

\إبمعته ورضوا عنهم الله رضي ؤ وعر وعثمان وعمر أنوبكر الأمة، جمع علئ بركة  ١٦٣٨إ/
فقديم أبا أحب من : يقال . [  ٢١انحادلة: ] ب المملحون هم الله حرب إن ألا / الله حزب ن آآ/ ٢ ١ 

استنارفقد عثمان أحب ومن بيل، الأوضح فقد عمر أحب ومن/ الدين، أنام 
الوثقئ،بالعروة استمسك فقد طالب أبي بن علي أحب دْن " وجل همز - النه بنور 
.، الفاق١٣من برئ فقد محمد. أصحاب في الحسنن قال ومن 

يحصنلا ما الفضائل من منهم واحل ولكل الله رجمه - المسص بن مجمد ؛ال 
فصلهمما هتذا بحد الله. ثاء إن أذكر- وأنا قريب، سمح إنه بحبهم، الله نفعنا كثرة، 

وتخريجه. ١٢٣١)م(اتيمالآفىح: «وسوا«. )آ(فى)ن(: »واصا•. )ا(في)ن(; 



محص؛

٠٦٣٩٨»اب ١٠٧
مْاسهمماض.

واسلاتجزيلالطيم المضل من 

بنراLليمان حدثنا قال.' الكثي، ء-؛دااله بن إبراهيم لم أبوم ١١٠٠٣٠٢١ء ١ ١ ١ ٤ 
أبيبن عاصم حدتنا ت نال عياش، بن أبوبكر حدينا ت نال اكاذكوتي، ، داودأ 

>االنهاجوونالله.: رسول قال قال: عبدالله، جريربن عن وائل، أبي عن الجود، 
الدياوالآحرْ».والأنمارسنهمأوياءبمضم 

،٦■ أم قال: الواسطى، الحميد عبد بن محمد بن اممه عبد ؤحسدقتاأبوبكر — ١٠١٥/
عنعاصم، عن عياش، ابن أبوبكر حدثنا قال: الشهيد، إبراهيم بن إسحاق حدثنا 

والاصاربمضهمأولتاء®المهاجرون الله.: رسول قال قال؛ جرير عن وائل، وروأمح، 
بمضرىماكواوالآخرةأ.

عمرأبى ابن حدثنا نال: يوش، بن هارون أبوأحمد حدثنا ء ١ ١ ١ ٦ 

•سهم•-)أ(فى)ن(: ؛>،^^•• ١٠)0فىالآمل: 

.٥ :;

جدا.صعيف -إمتادءت ١١١٤
.١ • ١ • : فيح نندم الخليث. .تروك الغاذكرم: داره ين ّلبمان : ب٠ 
. VA: نىح نندم ■ مخضرم ثقة، •' ين بن شتتي وائل• م ا٠ 
ه.فيح:نندم وغّرمم. والجيي احمد رمه العام، له صدرق اتجردت ابي م،ن  ٠١٠
أيضآ,ه ح; غي مدم حفظه. كرماء  iiأل إب عابد، ثتة، همارت ويكرين ا٠ 

واكيريح.التان الرواية تما»ي حنة، احرئ طرق ولدس • حن والحديث 
٧٢٦•رص"اأ'(،ُابنمانفىصمحهح:  ٦٧١اخرجهأحمد)ا/-اأ*ا(،والداويح: تغو،جه: 

نياد؛(س>قءنرآ/ْاآونته  ٢٣١١
والطراز، الدمحي( ووانقه وصححه ٨ ١ ِ ٨ • / ٤ ) والخاتمم احمد)ل/'اأا"ا(، وا"؛مجه • "ءوْ i* • • ءاس، 

والالهثسّبه. . (سطرقءنجرير. ٣٤٧، ٣٤٣،خآآ)يما'-آ، ، ٢٤٠٦، ٢٤٣٨
■١([ ٥ ا/ الروائي)• ]مصع المحتح( دجال الطرازرجاله واحداصانيد انيد، بآ'اسدراتجراتي ؛'•يا' 

وتدثوبنا.ابق. يكرتمازالخديدايوأم ط ' ب ٠ 
.١ •  ٤٥مدمزح: ثقة. '-—اقم؛/؛•تم؛ ئ٠ 

.١١١٤دمبمبمه:عدمتيح: 
.صحيح إمحئادءت - ١ ١ ١ ٦ 

واحمدزمدم(، ١ ٤ ٦ )U/  ٣٧٩، : ح الصحابة ٠ضاتل م هم، اليخ١ري ا■؛ًرجه ٌٌربث 
حديثمن ١(  ٦٧وش)م مختمرأ( ١ ٧ ١ أحمد)م واخرجه ؛،■• ••م،-غيان ۶ س ١( ١ ١ رم 

.نحر، به . معد. بن يعن حدثنا وتال؛ *عالية، 



مالكبن أنص سمعت نال! صعيد، بن يحين عن سفيان، حدثنا قال العدني، 
تقطعحنن ت فقالوا البحرين، لهم ليقطع الأنصار ه اض رسول اردء_ا يمول; 

•نلمني،ا حتى أثرة، بمدي ررإمحمئلمون فقال: مثاله، الها-مين من لإخواننا 
بنالعزيز عبد عن/ مصعب، أبى علن قرأت قال؛ يايى، الفن وحشد>؛ا — ١١١٧ ١٦٤١/

-الخيري معد أبي عن الخيري، سعد أبي ابن عن زد، بن كسر عن حازم، أبي 
فدالشامة، يرم عيها يجيون ذهب م؛ابرمن ررلامهاجرين ت قال الله. رسول أ0 ؛ٍك.، 

منأمتوا 

الوليدحدثنا قال صالح، بن صفوان حدثنا قال الفريايى، ؤحدفنا  ٠١١١٨
الأوزاعيالأحنف بن وشيبة الدناري الحارث بن يحين حدثنا قال لم، مابن 

اضرسول أل ، اض رمول مولئ ُويان عن يحدث الأسري ملام أبا ممعنا I قالا 
راءرانفI فقال وردأله؟ الناسي أول من اممه؛ رسول يا ! فقالواحوصه، ذكر 
.اسامحت،(( يكحون ولا اودد، لهم تنمح لا الذين يابهم، ة الدنرءوسهم التعئة الهاجرين 

بنيحين حدثنا قال؛ المزويني، إدريس بن جعفر اض عبد أبو حديتا —  ١١١٩/ ١٦٤٢،/

.بمد»؛حن.١١١٧
!عد ّابن عنه ونال ثقة. - حنص أبو ت ويقال آيومحمد، يكنن ايددي• ّعءد أم بن الرحمن ب ث ته ن٠ 

التقريب(، ٢٦٧)ه/ لالطيق.ات . يه يحتجون ولا روايته وستفعفون ، ثت هو وليس الحديث، كشر لكن 
([.١٨٣/٦اكهذسب)(،٣٤١)

ولالميب)هه؛([، . ال—ايعت من يخطئ، صدوق، المدني، معمد ابر الأملمي؛ زيد كبربن نته• و٠ 
]انظر:سمد. اّي ين الرحمتن مد بن ريح عن يروى أنه نالشهور الرحمنن، عد ءن روايته ص أدرى 

)ه/'اا؛([.التهذيب 
.١ • "١٧ : فىح تقدم شه. محلوق، حازم: ام المبمزبن د مه٠ 
•ابمأ ١ ٠  ٧٣■ م،ح تئدم • صددق بكر• انج، اجمدبن ٠> *سب• م ا٠ 

(٧٧. ٧٦/ الدرك،)٤ ني والخاتم ٢ْ(، ٣.٢0٢/١٦)٧٢٦Tًحتحهح:في حبان ابن أخرجه تخريج*: 
بقوله!الذمي وتعميه . ولم الإسناد صحح ®حديث الحاكم؛  ijL؛به. . • زد ن ممر ص طرق من 

ءأجمدواْء.
.٨٢٤رح؛ وتخريجه وتقدم • للاشدغ صعيف؛ إمحتادءت - ١ ١ ١ ٨ 

بمااا-إصئاد#:حسن.
تابعهوند ([. ٥٤٠)ص ]تقريب السامة. من شول، ١ الصري أبوملمة ابذاس؛ ّرد بن *عروق ت ب ٠ 

التخرج.في كما أحرئ منامان وله ، ٧( ١ )آ/ الحاكم عند الحارث بن عمرو 
ثقامت،.رحاله وبقية • التخريج في كما متاع لكنه ٠ الدارتْلني صعنه المف؛ شخ ت فته و٠ 
.١([ اصْ\/ ]تقريب، اكاكه. من مشهوربكيته، تقه، المرى، يزمن ين هوحي الهازئ؛ برءدازة ا٠ 

=وابن-م_انفيءسب>هحت آه"آ)صحمآا(، وع—دينح٠ّيدح! (، ١٦٨)أ/أحمد أحرجه 



بنمعيد حدثنا I قال المقرئ، يزيد بن النه عبد حدثنا قال! يقروين، القرؤيتى عبدك 
عنالمعافري، عشانة أبي عن الجدامى، سويد بن معروف حدش قال: أيوب، أبي 
ابنةيدخل س أول تدررن ارمل قال: اض. رسول عن العاص، عمروبن بن اف عبد 
سابنة يدخل س أول أران نال: ورسوله• أعلم اض ت نالوا ا وجل"؟ عز الله لق خس 

أحدهمومموت الكاره، هم ومحقى اممور، بهم ئند الذي المهاجرون وجل: عز الله خلق 
ائتوهمملائكته: من شاء لن وجل عز الله فمرل قضاء، لها يستللع لا صدره وحاجته،ي 

محامأفتأمرنا خلقك من وخٍرتك سمائك مكان نحن/ ربما الملائكة: كقول فحيوهم، 
١٦٤٢،/وكفى الثغور بهم رسل قيظ، بي لايشركون/ لييمدونم مادأ إئهمكاوا قال؛ ءلءهم؟ا 

عدالملائكة فأيهم ؛نال: ساء'، لها ستبع لا صدره، في وحاجته أحدهم ممون الكاره، بهم 
الدارهعمى فنم صريم يما عنكم ملام باب* كل من علهم ندحلون ؤ... ذ ذلك، 

[.٢٤، ٢٣]الوعد: 

حدثنات نال عثاد، بن محمد حدثنا I نال هارون، بن مومئ حيفنا — ١ ١ ٢ ٠ 
أحرزالثعب أن ه اض رسول )علم ت يقول أنا سمع عان، حل• ابن عن سفيان، 

الأنصار،شب لكت، لواديا' الناس ومللث، شمأ الأمار مللت، ررلو I فقال الوادي من 
الأنصارمسهم، عن وتحاوروا محنهم، س اقلوا الأمار، ص امرءأ لكنت الهجرة ولولا 

،اللهبرمول وتدمون والكرات بالثاء الناس يذهب أن ترضون أما ركرشي، بجي 
د)مأ/هآا(ساحالإمام راخرب ٧<. . أ،ب)أا/م'آ،.ا''ا،(س>ن،صباهينضلأو. ا= 

بنسرو حدث الغاورك ني الحاكم واخرجه • يه ■ • •مثانآ أبو ثنا ، بيعة ابن، حا-ث 
الذمرا.وراث يخرجاْ، ولم الإساد اصحح ونال: به، . حدن،. الماذرىا ءثانة أبا ال الحارث، 

فزكرْ. , ممرو بن اف مد سمعت نال: عرف، بن ماز حديث أآآ(س ، ١٧٧٢احمد)
وذكرء، "رجالهمتقاتء وقال: ا رالطراني، الزار إلئ، ٢ْ٩( الجمع)'١/ م، الهبمم، ءزاْ والحديث 

ثةة<.ومحر ءثان؛ن ءيرا;ي، المحح رجال الُلراني، لرجال ، 'رواءاحمدواتجرانب، نال؛ نم أخر 
حسن.إمتادءت - ١ ١ ٢ ٠ 

اكخريح.ني كما توبع ونر •  ٩٨في،ح؛ بدم ■ معتق جديان؛ يمح، نءد م، ءش ؛ ب٠ 
.٨٧٩مدمفيح: صدُذ،يهم. _-،■_،ماد: ب: و٠ 

•التخرج م، كا ا ومرعاتجححن م، مخرج صحتح والحديث 
رأخرجهي، انم، جدمان زيدبمح، بن، _J، طرين، من ١( ٢ • تيم)١ من، الحميدمح، ا-مجه تخو-ب■' 
من١^^، مواضع وني \ irU/U>rUUAالأنمارح: ئام،باب: انمعاة، اتل نقفي الخارمح، 

الندفي واحمل (، UTo/y)بم0'ا : نiوبهمح الولفة اعطأ، باب: لمزي،انيكاة، وممعيحه(، 
،٧ ٢ ٦ 0 ح: صعحه ني حبا)1، وابن ح:م'آها)اا/بمه(، الممتم، نب، الرزاق، وتمل. (، ٢٤٩، ١٦٩ا/"١ 

وأبو d٨٩.٧)^^/^ ٤٧٦٩دان(،ح: ابن يت٢ِتِ، ٢ْ٢٧٨-٠/١را٧٢٧٨، ٧٢٧١، ٧٢٦٨، ٧٢٦٦
بعنعوم.. عناسم،. م،>ذ، ١٠٠٩٤، ٣٢٢٩بخم،ح: 



———؛-ث-————

/tفبكواذصرلاك«. ازس وخاولك وآرياك، طردأ جها شمحم ف! ا »أمال: فثم  ١٦٤٤
عالما(.النة ولرسوله لاه ونالوا: 

شاذؤيه،عطاء بن الحسن حدثنا ت نال داود، أبي بن ؤحاويناأبوبكر — ١١٢١
هريرة،أبي عن زياد، بن محمد عن شعبن، حدثنا قال؛ بكار، بن بكر حدثنا ت قال 

واديلملكت واديا الألمار وملكت واديا سلكوا اكاس »اوأن فال: اف. رسول أف 
ونمرواآووا ®لقد ت أبوهريرة نال ، الأمار® من امرءأ لكت الهجرة ولولا الأثمار، 

عاليهم،.الله رحمة 
بناض وب أبوهريرة حدثنا نال: داود، أبي بن أبوبكر وح-دسا - ١١٢٢/ ١٦٤٠،/

Iقالا نزار، بن وحالي الشافعي، إدريس ين محمد حدثنا ت قال اكري، افه رزق 
أشعن حازم، أمح، بن ض عن حالي، أمح، بن إّماعيل عن محنة، بن سفيان حدثتا 

حعفرتلمي الننوى قال الأماركما 
يزلنالوافٍن في ا نشبما أشرفت حين جمرأ عتا الله جزى 

لنلتؤا *ئنلمون الذي تلاقي أن——١ أن ر ويونا أن،الأبوا 
/I قال الأنصاري، عمير بن محمد بن الحين اممه عبد أبو حلآثنا — ١ ١ ّا؟  ١٦٤٦!/

ا؟اا.إطد،;حن.
ييحجر! ابن الحافظ نال تضعيفه، علن والاممرون ب، مختلف سي، القيأبوعمرو بكار- بن بكر * يه ن٠ 

اليزان، ١( ٤ ٦ )a/ الثنات في: ]ترجمته الضعناء. في العغيلي وذكر• سها، ضعف عناكير سنته 
ان)آ/ح،([.الال(، ٣٤٣)ا/

أصيانأ-مار ني ابرنمم ذكر• حفص، ين الحع، عن يروى امهاني، س بن الجن ت مه ر٠ 
([.٣٩١داود•.يالحافظ)ا/أبي عن 

ثقات.رجالا' وبقية التخريج، في كما توبما وتال 
،٤ ١ ٤ ، ٤ ١ ٠ افن•)T/ في وأحمد (، ١٣٩)V/  ٣٧٧٩الامارح: ماف في اليخاري أخرجه تخريجه: 

واحرجهالخادمح،فيادسحأبهذ<م•• ■ ■ نياد بن محي عن شب، عن طرنأ س جبد،م ت ( ٤٦٩
ب• ا'ْ<'ن>قءننيسمة•، ٤١٩سرآ/ْاك 

.إ٠-١د١١٢٢:٠

عندروا الذين الرواة صمن اليهس دذكرْ ■ ترجة علن د انف لم المري؛ الك لزق بن الل* رمج، ت ه م٠ 
معدلعالي اكأّيص توالي وانظر .تام،الثافعي)آ/آآمم(، انظر: الدارظي. ذكرهم والذين الشافعي 

حجر)صه'اا(.ا؛نإدريسلأبن 
رجالهوبغيه ([. ١٩١]تتريب،)ص ■ التامعة من يخش، صدوق الأيلي، اني، الغنزار• بن حالي و٠ 

ثقات.

عنالطحاوي جعفر أبي برواية ، ٣ )صآْ  ٤٥٢ح: الآتورة الس في الشافعي الإمام أحرجه تخريجه• 
نلعجي(.انملي عد • د تحمق؛ العرفة، دار ن. ه ١ ٤ • ٦ ارلن • ط الزني. 

.إساع،;ح_ن. ١١٢٣



إسحاق،بن محمد عن إدريس، بن اش عبد حدثنا I قال شيبة، أبي بن عثمان حدثنا 
تال:الخيري، سعيد أبي عن تبيد، بن محمود عن قتادة، بن عمر بن عاصم عن 

.ضلأسمةصر;اسالأصار((
حدثنات نال شاهين، بن محمد بن أحمد اش أبوعبد ؤحسسدثتا — ١ ١ ٢ ٤ 

عناف، عبد بن إمحاق عن ملمة، بن حماد حدثنا ت نال حماد، بن عبدالأعالئ 
الأصار«.من ارءا لكت الهجرة رالولأ ه: اض رسول قال ت قال أنس 

٧11 / t علي، بن نصر حدثتا ت قال المهلرز، زكريا بن قاسم حدمتاأبويكر — ١ ١ ٢ 0 / 

أحدواية و كمافي بالتحديث صرح إلاأل ٦،  ٦٧فيح تقدم • وندعنعن ا مدلس ت إمحاق، اين ت نته ٠
وغيريا.الصحيحين في مخرج صحح والحديث ٠ ثقات رجاله ويقية • التخريج ني كما توع رقق التالية، 

([.٠٢٢)]تقريب الصحابة. عن رواياته وجل صغر، صحابي يد؛ بن عود *٠ 
الرابعة.من عالم؛الغازي، ا ثقة المدني، أبرعمر الأنصاري، الاومي العمان بن ; ٠٥١٥عمرين بن اصم ع٠ 

لتقريب>اا>آ([.
.إسحاق. بن مع،. عن 'لرق من ( ٧٦،  ٦٧ند،)"آ/ ماحمدفي الإمام منه؛ الثعلمرالثاني اخرج ٌربم*• 

٩١٠حميدح: بن وبد (، j(oU/rوأحرجه!^به. . وفي)"أ/وح(ٌنارقءنء»ليثالعوفي. به. 
•;هسلولأ • • صالح اتي عن الأعمش طريق من ( ٢٨٧- ٢ لءى٦٨ 

ونيالمني،(، ٤٦٤ )U/  ٤٣٣• م_؛همح; الزلفة اصلما، باّب: الغازي، في الخاري رالحدبث،أحرجه 
١• ٦ ١ ئوبهرح; الؤل؛ة \ذ باب: الزكاة، في لم وم، ( ٢٣٨أ/ )٣  ٤٧٢ ٠ اللوح: س يجوز ما باب،: 

"٠١ ٩ الركاةح؛ في لم موأحرجه • حين غنائم تونيع نمة في زيد بن الزه مد حديثه من ( ٧٣٨/ آ) 
وأخرجهْلريل. حدبث، في أنى عن ٢( ٤ ٦ رآ/ - وعنداحعل • ■ أنى عن ا؛ياالتياح حديث من ( ٠٧٣ )آ/ 
ندصعيم،.بمعد بن مهل حل-ين، من )ا/خه(  ١١٤باب،)اا(حأ القيمة في ماجه ابن 

وغيرهما.الصحيحن في هريرة أبي برواية ١ ١ ٢ ١ ت فداح وتندم 
ّصحح .إمتادءت ١١
•ئوع ونق ٨^١، تندمز،ح؛ • لابام،به *رالزمر؛ مدالآءنىمرجماد؛ يه؛ ف٠ 
■١ فيرح تقدم حث. ثقة، الأنصاري؛ حللحق أبي هوابن الله؛ مد مر اهحاق ؤ٠ 

ا-مرناإصحاقنال؛ حدثتاحماي.، فال: بهز، جا-يث، من ١( ٩ ١ نيم)م نيرمل. احأخرجه ٌسمبمبمهت 
هنالث،.تخريجه تقدم  ١١٢٠متاح؛وهوجزء ٠ فدكراء . وثابت،. 

صعيق،.إم؛ادء: . ١١

منيررالحويطي، بكر أبر العامري، القرشي، حريف؛ بن -ماز ام مر اوص م،• مر ،.،اح يه: ف٠ 
متابع.علن له انف، وبم ([، ٤٢٢ وتهديب،)م رصْ'٢(، ]تقريب، ة. مزالحامبول، بكن؛؛ه، 

]تقريبصحبة. لها إف ؤيقال: اليهقير، مماها هتلر؛ صر صرو مر نيد مر ّحل• ،؛ت الداء ■' حدته و٠ 
وتهديِ،)أا/ما<؟([.(، ٧٤٣)
]تقريب،ة. الخاممن مضول، بكنيته، مشهود الري، حم-ين ؛>، رائل(  Jiثمامة ال؛ —٠١ام أيما؛ فيه و٠ 
وضا.متاع علن له انف ولم ([. ١٣٤)

منرممااخهلآ، صدوق، ا الدني، ، الأّلمي، عمروبنرسنة يته حرملة الرحممنر؛ن عبد ء—رُلأت ام، ر٠ 
.ممات رجاله وشة ([. ٣٣٩)]تقريب السادسة, 



بنرباح عن مال، أبي عن حرملة، ابن حدنا قال: أ->برنيسريناصل، قال: 
اللهرسول أل ، أبيها عن نحدث حدته سمع أو4 حويطب، ين سفيان بن الرحمن عبد 
.الأمحارا( يحب لا س بي يلس رالأ ال: قه 

قال:الوامطي، الحميد عبد بن محمد بن الل4 عبد كر أبو حدك - ١١٢٦/ ١٦٤٨٨
بنيحين حدثنا مال: هارون، بن يزيد حدثنا قال: الرفاعي، أبوهثام حدثنا 

قال:حارثة بن زيد عن ، ميناء ين الحكم عن أخبره، ابراهيم ين معد أل معيد، 
■ij/TTT  فالنا،ِ - سفيان أبي ين معاؤية علينا فخرج الأنصار / من نفر مع حالما كنت

منممعته حديثا أزيدكم أولا فمال: الأنصار، حديث من حديث قي كنا فمالنا: 
أبمصوس الله، أحب الألصار أخب ررس يقول: الله. رمول ممت الله.؛ رسول 

اس«.الأمارأشنه 

الأعلئعبد حدثنا قال: البخاري، صالح بن اممه عبد أبومحمد \ثمرئا ء ١ ١  ٢٧
بنممعب، أل زيد، بن على عن سلمة، بن حماد حيننا قال: النرمى، حماد ابن 

/tسمٌن،فقال: مالك/ بن أنص عليه فدخل يقتله، أن الأنصار بعريف هم الزبير  ١٦٤٩
عنوجاوزوا ممصتهم، اقلوا يالأنمارخترأرم*روفأ، ءامتوصرا الله.يقول: رسول 

-خده قال:/ أو عنقه. فالزق اطه، بعلئ محريرْ من ممعبا فنزل قال: مسئهماا، ْآ/ع 
اف،.رسول أمر والعن، الرأس علن اش. رمول أمر فقال: - ، ثمعكل١ قال: أو 

لالهاة)أ/مآأآ([.مخ. أي: وممك؛ الدلك. )ا(أادنما: 
•ثقال أثي أجل من ٤( ٩ / ر'١ الجمع ش الهثثص لصعقه • به • • حرملة بن الرحمن مد عن =طرق 

حن..إّطد،:  ١١٢٦

•نياكحرنج يندئربعكما ' ١١• نيح نندم ■ ^^، ١١لتس؛الدفاض- هشام ام ت ه حم" 
رجالهونية ([. ١٧٦ص تقريب) ت الصحابة. أولاد من صدوى، الدني، الأساري* ميناء بن الجكم و٠ 

ممات.

٣. ١٧ا/ )٩  ٧١٨الكبترح: ني والطراني ■١(،  ٤٧وابرملن)ا/ <، ١ • •، ٩٦_)؛/ايرجه ثخديجه: 
تباب القيمة، في ماجه ابن عند الراء حديث من شاهد له والحديث . به . . سعيد بن يحين حديث من ( ٣١٨

حديثومن (. ٥٢٧، ٥٠١عندأحمد)T/ هريرة أبي حديث ومن (، ٥٧)ا/ ١٦٣الأنمارح! فمائل 
;الصبحةح في الألباني الشيخ وصححه . مراري(  ٥٧١رص  ٢٢٩١حبازح؛ ابن عند زياد بن الحارث 

(.٧٢٣.٧٢٢/٢ر٩٩١
-إمئاد٠;صعيف.١١٢٧
. ٩٨تيح؛ تقدم • بعنف حدعان؛ ابن ومر 3يدت ين على يه؛ ف٠ 
■ ١٣٨صمم،حت لأدبه• بالأعلىتنح،اد: و٠ 

=(. ١٨٢)ه/سمد ابن طقات ش ترجمته 



والض*•الرأس عل 
المري،صالح بن أحمد حدثنا ت نال ، داود أيي بن أبويكر حاوقتا ء ١ ١  ٢٨

النمب.أف أنس، عن قتادة، عن معمر، احسرنا نال; الرزاق، عبد حدثنا نال! 
الأمحارء.أبماء ولأبماء الأمار، ولأياء للامار، اغفر )راممهإ : ئل 

١ ٦٥• t/ المصري، صالح بن أحمد حدثنا I قال داود، ايي بن بكر أبو حاJذتا — ١ ١  ٢٩/
أنس،عن قلأبة، أبي عن ' أيوب عن معمر، أحبرنا نال! الرزاق، عبد حدثتا نال؛ 

الأمار((.ولأطءأبماء الأمحار، ولأبماء رراللهإاغفرللامار، قال: أن
بنسليمان حدثتا I قال الكشي، اف عبد ين إبراهيم مسالم أبو حذقتا — ١ ١  ٣٠

ملمةبن عوف عن حييية، أبى بن إمحماعيل بن محمد حدثنا تال! الثاذكوتي، داود 
ولأبماءللأصار، اغفر رراللهإ اف.: رسول قال قال: جدء، عن أبيه، عن عوف، ابن 

.الأمار! ولموالي الأمار، ابماء ولأبماء الأمار، 
١٦٥١،/بن اش عبد القاسم وأبو الحلواني، يحنن بن أحمل جعفر أبو حدك — ١١٣١/
.به . , ملمة ين حماد •حدثنا ت تال ، مؤمل حديث من ٢( ٤ ١ ر"آ/ أحمد أحرجه ّ
صحح.-إمحثادءت  ١١٢٨

(،١٦٢ fx)أحمد الإمام طريقه ومن (، ٦٢/١١) ١٩٩١٣ح؛ الصنف في الرزاق عبى أحرجه دتحرتجه• 
ضساينبمن(:بهمس

قال:الرزاق عبئ طريق من التالي الحديث في والمش (، ١٦٢/٣رآحرجهاحمد)به. . معمر• عن طرق 
باب;المحابة، فضاتل في ملم الإمام وأخرجه ■ به • • تلاثة أثي عن أيوب، أتحرني ت قال معم، حدثتا 

بانحثآخآب)أآ/«بآ(سحدثإّحاقين
^^^ثيةيصليمواسلة)؛ام(س d\r\lrوأخرجه\_)به. . ذثوض.عبداضناو: 

منالأنصارح! فمل ت باب النائب، في اكرمذي وآحرجه به. . أنس. عن ثابت حديث 
حيينهمن ( ١٥٦أحمد)م/وأحرحه الوجه. هنذا محن غريب حسن وتال: • به ■ • اتب ايبن عطاء طريق 

ح;الصحابة فقاتل في ملم عند أرنم بن نيد حديث من شاهد وله مهلولأ . أنس. عن أنس ابن النضر 

كّابقه.٠ صحح أمفادءت - ١ ١ ٢ ٩ 
.جداضعيف إمئادءت - ١ ١  ٠١٠

.١٠١٠مرح!تقدم الحديث. متروك الشاذكرمت داود بن ملتمان يه! ف٠ 
رجة.غش لهم أثق لم دم: رام وشم إساعل سدس ب: ر٠ 

نيالهثص وذكرْ به• • ■ الكثي حدث س ( ٨٢)A؟/ ١ ْ ٢ الكثرح: ش اليراني احرجه ثغ0جه؛ 
:١( ٢ ٢ ه الأتعاب)"T/ في ونال . ٤( ١ ا/ امحرنهم،)' لم س وب الطراني، ررواء ونال: الجمع، 
حديثمن )ا/حه(  ١٦٥الأنمارح!فماتل ني القدمث ني ماجه ابن نحو، واخرحه صعيماه. كله •إستاد، 
صعشأ.•إساد، الزواتد; ني نال • حد. عن ايه عن عوف، اللبن بد كيرين 

صمح.-إض:  ١١٣١



؛ت،بإممعةى

عنثعبة، حدثنا تال الخعد، بن علي حدثنا ت قالا البغوي، العزيز عبد بن محمد 
عحشإلا نئش لا ررالاهم ت مال الني. عن مالك، بن أنس عن مرة، بن معامنة 
للأنمتاررالنهامة«.فاعم الاخرْ، 

Iنال الواسطي، الحمد عبد ين محمد ين اش عبد يكر أيو ح1لحشنا — ١١ ٣٢
حاوثنات ئال الفتثرى، قيس ين ثابت ين محمود ين محمد ين مححمود يريد أبو حدثنا 

قالتال: هريرة، آبى عن ملمة، أبى عن عني،منينششر، النجار، أيوب؛ن 
الألمارا.يحب لم م ومحاأ-صني يحبي، لم من م ءماآس اض.: رسول 

 /iنال؛الاصاري، عمر بن محمد بن الحين اض أبوعبد احبرة — ١ ١  ٣٣/ ١  ٦٠٢
حديجبن رائع بن رماهمة بن الاثعثإ بن محمود بن سلمة بن ثعيب حدثنا 

يزيدبن اض عبد بن يحيئ أبوزكريا حدثنا قال؛ اض.، رسول صاحب الأنصاري 
عنأيه، عن ذكرْ الخيري معيد أبي بن الرحمنن همد بن ربتع عن الأنصاري، 

هوح:الني دعاء • ناب اكحابة، نفالل محاب؛ ض صمحه، البخاري؛ي الإ،ام أخرجه تحربجمه• د ~
٧٩٨، ٣٧٩٦، ٣٧٩٠■y١r rثبJiيلمرب •اغنر•. •اءاوح«دل: بالقط: ب، . إ^^\.(صح

حدثس ٢( ١ ٢ المني)r/ يي واحد ، ( ٢٧٣/ ١ ٠  ٤٥٢ ص: الني مجد ابنا، باب: لماحي، ام 
١٢٤)أ/  ٤٤٩الجدح:بناء !ي باب: الملأة، في وأبوداود ، ٢٠ ٨٠• •ندءح في والعليالي ملريل، 
حدناغال; الضعي النباح أي عن ُلرقا س بمان، ابن بمرتتب  ٢٣٢٨سيئ)آ/ حبان؛ي وابن عون(، 

فيكره.. هالك. بن أنس 
.إض:صمف.١١٣٢
الاممدال]مزان نغلر•. ب بالتوي، رلتس الدارفعلتي: ناله الظغرى. محمد بن محمود ابو،زبد؛ يه؛ ف٠ 

([.١١٩]ت؛نريب)الثامنة. من مدلس ثقة البامة، قاصي ٠ أبوإّماعيل اخ٠ضت 0أد ين الجار ين مٌأ، ا٠ 
المش.محيغم ء1< انف لم دمبمجه: 

.إ.ساتأ:صمف. ١١٣٣

منمفنبول، ٠ لقب وريتح صعيد، اسمه؛ مال الدتي، الجدري، ّمد أبي بن الرعم، عند بن دبًح • يه ل٠ 
متابع.عبن له انم، ولم ([، ٢٠٥]تقريب)الثالثة. 

تعديلا.ولا جرحا ب يذكر ولم الثقات، في جمان ابن ذكره الأقمثه: ين سوئ بن يا بن فعب ب: ر٠ 
والمنان، ٣( • ٩ )a/ ]الثقات مر. فلعله مجهول. ونال؛ ، الأتمث، أبي بن لثعيب الذمي وترجم 
ْ/([.٢٧)٢

وتهذيب(، ٥٩٣]تقريب)الثامنة. من صدوق، الدلي؛ الأماري يند ين الله مد بن جحى ال٠ 
)اا/أ(آ([.

.١ ١ ١ ٧ زح: نندم معا. ابن وصعقه تتة. الجدري: ممد أم بن الرجمن مد ر٠ 
•خرجه من علن انف لم ديريجه؛ 



فجاءوالأنصار، الها.حرين من مجلس ني بمكة اف. رمول حلس قال؛ جده 
النيهإل-هذريح سسعدينبدة؟إ رز؛ن-فقال: رزين-أوابن له يقال رجل 
نقدنمرهم ومن آذاني، فمد آذاهم من الأنصار، وذوا ر)لأ فقال: وهومغب، رأسه 

t١٦٠٢/عليً، ض فقد علهم ض ومن أبمضم، فمد أملهم رمن/ أحض، فمد أحهم ومن نمرتي، 
الخaإاببن عمر فقال : قال . أسرع« اشامة يوم حاجته في كنت حاجة لهم قضى ومن 

نT/ ٢ t عامة، للأنصار رربل افر.; رمول فقال / عامة؟ للأنصار أم عد لأهندا I ِ هه' ). 
الأبد((.أبد أعقابهم ولأعقاب، ولأعقابهم، 

العوشحدثتي ت نال ، مؤعسس، حدثتا قال عمير، ابن رئا وأ'خب— ١ ١  ٣٤
أبيعن العوش، عهلة جده عن جميعا عمارة، بن والحز أبيه، عن القاصي، 

ومنالأنصار، أحج، فجحبي ألحيي ررس ت اض. رسول قال قال؛ الخيري، معيد 
أسهمس >_، يمهم ولا محافق، بمصهم لا الأنصار الأنصار، أمض فمي أبسم 

الأنصاروادياولومااك.ت، فعار، والأنصار دثار، الناس الله، أمضه أمضهم ومن الله، أجه 
اللهإالأنصار، من رجلا لكت الهجرة ولولا الأنمار، رادي، لكت لراديأ الناس وسللث، 
١٦٥٤،/دارأ دارهم احتار وجل عز الله ؤإن الأنصار، أبتاء ولأبماء الأنصار، ولأبناء للأنصار، اعقر/ 
ولاث، س وجل عز لله من ولا شرمة، من لله مع ما والله أنصارأ، ولتسه دينه، لإعزاز 

الرجالازدحمت،»ثاك، ولا جمعة، س وجل عز لله جمع ولا فريضة، من وجل عز لله فرض 
.وباسافهمءاظهرانهم لبثن دودهم ش إلا الملام في 

ء٠ ٠ 

.جدا صعيف إمسادْت - ١١

]الكامل. اوساوعة من متروك، بغداد، تاصي الكرش، محمد أبو ا مولاهم ال؟جتي• عهادْ س ا'رن • ته ف٠ 
([.٣٠٤/٢(،ولجب)١٦٢(،مب)٣٤٥/٧^^د)

.٥٨٤ت شرح تقدم • صعتف اتحومت عطنت ت فيه و٠ 
السابق.الحديث قي تقدم ملمة. ابن هر •' فيه و٠ 
مضْ: لهاضم ا ٠

رواياتوتقدت به. . انموش. عطا عن مرزرف، بن الغضل ءلرض من ( ٨٩٣احمد)أحرجه دء-ربمهت 
وتخريجه. ١١٢٣حديثأييمعيدفيح:



،ا-ا_اب"٠"' 
ذهمءزنالمم،ه

معونةيغر يوم قتلوا السمن الآذم«ار على 
حدثناقال! عاد، حدثنامحمدبن ت قال هارون، بن حذشامومئ — ١ ١  ٣٥
الميرأيت ما I قال مالك بن أنس عن - الأحول يعني - عاصم حدثتا قال؛ سميان، 

كانواؤيئال؛ I سفيان قال معونة. يثر أهل علئ وجل ما سرية علن وجد 
.قرأن® أصحاب 

عمرأبي ابن حدش ن قال ننال، بن يوسف بن هارون أبو وحشنا - ١ ١  ٣٦
ماكين أنس سمعت/ قال؛ الأحول، عاصم عن سنيان، حدثنا قال؛ العدني،  ١٦٠٦٨

أصيبواالذين رجلا السعان علن وجد وما أحد علئ اض. رسول وجد ءرما يقول؛ 
معونة®.ير يوم 

حيثمة،ين وسعد الربح، بن وسعد عبادة، ين سعد الأنصار؛ نقباء سمان؛ قال 
عمرو،بن اممه وعبد ا، ١ عمرول بن اض وعبد رواحة، بن اش وعبد زرارة، بن وأسعد 
ورافعالقاسم، بن والحارث اقهان، ين وأبوالهيثم اه، همد ين هوأبوجابر وهنذا 

دأبوأماْةينّهل•وارراءبنٌعرور، واسيدبزحفر، مالك، ابن 
حدثتاقال! عبأي، بن محمد حدثنا قال؛ هارون، بن موسئ حل،وتا — ١ ١  ٣٧

الأصل.ر مصححة )١( 

صحح.-إ'سادهت ١  ١٣٠
.التالي الحديث في عمر أيي ابن تايعه وتد .  ٨٧٩ت رح تقدم • يهم ، صدوق ماد؛ ين محمد ؛ يه ف٠ 

١٣٠ح■ الحزن فيه يعرف المسة عند حلس من ت ثاب الحناتز، في صحيحه في البخاري رواه ٌتحريجه•  ٠
افرسول رأيت ُءا ؛ مالفنل نحوْ يه . . الأحول عاصم حدثنا ت نال ، فضل ين محمد حل.دث من ( ١٩٩)م/ 
كتابفي مسلم وأحرجه . ٠ القراء قتل حقن سهرأ . اش رسول ينتآ ئال؛ أن بعد أصدتء قط حزنا زن حس 

نال؛، عمّر أبي ابن حديث من ( ٤ ٦ ٩ / ١ )  ٦٧٧؛ المأنوتح امتحباب • ياب الصلاة، ومواضع المساحي 
.عاصم.عن سفيان حديث من ( ١١١أحمد)r/ واحرحه ٠ التالي الحديث كمافي نحرم يه ، ٠ جدثناسفيان 

به.. معمر.ثنا الرزاق، همد حديث من ( ١٩٦في)آ/ وأخرجه ثه، 
السابق.الحديث ش تقدم وتخريجه؛ • صحح إستاده؛ - ١ ١  ٣٦

لأمامإماادْ:سن.
الحديثفي كما وثابت البخاري. عند كما قتادة، ناسه وتد *  ٩٨ت فيح تقدم ■ صث جدعان؛ اين ت ب ٠ 

التالي-



قتلالاضارأ من سض رب يا ت يقول أنا سمعت ت يال جدعان، ابن عن سفيان، 
وبويومسعون، اليمامة يوم وقتل معوز، معونة بثر يوم وقتل سعون، أحد يوم 
•مواطن حس عد حنن وكدا كدا 

i١٦٠٧/ ابحدري طلحة/ بن كامل حدثتا قال هارون، بن موّن ح—دمنا س ١ ١  ٣٨
ألأنس عن ثابت، عن سلمة، بن حماد حدثنا قالا: السامي، الحجاج بن ؤإبراهيم 

يوموسبعون بئرمعونة، يوم وسبعون احد، الأنصاريوم من <سعان ءيارب تال 
.اليمامة١١ يوم وسعون مزتة، 

سمح
٠٧ونسيتهم بْكأن الإسلام على 

عمرأبي ابن حدثنا I تال البخاري، صالح اش؛ن عبد أبومحمد اخبؤنا — ١ ١  ٣٩
عنض، بن يمن حدثنا نالا؛ إبراسمالمروزي، ابن ئّحاق-ص النذثى، 

الأنصاري.اض عيد بن جابر عن الزمحر، عزابي خيم، أبي 

فيمخرج محيح والحديث ايفآ. ترع رند .  ٨٧٩ت فيح نندم • يهم صيوق، مادت ين وماسي ٠  =

من( ٤٣٣)U/ ٤  ٠٧٨احدح: يوم السلمقن محن تتل من ت ياب الغازي، في الخاوي الإمام أحرجه ٌمبمنت 
يه.٠ انس.عن ، حديث 

ثقة،دم الماص؛ بابرامم مترينا درئ يند • ٩٣٩■ دح تندم لأبأسبم• ابحددي: بمن»_ امل ك٠ 
•٣٩٧ايمنيح؛ ّلأ ١٠۶-

.السابق الخديث ني تقدم تشمهجه'* 

.٣٦عدمفيح: دلى. إلاإل صدرق، لم: مبن سد ابواللهرت ؛ ب٠ 
.١ • ٠ ٥ رح: نندم صدرق. ءنمان; بن اف مرصد ءيم: ام ر٠ 
عيدالرحمننداودين تابعه وتد . ٢٥٨زح• تقدم • الخغفل ميئ صدوق، ت الطاتمي هو ّليم• ان هم، ٠0 

]تتريبالتامة. س ب. تكالم سن ابن ا0 يبت لم ثقة، ■' الكي انمتارابويان ُم ت التالي الخدتث ؛ي 

آ-ْآآوتال:سالإسادُلمخرجاْمص(،
افدني د احوامحرحه . العدني. صر ابي ابن من ءلرق )آ/آ،ا(من الدلأذل داي-ء-هتي؛ي 

الزار)كشفوا-؛صجه به. . يم. بن ثنابحتن نال؛ • من بن إياق حديث 
ايأنامسرعننال: الرزاق وب■ حيم، ابن عن حالي يودبن حديث عن )آ/لأ'م(  ١٧٠٦الأّتارح؛

=؛4. . خيم. ابن نا قال: العطار، داود حدث عن ( ٤٤٢واليهتي)آ/احمده واخرجع ؛4. . خيم• ابن 



ء/بمه

كتابV—-ت—-ر 
——=======——ء

Iقال ، اليغوي العزيز عبد بن محمد بن اض عبد القاسم أبو  ٠١١٤٠/
يناض عبد عن ، الرحمن عبد ين داود حدثنا قال البزار، هشام بن حلف حدثنا 

٢٥  /U أل- قكفئ - الله/ عبد بن جابر عن حدثه أقه ، مسلم بن محمد الزبير أيي عن ، حثيم ن
،وعكاظ وممجنة الموسم في منازلهم ني الحاج يع سان عشر لث . افه رسول 

ملأا-دةاا، وله ربي يمالان أبلغ حتى ويمرتي يزويم ررنن مقول: منن من ومنازلهم 
ذيإلن اليمن أومن مصر من ليرحل الرجل إف حتن يؤويه، ولا ينصرم أحدأ يجد 

رجالهم؛بان وعشي يفتنك، لا قريش غلام احذر ت له فيقولون قومه فيأتيه رحمه 
منوجل عر' اممه بعننا حئ ثالأص-ابعلا٢ ميشيرونإليه عروجل؛ اممه إلن يدعوهم 

المونفأهله؛ إلئ فينقلب القرآن، ؤيقروه به ميومن منا الرجل فنانيه يثرب، 
يفلهرونالسلم-؛ن من رههل فيها إلا يشرب دور من دار محق لم حنن بإسلامه، 
ندرمتئ حنن • فقلنا منا، رجلا مسعون واجتمعتا فأتمرتا إليه الله وبعثنا الإسلام، 

الوسمفي عليه فدمنا حنن فرحلنا ؤيخاف؟ مكة جبال في يهلرد الله. رمحول 
ماأدرى لا أحي؛ ابن يا • الله رحمه - العباس عمه فقال العقبة، نعب فواعدنا 
رجلمن عنده واحتمعنا يثرب، باهل معرفة ذو إز جاءوك، الدين القوم هنولأء 

هنولأءنعرفهم، لا قوم هنولأء I نال وجوهنا في العباس نفلر فلما ورجلان، 
فيوالطاءأن المع على لات؛ايملي قال نبايعك؟ ما علئ الله؛ رسول يا قلنا• • أحداث 

الكر،وءلىسماسموصوالأماضروفواضص/  ١٦٦،/•
مماوتمعولي إلكم، قدمت إذا ممرولي أن وعلى لألم، لومة فه ناحدكم لا الله، في أقولوا أن 

ينأمعد بيده فأحد نبايعه، فقمتا اخة؛ا. ولكم رأبماءكم وأزواجكم أنمكم مته ء؛عون 
أتمادإليه نقرب لم إئا يثرب؛ أهل يا رويدأ • فقال أنا، إلا الممعن وهوأصغر زرارة 
خياركم،وفتل كافة الحرب مفارقة اليوم إحراجه ؤإن الله، رسول أنه ونعلم إلا الطي 

خياركمقتل وعلن منتكم، إذا عليها تصبرون قوم أنتم قاما السيف، تعضكم وأن 
ستخافون أنتم ؤإما وجل، عز الله علن وأجركم فخذوه كافة، العرب ومفارقة 
عناأمهل أسعد يا I مالوا وجل، عز الله عند لكم أعدر فهو قدروه، خيفة أنفكم 

.١لالأصLعأا)ا(في)ن(ت 

ونال([. ١٦٠رالنهاية)ّآ/  ajIj-JI]يخرحر0ا ولم ملم شرط علن جيد إستاد ءوهنذا ■' كثير ابن نال 
.٤([ ٦ الزواتد)أ/ ]مجمع اكحح، رجال أحمل ورجال والبوار، أحمد أرواه ت الهيثمي 

ماض.فى تقدم ت وتخريجه تقدم. كما حن إ'سادهت - ١١



علينافاخذ رحلا، رجلا إليه فقمتا نتقيلها، ولا السعة هنده نذر لا فراض يدك، 
الحنة.ذلك عالير ؤيعهلينا العباس مرحلي 

Iقال عمر |ُى ابن حدثتا I قال يوسف، بن هارون أبوأحمد وحدى — ١ ١ ٤ ١ 
الحدثجابر.وذكر عن الزير، عنأبي سمم، أبي عن سلم، بن يحين حيض 

مثاله.بطوله 

آآ/عحدئتا ; قال القافلاتي، بكار بن محمد بن عمر أبوحمص/ وحلى س ١ ١  ٤٢
١٦٦١!/I قال أيي،/ حدثنا قال؛ الأمدي، كامل بن الرحمنن عبل بن محمل أبوالاصغ 

لماقال: الزناد، أبي عن - الممبح أبا اللنش-ض عن الجلي، داود بن علوان حدثنا 
عكاظنيأ١؛إلى امض عم، ®؛؛ا العباس: لعمه قال الض،هممكة علكن، المشركون اشتد 
صأبتغ حتى ويووولي بمولي وأن عزوجل، الله إلى أدعوهم حم الرب أحناء ُنازل قارتي 

ا"آآ/نعلئ أدلك حتئ معك ماض فانا تحم، • العباس/ له فقال به®، أرملتي  ١٠عزوجل الله 
الأحياء.منازل 

لمفكل قبيلة قبيلة القبائل؛ علئ عرصه الحديث فذكر الص-ءنت س نحند قال 
١٦٦٢٨بن وعلي وأبوبكرالصديق، ، الهللب، عبد بن العباس ه الض مع/ وكان يجثه، 

ص)ن(.ساقطة )١( 

• ١١٣٩تتدًمفىحث دٌضج*؛ حس• ■بمدْت ١ ١ 
صممه.إماادْ؛ ■ ١١

اممالِخارى: تال صالح. بن ءلوان وبمال: صداف، جريرين عولن داودابض؛ س ءاوان • ب ٠ 
منانسلي)مه\أ(، ]الضعفاء إأ؛"بما. يعرف ولا الحديث العماي: ونال الخدبث«. 

الأءتدال)'ل/يىا([.
ترجمة.علن له اص لم الأ،دي: كامل بن ءدارجمن ب: و٠ 

اينشحاتم:اأدرىولمتال اتي.ءوالقرنلاص: 
 ،rس •ا-ف-بثا حن ثمة، •كان وقال • ى• ^؛\ /U(٣١٩والتعدل ،) بغدادتاريخ

وتهذيب)صرص(، ]تقريب الئالثة. س ثقة، الحمي، الأوزار المقرئ أك اليضت انمء ام د• 
(٢٣٧/١٢.]>

]منانبه. . أبوالاصغ. حدنا قال: الأديم، إبرامم بن ا-حاق، إلن يإّنادْ الذ-مب، أحرجه 
طالبر ين يعتل الشعهم، رواية س طرق، ثلاث م، اللأتإا هم، نمم ام ، ١( • ٨ رم الأعتدال 

الضحح،رحال ورحاله - النعي عن م--لأ-بمنى منكدا احمد ردوا، الهثمي؛ ونال ٣، ٩ ٩ م أ١ 
اكازأبىقال: تحوهدا، قال عام بن عودمجت مامح، ص ّنداإلالثعم، بمدً اح٠-٠- الإءام ذي. وق 

٤([.٨ الرواد)م/ ]مجمع اش• ثاء إن حن وحديثه نحعفا، ونته مجالي ونته منا، اصغرهم •—عود 



فيهتال الحديث. أنا اختمرت . عنهم.انصرف -ثم L - طالب أبي 
زرارة،بن أسعد الخزرجيون؛ النفر الستة ه الّكا لقي الفل' العام جاء فلما 

حارثة،بن والنعمان الربيع بن ومعد رواحة، بن اش ومد الثهان، بن وأبوالهيثم 
فجلسليلا، العمة جمرة عند متئ أيام في الّثي. فلقيهم الصامت، بن وبالة 

أنبياءهبه بعث الدى دينه علن والمؤازرة بالته، ؤإلئ وجل عر افه فدعاهمإلن إليهم 
وإذؤ إبراهيم: سورة من علميهم فقرأ إليه، أرجن مما علميهم ض يم أن فألوْ ورسله 

القومقرى السورة، أخر إلئ [  ٣٠]إبراهيم؛ •••ه آمغا انك هذا اجغل رب إبراميم مال 
-ة؛؛كن - المطالب تمد بن العباس فمر فأجابوه، سمعوا، ما منه سمعوا حان وأخبتوا 

هنولأءمن أخي؛ ابن يا ت فنال الني. صوت فعرف ويكلمهم، يكتمونه وهم 
منإله دعوت ما إلى دعوتهم وقئ والخزرج، الأوس ص يرب ®مكأن ت نال عندك؟ الدين 
فنزل، بلائهم" إلى معهم يخرجركي أنهم وذكروا ومد/تي ،ا'جامتي، الأحتاء ص  ٢٣

وهوأحي، ابن هندا والخزرج؛ الأوس معشر يا نال: ثم وعةلراحلته الماس 
فال:العلويل، الخطب س العاس وبئن بينهم جرئ ما ذكر ثم • • إلي الناس أحب 

ذكرتما وأما العباس: فيه خاطب فتما فقال - القوم أصغر وهو - زرارة بن أسعد فقام 
أحدعلمن نردها لا خصلة فهنده مواثيقنا تامحد حنن أمره في إلينا تهلمش لا أنك 

اضرسول يا فقال: الني. إلن والتفت . • شئت ما فخد اممه. رسول علمن أرادها 
أنعزوجل لرض ررافترط فقال.1 ماشئت، لريك واشترط / ماشئت، خدلتفك ١  ٦٦٣؛َ 

ونماءكمء.وأبناءكم اشكم منه مماكتعون نمولي أن ولقم غبمأ، به ولاتشركواتمدوه 
ْعاض ذمة بدلك علميكم ت اس العبفقال ت قال افه، رسول يا لك فذلك ت قالوا 

تبايعونهالحرام والبلد الح-رام الشهر هتذا في عهودكم مع افه وعهد ذمتكم، 
سولتشذل نمرته، في قجدل أيديكم فوق وجل عز اض يد رأكم، اممه وتايعون 

الثم صدوركم، ونصح ألسنتكم، وصرح أيديكم، بديع ، بعهدْ له دلتوفس ، أزرْ 
نالوانبلكم. ص يوتن ولا عليكم، أشرفت رهبة ولا علميها أشرفتم ربة تمتحنكم 

دمه،اصترعاهم ند أخي ابن فال شاهد، امع صإك اللهم قال؛ نعم• جميعا• 
أعطاهمبما القوم فرصي شهيدآ، علميهم أمحي لأبن فكن اللهم ه، نفواستحففلهم 

إذااممه؛ رسول يا له: قالوا كانوا وند س الني ورض ه، نفاش.من رسول 
وبتا،رضيا : نالواوالحة((، الله رضوان ررلكم : نال/ لما؟ نما ذلك أعطيناك 

بهآمنتم وقد إليكم افه رسول هندا أل تحلموف ألمتم فقال؛ أصحابه علن التيهان ابن 



رأسهومسقط الحرام البلد في أثه تعلمون أولتم قال يلئ، ؛ فقالواوصدنتموْ؟ 
الدهرمن يوما أومسلميه حاذليه كنتم فإن ت قال . بالئ ت قالوا ومولده؟ وعشيرته 

طابتفان واحدة، قوس عن فيه سترميكم العرب فإ0 فالأنن، بكم ينزل لبلاء 
مناف محي فما وحل، عز اممه ذات في والأولاد والأموال الأنقى عن أفس!كم 

نحنبل لا، ت حميعا القوم فأجاب وأولادكم، وأموالكم أشكم من حير الثواب 
حاربناإذا لحالك اض؛ رسول يا ت قتال الني. علن أقبل ثم والصدق. بالوفاء معه 

t١٦٦٤/الحرب وحملتنا والأرحام والحوار اذلف من وبينهم بيتنا ما وقْلعنا فيك،/ الماس 
الماسحاربنا وقد وتركننا بباليك لحقت قناعها عن لما وكثفت ، صيسنانهارا٢ علئ 
بناممه عبد فقال . الهدم،؛الهدم الدم، ارالدم I نال ثم افه رسول فتبسم . فيكر

بيمنه،إلئ أبوالهيثم بقهم فاض رسول نبايع حنن الهيثم أبا يا بينتا خل ت رواحة 
موّنإسرائيل بتي س نقيا عثر الاثنا عليه باح ما علئ الله رسول يا ارأبايعلث، •' فقال 

عليهباح ما علئ الله رمول يا الأ؛ايعكا I رواحة بن الله عبد وقال • عمران-ءاأ<-٠٠ ابن 
اللهررأباع ■ زرارة بن أمعد وقال • محو-٠٠ - مريم ابن بن الحواريتن ٌن عشر ا الاثتار 

.نمرك؛،في بفعلي قولي وأصدق بوقاي، عهدي أم أن علن وأبايعك اض رسول يا 
الاض، أمر في الإقدام علن وأبايعك الله رسول يا الله ررأباح • حارثة بن العمان ونال 

أهلعلن هلدْ ساعتنا يأميافنا ملتا واف سشنن، فان البعيد، ولا القريب فيه أراقب 
ياارأبايعك ; الصامت ين عبادة وقال بدلك؛٠. أومر )الم اف.; رمحرل فقال منن، 

افررأبايع الربيع؛ بن سعد وقال • لائم؛؛ لومة اف في تاحذني لا أن علن اف رسول 
.حديثاا<أكدبكما ولا أمرأ، لكما أعصي لا أن علن اف رسول يا وأبايعك 

١٦٦٠إ/اض. رسول أعهناهم فتنروارصما مسرورين، بلدهم القومإلن انصرف و/ 
■رجلا سبعون وهم قابل من وافوه حنن لهم قومهم إجابة وحسننا الوحي، من 

وذلكقريش، جماعة أسمعتإ صيحة جماتحهم رأئ حان الليلة تللث، إبليس فصاح 
علنأجمعوا قد يثرب وأهل محمد هندا متن؛ أهل يا ينادى؛ المشريق أيام في 

•حريمكم واستباحة عليكم، الحمل 
العاصي!عمرون قال المهمي، الحجاج بن منبه بصوت صوته وسبه • نال 

عبعحمائنا أى ت والعتئ الركوب. موضع وهو وسطه، مجمع الدوابء؛ ص الظهر *ساء ر١( 
([.٤٣٤الهايث)آ/]انم: الخرب. أي: ظهرئ؛ 

.»فرواااننم: ابي محي )٣( »الأض،«. )آ(فيالأصل،)ن(: 



=—ع—_£مجمث

رأحذشأنزعه، ما أفزعني ونل جهل أبو ثوبه يجر فزعا أتاني من أول فكان 
فاعجلي،أبوجهل جاءني فحجت فلما لابول وفم، الرعدة. وهي - ، انمرواءأ

فاحبرهربيعة بن عتبة إلئ وتوجه أفزعناا ما أفزءلثs أما أنت،! أنائم قم. فمال؛ 
عليكم،الحمل عالئ أجمعوا قد يثرب يأهل محمدأ أل يخبر الحجاج بن مب بصوت 

مايرعه لم ذهنه، معه ونورأ رجلا فأتيتا ت انماصى بن عمرو قال حريمكم، واستباح 
ساومما لا، : قازافأشركمهدا؟ 

،اتهموا/ نال؛ نم الكداب. إباليس. فلالهالخيتعورأآ،-يعنيت ت فال صرته. عآآ/ن 
سعمانة،أنهم فظننا سبعتن، • لقالوا وافه عموو■' نال بعان، نحوالالقوم فمضن 
حرب،بن أبو-نيان القوم وكلم إليهم ض س أول فكان سدتن، نوم إلي، فدفعنا 

غيرعن بأخينا تخرجون أنمم أنمكم منتكم إي ظننتم ما اء ميثرب؛ أهل يا ٠ فمال 
أو_</ Jbنقر أثا ظننتم ولئن وظهورا، علينا منكم تقحما مشورة، ولا مجنا ملأ  ١٦٦٦،/ 

وافهراغم، وأنملثإ نخرجه بل •' حارثة بن النعمان فقال رأيتم. ما لباس به، نرصن 
مقناكثم حبلا ءنقاائ١ في لاعلقنا معنا نخرجلث، أن اممه. لرسول أمر أنه نعلم لو 

فيبهندا تكلمت، ولو بعادة، ، ^٠٢١٣تاإانج ما ونال سنيان أبو فارتيع نال! ذليلا. 
وأمنعه،البطحاء أهل أعر أيا لتعلم الرب إل ، واحد غير لكذ؛لث، الموسم من جمع 

عتاتنصرفون بل ت رواحة بن اطه عبد يقول نال؛ هنذا؟ غير الحراب من عندلته فما 
ونغادرْت أبوسميان نال وأمثل، الث؛ن، لذايت، وأحن الرأي، ني اجل فإئه 

غيرويحثونه، يحبهم/ قوم عند تغادرونه نعم، ت رواحة بن اطه عبد فقال ا عندكم؟ بآ/ع 
لهن!تقولون I قال I اننا لننقول فماذا أبوسفيان قال علميه. أخنا ولا له حاذلر، 

اوعربما ميسهحنت كا'مد م نبيهدون رم الفا رأيفلما 
رساا بمدنمن ا والخكبمية حير كان صدودأ صدئنا 

اورنملنا نسات ق وؤللأوالردى وجهآ ذاك في إلا لر ولم 
/وقلمنا: ١٦٦٧!/

ووناوشأعظما ثذري، الخرب أر الردى ص خم وم اللامحراف 

رأئفلما بعض، إلئ ينهض أن بعضهم كاد حتن القوم يع( الأمر وتعاظم ت تال 
واكتسسن)ها/0إ(.»الموى«. )ن(: )ا(فيالآصل، 

كالرابحقيقة؛ له تكون لا أو واحدة، حالة علن يا-وم ولا يضمحل، شيء كل هو ؛ ااالخ؛تعوراا)٢( 
»لك<ا.)*ا(فى)ن(:لاوهاة)أ/>ه([. ونحوْ.



عثن!؛محتت؛—

القوم؛أيها • فقال تقدم وئلأأصحابه القوم لكثرة الفضيحة وحشي جهل، أبو ذلك 
القومحدوا.أودعوا.فكت ا ثم٦١هندا، تولي واسمعوا اسكتوا لهنذا، نات لم إئا 

فقال!حهليأ وابتدأ 
وواديهالمحجوب، سه وفي اض أهل ونحن عصمتا، والعزئ مجدنا، اللات 

رفومنتهن بيته، ولاة وجعلنا بيضتنا عن به وينع حرمتنا، أعزبه الحم؛م، 
تنكرونلا الكل، ورقاده البيت وحجابه الحاج ومحقاية الومحم ألوية أهل المناسك، 

وتودوناوجيراننا، إخواننا ندكنتم يشرب؛ أهل يا إنحم ثم • تدفعونه ولا ذلك 
ومحلمهورأعلينا منكم تقحما منكم لنرتكبه نكن لم أمرأ منا ارتكبتم حتن ونودكم 

بينناخلوا رصئ، ولا مشورة ولا متا ملأ غير عن بآخيتا تخرجوا أن أردم لحقنا' 
ماالأيام من ذلك ساتر ني لكم فإل اليوم، مثل وفي الحرة، هندم مثل علمن وبيته 

الحق،واجبة الحرمة عظيمة أيام هنذه نهليعة، ولا ثائرة غير في منه ذلك تلتمسون 
محكت.نم مريعة، إليها والعقوبة مرفوعة، فيها القْليعة 

منوبصرنا الضلالة، من هدانا الذي ض الحمد فقال عبادة، بن محعد فقام 
١٦٦٨،/ما وجعلنا راحدأ ربا فعبدنا الحهلل٢،، ظلمة من الإسلام بنور/ واستنقذنا العمئ، 

لهمتمالك لا بأيديهم، الناس نصبها أنصابا الث-يهلان، دين والأوثان الأنداد س سواه 
زعمتمله، حقيقة لا ما القول ومر تكلمتم، ند قريش معشر إنحم ثم نفعا، ولا صرا 

نT/ ٢ ٩ فما ، أمرْ واتبعنا منزلته/ ومحرقنا دعوته أجبنا أن أحيكم ابن في حرمتكم انتهكنا أنا 
هرأقربس قهلعنافيه ولقل عندنا. منزلته تلك إذكانت ولابه؛ بكم ذلك أمانافي 

كنتمفان رمحاكم، بدلك ولاأردنا محخهلهم، بدللث، التمستا فما منكم وأرحاما نسبا 
الثم ظهرانيكم بقز وهو تلك به أردم نُلالا مجته، لكانتا اءته مإلن نزعتم إنما 

دماؤنا، أبعد منها اليوم فأنتم التمستموه، بحباله حبلتا عقدنا إذ فالأن إليه تصلون 
لخهلهم،واتقاء للناس مصانعة منكم اوا هثكان فان ه، نفدون وأنفسنا دمه، دون 

أشدعهودنا؛الوفاء وعلئ حوفا، أشد نا أنفس أععليناْ الذي بعد رجل عز فه فنحن 
بهإلينا اكم رأيا'و-عليكم تعرضرم ولكننا'>غلأسءلإلنمالأّ:ثلإله، حدبا، 

ؤإنتبع، ولكم له ونحن بايعناه، كما تبايعون أن شنتم إن والحوار، المهر من 
لكموكنا أخيكم ابن إلن طلبتم الناس من تخانونها دائرة ظكم وكان ذلك كرهتم 

أنمرض•.)*ا(فى)ن(:أالخهالت•. )آ(فى)ن(:»و«. )ا(ني)ن(;



عصي

كماوالبغي الخد منكم هلذا كان ؤإن غدأ، عنده يه تامنون ما شفعاء 
اركمذلسالشوكة، وكفئتم وراسالمتم دونه هلكنا ؤإلأ فأحوكم فلفر فان جنة، لأتمكم 

٠أحلامكم ولثعكم رأيكم 
/tوالخزرج،الأوس معشر يا غقال؛ ربيعة، بن عتبة قام القوم، لخل كثر فلما /  ١٦٦٩

أننريد أمر وهندا الرحل، هندا أمر في عرصتم وفد والأصهار والخيران الأحوة انتم 
أمرنايجتمع حنن فيه نتشاور حتئ فأمهلونا رأينا، عليكم نعرض ثم وننفلر فيه نفكر 
•درصن سعة فيه ولكم لنا يكون أمر علن 

رأيتمهل ت فقال ناحية. يعني - حجرة ياصحابه عتبة نتنحئ إليك. ذلك ت قالوا 
وافهفقد رأيت ما رأيت كنى فإن I فال رأيت. ما رأينا فد جهل؛ أبو قال رأيت؟ ما 

العفليم، حفل علئ هم أنففي أشرفوا قد نوما ورأيت دما، تمطر منطقا ممعن 
بالموت.أنفكم افتطيب ساعتناهندم دونه ميتون هم سيءمحا، عندهم يعدله 

وادثهأظنك ت قال شيء؟ بغير أفتر-؛ع ت المنازعق إلئ نحرح وند جهل أبو قال 
منوأتيتهم القوم، كاتمت لي أذنتم فان لك. لا عليك أوبشيء ، ثيء يغير ستر-بمر 

فيه.إجابتكم يحنون لعلهم وجه 
مماتكلم ، الوليد أبا يا نحم ت فقالت القوم؛ فبدرت I العاصي عمروبن قال 

إلنعسة فقال • رأيك من نخرج ولن يديك، طؤع فنحن • شئت ما ونل شنت، 
تعرفونحنآ، وبينكم بيننا الذي يزل لم إثه والخزرج، الأوس محشر يا • فقال القوم 
ولاةجعلنا إذ البيت هلدا حرمة في اممه س منزلتنا وتعرفون لكم، ونعرنه لما، ذللت، 

نندمأمر ألممنتتا علئ ولا أيدينا علن/ إليكم يمل أن نحب نا ولبه وأكرمنا أمره ١  ٠٦٧ أم 
الذيأل عالمتم وقد الرجل هنذا في عرصتم قد الندامة. تنفع لا حنن وتتدمون عليه 

رأىوسمه آلهتهم وعاب دينهم، في طعن إذ الموسم؛ أهل لخميع مخالف إليه يدعو 
أنآمن ، مار١ وبالله احد، منهم يقبله فلم القبائل جمح علن ه نفعرض وقل آياتهم 

واحدة،ميلة عليكم مميلوا أن ومكانكم ممكانه فاحبر الوسم جمح ش صائح صاح لو 
الذيالرأي عليكم نحرض وّالليل تحت وفاز علن ونحن ، نتتهزْ ليس أمر ومنيا 
وبينكمبيننا ونحعلوا الرجل، هندا وبتن بيننا تخلوا أن شئتم إن عليه؛ واتفقتا رأيناه/ 

اارلأ«.)ا(في)ن(:



إلال نمرض ولا نؤذيه لا بعدنا من وعلن علينا وميتاله اض عهد ونمليكم أجلا، 
أحبفمن أشهر ثلاثة والأجل الأجل، مدة تنتهي حقي أصحابه من لأحد ولا بخير 

مح،نبعه لمن ولا له نعرض لم صدقوه الذين أصحابه من معكم ؤيكون إليكم يسير أن 
اممهوفىذلكضر(منكم، معه أقام لمن ولا إليكم ار ّلن نعرض لا الأشهر، هدم 

إليه.أحب ما الأشهر هنذْ ني 
الأمرأ منا الله رسول أعطينا قد ; ونالوابعض، إلئ يعضهم النوم فنفلر 

،أمره والأمر رأيه، والرأي مقالتكم يسمع الله. رمول وهندا يه. الوفاء إلا نحب 
ابتدأفريش، ومقالة يثرب أهل مقالة الله. رسول سح فلما • أمر معه لنا ليس 

'٦٧١٨في/ وهي آيات عثر ١ قوحتن الأنعام مورة فانحة به ابتدأ ما أول فكان حطيبأ، 
واخزيجالأوس س أسلم س سر يا تكلمم ررإئكم قال: أن نوله بدأ كان وند قريش. 
ماأعلم والله سألركم، ما ومالركم زيش رقد ورسوله. الله رأرضيم وركم فاصبتم 

بالملهم فالله ولرسوله، لله الوفاء ترد فإن الوا سوفا يه، تكفتؤ في«ا فريش ترد الذي 
ولرسرّكبالمرصاد، لقريش فالله ذلك غير أرادوا ؤإن فمله، س ويزيدهم أجورهم يوفيهم 
سالقم علهم فخرً المواعد من بميانهم الله فأنى للهم' من ين الذ مكر وؤفئ والكفاية، بالتمر 
صرفالذي سألوا،  ١٠القوم أعهلوا [. ٢٦]اكحل: ه لايشعرون مت من العذاب رأناهم فوقهم 

فاعهلوهمألوه. سالأي الأجل هدا س أؤلول الماضية المحن في أذاهّإ من الله رمول عليه 
ومعذرةولهم، لكم تنميا ذللث في فإن أنمهم، من أعطوها الم العهود علٍهم وخذوا 

•عليهم، له وحجة إليهم، وجل عز الله م، 
منأول فكان قريش، مع الله رمول ، وامرقأرادوا، ما القوم فأعطاهم 

عميربن ومصب المخزومي الأسد عبنّ بن محالمة أبو المدينة إلئ لمان الممن هاجر 
لأمه،جهل أحوش ربيعة أ؛ي، بن وعياش ياسر بن دعمار الدار، مد بك، م، 

•الهاجرين، من، وجماعة عمر بن الله وعد الخطاب بن وعمر والزبير وطلحة وعثمان 

فيوالخزرج الأوس ووامتهم الكثير من أكثر وهاجر الأشهر تلك م، وأسلم 
١ ٦٧٢،/ حمح، بالغدر وهموا/ عليهم كبر المشركون ذللثا رأئ فلما / • ودورهم أموالهم 

'.؛٩٨وجوههم أرادوه الذي الكر لذللته أجمع فالندوةل١ا. دار في لذللت، أجمعوا 

)•اا/ا/\'أ.ا،\،أ(طعاناىو ١٥٩٦٩الاض; و-ضراسى، (، ٤٨•صةاين،ثام)ا/ )ا(انفلر: 
(.٢A٤/١٠وسلالهلنح،وارشاد)ثام. 



نرئسكنانة من المدلخي جعشم بن مراقة صورة ني اض لعنه إبليس واتاهم وأشرافهم 
أهلمن شخ نال؛ أتت؟ ما ؛ نالوارأوه، فلما برد، عليه نحد أهل من رجل زى في 

الولعله ذلك، أحضر أن فارين الرجل هندا أمر من له اجتمعتم ما بلغني نحد، 
فكمكموْأفلهركم بين من تخرجوه أن أرئ ت فقال عتبة فتكلم رأى. مني يعدمكم 

ولمندوا/كفتكموْالأحياء ذلك غير لكن ؤإن iإنظفركانذلكلكم، الأحياء، 
وأحذهصطقه حلاوة سممتم أمجا برأى، هندا ما ت النجدي فقال أمره. من شيئا 

إلتكمبهم بير أن أهواءهم فامتناد الأحياء من حي في لوونع آمن فما بالقلوب، 
فيوهو أجله يجيئه حنئ وبمصس يوثق أن أرئ آخر؛ قال • جماعتكم يفرق حتن 

البيت وأهل خاصة له أل علمتم أما برأي، دا هليي ت النجدي نال ٠ ه حب
وتفريقلأمركم، نوهين ذلك ني فيكون بينكم، الحرب فتقع بدلك يرص—ون 

ياهر ومجا ت قالوا لهوالرأي- أحدبه كن ٧^، إئ جهل؛ أبو قال لحماعتكم• 
رجلحي كل من قريش، أحياء ة الخمالأحياء هنذه من يوحد ت فاله / الحكم؟ أبا  ١٦٧٢أم 

صريةفيضربونه فيه يبيت الدى مضجعه في فيأتونه مينا رجل كل يطب، شاب، 
القبائل،في دمه فيتفرق ، هنرلأء يقتلوا أن علئ بيته أهل يقدر فلا واحد، رجل 

إبليسوهو النجدي; قال ثم الرأي. أصاب دره، فه الجدي! فقال دية. ؤيكون 
لعنهاف^.;

معروفالسم، كمدر ورأي هاد يعريه يس رأي ان رأبالرأي 
ويشريف،مجد و1حرْ يرما لأخمره يري ه أوليكون 

ارالهنصف ِ ه بكر. أيا فأتن فأخبره، هو. - جبريل اض رمول فأتن 
الدوةدار من حرجوا حنن ابهم فأص- محك - أبوبكر إليهم فخرج فأ"تحرْالح-ر، 

•الرائي هتادا في لي أصحاب I فال تريد؟ أين •' تال نم ساعة اض لعنه فماشنإبليس 
.. عاليه. فخفي ومحيلك، دينه أظهر الذي فه الحمد عدواطه أي • قال 

الحديث.أحر هندا 

-ه؛؛ك-• أبوبكر ومعه الك،. هماجر ثم *■ الله لجمه " ين'لنحن نجمد قال 
 /tعمر، أبي ابن حدتنا ت نال يرمق، بن هارون أحمد أبر حدثنا — ١ ١  ١٤٣  ٦٧٤/

صحح..اّطد.; ١١٤٣



أنى،عن ثابت، عن سلمة، بن حماد حدتتا ت نال ري، البن بشر حدئتا ت نال 
يعرفأبوبكر وكان هاجر، حتن الله رٌول رديف - ء؛فئ - أبوبكر كان ال؛ ن

هنذامن بكر؛ أبا يا ت فيقولون بالقوم فيمر ت قال يعرفها، لا افه. ورسول الملريق 
بالحرةنزلوا الدينة من دنوا فلما جيل، اليهديتي هنذا I فيقول ت قال أمامك؟ الفئ 

مطاعين.آمنين قوما ت فقالوا فجاءوه الأنصار إلئ وأرسلا 

علينايحل يوم من أحس ولا أنور ولا أصوأ يوما رأيت ما فواض ت أنس قال 
•^ الني.١١فته مات يوم من أنح ولا أنللم يوما ولارأيت محمد. 

ماوالأنصار المهاجرين فصل من ذكرت قل -ت الله رحمه - الحسن ين نخمد قال 
وغيرهموالأنصار، الهاجرين من الصحابة جمح فضل أذكر وأنا ، ذكره حضرني 

•-  SMj- الصحابة سائر من 

ينمحمد حدثنا قال؛ صاعد، بن محمد بن يحيئ محمد أبو حع،ذتا — ١ ١  ٤٤
:قالواعرفة، بن والحس الدورقي إبراهيم بن الرذاعي-ويعئوب يزيد-أبوهشام 

هناك.وتخريجه ، ١١١١ح في تميم ٠ آنس فول ، ١ ر 

التخرج.اننلر احد. الإمام عد كما توع وند •  ٣٧• *يرح تقدم • صدرن، ءم- ام ام، ب■ ٠  ~
.١١١١:فيح نندم ثقة. الري: بن غر ب٠ 

(٢٨٧نى)آ/ واحرجه به. . حماد• عن هارون رييين زق من ١( ٢ ٢ )t/ احمد الإمام أحرجه ىمّبمبمت 
.حدناأنس. نال: (منًلريقعدالعزيز ٢١١وا-؛صجهفي)م/ - به • • حماد حيدا نال؛ • ٌنُلدضءغان 

نندمالحدث من الأخر والحزء به. . عته. الغرة، بن فان من'لرين، ، ١ ٢ )٩٦ حمتد بن مد داحرجه • ؛ه 
اااا.تخريجهفيح:

.اامومف،اا حن إ٠طد٠ت ■ ١١٤٤
ه.; فيح تقدم واحد. غير ووممه اوهام، له صدوق، بهدلة: وهوابن ءاًم؛ • ب ٠ 
,٠ ح: في تقدم حفظه. ماء كبر لما أمحه إلا ا عابد تقة، عء١شت م، أم؛^٠ و٠ 
تقات.رحاله وبقية وردمدرونا■ إلاائه ١ ١ رح• تندم ■ ■'ازي بس اترف١ض• هّام ام د٠ 

الط_انىفىوأخرجه به. . عاصم. حدنا احد)ا/آلأآ(ءنءدثمبكرىل: اخرحه ضس■ 
الخجهنى رالأصبهاني (، ٢١٠ال—دح:ه'ا)ا/1اأ.شرح ش وابغوى ، لص٣٣،  ٢٤٦دءح؛—٠ 

ءابوونبه؛ به، . افه. عبد عن واتل، أبي عن عاصم، عن المرئي، حديث محن جميمهم ،• ٤٠١)آم 
الزواتد]مجمع مرممون" اورحاله نال: الكبير ني الهتنسليراروالْبراتي دعزاْ • 'ذل' دام("با-ل؛ 

الضمرفوعاإلئر روي وند . ٢٤٠ص  ٧٢٢١٤عجلونيح:الخفاء كثف وانظر؛ (• ٢٠٢رح/ ،، ١٧٧/١ر
.٥٣٢ح: الضعيفة لة اللماننلر: هونحؤع. إستاد ب. 



بنالنه عبد / حبيس، بن زر عن عاصم، حدثنا نال! عياش، بن أبوبكر حدننا ١  ٦٧٦؛/ 
قلوبحير محمد. قلب فوجل العباد، قلوب في نظر تعالئ اش إل ت فال عود م

فوجدمحمد قلب يعد العباد قلوب في نظر ثم برسالته، وبعثه لنمه فاصطفاه العيال 
.دينه® علن يقاتلون نبيه، وزراء فجعلهم العباد نلوب حير أصحابه قلوب/ ^؛ ٨٣٢

Iقال الواسطي، الحميد عبد بن محمد بن اممه عبد أبوبكر حلاثنى ء ١ ١  ٤٥
بنأبوبكر حدثنا قالا! الموفي، الحثار عبد بن واحمد الرفاعي هشام أبو حدثتا 
.مثله. الحديث وذكر - عياش 

بنالحين حدثنا نال؛ الأسناني، سهل بن أحمد أبوالعباس ؤحذثنا — ١ ١  ٤٦
أبوبكربنحدثنا ت ال قآدم، بن يحين حدثتا ال؛ قالعِجاى، الأموي بن علي 

اللهإل قال: الله عبد عن ءنزر؛نهميش، المجود، أبي بن عاصم عن هماش، 
فاصعلفاهالحبال، قلوب حير محمد.ؤ قلب فوجد العباد قلوب فى نفلر وجل عز 
قلوبفوجد محمطل قلب بحد العباد قلوب في نظر ثم الته، برمحوابتحنه ه لنم

الومنونرآْ فما / دينه، علن يقاتلون نبيه وزراء فجعلهم الحبال قلوب حير أصحابه ١  ٦٧٧
سيء.الله فهوعند سيئا الومتون رآه وما حسن، الله عند فهو حسنا 

بنثسعبب بن الملك عبد حدتا قال؛ داود، أبي بن أبوبكر حدمنا — ١ ١ ٤ ٧ 

ائنه.كرثخريجه: إمحاد، • ١١٤٥
كائنه.رتخريجا،: إماد، . ١١٤٦
Iح ني كما توبع وتد . ٩ ه ح: في تندم ممرا. يخطئ مدوق، الجلي؛ الأمرد م علي بن الجي! ب؛ ر٠ 

منحبن وأحد أحمد الإمام بن اف عبد إلن بإصناد منه الاحتر ابزء  ٢٧٨رآ/ مستدركه ني الحاكم ررئ رند 
انمحايةوندرأئ وزاد؛ ■ ■ لمون الرآه ما نال؛ اش عبد إلن ندكرء . - عتاش بن يكر أبر حدثنا ٠ نالا؛ 

الدهيء.ورانقه يخرجاه. ولم الإمثاد صحيح حدث منيا وتال -  ٠٥- بكر أبا سخالغوا أن حميا 
يإاا.1.سادأ:حن.

وتهيب، ٣( ]تقرب)٧٨ الرابعة. محن به، باس لا المدني، عتبة بنت ناطة مولن عجلان؛ ه؛ يف٠ 
.[(TT/U)

وشه. ٢١٢ح؛ ني نندم ■ ءريءّة ابي عن أحاديث عيه اختلط أيه إأ؛ُ صدوق، عجلان؛ بن معد رنيه؛ ٠
مات.رحاله 

ُالحيث. ؛٠ ■ • عجلان بن محمد أنا نال؛ صفوان حديث من ( ٢  ٩٧آ/ ) أحمد الإمام أخرجه 
باب:المحابة، نقاتل ني ومسلم اْآ"ا)لأ/ه(، ، ٣٦٥'ح؛ الصحابة نقاتل ني البخاري أخرجه 

نرنيالأس •خير : بلاط ( ١.١٩٦٤  ٩٦٢)؛/  ٢٥٣٣\ذذينصح: نم يلونهم الدين ثم المحابة فضل 
= ٢٥٣٤ح: لم مورواء حمض. بن وعمران عود مابن عن متغاربة ؛الغانل .٠ يلونهم. الدين تم 



أيه،عن عجلان، ابن حدتني ت قال حدى، عن 1ُي، -حييتي قال! سعو، بن الليث 
الذينثم معي، وس وأنا قال: حير؟ الماص أي الميو.: نئل قال: ميرْ أبي عن 

•بقي، م، رض كأنه ثم ، الأثر" علك، الذص علك، ثم الأثر، علك، 
،"؛VA/iبن يحنن/ حدثا قالات الثواني، يحين بن أحمد جعفر أبو حدقتا - ١ ١  ٤٨

بنالله عبد عن أبوبثر، حدنتا قال؛ هشيم، حدثتا قال! الحماني، الحميد عد 
بمقت،الذي القرن أمتي ررمحر I الله. رسول قال ت قال هريرة أبى عن الشيلي، شفيق 

لا.أم اكالث، أذكر أعلم اممه ثم الذين؛لولهما<. ثم محه، 
Iقال الوامطى، ا-لحميد عبد بن محمد بن افه عيد أبوبكر ؤحلاثتا — ١ ١  ٤١

بناممه عبد عن بثر، أبو أحبرنا قال؛ هشيم، حدثتا ت قال أيوب، بن زياد حدثنا 
ثممحهم، يبت الذي القرن أ*تي ®حم ؛ اش. رمول قال نال؛ هريرة أبي عن شقيق، 

.لا(( أم الثالث أذكر أعالم والك يلونهم، الذين 
تقال منشئ، بن محمد حدثنا ت قال داود، أي ين يكر أبر ؤحذينا — ١ ١ ٥ ٠ 

الحاكمررواْ ماتشة. حديث س ١(  ٩٦٥)؛/ ٢  ٥٣٦: وفىح ريرة، أبي حدث س ١(  ٩٦٣=)إ/ 
أخرئ.شواهد وله ملم بلفغل ٥^٠٠ بن جعد حدث من ( ٢٨٥)؟/ اللحم ش رالطبرابي (، ١٩١رّآ/ 

.صحح إمحأ؛ادهت - ١ ١ ٤ ٨ 
رتد. ٩٤فيح!تقدم ■ الحديث سرتة اتهموه أيهم إلا حافظ الكوني، اخماني• الحميد عيد ين يحص •' يه ف٠ 

نيأيوب أبي بن 3ياد تابعه ا ك• اكخربج لي كما دء-ترىا سالم بن لّماءتل بمقلب بن ؛بءّامم تابمٌ 
الخالي.الحدث 

صإحلد إلاائه ، ١ ١ ٥ : فيح تقدم الخمي. والإرسال، كشرالتدليس نت، ثقة، بشم؛  Oi*نحم نيه؛ د٠ 
الخدلس.احتمال نانض منا باكحديث، 

. ١٨٧ فيرح: تقدم مب. مه ثئة، غشق: بن الله همد و٠ 
الخالية.والأطديث الخخريح، ني كما صحيحة وشواهد ٍيرق له والحديث ثقات. رحاله وبقية 

ح:يلونهم الدين ثم يلونهم، الذين ثم المحابة، نضل باب: الصحابة، نقاتل في لم مأحرجه تخريجه؛ 
يه.. منيم. أحبرنا نال؛ كلاهما ت الم مبن ؤإمماعيل ، يعقوُت، بن إبراهيم حديث، من ( ١٩٦٣رأ/ ٢٥٣٤

عنثعبة حديثؤ من ( ٤٧٩أحمدرآ/'ا؛.وأحرجه • به • • هثيم حديث، من ( ٢٢٨/ احمد)أ وأحرجه 
.محالثاوتخريجه ، ١١٤٧:فيح وتقدم • به • • بشر أبي 
كافه.وتخريجه: إمغادء . ١١٤٩

■ ٦٧٢إ ح هم، تقدم • حافظ ثقة، ايرب؛ ذيادم، د• 
صحج.-إمئادْت ١  ٠١٠

ُندتوبعكمافياكخرج.، ٧٩فيح: تقدم لهاوuم. صدوق، هحدتنسى: يه: ن٠ 
الصحابةح:نقاتل ني وملم (، ٥٥٢ا/ )١  ٦٦٥٨والخدورح: الأيمان ني المخارتم، أخرجه تخو.س■■ 

اجهوابن ، ٢٩٩ندْح: ءفي ^لند)ا/خم؛(،واسلي 
=واللبرانيفيص (، ٧٩١)أ/ ٢٣٦٢يتنهدح: لم لن ادة الشهة كراهباب،: 



عنانممر، بن منصور عن الرحمنن، عبد بن شبان عن معتد، بن يمن حدثنا 
أيت و. اف رسول سألتن/ ت تال - عود مابن يعي . اض عبد عن مية، بن شفيق ١  ٦٧١،/ 

•ترد؛ءم* الذين ثم يلونهم، الذين ثم »ةرني، قال: خر؟ الماس 
بنمحمد حدثنا ث قال انمثار، مخلد بن محمد اش أبوعبد وحدك _ ١ ١ ٥ ١ 

إبراهيم،عن الأعمش، حدثنا ت نال أبومحاؤية، حدلما نال! اني، الحماعيل إٌ
يلونهم،الذين ثم قرني، الناس *حم ت اض. رمول تال قال: اف عبد عن شيدة، عن 

الحديث.وذكر الذين؛اولهم...«. ثم 

الدورقي،إبراهيم بن يعقوبه حدلما ت قال الحميد، عبد ا؛نلاا وحوكتا — ١ ١  ٥٢
بنعمران عن/ ساف، بن هلال عن الأعمش، حدلما قال! وكيع، حدثتا نال؛  ١٦٨٠،/

•يلونهم* الذين ثم يلونهم، الذين ثم زني، الناس ءخم اف رسول قال قال: حصتن 

بنالحز حدثنا قال؛ البخاري، صالح بن اف عبد محمد ابو وأ'خأرئا — ١ ١  ٥٣

»ايو«.)ا<تي)ن(:

،رم• ابي حديث من ١ ١  ٤٧ت زح لتندم • به ■ • ميل مبن مداث عن طرق من ١ •  ٣٣٨ًح؛ 
•هناك وتخريجه 

الاعتدالنمران ■ بأص به وما صريرا، وكان الدارقهلتي، رمه الحاني، الوامطي إسم-اعءلت س حس م• 
(iA\/T ,).وقيض

مله.الذي ني تقدم تميجه: 
صحح.إمحتاددت ■ ١١٥٢
.١٥٧لأوس-ٍاف7ئ. أ٠ 

الثاكالقرن ني حاء ما ت باب المس، في والترمذي (، ٥٤٨الصنف)U/ في شسة أش ابن أحرحه 
سك)م/اب،(،واتجرانينيايرصا/آحر

به.وضمفي.^همس>قصالآص.
•تلته ادي والأحاديث هناك وتخريجه ، ١ ١ ٤ ٧ ت ح 

مهاا-إّفاده:صمف.
الناثيوتال هتاع، علن له أنف ولم * ٤ * ح في تميم • الغلط كثير صدوق، ت صالح بن الله عسي ت يه ف٠ 

([.٤٤٣]اليران)t/ وعرهرصؤع. اختارأصحا؛يُ، اه إل • ءحدثأبوصالحبمحديث 
الرابعة.من عابد، ثقة، مصر، زيل أبوعقلالدني، امب، القرص هشام بن اث همد بن •مدت ين عر؛ د٠ 

لميب)مااآ([.
لتةريب)ههه(آالسابعة. من عابد، ثقة، الصري، يريد أبو الكلأعي، المعتن؛ريدت '٠ 

ءلأدهيرويءن)م/-هآ(وتال:  ٢٧٦٣^فالأثارح; دسم<٠بمه: 
وأحرحهءا. يزيدأحدنعلمه ين نام عن روايته *ي صاني بن عجلاُتح يشارك ولم بهتذاالإصاد، جابرإب 



زهرةعن يزيد، بن نافع حدثنا فال؛ صالح، بن اض عبد حدثنا قال; الحلواش، علي 
•ه الله رسول ئال ت قال الله، عبد بن جابر عن المستب، بن معيد عن معبد، ابن 
منلي واختار افزرارش، إلا انمالعن جميع على اختارأصحابي وجل عز اش ارإن 

،ilrrrم أصحابي وفي أصحابي،/ خير فبملهم وعليا وماز وعمر بكر أبا أربمة: أصحابي 
الأولالقرن أصحابي؛ بمد قرون أربعة أمم من واختار الأم، على-اثر واختارأمتي خير، 

.فذأ(اوالراح هرى، رالتالث رالثاني 
t١٦٨١/الله رزق بن محمد حدثنا I قال الحميد، عبد بن بكر أبو حذآئخا س ١ ١ 0 ٤ / 

أحبرنيقال! يزيد، بن نافع حدثني قال! صالح، بن الله عبد حدثنا قال! الكلموذاني 
نالI قال الله عبد بن جابر عن المسيب، ين معيد عن معبد، بن زهرة عميل أبر 

أصحابيأمتي واختارمن الأم، جميع على اختارأمتي رتعالى تارك الله ®إن ه; اف رسول 
وعمربكر أبا أربعة: أصحابي من واختارلي والرملثن، البطن موى الخالهت ميع جض 

قرونأربعة أمتي واختارمن ختر، كلهم أصحابي وم خرأصحابي، فجعلهم وعليأ، وعئمان 
.فذا(( الراح والقرن هرى، والثالث واكالي الأول المرن أصحابي، بعد 

Iقال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد أبوالقاسم حذينا — ١ ١  ٥٥
١٦٨١!/علي بن جسين/ حدثني نال: القطان، معيد بن يحنث بن محمد بن أحمد حدثتا 

بردة،أمح، عن بردة، أمح، بن بد عن يحنح،الآنصارى، مح،/ مجمع عن ابممح،، 
إلنرأسه يرفع ما كثيرا وكان ، الماء إلن رأسه رفع و. المي أل مؤمن أبي عن 

السعني الهتثمي ونال • •( • جابر عن تب الم ابن حدث من غريب ينال؛  ١٦٢تاريخه)م/ ني ًالخطتب 
٣^١٦ • ٨ الكنزح: في الهندي وعزا، حلاف•. بعمهم رفي تشان، ورحال المزار، *رواء : ١( ٦ / )'١ 

بناش ب عالئ طعنهم ند الملماء عن ونقل الحديث هتذا علن الحافظ تكلم وند ماكر. لأبن 
.٤([ ٤ .■١ ٤ ٤ ٢ المزان)T/ ]انظر; الوضرعات. س ل واعتبارهم الحديث بهندا صالح 

كايقه.ولخريجه: إمنادء - ١١٠٤
-إسناد،:ح_ن.١١٥٠
([.٥٢]تتريب)•الخامة. س صدوق، كوفي، الأماري: جائة ين هزئي م س!عى ءجمع : ب٠ 
]تتريبعثرة. الحادة س صدوق، الممري، نعتد ابو الدئان: ممد بن يحي ين مجمد ين اجمد ب: و٠ 

٤٨(.])

سمرملة، عمرو ابن عن رواته تبت، ثقة، الكوفي، الأشعري، مرمئ أبي ابن يردة؛ ايي ين ب■ ٠ّ 
]مُيب)"ا*اآ([.ة.الخام

٢"١٥ ١ ح: لأصحابه امان بماءالبي. أن يان • باب المحابة' فقاتل في لم أحرجامدء—زه—*؛ 
ينعن طرق من ١( ٩ ١ - ١ '٩ )ص  ٥٣٩حميدح؛بن وعبد (، ٣٩٩واحمد)؛/)إ/هأبما(، 

-بم•ا-بمي-



أمحةوأنا ترعد، ما السماء أتى اكبموم ذمت ،إذا لألماء، أمحة )رالجوم ; نقال ، الماء 
اصحابيذهب فإذا أمالأمتي، واصحابي يوعدون،  ١٠أصحابي أتى ذمت، فإذا لأصحابي، 

أتىأممانوعذرن«.
ئال؛الوامطي، الحميد عبد ين مهحمد بن الله عبد أبويكر  ٠١١ ٥٦

الكلوذانيالله رزق بن ومحمد ااقaلان، ا ١ معيدل ين يحين ين محمد ين أحمد حدثنا 
ينسعيد عن يحنن، ين مجمع حدثنا قال؛ الحعفي، علي ين حخن حدثتا قالا؛ 

فقال:معالمي.الغرب، صلينا قال: عنا؛يمرسئ، عنأيبردة، أبيبردة، 
ذمت،فإذا لأصحابي، أمة وأنا توعد، ما الماء أتى النجوم ذمت، فإذا للماء، أمنة ارانجوم 

.يوءد'ونااما أمم أتى أصحابي ذمإ فإذا لأم، أمحة وأصحابي يوعدون، ما أصحابي أتى 
ينالحسين حدثنا/ I قال صاعد، بن. محمد بن يحين أبومحمد حدقنا —  ١١٥٧ ١٦٨٢،/

عنا،لكى، إسماعيل أحبرثا تال! البارك، بن اممه عبد احبرثا قال؛ الروزى، الحسن 
كاللحأم في أصحابي مقل #إن ؛ اض. رسول تال تال؛ مالك ين أنس عن الهن، 

فكيفإملحنا ذهب ففد  ٠١الحز؛ تال . باللح،<إلا الشام بملح لا الهلمام، في 
.١١تصلح؟ 
الحرجانييحنن بن الحز حدثنا قال؛ الحميد عبد ين بكر أبو ؤاح؛رتا - ١ ١  ٥٨

ه؛اممه رمول قال قال؛ الحز عن معمر، أحبرنا قال؛ الرزاق، عبد أحبرنا قال؛ 
ذهبإ هيهات الحسن؛ يقول قال؛ . الشام،•في اللح كحل اياس في أصحابي »مئل 

رعوخطا.ابن-عدشص،•، (في)ن(: 
افه.كوثميجه: إمطد« . ١١٥٦

-إطد،:صعءف.١١٥١/
الحديث،محعيفا فقيها وكان مكة، مكن ثم البصرة، من كان ا إسمحاق آم ت الكي ميم بن إسماعيل ت يه ف٠ 

.الخامة عن 
.([ ١٣٣ ا/ ) تهذب (، ١١٠)]تقرب يالتدليس. معروف وهر اخسزت عثعة ب و• 

طريقمن ( ٤^١١)ما/ ^١٣ ٥٦ت الةح شرح في والنري ، ٢^١٥احرحهاينالاركفىاترسحت ٌتحربمهت 
^٩^٣٦٤٧٦والهنديفيمسلحت ، ٢٢٦٤وعزا•المجلرنيييكثفالخفاح: ابنابارك■ 

•ادصلمح، 

وتميمالحسن. حديث من ٢(  ٥٨/ )١ ١ ؛١ ، ١ ٦ اكاحاJتح؛ فقاتل في احمد الإمام احرجه دٌرهابمهت 
هناك.وتخريجه السابق. الحديث في موصولا 

• ٣٢٣ح:ني نندم • صدوق ا-برجالي؛ يص ين اين د٠ 



القوم!مالح 
١ ٦٨٤ءم / الرحيم، عبد بن محمد حدثنا ت قال أما الحميد عبد ابن قنا ^LJ _ ١ ١ ا0 

عنالهارث، عن إسحاق، أبي عن موس، بن اش همد حدثنا مال؛ 
الرجلمحض حى الساعة تموم ءلأ ت س اش رسول نال نال؛ - محقت - محنالب أبي بن علي 

لائوجدأ.الضالة مناصحابيكياسى 
حدثنات قال ، أمحي ين إسماعيل حدثنا ت قال ، الحميد عبد ابن ؤحدف — ١ ١ ٦ ٠ 
قالت نال رفعه جابر عن محميان، أيي عن الأعمش، أحبرنا قال! عون، بن حعفر 

اصحابمن أحد لكم هل الحش،ءمال،ت يخمج زمان الناس عر ارئاص ت اغ. ول رم
الحيشيغؤج زمان الناس/ عر اثي ثم لهم، فقح به فمحون لعم، ،مال،: محمد؟ 

احدرأىنكم هل دةال،ت فلايجدونه، فٍطلونه محمد؟ أصحاب أحدس فٍكم عل فٍمال،؛ 
١©٨٦ t/ احدأر أحدأرأى أحدرأى فيكم هل فيهال: فلايجدونه. فبمليونه محمد؟ أصحاب احدأمن 

لأثمو6اا.الحر وراء س أصحايي من الرجل فللوكان فلايجدونه، محمد صحاب أص 
بمهاا-إ،طد،:صمف.

حديثهويي بالرص، ورعي دائه، ني النعي كلبه يلي، صاحب الأعور، •مداه يعوابن اخارث؛ ؛ ب٠ 
.٤٢٥إ ح في مدم • صعق 

٤٠ ٠ ٩ ت ح في مدم بأجر؛• احتلْل عابد، ثقة، المعي، م ■ إمحاق ام ر٠ 
عنحافظ، ثقة، ماعقت، العروق يحنن، أبو الزاز، العدائي؛ زم ام بن الرحيم ب س 'حعد و٠ 

.تقدمواثقات، رجال وبتية • [ ١٢٣ ١ وتهذيب)و/ ، ٢٤ ١٩٣ • ء—-ر؛ الخادية 
.اّراتل. عن >ق عن ( ٢٩٢)م  ٢٧٧٢الاثارح; كنف ني والزار (، ٨٩احمد)ا/ ا-؛م-بم لغريجع: 

ه1)ا/أآا(.ح ندء عفي حميد ين عيد وأخرجه - به 
حن.-إمحادء: ١١٦•

جابرإثامرعن صمان ابي حدث • شعة عنه تال .  ١٧٣ ح؛ في تميم * صدرق * عفيان أم • ه مل٠ 
حامابي لابن ]الراميل الدبتي. ابن نال وكيلك احاديث،. جابرإلاأربعة عن بمع لم • ونال ■ محغة 

رص"ا([.
.٢٥٣رح: مدم صدوق■ عون؛ م، جسر ل٠ 
ابي•ع محه 'كب، حام؛ أبي ابن عنه نال الخارث. أبي بن ومرإسماعيل رقامن؛ بن اّد بن لسماءءا^ و٠ 

]ابرحفاصل•. ورع صدوق •ثقة اكارقدي: وقال مروق•■ فقال: عته، أبي سل صدوق. ُموثقة 
.([ ٢٧٦بنداي)أ/ تاريخ ، ١( ٦ ١ والتعديل)آ/ 
أناقال: عون ين جعفر •لريق ،ن ٣( ١ رص٣  ١٠٢'ندْح: عني حسد بن عبئ أحرجه لغ-ربمبم—ه؛ 

ونالبه. . الأعمش. سلمان حدسا نال: يونس 'لريق •>، ٢١٧٩نيءح؛هفم، يعلئ، وأبو • به ■ • الأصم، 
ح:العالية الءلاإِ، في الخاففل وذكرْ ، ١([ ٨ / ١ ]الجمع)• الصحيح• 'رجال ؛ يهلئ، ايي، رجال عنه الهدهيء 

ّمدا؛ي، عن، جابر حدبث، الخاري،>، صحح قي، عخرج وا-يدبث، • نية ا;ي يكر؛>، لأيي ُبه  ٤٢'"
،١( ٠ ٤ )أ/  ٢٨٩٧الخربح؛ في والمالخ،ن، بالضعناء اصتعان من ؛ ؛اد_أ الخهاد، كتاب في، رواء الخيري 

متقاربة.ه،آمريمه(يالفاظ المءا؛ةح: فقاتل وني ،؟هآ)أ/أ«ي(، وفي 



حيت(
الدورش،إبراهيم بن يعقوب حدثنا ت قال الحميد، عبد ابن ؤحذأض  ٠١١٦١

قال:وبه ربه. عبد عن قيس، أبي بن عمرو عن الرازي، سلم بن حكام قال:حلما 
ررأولئكفقال! س النبي أصحاب/ وذكر كلاما فيكر مجلس قى الحسن عند كنا  ١٦٨٦،/

نومتكلفأ، وأيلها علمآ وأعمقها قلوبا الأمة هنذه أم كانوا يصد.، أصحاب 
فإثهموطرائفهم ياخلاقهم فتنبهوا دينه ؤإقامه نبيه، لصحبة وجل عز الله اختارهم 

المتمم،.الهدئ علئ الكعبة ورب كانوا 

أيوحدثنا ت قال أخزم، بن زيد حدثنا ت قال الحميد، عبد ابن ؤحدشا — ١ ١ ٦ ٢ 
عنحرب، بن سماك عن إسمساعيل، حدتنا ت قال إمسرائيل، حدثنا ت قال ئتيبة، 

ؤنمتي'شأزص"لأأسهوحل: م الله قول في عباس ابن عن معيد؛نحبير، 
•محمد.٠٠ مع هاجروا الدين ارهم •' قال ، [ ١١■عمران؛ زآل 

■اكخدج في كما معود وابن عمر بن اف ب علن روى'رنونا رند • الخض إلن حن إمحناد،: - ١ ١ ٦ ١ 
]تقريب. السابعة من ، ثقة ا ألحرير صاحب كعب، أبو مولاهم، الأزلي، عبد ابن هر ريه• ي جع٠ 

وتهازيب)أ/مأا([.)ص0ص 

]تغريب• الثامة ض العام، ل صدوق الري، نزيل كوني، الأزرق، هوالرازي ليس؛ اض بن يرد و٠ 
([.٩٣)A/ وتهيب (، ٤١٢٦)
.٤٣٠:فىح نندم غراب. و< تقة، ملم: بن حكام و٠ 

عمودبنم، سمان، أبي عن نتكق، ابي يمرد؛>، 'لريث، س ٣( • ٥ الحلغ)١/ في ابونعم اخرجه دمهج*ت 
.. محمد أصحاب اولثك مات، ند ممن متتانليسس كان من تال عمر ين عبداف عن الحسن، عن ا نبهان 

.معري بن اش عبد عن قتادة، شق من (  ٩٧/ آ ر وتضله العلم سان جا*ع الر؛ي همد ابن وأحرجه فذكره. 
،إستاد بدون معود ابن تول من ( ٢ ١ ٤ / ١ ) السنت ثرح ني البنوي وذكرء • متقهي ؤإمتاده 

حسن.«إضاد٠: ١١٦٢
.٦ ٩ ت مرح تقدم ربمايلقن. فكان رندتغيربا*مة، صدرق، مرب؛ بن سماك ت يه ف٠ 
*١ ٧ * ماح تقدم • بت ثقة، • خالد أيي ابن هو لسم١عةل• د٠ 
■ ٢٤٩■ تقذم_.c ■ ثٌآ ■ ابنمّس م إّرائل؛ ي٠ 
]تغرباياصعة. •ن صدرق، المرة، نزيل الخُا'اني، نين ابر الثعٍري، نية بن ّلم عو مئة؛ ام ر٠ 
وتهدب)،/مما([.(، ١٢٤٦)

.٩٤٤• في،ح تقدم • حافظ ثقة، أحزم: ين، نيل و٠ 
راuيرانيفييح:(، ٣٥٤، ٣١٢٤، ٣١٩،  ٢٧٣ا/ الد) احدني احرجه دمس: 

طرقمحن جبيهم الذمي(: وراقته لم مثرط علن وصححه  ٩١٢ ٤ آآ/ الثدرك) ني والحاكم ، ٦( / ١ )٢١ 
وملبنواينأ;ياسة، الرزاق، لصد ( ١٢ ٩٣الثور)آ/ الدر ني اليوطؤ، وعزاء ؛*• • عزإسرابل• 

الإٌامإناد ين الهثي ، Jlijالنير، وابن ا!يحاتم، وابن جرير، وابن اتي، دالندالغريايي، حميد، 
.([ ٣٢٧! ٦١]ايحمح الصحيح٠ رحال ٠رحاله أحمد؛ 



١٦٨٧،/نال". معمر، بن محمد حدثنا قال; أيمحأ، الحميد عبد ابن حإ)أكث\ ء ١ ١  ٦٣ /
ررممعتقال؛ مومحعئ، بن بحر مولول أبو حدثتا ت قال إسماعيل، بن مرمل حدثنا 

وافهنال; [ ٠ ٤ ة: المائي ل ه ويجبونه يجهم بقوم الله موف ؤ الأية; هنده قرأ الخن 
•وأصحابهما٠٠ وعمر بكر لأبي ولكنها حروراء لأهل هي ما 

١ ٦٨٨،/ تال: / زياد، بن الفضل حدثنا قال: أيضا، الحميد عبد ابن وحدسا — ١١٦٤
أصحابءحب I ينول عيانحى بن الفضيل سممعت تال يزيد، بن الصمد عبد حدثتا 

ؤإممامحمد أصحاب علمن ترحم من اطه رحم ت قال نم ، ألحرم* ذحر محمد. 
ابنقال •' يقول ففيلا وسممت، I قال . محمدأصحاب يعهم—إ كله هندا يحسن 
ينجوأرجوأن ه محمد أصحاب وح_ا الصدق، فيه؛ كانتا محن ®حصلتان ت المارك 

ويسلم*.
حدثنيقال; القاصي، البهلول بن إصحاق بن أحمد جعفر أبو حدثتا — ١ ١  ٦٥

صعق.نيه إمئاد،1 - ١ ١ ٦ ٣ 

■ ١٩٢تّْل"منيح' "~ءأالخفظ■ صديق' خم*إاسإطءءلا؛ ت ب • 
■٠٩٤■ماح تقدم ■ صددق سر؛ بن د ص٠ 
فيحبان ابن وذكر، مالح•. نقال: ى ايي امثل حام؛ أيي ابن حمته نال مرري؛ ابر ت *-رم، س اا'ر د٠ 

١([.١ ٢ رالثئات)ا■/ (، ٤١٩راكديل)٢; ]الخرح الثنات. 
وابنحمد بن لعد ايضأ او؛وءاي وءزاْ ، ( ٢٨٣. ٢٨٢)ا■/ تمر، ني اليري جرير ابن احرجه 

يموا؛واص،ُامحفيالرلأ-ل]انمرامر)م/آ-ا([.
؛آاا.إ،طد»:حن.

سن:ابن س قال الصانع■. اءُدوو< يعرف؛ بغدادي، • ماض بن المضل حائم سيزيد؛ الممد د ب٠ 
بيذكرا للم ، ثقات■ في همان وابن دالممدل، ابرح هم، حام م امح، دذمء • يكدب" ص بس ب■' بآم، 'لا 

.٤([ • ١/ بغداد)١ تاييح ٤(، ١ ٠ الثمايته)٨/ (، ٥٢واكمدل)ا■/]الخرح • تعديلا■ ولا جرحا 
المن،.غٍر محي عيه انم، لم تخريجه: 

.جدا صعيف إمئادءت - ١ ١ ٦ ٠ 

]تنريب،ا؛عة. العن متروك. ٠ الدام الطول. له: يقال ميازث ام امحم ّلم م، ّلأم • يه ن٠ 
([.١٧٠ابيان)آ/(، ٢٦١)
صعيمح،ءص،■. أبيه: ينالام ، هرا، قاصي الصرى، الحواري، أبو الحواري، ابن اتحميت ■ فيه و٠ 

لميّ،)مآآ(ا.ة.الخاممن 
بيذكر ولم تاريخه، ني البغدادي ذكر، الأنار. أمل من اكوخي: سان بن جمان م، اب<مل به: ر٠ 

التالي.الحديث، ني إبرامم بن يعقوب يندتابعه ([• ١ ■ ٨ بغدادرما/ لتار؛خ جرحاولاتعديلا• 
([.١٢٧رص ]تتريب الثالثة. من ثقة، ئس.؛صري، ابن ءمرو.ونش: بن *وبكر ايام؛ انمديق ام ر٠ 
البغدادي:=وقال ، صدوف، نقال؛ هه أبي رمثل حام: أبي ابن نال ااًممت ِان س اهاُل س ق  ٠١٠٠٠٠٧



زيدعن التمسمي، سلم بن سلام عن حدثنيأبي-محك-، نال: اض، رحمه أيي 
ه؛اممه رسول قال ت قال الخيري، سعيد أبي عن الناجي، الصديق أبي عن ، العص؛ 

ثابت،بن زيد وأمرضهم عمر، الله دين/ في وأنواهم بكر، أم ها الأمة هده أرحم ررإن ١  ٦٨٩ا/ 
بنعيية أبو الأمة هذه وامن عمان، بن عيمان حماء وأصدنهم ^،، ٧٥أبي ين علي وأكاعم 

يدلك،لا علم وسلمان الخلم، س وعاء ^ وأم كعب، بن أبي الله لكتاب وأزومم الخراح، 
ذيمن الطحاء أفلت ولا الخضراء أؤلئت وما وحرامه، الله بحلال الناس أعلم جل بن ومعاذ 
•ذر* أبي ص أمحدق لهجة 

 /t اضعبيد حدثنا ت قال صاعد، بن محمد بن يحين أبومحمد — ١ ١  ٦٦/ ١  ٠٦٩

-إبراهيم بن يعقوب .ص - عمي، حدش نال'• الزهري، سعد بن إبراهيم بن سعد ابن 
المدائتي.الطويل سلم ابن * صاعد ابن قال - التمثمي افه أبوعبد صلأم حدثنا نال 
نالنال: الخيري، معيد أبى عن الناجي، الصديق أبى عن المس، زيد عن 

حناءوأصدقهم عمر، الله دين في وأنواهم بكر، أم بها الأُة هده أرحم ®إن ت س اف رسول 
زيدوأقرضهم كعب، بن أبي وجل عز الله لكتاب وأقرءهم علي، رأكاهم عمان، ابن عئمان 

اللهبحلال الناس أعلم جل بن ومعاذ الخراح، بن/ عيية أم الأمة هذْ وأمن ثابت، ابن ®"*آرن 

بغداد-ارخ ، ١( ١ ٩ )A/ الثنات ، ٢( ١ ٤ )Y/ والتعديل ]الجرح اكنات. ني حسان ابن وذكر، =ممة، 
رآ/أأ'أ(:ا.

به,. ملام. حدثنا ت تال يونس بن أحد حديث من ( ١٧٦)t/الاعتدال ميزان في الذمي أحرجه ٌمبمبمه■ 
عنعمر ابن عن ناتع حدتا نال: حكيم بن كرتر ًلريق من ٢( •  ٩٧ااكاٌل)آ/ ني عدى ابن راحرجه 

أرأف^إن : بالمقل كوثر حديث محن ايضأ واخرحه (. ٢٠٩٦الكامل)كماني متروك، وكوثرت فيكرم، . عمر. 
وعزاءآآا*آإلنّمري4فياشُاتال، الكرح: ني الهدي عزا. وند .•الخديث. يكر. أبو 

 )jJ^ سدالأمرا؛يسننال:وب1يو عن اكر عابن إل
انس،عن قادة حديث من ( ٦١٤)>،/  ٣٧٩• باب)■ا"ا(ح: اياب في الترمذي أخرجه دالخدث الغال 

والشهورت نال . الوجه. هنذا من إلا قتادة >ديث من نعرنه لا غريب حن حا.يث هنن.ا ت الترمد.ي نال 
القيمةفي ماجه وابن (، ٦٦٥/٥)٣٧٩١ت ح النانب ني الترمذي رواه - وقل ■ أنس عن قلأبة أبي حا.يثج 

١٢٨٦ا;يَنيانةح: وابن (، ٢٨١لجفيالمد)مثخا، 
سيث<من شاهد وله . حسن *حديث، ت الترمال.ي وقال انس، عن تلأية أبي حديث ن ( ٥  ٨٨/ ٢ )

.( ٣ • ١ / ر١ الكبير ني الطبراني عند بحوم جابر حديث ومن ، (  ٠٠٣ )م/ الخاكم تدرك م ني عمر ابن 
(.٢٢١>-ا/■ ١٢٢٤والديث،ذكرءالشخالازنينياكس؛نح: 

ابته.كرتغريجه؛ إ'-؛اد' - ١١
ح:في نندم • ثمة أمهان، قاصي البغدادي، الغفل ابر اازهمي؛ معد بن إبرامحم ين ممد ين الله ي حم٠ 

٩٧٠.

سوبينإ؛ربي:مة.تندم؛يح:هيو.•وصه 



•ذر أبي صدق وذكر يدولن®. لا علم وسلمان الخلم، من وعاء هريرة وأيو وحرامه، 
غيرمن الحديث بهندا صاعد ابن حدثنا وند -ت الله رحنه - الحمن بن محمد نال 

•ه الني عن دغيرهم١ عمر ابن وعن سعيد أبي عن طريق 
®اصحابيت نال أنه الني. عن وندروي : - الله رحمه - الحسن محمدبن قال 
اهتلبمم«.افدبمم بأيهم كالتجوم 

،/ه اممه رسول أصحاب من بآحد قدوة فيه له كان فعلا ان إنفعل فلو مك؛ ف/ 
مامنه، بالله فنعوذ الصحابة فيه يخالف فعلا فعل وْن التقيم، الطريق علن كان 

حاله.أسوأ 

Iقال الغوي، العزيز عبد بن محمد بن اممه عبد م أبوالقامحذفنا — ١ ١  ٦٧
أبوحدثنا نال عثمان، عمروبن حدثتا ت نال الاقل، محمد عمروبن حدثنا 

اللهرسول قال قال؛ عمر، ابن عن نافع، عن الحزري، حمزة عن مهاب، 
اهتدبمم((.بقوله أخذم فائهم النجوم، *ثل أصحابي ارإئما 

الكرمالله وننعه دينه له وسالم خيرأ به وجل عز افه أراد *ن صفة فمن نين؛ 
أالله رسول ولأزواج/ ه، اممه رمول بيت ولأهل الصحابة، لحمح المحبة بالعلم؛ 

جدا.صعيف إمحتاد،ت  ٠١١٦٧

ايروا.ونل: •برزا، رامايه: المم—ي، وصاينرجمز؛الخض، ■*مزأابذلي؛ ؛ ب٠ 
([.١٧٩]تتريب)الساسة. س يالوصع٠ متهم عتروك 

.٠٦٤زيح؛ تقدم • يهم صدوق، الأصغرا؛ •الختا»ل اك: برقهاب؛ ا٠ 
. ٣٣• /،ح: نندم صدوق. مان: م رد م٠ 
العاثرْ.من حديث، م رهم حافنل، تقة، الرقة. نزيل الغدادى، ابر'ثمان اكالد؛ س وو ٠ٌ 

ل-قريب)ا-أ؛([.
شهابأّي حديث من ( ٧٨٥)T/ الكامل ني عدي وابن (، ٧٨٣)ملء م حمد بن ■مد احرجه تض!-جه■' 

ورواء. ( ٥٧٨ آ/ ) نعوم ;٠ . الجزري. حمزة تنا مبل-، بن غ—ان حل-بث وس • به • • الجزئي جمرة ءن 
تخريجهني العراني ناله . جابر حديث، من ( ١ ' ٤ )آ/ العلم ني الر عبئ وابن المضاتل، ني 

ودوام• مجهول، محنة بن الخ-ارمحث، لأل حجة  ٠١تقوم لا إمنادْ ؛ ونال، (، ٥ ر٥ رغم المنهاج ُختمر لأحاديث، 
متنهوقال،: مرملا، آخر وجه من بحرء ماص ابن حديث، ومن عمر، ابن حديث، من المدحل ش ال-تهفى 
م،ابنه،زيدانمي، ين الرجمم مد رواية الزارمن ورواه بمافي؛مناد"• ولم اسدْصمفة، وا*مثهور، 

التباس]إ؛هلال، ياُلل مكدوب ■' حزم ابن ونال لايمح. منكر وقال؛ محمر، ابن عن المما، ابن ءن 
وتد. ( ٧٨٣)محميد بن عبد ند جمتخريج انغلر . ( ٦٠٦ا/الأئع.ال) متزان في الل-مي وذكره رص"آه(آ. 
.علن(وتكلم ١  ١.٥٣ ٤ ٠ الغمتة)ا/ اه.نيالللة الألاتي.رحه ذكرءالشح 



—سثت—

عنيرغب ولا مذامهم، عن بقول ولا بفعل يخرج ولا بهم، الافتداء وس 
الأحر؛ونال حلال، ت يمضهم فقال العالم، من باب في احتلموا ؤإذا ؤلريمهم، 

العلماءومحال ، اض رسول ومحنة وجل عز اش بكتاب أشبه المولن نفلرأي حرام، 
وجلعز الله وال بعضهم. نول عن يخرج ولم به فاحد عالمه يصر إذا ذلك عن 

الخمع.علئ وترحم السلامة، 
عثرالرابع لحرء ام 

ومنهاف بحمد الشريعة كتاب من 

ومحثمالبي محمد محبينا رسوله علئ الثه وصلئ 
الكتابمن عشر الخامس الخزء يتلوه 

اضثاء إن 

ءءء



عئمّصس 





١٦١٠٨ارحير وحس سرالله 
أمميتؤيه 

باب— ١ ١ ١ 
أجممنفئغ باتجة الْا؛شرين سشرة اكهادة دم 

وجل،عر الله عن عقل ملم كل علن واجب الله؛ لجمه - المتن بن نجمد قال 
لكنإذ الحنة؛ المى. له شهد لن ينهي أن والناصبة، الراففبمة مذاهب عن وصانه 

..ا/عام وتم-/ ث؛قة وعر- وعمروعثمان أبوكر ومعه حراءذزلإلبهادلل١،، علن 
كمالكنوا وكذا أوشهيد، أوصديق نبي إلا عليك نما اسكن '• له فقال العشرة، مار 
كتابهفي لهم وحل. عز - الله صمن الذي الصحابة جميع و:.-وعن الني ئال 

١ t٦٩٦/ رصي فد أنه وأحثر / لهم، ويغفر القيامة، يوم نورهم لهم يتم وأنه يخزيهم، لا أقه 
أبدأ،فيها حاليين نحتها من نحري جنات لهم أعد وأيه عنه، ورصوا عنهم 

أزواجهوبحب ه، اممه رسول بيت أهل وبحب بحبهم، ا ونفعنعنهم الله فرصي 
-ؤإئ،-أحمعين.

بنحمزة جدثنا قال! احية، بن محمد بن افه عبد أبومحمد أ'خبرنا — ١ ١  ٦٨

رالوكتُسنأّئ..باب: الصحابة، فقاتل مماب قي الخاري صحح في رد و٠ 
،الستفقال: بهم فرجف وعثمان وعمر يم وأبو أحدآ صعد الجي. ٠ أس س • إتيُ 
.٣٦٩٩، ٣٦٨٦ورح: هبآم)'ا/آآآ(، رثهدان«ح: وملص ض علك ص احد، 

الذكورونعؤه والدي حراء الجل ال اكال؛ة الأحادث في الولف ذم كما يغتر؛ *ام وورد؛ي 
حديث،في وورد . ٤([ ٧ ]الفتح)U/ . ٠ القمة تعدد ®فقوي حجر: ابن الخافغل نال • المشوه وبتتة 
مدم.الثلأة رالخالفاء الني.؛ ^ ممكأ، ير الجل -أف ثيفي مال. عن القيري حزن بن ثمائ 
الترمذيقال . ( ٦٢٨)؛،/  ٠٣٧ ٣ -ح؛ ث؛مح - عشان •تانب في باب؛ الناب، في الترمذي رء.اْ 

نلقي..ضان. عن وجه غير من روي وند • ٠١حن حدث ُهلما 

جدا.ضعيف إمتادءت  ٠١١٦٨

.٢٤١زح:تقدم كدنرْ. الأدي: التامم م، سد : ب٠ 
ولاسدلأ.يكرب ولم (، ٢١الثقات)^ا•في جان ابن ذ/ْ ال-عودي: ءرن م، ء،ز؛ :  ٠

([.٢١]الثقات)٨/•

.٠ نيرح: تقدم ّ واحد غير ويقه وند اوعام، له ، مدوق، التجرد؛ اض س ءاءم د٠ 
زِد،سمدين حدبث، من وُدروي ٧، اخرظ شواهد له رماتي ءداادلرخ،، ٌن ءده امأزف ؛ ٠٩٠٦^-؛

__=حرج وند عفان. بن وعثمان و-؛~رينشر، ربريدة، مالك، ن واسم، واينماّر،، دا؛د،هميرْ، 



ى|مميبمة

حوثنانال! الأسدي، القامم ين محمد أيوإبرامم؛ حدثنا قال! السعودي، عون 
بنزر عن بنأبيالجو0 عاصم/ عن عياش، بن بكر وأبو ونرثك فتان ما"أآ/ن 

ممعنيقول! معته ق- ه؛؛ك - طالب أبى بن علي عند لقاعد إر نال؛ حبيس، 
وأبوكر،اض. ورسول ، حراء وهوعلئ ، ابتهء في ااءشرْ يقول؛ اض. رسول 
الرحمنوتمد وقاص، أبى بن ومعد والزير، وؤللحة، وعر، وعثمان، وعمر، 

•همروبنمحل بن زيد بن وّعتد عوف، ابن 
حدثنا/ I قال العكبري، ذرح بن صالح بن محمد جعفر أبو وحلاذنا — ١ ١  ١٦٩  ٦١٧،/ 

يساق،بن هلال عن حصن، عن أبوالأحوص، حدثتا قال: شية، أبي بن أبوبكر 
ولوالخنة في أنهم التسعة علن أشهد I قال زيد بن محمد عن ظالم، بن اض تمد عن 

علئالئه. رمحول كان ت قال ذاك؟ وما ت قلتا ت قال لصدقن،. العامر علئ مهدت 
عد،وسوالزبير، وطلحة، وعر، وعثمان، وعمر، بكر، وأبو حراء 

أونم إلا عليك ليس فإنه حراء، رراست، I اممه رمحول فقال عوفح، بن وعدالرحمن 
أنا،ا.ت قال العاثر؟ فمن •' قلت ت قال . فهدا؛أو صدق 

النهعبيد أبو حدثنا I قال جتاني، الداود أبي بن كر أبو ؤجذينا  ٠١١٧٠

(.٥٥٨)آ/ ٨٧٥ت ح الصحيحة في الألباني الشيخ الطرق ًه-نذه 
حض.إمئادءت - ١ ١ ٦ ٩ 

نام،وتد . '٣([ زتقريب)٨ الثالثأ. من الخاري. تته درق، ص الأزتي، اشمي ^(؛ ١٤ين ب'نله ؛ ب٠ 
.( ٣٨٣محمد)م اين محي الخعد م ين الم 

منصورتابعه وتل . ٧٨إ ح ني تقدم الأخر• ني حفظه تمر ثقة' إ السلمي الرحمن بد هوابن ت حمي، و٠ 
(.٦١٨/٢) ١٤٢٦، ١٤٢٥ا؛يءاْمح: ابن محي 

٣٧٥٧مابّع-دبن3يدح; باب: والت٢ِءدىفيالتاب، (، ١٨٩، ١٨٨ا/ر احمد اخرحه ددؤيجه: 
(٦٠١/٠ I،حن ونال )٤( " • / ١ ٢ )ء-ون  ٤٦٢٣الخلفاءح: ني باب; تتة، الني وايوداود ، معٍح،

١٣٤امم4ىهم(ح: رصي الثرة، )نغل الني. أصحاب ففانل باب؛ القيمة، ني ماجه وابن 
aU/\( ، والحبوىنيمدْ(، ٤٥٠ُتدركه)م ؛ي (، ٦١٨/٢) ١٤٢٧اصرح: وابنأبي

الم■حديثه من ( ٣٨٣اليمان)آ/ني سعد ابن واحرجه به. . حمان. عن س"يرق جمعهم ؛ ٨ ٤ ح؛ 
•نحرم ؛٠ • •زبد محمدبن من ابعد أمح، امن 
.إ،فاد،:حن, ١١٧٠
تقدمتقويه شراعي له لكن . ٢٠٩'.نيح تقدم باحرة. حففله تغٍر صدوق، ءايأ؛ أم م، ّهءل يه؛ ن٠ 

الأتم.بعغها وصاني بعضها 
كمافيتوبع وقد • ٤ م،ح؛ تقدم • بعضهم وثقه وند اوعام، له صدوق، صالح؛ بن •-عالية فيه؛ و٠ 

]تقريّ،=عثرة. اذدية محن بأخرة، تغير محدوق، اممه. محيي أبو وعب؛ م، الرُصن عبد بن أجمد ؛ اوب* 



١ ٦٩٨ام وهب، بن/ وهوعبداض عمي حدثتي ت نال وهب، بن الرحمنن عبد بن أحمال 
عنصالح، أبي بن سهل عن معيد، بن بممن عن صالح، بن معاؤية حدثنا نال: 
وعثمانوعمر، أبوبكر، ومعه حراء علن كان افه. رسول أل هريرة أبى عن أبته، 

العوام،بن والزبير عوف، بن الرحمن وعبد طالب، أبي بن وعلي عفان، ابن 
نفلعمروبن بن زيد بن وسمد وناص، أبى بن وسعل اض، مد بن وطلحة 
أرأوصديق نم إلا عيك يس فإله حراء، ررامكن ه; اا،وا< رسول فقال الخل، فتحرك 
همكنالجل•شهءد'ا، 

تقال الغوي، العزيز عيد بن محمد بن افه عبد القاسم أبو حذقتا — ١١٧١
عنالخزان، الضر عن زكريا، بن إّماعز حدتنا نال: الزهراني، أبوالربيع حيلنا 

فقالالجل، فتزلزل حراء علئ افه. رسول ءكان مال؛ ■ماس ابن عن عكرمة، 
١٦٩٩،/رّولاش.، وعليه ./ غهءاو(اأو أوصدق نص إلا عيك فا )رابت، رمولالن4ه: 

وسعد،عوف، وابن والزبير، وطلحة، وعر، وعثمان، وعمر، وأبوبكر، 
•نفط® بن عمرو بن زيد بن وّعيد 

نكتفىجماعة، طرق هندم من ين، حد ولكل -؛ الله رجمه - ايئسن ين نجمد قال 
ذكرا.مما مها 

حدثنات نال الاقد، محمد عمروبن حدثنا ت قال الفريايى، و؛حذمتا — ١ ١  ٧٢
أيضا.توع وتد ([. ؛؛)٢٨

من٦٩٨٣(،واينمانح:١٨٨٠/٤)٢٤١٧سةح:
وأحمدح ملم وأخرجه به. . معتد. بن يمن عن بلال بن فان حديث 

،صحح( حديث ت وتال  ٦٢٤/٥)٣٦٩٦ت عثمازح مناقب في ت باب المناتب، ني والترمذي (، ٤١٩/ آ) 
•به • • ّءتل ص سد بن العزيز ب- طاّيت، س جمتعهم : ( ١٦٢ )آ/ ١ ٤ ١ ال-نتح: ني رعاصم وابن 
.حدا صعيف إمثادءث  ٠١١٧١

([.٥٦٢]تتريب)اد0. المن ،تروك، الخزان: صم ابو مس0■' ب• الدررن : ب٠ 
ب.. الربح. أبي )آ/آأأ(سءالث  ١٤٤١اخر-بماينابيَفىاتح: تم؛ح•: 

-إماء،:١٩٧٢

واكديلا>ح ني حام ر ابن لذكر• ب0تيس)ْ/لأ؛ْ(، ابن ذكر. الخدي: اخادث م ،ن؛ل• : ب٠ 
.ممات إصناد0 رجال وفية . تعديلا ولا جرحا ب يذكرا ولم )آ/يْآ(، 

يعغورأيو : رم ، ٢(  ٥٧يزيدره/ ترجمت ني حام ا;ي ابن عله كمانص - المدى *وونيان بمغرد؛ ام ر٠ 
■)اا/'آآا([ وتهذيب (، ٥٨١)]تتريب الرابعة. من ممة . واني اصمه ؤئتال مشهوربكب، المجتر، 

.١ ١  ٦٧نمرح; تميع • حانغل■ ممأ، مجمد؛ بن صرو ر٠ 
=ام ثتانيئان حرب، ن ئمب حديث، من ( ٦١٩)آ/ ١٤٣٢ت انآح ني  ٢١٠ابي ابن ٌمبم-ا"م"بم 



عناليعفور، أ،ي عن معاوية، أبو تمسان حدثنا قال; القاسم، بن هاشم الضر أبو 
فيحلالكوفة شتل عمروين بن زيد بن معيد لدم ئال: العبدي، الحارث بن يزيد 
بكرأبا سمعت أر أشهد فقال؛ جنبه إلئ له فاومع أمتر، وهر شعبة بن اينيرة علن 

فقال:الحة، أهل من رجلا رأيت قد لخي/ لرّولافه: المديق.محيقول  ١٧٠٠،/
قال:الحنة. أهل من أئك عرفت ند أسأل عنك ت لإر فقال; ، الحةا< أهل من ر)أنا 

وعليالحة، أهل س وعقمان الحة، أهل من وصر الحة، أهل س وألت الحنة، أهل س ارفانا 
وعدالرحسالحة، أهل من ومعد الجة، أهل س والزير الحة، أهل س وهللخة الحة، أهل من 

iii'crU  / أنا قال: سميته لما عليك عزمت قال: العاشر. لميت شئت ولو الحارا أهل من-
؛عنيبينزبم•

عثمانبن محمد حدثنا تال: االه1نز، زكريا بن قاسم أبوبكر — ١ ١  ٧٣
يزيدعن يعفور، أي عن سان، عن ُوستى، بن اض مد حدثنا تال: كرامة، ابن 
■شعبة بن المغيرة علئ فيحل الكوفة، زيد بن سعيد ئدم قال: العبدى، الحارث بن 

•اتحريابى حديث مثل فذكر 
العزيزعبد حدثنا قال: سعيد، بن نتيبة حدثنا قال: الفريايى، ء ١ ١  ٧٤

الدراوردي.محمد ابن 

UO  قال:البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد أبوالقاسم وحاوءثنا س ١ ١
الدراوردي.محمد بن العزيز عبد حدثنا قال: الخمانى، الحميد عبد بن يحين حدثنا 

/،١١/ ١٧٠١vينإسحاق حدثتا قال: المهلرز، زكريا بن قاسم بكر أبو ؤحنائنا س ٦
أحمدالإمام نحرم وروئ عساكر. ابن إلن  ٣٦٧٤٢العماوح كز صاحب وعزاه • به • عاوة. م= 

وبنمةبطي-ء!!مح-لد، ن صعيد ث  ١٤٣٣ت ■ءاصمح آبي وابن ، ( ١  ٨٨/ )١ 
وتخريجه.١ ١ ٦ ٩ ت وانظرح الحنة. أهل من أنهم لحديث وذكره لذلك صعيد ؤانكار النيرة عند 

١-إ-طدءووأريجه:ىمه. ١٧٣

•٧ ٠ ٨ ■ هماح تقدم ثقة. كراءةت بن محان بن مصي و٠ 
.١  ١٧٦اننلرح: -إ-طدءوتخريص: ١  ١١٧٥،  ١٧٤

ا'بالإطدء:ِن.
-٢ ١ ٩ ت ح قي تقدم فيخهلئ. غيره كتب من يحدث لكن صدوق، الدراوردي• مجمد بن اتحويز عثد يه؛ ف٠ 

تقويه.شواهد له الحديث لكن 
.([ ٣٣)٩ ]تقريب • السادسة من ثقة، المدني، عوف: بن الرحمن عد بن حميد بن الرجمن همد و٠ 

ًًت ح عرف، ين الرحمن عبد مناقب ت باب المناقب، ني والترمذي ١،،  ٩٣)١/ أحمد أحرجه تخريجه؛ 



الرحمحنعجي عن الدراوردي، محمد بن العزيز شد أخريا ت قال الروزى، إبراهيم 
قالقال: عوف، بن الرحمنن جلِْعبد عن أيه، عن الرحمنن، همد بن حميد ابن 

ابنة،في وعلي ابنة، في وعشمان ابنة، في وعمر ابنة، في بكر ررأبو اض.: رّول 
زيدبن ومعد ابنة، في ومعد ابنة، في الرحمن وهمد ابنة، في والزير ابنة، في وٍللحة 

•ابنة" فص ابراح م، متيم يأبي ب؛ة، ام 

١٧٠٢٨ّااا-؛اب 
بمتهموسا ظمح، وعلي وعثمان وعمر بكر أبي خلافة ذم 

بكرأبي خلاقة أيا - ؤإياكم الله رحمنا - اعلموا -؛ الله رحمه - الحسن ين هحمد قال 
س،الله رمول منة وفي وجل، عز الله كتاب في يانها - أأق؛ا - وعلي وعثمان وعمر 
ولاباحان. لهم ااتا؛عين قول من ويان الله رسول أصحاب نول من ويان 
•هندا في يثلث، أن وجل عر الله عن عقل للم ينغي 

الصالحاتوصلوا محكم الذيزامحوا الك وعد ؤ ; قال وجل عز اطه قاف المرآزت دلتل فأما 
لهزاذض الذكب دبمهم لهم وليمكين فنلهم من الذين اسءمح، كما الأزض ش بسهم° 

ْْ[.لأيشركونمحباه]ادور:يمدوض أمنا ■ملهمً بمد ٌنْ وئذلهم 
به،وعدهم ما لهم اتكريم الله أنجز والله فقد الله رحمه - الحسن بن نحمد قال 
وغنمواالفتوح، وفحوا البلاد، في ومكنهم ه الرسول بعد من الخلفاء جعلهم 

عنارتد من وقتلوا كثر، حلن( حلاقتهم في وأملم الكمار، ذراري وسوا الأموال، 
١٧•،/٣ فكان/ الصديق.ؤ؛قق. يكر أبو فعل كيلك، بعضهم، وراجع أحلوهم، حتئ الإسلام 

أبيبن وهوعلي الراح الخليفة وكدللئ، الساعة، تقوم أن إلئ حق ، سيففيهم سيفه 
الكربمالله فاعر الماعة، تقوم أن إلئ حق سيف الخوارج في سيفه كان .، ءلاو_أا-ه،؛ك 

للملم؛نوسنوا المشركون، كره ولو الله أمر وُلهر الأعداء، وأذلوا بخلافتهم، دينه 
والخمّاعة.السنه أهل من هؤ ممحمد أمة حمح علئ بركة وكانوا الشريفة، المن 

سمعن،قال الله رسول مولئ سفينة روئ فائه •' الخم، عنا جاء ما وأما 
عشر،وعمر سنتان، أبوبكر أمالئ، قال ثم ، منةا؛ ثلا؛ون لاالخلأ٠ة ت يقول الني 

الني.٠عن أبوبكرة روئ وكذا • ولوها وكدا ت وعلي عثرة، ثنتا عثمان 
dlyrA• بهندا/ 



الخلفاءوث بمض، *علهكم ت الني. ونول ، من؛ريش* ءالألمأ ت ومال. 
ذلك:ني والآثار انثن وسدكر ايواجذا. علها عضوا اللهدين الوافدين 

•٤/i١v نال؛/البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد أبوالقاسم حاولتا — ١١٢٧
عنجهمان، بن معيد عن ملمة، بن حماد أحبرنى نال؛ الحعد، بن على حدثتا 
حلافةأمك؛ نال؛ ثم . مثة،اللألرن ر>الخلأمح يقول! ه الني ممعن نال؛ سبنة 

•الجعد بن علي نال • ُت وعلي عثرة ثنتا وعتمأن عثر، وعمر سنان، بكر أبي 
نعم.I قال أمك؟ القاتل صفينة سالمة؛ بن لحماد قك 

سنيةأبي بن عثمان حدثنا نال؛ القطي، أيوب بن عمر ؤبمدثم — ١١٧٨/ ١٧٠٠،/
حوشب،بن العوام أحبرنا نالا؛ بشير، بن وهشيم هارون، بن يزيد حدثنا قال؛ 
■اش رسول قال • يقول سفينة ممعت قال؛ جهمان بن معيد حدثنا I قال 

.ؤئ، وعتا- فوجدناأبابكروعمروعثمان فحسبنا م؛ةا. أمرثلاثون في ٠الخلافة 

=٣٧٤٧ (U/a ،)■،٠٧ • ٢ حازح: وابن (، ١ • )-_1 ٩ ١ المحاياح: نماتل ني واو_اتي ؛
تاكرمدي تال . يه . . الدراوردي محمد بن العزيز عباد ثنا ا معيد ين تسة حديث من جميعهم ( ٤  ٦٣/ ١ )٥ 

،هءن ءنّعيدبنزيد، عنف، جميد، بن اا-رجم-ن ب عن الحديث منيا وتدروي 
٠الأول الخديث من أصح وهنذا 

ببالإضاد#:حن.
([.٢٣٤)]تقريب الرابعة. من أفراد، له صدوق، انمرى، أبوحنص الأملمي: ينجهنان مد ته: ف٠ 

٠ثقات رحاله وبقية 
■الك؟ترح في دااطحماز، ، ٣ ٤ ٤ ٦ ت ح نيم مفي الحعد بن وعلي (، ٢٢١ره/.آآ، احمد أحرجه 

٣٩٢/١٥ر٦٩٤٣^ه(،وا؛نحيانفىسمحهح:
بنحماد عن طرق من جميعهم ؛ ٧( ٤ / ١ ٤ ر  ٠٣٨٦ او1نةح: شرح في والبموي ، يان( ابن ترتيب 
١٣٦الكبيرح: في واليراتي (، ٥٦٤/٢ر ١١٨٥: التةح ني عاصم آبي ابن وأخرجه به. . ملمة. 

رمرنآا/ها،آ(، ٤٦٢٢فيالخالةاءح: باب: وأبوداودفىاض (, UMMir(،ح: ٨٩/١)
الئة،في داود ابر وأحرجه به. . حرثب. بن العوام حديث من جميعهم التالي: الحديث في والصنف 

فيجان وابن (، ٩٧/٧)٦٤٤٤والطراتيفياعيرح: رءونأا/با،م(،  ٤٦٢٢فيالخلفاءح: باب: 
يه.. معيد. ين الوارث عبد حديث من ( ١٤٥رy/ الثيرك في والحاكم (، ٣٥/١٥)٦٦٥١مح: صحيحه 
ماباب: ا المش في والترمذي (، ١١٥ رص ١ ١ ٠ ٧ • ح نيم مفي واليالي ، ٢( ٢ ١ ه/ ر أحمد وأحرجه 

>_زمن جميعهم (: ٩٧/١رم٦٤٤٢والطراتيفيالكيرح: ه(، ٠٣/٤)٢٢٢٦الخلأنةح: في جاء 
عنواحد غير رواه ند حض، ح،ديث )>ندا الترمذي: نال i به . جهمان. بن صعيد عن نياتة، ين حشرج 

اتلممن أحمد)الند الإمام وصححه جهمان(. ين سعيد حديث من إي نعرفه ولا جهمان، بن سعيد 
منوآخر ، ١١٨٠: فيح ذكره سناني بكرة أبي حديثآ من شاعد وللحدث (، ٦٤ورقة للحلال أحمد الإمام 

معيد،حديث وحن تخريجه• في وأفاض ( ١٩٨)ا/ ٤٦٠افحيحاح: في الألماني ذكره جابر. حديث 
واشأعالم.وصححهبهنذينالشاهدين. 

السابق.الحديث في تقدم ووأيريأ؛أه؛ حن. امغادء؛ - ١ ١  ٧٨



إثكاببن محمد حدثنا ت نال الحوزي مومحئ ين إبراهيم و\خبرذا ء ١ ١  ٧٩
بنسعيد عن العوام، عن هشيم، حدثنا ت نال عون، بن عمرو حدثنا I نال 

أمحيفي راالخلأفة ه; اف رمول قال قال: اض. رسول مولن سبة عن جهمان، 
فوجدوه.ذلك فعدوا I محال منهء. ثلالون 

ا'ا/عجماعة./ طرق ّمتنة ولحييك الله رحنن - الحسن ين نضُ مال 
i١٧٠٦/ الحسن بن إبراهيم حدثنا ت قال داود، أبي بن الله عبد أبوبكر وجإك — ١١٨٠/

حدثناقال! عنه. أل يأبي وكان عنه إلا نكتبه ولم داود أبي ابن محال - مى المف
عبدالوحمنعن نيد، بن علي عن سالمة، بن حماد حدثتا تال: محمد، بن الحجاج 

لأيي:قال عليه لحالنا فلما .محك.[ ] معاوية علئ زياد مع وفدنا قال: بكرة، أبي ابن 
اممهرسول سمعت إني I قال الله رسول من سمعته حدثنا؛حديث بكرة، أبا يا 

.ملكا((ثكون ثم ثلاثون، ءرالخلأفة ت يقول 
٧١ • ٧ t/ الواسطى، الحميد/ عبد ين محمد بن ، تاالهtرع—تد بكر أبو حذثنا — ١ ١ ٨ ١ 

الأصل.سن ّانط )ا(لفظالحلأاة; 

.أّطد،: ١١٧٩

أبىوابن ، ( ١٣٦ / تارخه)أ م الخاري ذهمْ لص. الالعجناء آل مولن الوامطي: ءون رن ص : ب٠ 
اكغاتنى حبان ابن وذتمرْ تعديلا. ولا جرحا ب تدتمرا ولم ( ٢٠٢وال—*يدل)ا"/ ا'بممح ي زم 

(A،>/A.)؛

.١  ١٧٧فيح: تقدم جبمان: ين ّعد ب: و• 
آ•،.تندم صدوق. الجن: آبن ومو إيكاب: ين سمد ب: و٠ 
محا،عتعن -وئد ١١٥مرح; تقدم الخفير. والإرسال اكدلت-رّا كبر ثت ثمة بثتر؛ ابن، لهو (؛ ٠٢٠• ب و٠ 

أيضابالإحمار.ب وصرح ال—ابق، قيرالحديث هارون ين، يتز.دا- *قرونا رد وص 
. ١١٧٧تقدمزح: تخريجه: 

.صعيف إ'اطدْت ء ١ ١ ٨ ٠ 

ثقات,رجال بقية .  ٩٨: زيح تقدم ضعيف،. جدحمان; وموا؛زر ذ؛؛د؛  ijiءاي ن ب ٠ 
.([ TTUلتقرب_،)الثانية. ص ثقة، ، ^، ١١الثقفير، الخارث ين نفح اض م ارض ب ٠ 
]تقربعشرة. الحادية ُن ثقة، اكص، الممير ا؛رإّحاق، ا-كعس: الهط»( س م،'"دن، ض'*؛؛►( ؛٠ 

٩٧(.])

،٤ ٤ )ه/ وأحمل (، ٣٨٨ا/ ٢ )عون  ٤٦١١: الخلأنةح همر؛اب،: النة، أبوداودم أخرجم تغربم؛دهت 
واوِه_فىش(إ or^.oT)٦إ^ ١١٣٥، ١١٣٣، ١١٣٢، ١١٣١النةح: ني عاصم وابنا؛ي، (، ٥٠

وتخرسننية. مرحديئ، ١ ١  ٧٧ت محر٢ وتميم • يه • • سلمة ح-ماد؛>، مر مرطرق ٣( ٤ ٢ الا-لأذل،)آ/ 
هناك.

٠صعق إم٠اد٠ت ء ١ ١ ٨ ١ 



قال؛صالح، بن الله عبد حديتا قال؛ الكلوذاني، الله رزق بن محمد حدثنا ت نال 
أبيبن سعيد حدثني نال! يريد، بن حالي حدثني I قال محعد بن الليث حدثني 
بنعمرو بن الله عبد سمعت I قال مانع، بن ثني عن منف، بن ربيعة عن هلال، 

أبوبكرخلسفة؛ عشر اثنا منكم )ريكوس ت يقول اممه رسول محمعت يقول! العاص 
،قهدأ(( وكون حميدأ يعيش العرب دارة رحا وصاحب قليلا، إلا بمدي يلث لا المديق 

بنعثمان إلئ التفت ثم . الخءلاباابن راحمر قال: الله؟ رسول هويا من رحل! فقال 
بغمفوالدي رجل، عز الله كاكه فميمأ تخلع أن الناس يسألك رروألت فقال; عمان 

ماقومه: من رحل فقال ا-باط«. مم' في الخمل يلج حى ا-بمة تدخل لم حنمه كن بالخق 
فيهمقال بما لاحبرتاك تركتني لو أما ت فقال ت قال لتذكرنا، نا حلإنما إ ولهندا لنا 

إواحدأواحدأ؟ 
/tقال!الموفى، الخيار عبد بن الخن بن أحمد افه عبد أبو واخيرة — ١١٨٢/ ١٧٠٨

سعد،بن الليث حدثنا قال! صالح، بن الله عبد حدثنا I قال ممن، بن يحين حدثنا 
شمىعند كنا ت قال ، سيف، بن ربيعة عن هلال، أبى بن سعيد عن يزيد، بن حالي عن 

يقول!اطه رسول سمحت؛ ت عمرويقول بن عبد١٥^ سمعت، ت فقال لأصبحي، ا ث
انمرب،دارة رحا رصاحج، قليلا إلا خلفي يلث لا أبوبكر خليفة، عشر اثنا خلفي رايكون 
ثمال; ق. الخهلابا( ررعموبن قال: هو؟ ومن : قالواشهيدأرا، ومموت ■حمتدأ يمش 

فلاخائه على الناس فارادك قميمأ الله كساك إن عثمان، رريا فقال; عنمان إلئ التت 
الخاط((.نإ في الخمل يلج حتى الخة خلعته كن بيده نفسي الأي فو تخلعه 

وعثمانعمر كر أبي بعد الخلافة ولي وقد الله رحمه - الحسن بن نحمد قال 
>الأرئرائحةابمتؤرا(فى)ن(:

([.٢٠٧]تقريب)الرابعة. ْن ماك؛ر، له ون، صد• العازتم، ّءم،؛ م، دمحمأ  '■ته ن٠ 
.٤٢٣في،ح;تقدم • بالاحتلاط أحمد الإمام وصفه صدوق،. ت هلال، أبي بن ّبب فيه• و٠ 
.٤ في،ح; تقدم • الغلط- كثير ، صدوق، إ الليث، كاتب، صالح؛ بن الله عد فيه؛ و٠ 

١١٧١<،ح:٥٤٨/٢)١١٥٢ازح:ني عاصم أبي ابن اخرحه تخريجه:  ،١١٦٩(o0٥٨ه.٧/٢،)
والنطرالأول،به. . •ا،(س>.زباثينصااح. )ا/  ١٤٢)ا/؛ْ(،ح:  ١٢والطرانيفىاعٍرح: 

الإُارة.ني وملم ؛اب)اْ(رأا/ااآ(، الأحكام،ني البخارتم، رواء ممرة بن جابر حديث، من شاهد له 
منناهد ل القبس خلع ومألة (، ١ • ٦ رم/ واحمد (، ١ ٤  ٠٢رم  ١١٨٢ ك.شح: نح انس باب،: 

٣٧٠٥ح: عثمان ْنائب، ني والترمدى (، ١٤٩، ١١٤، ٠٨٦  ٧٥)آ/ احمل. الإمام عند عانثة حايث، 
ljL lالقيمة ذ ماحه اف• ٠ ا و،آ غ حس• تال ٠  ٦٢٨)ه/  ١٢)اا(حت باب القيمة، محي ماجه وابن ا غريب( حن ت وتال  ٦٢٨)ه/ 

.الحديثفي وتخرح' تندم صعيف. -إ-طدء: ١  ١٨٢



يجبفيما قصر من ومنهم اف، علئ فاجره عدل من فنهم كثتر، حلق - تيفء - وعلي 
الحاكمض،أحكم وص وحل عز اض إلن الخمح ورد وند . وأسرف علب زوجل عض 

وبالحهادحلفهم وبالصلاة غيرمعمية، في لهم واإهلاعة بالمع نحن أمرتا وفد 
نخرجولا والخاتر، منهم والعدل والفاجر منهم اتت ْع معهم، والحج معهم، 
٧٠٩٨حمح،بمرجاشموجل• والصبر/ عليهم، 

مات الحسن فقال هنولأء؟ أمراسا فى تقول ما معيد، أيا يا للحسن: رجل نال 
لإقامةوهم قيئنا، م لفوهم لثرويا، وهم لحجنا، هم فتهم، أقول أن عن 

.د يفمما أكثر بهم اض يصلح وما لكفر فرقتهم ؤإن ، لغيظ إن واض ، حدودنا 
رأئالمكين  ١١ت فقال بالخريتة. حرج حارحيآ إل معيد، أبا يا للحس: ونيل 

ا.أنكرمنهءر فوفرفيمام ، متكرأفأنكره 

٠٨-^ ١١٣/،
هاس رسول مد ه الصديق يكر أبي خلافة بيان ذكر 

منيختنلف لم أئه - ؤإياكم اض رحمنا - اعلموا -؛ الله رحمه - الء"-ين بن محمد قال 
إلااف. رسول يعد حلينة يكن لم أثه الإيمان طعم الكرم النه وأذاقه الإسلام شمله 

اللهحمثه لدلائل وذلك غيرهلمدا، يقول أن لملم يجوز لا أبويكرالمديق-ه-، 
وفاته؛بعد بها وأمر حياته، في الني. بها وخصه بها، الكرم 

وصبالرسول.، صدق من وأول الرجال، من أسلم من أول ائه ت منها 
الكينة،عليه والمزل الغار، في وصاحنه مجاله، عليه وأنفق المحبة، وأحن 
وصالعاتبة من أحرجه فإنه بكر أيا إلا ه الني في كلهم الخلق وجل عز اف وعاتب 

فىنما إذ افنين فاني الدين"فمروا أحرجه إذ الله نمره فند نصروه إلأ ؤ ت وحل عز قوله 
الهجرة.فى ورفيقه شدة، فىكل يمكة معه والصائر ■٤ا. تالمية؛ ه • • الناي• 

فيصليبكر أبو سقيم أن فأمن الصلاة، إلن الخروج ككنه فلم الني. ومرض 
١٧١  Itعمرو بني بتن بملح الني. وخرج خلفه، ه وصش / • غتره تتقدم ولا بالناس، 

ررإزأنست ه وقال بالناس*. فليمل بكر أبا كدم أبملا'ت "إن لبلال: وقال عوف ابن 

. ٤٨ت ح في متدأ تقدم ( ١ ) 



وقدالغار، في وهما بكر لأيي ه الجي وقال • بكر؛ا أم صعبه في علي الناس 
أبارريا ه؛ الّكا لّ فقال عليه؛ ؤإشماقه النمٍا. حزنه'ًل؛!، بكرإثما أبا أف ه علم 
.ئاكهْا؟ا(( الاه ، ^^rjفثك U بكر 

فيينك لا ، بعدم الخليفة أقه علئ دلت، الكرممة، الشريفة الخصال هندم فكل 
الني.أتت امرأة أف مهلعم بن جبير رواْ فإثه وفاته، يعل كان ما وأما • مزمن هندا 

لمإن أرأت اش؛ رمسول يا فنالت، إليه، ترثح أن/ فأمرها شيء في فكلمته ن آم ٤ ٠ 
المهاجرونبايعه ثم . بكرا؛أبا فانجر تحييني لم ارإن ت لها فقال يالوُت،. تعرض - أحدك؟ 

ء_ليبنأبيءلالمح-بايعهلا،ت وممن وفضله، كر أبي بحق منهم معرفة والأنصار 
هاشم.بني من بايعه من أول فهورآ، ه. 

افرمحي/ - ءلال-v أبي بن نمر قيل قال: ملمة بن نقيق عن النعي وروئ  ١٧١٢؛/
وجلعز الله يرد إن ولكن ؤ، أمتخلمفما I فقال . علينااستخلف، I فتل ما وقتا - عنه 

•حترهم علئ ه ليهم بعد جمعهم كما ■مرهم، علكت، يجمعهم الأمة بهنذْ 
طالب،.هأبي بن علمي له وبايع بالخلافة بويع يعدما قام -نمحقمحت. بكر أبا أف وروى 

نال!كاره؟ من هل بيعتكم. أقلمتكم ند الناص ررأيها يقول! ثلاثا قام أصحابه و- 
هدملن،، ستقيالك، ولا نقيلملمثج لا وافه لا ت فتقول الناس أوائل في - قءفة - علي فيقوم 
.« ! يوحرك؟ الذي ذا فمن اطه. رسول 

بنومس الكواء بن الله همد عليه لحل وقد ؤلويل، حدث ض-صمح، وقال 
افهرسول من عهد معلن، هل I فقالا الحمل، قتال ص رجوعه بعد مالأه وقد عباد، 
عديكان ول ٠ واممه فلا س افه رسول من عهد عندي يكون أن أما ت فقال ه؟ 
لمولو مبره علمن الخطاب ابن ولا مرة بن تيم أخا تركت، ما ه اطه رسول من عهد 
قتلا،يقتل ولم فجأة بمت، لم رحمة، ني بيكم. ولكن ، ه—دْ يدي إلا أجد 

بكرأبا ررمروا فيقول: بالصلاة، فيؤذنه بلال يائه ويالي أياما أو وأياما، ^١^؛، مرض 
فإذاأمرنا في نفلرنا اطه. رسول يبض فلما مكاني، يرئ وهر • ئيمل؛الئاساا 

فولينالديننا، افه رسول رضي ص لدنيانا فرضينا الدين وقوام الإسلام عضد الصلاة 

الهوا.)آ(فى)ن(: رربا؛عه«. )ا(في)ن(:



الواحد والأمر جا^، اللكمة أظهرنا، ين -آ ه ل- أبوبكر ٧^١٢ الأمرأيابكر، 
البراءة،منه يقطع ولا بالشرك، أحد علن منا أحد ينهي ولا اثنان، منا عليه يختلف 

ب؛نالحدود هنده بيدي وأضرب أعزاني، وأغزوإذا أعهأاني إذا آخذ وافه فكنت؛ 
١٧١٢،/• ت-ه؛؛فة-[ عمر ولاها الوفاة بكر أبا حضرت فلما/ يديه، 

- ٠٥٤- الخهلاب بن عمر - مهة علي. ذكر نم الله"• رحنه - النش ين محمد قال 
ماوسنذكر له، والطاعة والمع بذلك، ورضاء له وبيعته شرفه ومن فضله محن فذكر 

عليقال ت نال الحسن عن وروى . - ه - علي وصدق • اء ثإن الحمح ناله؛ي 
وماعكاني، رأئ وقد باكاس، فملئ -[ نجك ]. بكر أبا س افه رسول قدم ت فة حم. 

ا/ع• ٢ رسول رضيه فرضينالدنيانامن لقدمني، يقدمني ولوأرادأن غاتباولامريضا/ كن 
اف.ليبنا.

وجهه-يقول:اممه طالب.^؛٢ أبي بن علي ممعت قال: خير عبد وروئ 
فأتنفال: الأنساء. من نئ عليه نفى ما خر علن ليه. وتمالن تارك اض مص 
مصثم ومحنته، اض. رمول يعمل فعمل - ؛؛؛فة - أبوبكر امتحلم ثم ت قال عليه• 

الأمةهنيء خير وكان أحدأ، ، ١ ءليهل وجل عز اممه نبقى ما خر علن " "٤؛^ أبوبكر 
ماخير علن نبقى نم وسننهما، بعملهما فعمل - نمحك - عمر استنلما ثم بتها، بعد 

ا،آ/نبكر. بعدتيهاوبعدأبي الأمة هندم خر/ أحدوكان عليه مص 
سقيحني: عمر. وثلث أبوبكر وش مبقرسولاض.، ونالءلي-ةءهت-أ 

\UM Itبكر. أبي بعد بالفضل/ عمر وثالث بالفضل يعدء أبويكر وش بالفضل، الله رمول 
بكرأبي نضل في - قءكن - علي عن يروئ ما مع كله هندا الن-ثمت ين محني قال 
اللهيقر  ١٠- علي.jfd قول من فضلهما وستذكر تلنا. ما علن يدل ما - ;!؛؛،؛ وعمر- 

قدوناصبي رافضي كل نص ويذل، المنافمن، أعن به وبخن أ-مح، به الكرم 
فيينز عليهم فامتحوذ الشيهلان، طرق بهما وسلك الحق طريق عن بهم حطي 
•متنكبون الرشاد طريق وعن يترددون، غتهم 

٠٠٠

اثطتس)ن(.تا('



^^|ب|يشربمة

مالآثراضسضطشا
مروانأبو حدثنا ت قال كرى، الالمقر بن اض عبد أبوالعباس ء ١ ١  ٨٣
بنمحمد عن أبيه، عن معد، بن ابراهيم حدثنا I قال العثماني، عثمان بن محمد 

ترجعأن فأمرها شيء في فكلمته امرأة الني أتت • مال أبيه عن مطعم، بن جبير 
ملارإن I فقال . الموت تعني كأنها - أحدك؟ لم إن أرأيت اض، رسول يا • فقالت إليه 

كر«.نحديم 
محمدحدثنا ت تال الحميد، عبد بن محمد بن اض عبد بكر أبو ؤحادض — ١١٨٤

سحي،بن إبراهيم حدثنا ت قال هارون، بن يزيد حدثنا ت قال الكلموذاني، النه رزق ابن 
ألحدثه مطعم بن حبير/ أ؛ا0 أل مهلعم بن حبير بن محمد أخرني •' مال ، أبيه عن  ١٧١٦،/

اللهرسول يا حشت إن ت قالت يامر فآمرها شيء فى فكلمته الله. رسول أتت امرأة 
•بكر" أيا فأتي تحديم لم ررإن لها•' فقال - بالموت تعرض - احدك؟ فلم 

الهنبن عمار حدثنا ت قال المهرز، زكريا بن قاسم أبوبكر ؤحدشا — ١ ١ ٨ ٥ 

صحح.إمثادءت - ١ ١  ٨٣
التالي.الحديث ني هارون بن يزيد تامه رئي . ٦٤٨تقاّمفيح■ يخطئ• صدوق، عثمازت بن محمد ؛ ب٠ 

■١^^؛^ ني ى الممات من يغتر، 
٣٦٥٩■ ح ٠ • • خيلا متخذا كتت الو ت الني محول باب؛ الصمحابة، فقاتل في البخاري رواء تخريجه• 

•آميرما/آأأم(،و.دإفيففاتلاديك•مآأ7)ما/هامأ(،ح: (،رفيالآحكامح: ٢٢/٧)
ش٣٨(،Jالرطى٢/٤(،وأئ)رص٩٤٤٧٢١بمليفيتْح:
اْاا)أ/لإ،ْ(:صساس>قصإبمينَفياتح: 

٠يه . صعد. 

أننا.الذكور الحديث قي تقدم ت وتخريجه صحيح. إمساده؛  ٠١١٨٤
للأنتطاع.١-إّناد،:ضعتف؛  ١٨٥

■بكر أبي *ن بمع لم •نكأ؛ اض ابن إن ف٠ 
العاثرة.من فيه، الرأي حن ممن اين وكان صعيف، حافظ، ت الراوي مان بن حمجد بن محد ر• 

لم.ب)هي،([.
،٤( • زتتريب)٧ العاثرة. من ثمة، الرازي، الخن ابر ومر؛ الهلالي، الخسن بن بمار مغرونا ورد وتد 

/U(٣٩٩وتهذيب ]) . ثقات,رحاله وبقية
زتقريبازسعة. كبار محن ثقة، يكننه، مشهور الروزي، ئتلة ابر مولاهم، الأنماري؛ واضح بن *ص ،٠ 
•التالي الحا-ث ش زكريا بن يحين تابعه وتل- ■ ٥([  ٩٨)

تح التنة في والحلال ، ١(  ٨٣الطبقات)٣/ ني سعد وابن (، ١٠/نيه)) مفي أحمد أحرحه تخريجه؛ 
Tyi ،به.. عننافع.)\/؛يأا(ُنحدثوكح



حدثناI تمال - واصح بن يعحيئ وهو - يميلة أبو حدئنا ت قالا الرازي حميد بن ومحمد 
تنال اض. خليفة يا I بكر لأبي رجل قال قال• ابنأضلجكة، عن ■محمر، بن نافر 

•ه اش رسول حليفة ولكنى اض، حليفة لت 
٠٧١٧!/محال; الغوي،/ الزيز عبد بن محمد بن افه عبد أبوالقامم رأخبمة - ١ ١  ٨٦
عمر،بن نافر حدش قال؛ زائدة، أبي بن زكريا بن بممن حدثنا قال؛ جدي حدثني 

محمدخليفة أنا I هال، اض، حليفة يا ت - يكر-زجأج؛ لأيي نيل ت نال ملبكة، أبى ابن عن 
وحل.عز اض حليفة يا وكرْلا،أنيةاوت ت يعني - بدلك راض وأنا ه، 

حرب،ين زهير أبوحيثمة حدتتا I قال أيضا، القامم أبو وأخبسرئا — ١ ١  ٨٧
عنأييه، عن محمد، ين جعفر ■محدثتا I قال الهناتفي، سليم ين يحين حدثنا ت قال 

يناأرحمه حليفة فخير - قننقن - أبوبكر ®ول؛ثا • قال - ر؛قأا الطيار- جعفر بن اغ عبد 
.عليناا؛وأحناه 

١ ٨٧١ t/ الفبعي، منصور بن أيوب حدثنا قال: داود، أبي ين أبوبكر حشا - ١١٨٨/
ااغكرْ«.)١(في)ن(; 

.إ،فاد،:ىض. ١١٨٦

• ١٢٠٢كاجا،سرحابمفىح: ■ ٢١١صأو_آ■' الحافظ• الممة' '؛دابوي؛ماى-ينص: ر٠ 
ومحد0لأمه.

• ٤١٦تةدآفيح؛ ض• ثتة، بمم،مزم،ا؛ ر٠ 
.آتنا الدهور الحديث في مدم تخريجه؛ 

.إ-ااد،:حن.١١٨٧
٨٤مدمفيح: صدوق. المادق: جسرس*عصد : ب٠ 
منص الحمدى، لكنرواْ. ٢٥٨نندم . س-الحتل.صدرق، بممسّدماكلاض: رب: ٠

ودواةادمدىسسعآ.\0اا-)لأا\\س ءمماللألكا5يح: 
واخرج،ّ ;، ٠ ّ محيثنايمن زمرين طريق س  ٢٢"٢ رص٦ المحاة مجم ني الغرى أحرجه لخربجهت 

مأه . الم. صبن ثنايحنن ندامة، ين محمال حا-يث، س المحابأح؛ زي اح-.د 
الحاكرواخرج، به. . يم. ين من صن الحمدى، حدث (•ن ١٢٩٩/٧)٩٢٤ْ^^؛: ١٧١وأخرجه 

ووانتهوصححه يه، . يم. ين يعتن ثنا الحراس الند بن هن'لريناإبرامم ٩^١؛ التا-دك؛"ا/ زي 
مدس سه أيه عن سد بن جعفر عن متة، ابن •ن ا ١  ٦٢را/ ١٤٨دا-؛مجهفىح؛ الذ*م،■ 

.عثلع الناس من احد وليتا فما يكر ابر وليتا تال؛ جعفر بن افه 
.صعيف امقاددت - ١ ١  ٨٨

(،٢٦٧تترب)ّ ]اكامة[؛•؛ س عابد، صمف، الزور، صاحب الرا-ض: بهمن رن :  ٠٠٦٢٠
وتهذ.يب)؛/يْ*ا(ا

بن=بحمن عترونا ورد لكنه تدله لكرة صعفوْ بكنتته، مشهور الكلي، ح؛ه ا؛ي، بن بمن جاب؛ ام د٠ 

رمخلا.الثاكة. دفىالت_حالأخرتى: )•(اكمربم،سنحةامالأبل،. 



كتاباأهميعةئ^^ر

نحصبأن عن ميمون، بن ثعيب حاوثنا ت -قال موار ابن يعنى! - شابة حدثنا قال؛ 
نيلقال ملمة، بن مفيق عن الثعيي، عن كلاهما جناب، وأبي الرحمنن عبد 

اشيرد إن ولكن تخالف، أمما ت قال عالينا. اّتخاما ^ اف--هت ءلأي بن لعلي 
•■مرهم علن ه يتهم بعد جمعهم كما مرهم علن يجمعهم خيرأ الأمة بهنذْ 

نالالوزان، محمد بن أيوب حدثنا ■' نال داود، أبي ابن ؤحدشا — ١ ١  ٨١
حطبنا/نال; سميان عمروبن عن الوراق، اور محدثنا/ ت قال مروان، حدثنا آ،آ/ن 

إلينايعهد لم الإمارة فال ت بعد أما I فمال الحمل، يوم - طال_ا-ه؛ أبي بن علي 
أبواستخلف نا، أنفتلقاء من رأيناها ولكننا أمره، فنتع عهدأ فيها اض. رسول 

واستقام.فأقام ممر امتنخلف ثم واستقام اض.فأقام بكر.رحمه 
بنمحمد/ حدثنا ت قال قهلي، الأيوب ين عمر حفص أبو ؤحذثنا — ١١٩٠ ١٧٢٠،/

• ٧٨• نيح تقدم • الآ"م في حفظه تغتر ا ثقة وم الرحمن —عيد 
(،١١٩]تقريب)العاشرة. من يهم، صدوق عنهأيوداود. روئ الكوني، لعله اك؛مت *مرر ايدب،ن و٠ 

الزال)ا/؛بمآ([.تهذيب)ا/آاأ(،
والزار(، ٧٩اكورلت،)٨ ني والحاكم (، ٥٠١رآ/  ١١٠٨اخرج،<ا؛نشظممفياتح: تخربمه: 

•له-رالدث•بون بن ثب ص طرق من ٢(  ٢٣الدلائل)U/ ش دالتءغد، ، ذراني(  ٢٦ء)"ند مز 
٥(٥ ٢ / )Y الحنة ^j( ت ]انظر نذكرها . صحمحة. شواهد منه الأول للطرف أن وذكر ا الأناني صعقه 
بعضها.ذكر , وصام  يعضهاذكر رصاش 

-ض١١٨٩
ابنوذكره • تعديلا ولا جرحآ نيه يذكر ولم ، ( ٤٣٣ ر٦/ تاريخه في البخاري ذكره مغٍان؛ عمروبن يه'• ف٠ 

حيانفيالقات)ه/آحا(.
([.٥٢٧)]تقريب السابعة. من صدوق، الحميد. عيد بن موار ت أيه اسم الكوني؛ صاود١اوداقت ر٠ 
.٤  ٩٧فيح؛ تقدم • حافظ ثقة،  '•الفراري ٌعاوية ابن هو ٌروان• و٠ 
■ ١٨٦(ماح■ ثنة• *حمد؛ بن أيوب و٠ 

(٠٧«رآ/ ١  ١٢١■٦ ; النةح ني احد ين اف وعد ، .( ٤٣٣ الكير)ا■/ اكار؛ح ثي الخاوي أخرجه 3خرح■ 
ترجمةني التهذيب ني الخانفل وذكر، • ■ عن أيه ين مغان عمروبن معتدين ءن الأصول طرض ُن 

والحديث• به • • •،مرو عن أخرظ طرق عد' رمن به، ■ ■ عمري ص ارد مطريثا من ، '٤ ٧ ! ٨١العدى ننس 
الدنشاب، ني واروزي ، ١  ٣٣٣، ٢٣٢٧:اثح ني >يته س وابمه ، ١( ١ ٤ / احد)١ الإمام أخرجه 

بس،بن الأسود عن مفيان، عن الرزاق عد طريث، من جبيم ■' الزمرتم،( ممم ؛ تحنثن، را/٦٨  ١٩٧ح؛ 
عن١ العدى نس بن الأموي طريق، ْ(عن ٦٧/٢)١٣٢٩lحاحمد بن اه عد وأخرجه • ءاي عن رجل عن 

والسهقيفيانملأو>آ/وأْ(،  ١٣٣٤نيح: وأخرجه ندكرْ. . شهدت،خدةض. ،: JUأيه 
٠ ٠VFI سأ . ، ٢٢٢٣ام\/  ا••:ء .< ٠

مأر-رأ ،ءرء. ىء٠ امبمسما، 

.ماز. الاسردنزيروبن حدث (من ٢٢٣^^/
ضعيفإمثاده؛ - ١١ رسٌء.صعيما.-١ 

ربماشيعي، صدوق، يكنيته. مشهور t مولاهم التميمي، سويد عوف آبي دادوين ابحاف؛ أيو ت يه ف٠ 
=يكر. أيي من يسمع لم أيه إلا .([ ١٩٩)]نقرس أحطأ. 



—ءءءءثة?ثنبم
الجحافأبي عن أبيه، عن حوساِأينهاثملآ،، نال! ]مالج[أا؛، بن معاؤية 
ثلاثانام وأصحابه هٍك. - علي له وبايع له، بويع ما ال بع- ءةأف4 - بكر أبو نام مال! 
ني- قءك - عر مقوم ت قال كاره؟ من هل بيعتكم، أقلتكم قد الناس؛ أيها يقول! 
ذافمن ه اف رمول قدمك تئيلك، نولا ميلك لا واش لا يقول! الماس أوائل 

بنمحمد حدثتا I قال انمنار، مخلد بن محمد اف أبوعبد أمحبرنا — ١ ١ ٩ ١ 
أبوإدريسحدثتا قال! إسماعيل، ين مومئ أبوملمة حدثتا قال! الفلأس هارون 

١٧٢١،/عته. اش رصي/ - أبويكر احتجب I قال أبوالجحاف حدثتا قال؛ سليمان، ين ئليد 
ثئتم،ص فبايعوا بيعش أقلتكم قد مقول: يوم كل عليهم يشرف ثلاثا الماس عن 

نستفيلك،ولا ميلك لا واض لا فيقول: ه. ءلالب. أبي بن علي فينوم ال! ق
يوحرك؟!الذي ذا هوفمن اش رمول قدمك 

بنهلال جدثنا I قال الهليالسى، العباس بن اش عبد محمد أبو حع،ثنا — ١١٩٢

الترجمة.مصائر ني كما وجم. محم البت  '■والصواب ■ رصالح، )ن( الأصل، ؛ي ( ١ر 
.٣٣٥: فيح تقدم كما البت، والصواب اهثام•. وفي)ن(; الأصل. ماص ش مصححة )٢( 

([.٠٧)•]تقريب ال—ادصة. من دس;النشع، أل إب ثتآ، ■ الكوني ا;وعلي • الميبم• س شم ١٠ت دب ٠  ً
٠٣٣٥ت ح ني تقدم يشع. صدوق، عني• ابمه ر٠ 
العاثر؛.من ربارمم، صدوق، جعفرالغل.ادى. أم • الا،-اُلي مالح *وارن ^؛ ٧١٠٠مرءص،■ وب'■ ٠

١([. ١٦الممات)ه/ ٤(،  ٦٣تهديبو/٥(، • ]تقريب)٧ 
ج*وأحر ماثم ;ن عالي حديث )ا/اما(،ن ١ ا• ت ح الصحابة نقاتل ني اط اخرج* در؛بب؛ 

آيآ)ا/؛'آ(ءنحديثتودءنابىآ-ا)ا/آآما(،وسفيافةح: احمدفياشماتلح: 
الجار.لأُن ( ٦٥٤اعز)ه/ صاحب وعزا• • ب • • الخحاف 

صعيف٠-إمتادءت ١  ١٩١
الأسلاعضامبكرواض(ابجافكاتقدمّب٠ 
([.١٣]تتريب)•ّ الثامة من صعق، رافضي، الامج؛ الكرم ]مامل س أي؛• ب؛ ر٠ 
والتعديل]الخرح اوتقات•. الخمائل. رمن ا،يحام: ابن تال اوغل.ادى، الخرمي، الغلأس؛ •ادرن س  ٠

تق،ا؛متيسثسكورآئا.محربمبمه: 
,صعيف إمحتادء؛  ٠١١٩٢

([.٤٣٦)تقريبرِزالتامعة. بل؛ن، اسُءتنطل؛نمحراداض:لرساالرفى: : ب٠ 
٠٣٠٣^)٢^: وندصعن. كشرالإرسال، صدوق، اس١ك^ن*زاحم: ب: ر٠ 
]تميب)'أْ([الصمة.ونل: ُنال؛؛اتٍة. ثقة، الكوني، الهلالي، م،-م؛: الذال ٠
.([ ٥٧٦]تقريب)ءثرة. الحادية من صدوق، الرم: *لأل م اّ ن ، ٠



ع؛|ممريمة

أبوحدثنا I نال الأزرق، إمحاق •حدثنا نال؛ أبي، حدثنا نال! لرئي، ا العلاء 
بنعلي من وافقنا ت نال الهلالي مرة بن النزال عن مزاحم، بن الضحاك عن سنان، 

،الو أمير يا فقلنا؛ ومزاحا، ص طيب يوم وحهه-ذات اض طالب-كرم أبي 
عنحدثنا قلنا؛ أصحابي. اف.ؤ رسول أصحاب كل نال؛ أص-ءحاوك. عن حدثنا 

قلنا؛صاحا، لي كان إلا ًاص_، ه اف لرسول كان ما I قال خاصة، أصحابك 
جبريللسان علن صديقا وحل عز اف سنام امرؤ ذاك قال! بكر. أبي عن حدثنا 

/tلدنيانا. فرصيناه لديننا رصه اض رمول حلتفة كان/ ه، محمد ولسان محو،  ١٧٢٢.

.٢١١...وذكرالحديث 
حدثناI قال الأعرابي، زياد بن محمد بن أحمد ءح^اآذتاأبرسعيد ١ ١  ٩٣
أبيعن ثريك جدثنا قال! الواسْلي، حالي بن محمد حدثنا I تال فهد، بن إبراهيم 

-محقي بكر- أبا اض رسول قدم ؛ - محقه - علي قال الحز،قال؛ عن الهذلي، بكر 
بقدمنىأن ولوأراد أومريضا، غابا كنت وما مكاني رأئ وقل بالناس بملي 

.لا-ينناااه اممه رسول رصه س لدنيانا فرصينا لقدمتي، 
بنالهن حدثتا قال! التملي، أيوب بن عمر حفص أبو وحييتا — ١١٦٤/ ١٧٢١٢ل/

. ١٨٢٥)ا(سيأتيسمابفىحت 

يال. الاحترة الحملان درن به . . العلاء ين هلال حديث من ( ٦٢)ّآ/ التدرك قي الحاكم أحرجه ضج-هت ٌ ً
٢٤٥٥) الأصووح شرح في اللألكاثي وأحرجه ى ا الحديثء غر العلاء بن *هلال •' تلخيصه في الذمي 

,يه . ، العلاء ين هلال حدث من )ه/ةبمآا( 
.جدا صعيف إمثاد،ت - ١ ١ ٩ ٣ 

منالحديث، ■تروك اخارى • رووح• رمل: ، اف• ب بن اسه'مفن  '•نل الء-ذلي؛ ■ء ام ؛ ب٠ 
([.٦٢٠]تتريب)ا!—ادمة. 

]تقريبالعاثرة. من ضعيف، الواصطي، العلمان الرحمن همد بن اف همد بن ^ ١٠٠س • ثنه و٠ 
(٤٧٦.])

.١ ٤ ٧ زح; نندم التفا،. ولي ماز حغغله تنر ممرأ، يخطئ صدرق، فريك؛ ■' نته و٠ 
ابنكان مغللم; وعر مناتمر، أحاديثه صائر عدى: ابن نال المرى، حكم ابن ص ،"؛ ٠٠بن إمّامم مه؛ د٠ 

ترجمةالخدنمن ]يمان ت. اكازب رأيت ما الردعي; ونال لضعفه، ؛ حد0 إلن ينمه عنه حدتنا إذا صاعد 
•هنانحان>أ/اه(،دسم(اينالآمني)آ/آ'آ،[ ،، ٢٩٣١

(.٢٧٤. ٢٧٣را/  ٣٣٣\ن'ح.■ ني والحلال (، ١٨٣العلمان)T/ مدني ابن احرحه لغؤيجه: 
لأبناليرًلي وعزا، به. . • الخن عن ،■^، ٠١١بم ائب، طاّ؛غ، من ْ(  ٥٨/ ١ > الأشراف اب أنني واللاذدي 

واكفوة)ا/¥ْآ(،(، ٩٧١/٣الأسعابروانظر: ([ّ ^ساءرص٧٧١
وأ.ندالغاة)ماآآ(.

—. جدا صعق إمئادءت - ١١٩٤



لحلت قال الحسن عن الهذلي، بكر أبي عن الضرير، أبومعاوية حدثنا نال; عرفة، 
قالمن فرغ ءلالب-؛ءمحن-بمما م ن ض ئن هماي بن وفتس الكواء بن اممه همد 

الأمةتفرقتا حان رأيته رأيآ سرت؛ الذي هلدا محيرك عن أحبرنا له; فقالا الحمل 
آ/ن ٤١٢رأيلن، في أجبناك رأيته رأيا كان/ فان الأمر؟ يهنذا الناس أحق أثك الدعوة زاحتلفت 

فيماافه رمحول علن الامون الوثوق فاك اممه. رسول إليك، عهد عهدأ كان ؤإن 
قال؛- تئهدوا تكلموا إذا القوم وكان - قال ظك. - علي قنهد قال؛ همه. نح-دث، 
منعهد محيي ولوكان والله، فلا الله.ؤ رسول من عهد ما-ي يكون أن أما فقال؛ 
إلاأحد لم ولو منبره علن الخطاب، ابن ولا مرة ابن تيم أحا تركت، ما الله. رسول 

ياليمرض قتلا، يقتل ولم فجاة، بمن، لم رحمة، ني ننكم. ولكن • هنده يدي 
١٧٢٤،/فلبمل بكر/ أبا ررمروا فيقول؛ بالملأة فيؤذنه بلال فياتيه - وليالي أياما تأو[لا، - وأياما 

الصلاةفإذا أمرنا فى نظرنا افه رسول قبض فلما مكاني، يري وهو . دالاساا
فولينالديننا، اممه رمحول رصي من لدنيانا فرضينا الدين، وقوام الإسلام عضد 

والأمرجامعة الكلمة أظهرنا بين افه. أبوبكر-رحمه فأقام بكر-اجإك؛ِ أبا ر الأم
منهيقطع ولا بالشرك، أحد عالئ منا أحد يشهد ولا اثنان منا عليه يختلف، لا واحد، 
الحدودهنده بيدي وأضرب أعزاني، وأغزوإذا أعطاني إذا آحذ والله فكنت، البراءة 

أظهرنا،بين عمر فأقام ِ الله رحمه - عمر ولاها الرقاة بكر أبا حضرت فلما يديه، بان 
عالئمنا أحد يشهد ولا اثنان، متا عليه يختلفج لا واحد، والأمر جامعة، الكلمة 

١٧١٢٠،/إذإ وأغزو أءط_اني آحذأإذا واش فكنت، المراءة، منه ، يقsني١٢ولا/ أحدبالشرك، 
ظنالوفاة تبجمحث. عمر- حضرت فلما يديه، ؛،ن الحدود هنده بيدي وأضرب أعزاني، 

فاحرج، ةبرْ في عمر لحقت، إلا يخطيثة الخليفة ذلكؤ فيعمل حليفة يتخلفإ إن أنه 
فينار'آاكان ، الله رسول أصحاب من رهعل ستة فى وجعلها بيته، وأهل ولده منها 
فهأختار أن علن منها نميبي تكم أدع أن لكم هل فقال؛ عوفح بن الرحمنن عبد 

«فها«.)*آ(فىالآصل،)ن(;اولأ;قطعأ. )؛آ(فى)ن(:أو«. )ا(فىالآءل،)ن(:

•الخديث، متروك • ابق انالحدث في المذكور الهذلي• بكر أم ■ ب ٠ 
.١٢٦٧تقدم صدوق. لحمح،تنملت: ا٠ 
.٢٩٢ت ح في تقدم غيره. حدث في وقديهم الأعمش، لحديث الناص أحفنل ثقة، الْمهر. ُماوييم أم و٠ 

•ته • • الهذلي بكن أبي عن وكيع طرتق مختمرأح النتة في الخلال، احرجه 
تاريخفي ِومحلي الوعزاه )اا/هآ'آ(.  ١٣٦٠•ح: رامويه بن إسحاق إلن كنزالعمال ني الهت،-ى ونب 

UU_(،الخلمفا )\ لأبن /U.عنايِزايضا



عثمانيد بيده فضرب أمرنا، ولاه لن ونهلح مع ن أن علن ميثاقا وأحد ولرسوله؟ 
لعثمان،عنقي في اليناق ؤإذا بيعتي، مقت قد طاعتي فإذا أمري في فطرت مايعه 

.حقه٠ له أديت حتئ عته -اش رحمه - عثمان فاتعت 

جعفرأبو/ حدثنا قال! اليْثار، مخلد بن محمد افه أبوعبد ءحدكنا ١ ١  ١٥ ١٧٢٠٨
حدثتانال الحكم، بن ملسمان حدثنا نال؛ تري، التزياد بن الاله عبد بن أحمد 

باحلما قال! غفالة بن سويد عن عمير، بن الملك عبد عن عمروالنخعي، بن سليمان 
أيهايا I ئال ثم عليه، وأثتئ فحمدالله سأ؛ا؛كرانمس—دس-ءمحئ-قامحهليسا، 

وأكبل١،ت قال رحليه. عالئ قام لما بيعتي علن ندم رجل أمما باممه أذكركم الناس، 
ومعهأبي بن علي إليه فقام • نال الخن، رؤؤسهم علن صب كأئما الناس 

وافت فمال الحمبئ علن والأحرئ الشر عتة علن رجلا وصح حتن منه فدنا السيف 
أا.يوحرك؟ الذي ذافمن اف. رسول ندمك ولانتقيلك، لانميلك 

بنمعاوية بن محمد حدثتا ت قال الفعلي، أيوب/ بن عمر —وحدكتى ١١٩٦'ن ٢٤٤
بنعمارة بن/ الحسن عن الملهليتي، مروان بن كبر حدثتا ت نال الج[رآ،، لء ١٧٢٦،/

أزأكبأ.)١(في)ن(: 
نيتقدم . اكرجمة. عمائر في كما وحمم. مم النبت والصواب; اصالح•. الأصل،)ن(؛ في )٢( 

٠ح؛  ١١٩٠

٠موصؤع إماد•; ■ ١١٩٠
]ابرحالكزوبأ•. الأحاديث يضع اكان : احمد الإمام تال كداب. الغم: ء-مر م *اءان : ب٠ 

([.١٥تايخيتداد)ه/والتعديل)،/آآُآا(أ 
،بثي، لمي معتز: بن يعكن ينال اّءااخ"لأ، ت حام أبي ابن ذال، • الكلتي ^١^ ا؛ء. اخكم؛ م، ان ّاءد٠ 

راكعايلالجرح (، ٢٧٥]الننات)A/لاباص؛،•• القالي:  JUjمترركا-فنمث،. الي: الموقال 
)،/زا(،تارخمداد)ا'/هآ([.

جرحاولاتعديلا.ب آ(راميذكر  ١٨ذكر،الخدب؛يب)،/اكري: الك ب س اجمي ر٠ 
.١١٩٠نرح:مه زيا ما-م ^٠: 

جدا.صعيمج -إمئادءت ١ ١  ٩٦

.١١٣٤:iيح نندم ،تروك. محارأ: م اض : ب٠ 
•١ ١ ١ م،ح؛ ٢ ■ شمم' اهلمض؛ ِدان م، "؛؛BJ ب؛ د٠ 
.١١٩•:زيح نندم ،ريارمم. محدق، •الج: م ساويل *صدم، و٠ 

^^ني؛يمحالأمرلح:أه؛أ)أ/هآآا(س>سئيينسديناحدين
iji •^ ،عمرمناثب في الجوزي ابن مماْ رذكرء • به • • عم-ار؛ بن الجن نا تا: ايي، انا نال: ارباحي

)ص\ّم(.



بكرساولونأبا التسعة من بنقر مررت غال; غفالة، بن مؤيد عن بنعمرو، ايهال 
يافمك؛ - ■ ؛sjg- طالب أبي بن عر علن قدحك ، ٢ ١ ؤيتتقموهال - ؛؛فكن - وعمر 

منفيه هما الدي بغير وعمر بكر أبا يذكرون أصحابلئا مجن بنقر مررت الوماز، أعير 
ذللت،.علن اجتروا ما أعلنوا محا مثل لهما تضمر أنك يرون أيهم ولولا أهل، الأمجة 
القي،عليه أنمنن الذي إلا لهما أمحمر أن باض أعوذ باق، أعوذ ء؛فة. علي. نال 
ووزيراْاه وصاحباش. رمحول أخوا الخميل، الحس إلا لهما أضمر من اض لعن 

،المسجد لحل حنن يدي علن نابضا ، المتن؛؛?^5؛، دا*ع نام ثم - علتهما اف حمة ر- 
حنن، بيضاء وهى فيها ينظر لحيته، علن قابضا متمكنآ علميه وجلس المسر فصعد 
يذكرونأقوام بال ما تال؛ ثم بليغة، موجزة بخهلثة فتشهد نام تم الماس، اجتمع 
قالواما وعلن ، بريء قالوا وعما متنزه عته أنا بما السلمين وأبوي قريس، محييي 
يبغضهماولا تمي، *ّو*ن إلا يحبهما لا السمة وبرئ الحبة فلق، والذي أما ا معاتب 

وينصبانؤيتهيان يامران والونا الصدق علن اف. رمحول صحبا رديء فاجر إلا 
١٧٢٧؛/اف. رسول كان ولا س، اف/ رسول رأي يصنعان فيما يجاوزان فما ويعاقثان، 

عنهماوهو ه اف رمحول مجضن أحدأ، كحبهما يحب ولا رأيا، رأيهما مثل يرئ 
الومن؛ن،صلاة علمن بكر أبا اش. رسول أمجر راضون، عنهما والومنون رامحي، 
نبيهوتعالئ تبارك اف نبض فلما ، اف. رسول حياة في أيام سبعة بهم فصلن 

نممقرونتان، لألهما إليه الزكاة وفوضواذللث، الومجنون وولاه عنده، مجا واختارله 
وهو، الطالب، عبد بني مجن له ذللث، محن مجن أول أنا غير.كرهين، طاتعان اليعة أءطوْ 
وأكيسهلأ،رأفة، ارأفه بقى، مجن حير واف وكان . ذللث، مناكفاه أحدا يود كاره لذللث، 
وبإبراهيمورحمة، رأفة بميكائيل اض. رسول سثهه ؤإملاما، سنآ، وأقدمه ورعا، 

وليثم . ذللثإ أجله علن مجضن حتن اف. رسول محيرة فينا ار فعنوأووقارأ، 
منومنهم رصي من فمنهم هنذا في السلمان اش-واّتأءر ءمر-رحمه يعده الأمر 
الأمرفأقام كرهه، كان مجن يه رضي حنن الدنيا يفارق فلم رضي، فنمن وكنت؛ كره، 
رفيقاواش وكان ، أمه أنر الفصيل كاتثاع آثارهما ينع وصاحبه، .ؤ الم، منهاج علي، 

تأحدهلا الفلالان، علمن وناصرأللمغللومن عونا، ولل٠ومجن^ن بالضعفاء رحيما 
شانهمن الصدق وجعل ، لسانه علن بالحق وجل عز اف ضرب نم لائم، لومة اف في 
٠ُلريتقصوها* ت )ن( ش )١( 
.اوأنته• ت يلمظ  ١٨٨٩ر٠سأتيفىحت ٠ ء1حنها ت )ن( الأصل، هامس في )٢( 



عإدمي«ة

هجرتهوجعل الإسلام بإمحلامه اض فأعز لسانه، عالئ يطق ملكآ أن نظن كنا حتى 
المومننقلوب وفي ارب، اياشن قلوب في له وجل/ عز اض وألقن قواما، للدين 'ن ٢٤٠

حنقاوبنوح ، الأعداء علن غليظا فظا ، يو- - بجبريل الله رسول شبهه الحبة، 
علئراء المن عده آثر وحل عز الله طاعة في الغراء الكمار، افلآض/ مغت ١٧٢٨،/

والحبإثرهما علئ المضي ورزقنا إ عليهما؟ الله رحمة ممثلهما لكم فمن الله، معمية 
فليحبهما،أحثني فمن • لهما والحب أثرهما بايع إلا مبلغهما يبلغ لا فائه لهمارا، 

أمرهمافي إليكم تقدمت كشت ور ، بريء منه وأنا أبغضني، فقد يحثهما لم ومن 
فمنألا التقدم، قبل أعاقب أن لي ينبغي لا ولكنه العقوبة، أشد هتذا علئ لعاقبت 

بعدالأمة هنيء حير ؤإن ألا المفتري، علن ما عليه فإف النوم، بعد هلدا يقول به أتيت 
ليالله ويغفر هندا نولي أنول هو. أين بالخير أعلم الله ثم ، وعمر أبوبكر نبيها 
•ولكم 

لمابكر! أبى وفاة قصة الباب هنذا فى ؤيذكر ت - الله رحمه - الحسن بن محمد قال 
فجاءالنبي. قبض كيوم بالبكاء المدينة ارنحت عليه، ومجي - صك - بكر أبو قبفى 

حلافةانقهلعت اليوم ت يقول وهو مترحعا مسرعأ باكيا - هظك - ءل١ل٣، أبي بن علي 
فقال!مش - محك - بكر وأبو بكر، أبو فيه الذي البيت باب علن وقف حتئ • النبوة 

سرءوموضع وثقته، ومستراحه، ه وأتيه الله رسول إلف، كنت، بكر أبا الله رحملثا 
للهوأخوفهم يقينا، وأشدهم إممانا، وأخلصهم إسلاما القوم أول وكنت ومثاورته، 

وأحو٠لهمءنىرسولهه،وحل، عز الله دين في غنن وأعظمهم وتمالن، بارك 
منافس،وأكثرهم صحتة، وأحسنهم أصحابه، علن وآمنهم الإسلام، علن وأحييهم 
هدياالله. برسول وأشبههم وسيلة، وأقربهم درجة وأرفعهم سوابؤا، وأفضلهم 

عنده،وأوثقهم عاليه، وأكرمهم منزلة، أشرفهم/ وقفلا، ورحمة وممتآ  ١٧٢٩،/
صدقتوالبصر، مع الممنزلة عنده كنت، خترأ رموله وعن الإخم عن الله فجزاك 
فيفقال صديقا، تنزيله في تحالئ النه ماك فالناس، كذبه حمن ه الله رسول 
بخلوا،حن واسيته أبوبكر. [ ٣٣]الزمر: ؟؛4 وصدق، بالملق جاء ؤوالذتم، : كتابه 

الصحبةأكرم الثارة في وصحبته قعدوا، عنه حن المكارء عند معه وأقمت، 
فيوخليفته الهجرة، في ورفيقه الكنة، عليه والنزل الغار. في ، وصاحثتهر 

١ ٨٨٩الحديث، ش لم، وهي بمالها« لكم »فن )ن(سدشمر: )ا(فيالآصل، 
•أحرئ" نخة من ُاوءاحبه )ن(: الأصل، هاص وني . اارصا-مهاات الأصل في )٢( 



يقملم ما بالأمر فقمت الناس، ارتد حين الخلافة أحن أمته وفي وجل عز افه دين 
حانونويت استكانوا، حان وبرزت أصحابه، وهن حان فنهضتا نبي، حليمة به 

بزعمتميع ولم تنانع لم حقا، حليفته فكنّتط الله رسول منهاج ولزمتح صعقوا، 
وقمت؛الباغين، وغيفل الفاسقين وفق الحاسدين وكره الكافرين وكبت، النافقين، 

•آخر إلن الحديث، وذكر . . فثاJواحين بالأمر 
بعدالسالمون يصايبط لن والله أمره، له وسالمنا قضاه، الله عن اررصينا ت قال ثم 
آحر.موضع في بطوله ومندكره الحدين، وذكر • • أبدأ ممثللئج الله. رمحرل 

t١٧٣/•اتله/ طالب.رصي أبى بن عل علئ يقول ص الله:/ زحنه الحسن بن نحمد قال 
لهومعونته ورصاه؛دلك، له يعته من ذكرنا ما غير - نئو - بكر أبي خلافة في - عنه 

منوحل عز الله بتأه ند ما إلئ ونحله نجفي.، - علي علن افترئ ففد فضله، وذكر 
الرشاد.سبيل عن بهم خطن قد الذين الرافضة مداهبؤ 

،•ا/علم - وجهه الله كرم - طالب، أبي بن علي أ0 قدروي فال لنائل[را،; / نال فإن 
•ا بايمر٢ نم أثمر بعد إلا - ه؛ - كر ^با 

١٧٣١،/ندرأ أعلن وحل عز/ طابهءندسضلصااله بنأبي لأءلي : ذلل<
أميرإلئ هنذا ينحل الذي أن وذللئ، الرافضة، إليه ينحله مما رأيآ وأصوب، 

سبه أولن مكونه كان يقول، ما عقل لو أشياء فيه عليه نظفي. - طالبا أبي بن علي 
ليموالتالرصن من له ذكرنا تقدم ما غتر - ه - علي عن ما يل به، الاحتجاج 

يكرلأبي يشهدون ه الله رسول ست، أهل وكذا - زجك - الصديق بكر أبي لخلافة 
والفضل.بالخلافة 

 Y ١٠ ١ ٩ حبنيةأبو حدثتا I تال البغوي، محمد بن ايثه عبد أبوالقاسم حلخأثتا ٠ 

را(ّاثطنسالأصل،)ن(.
بعدسةييقو. فاطمة. بعدوفاة ثيقي. أبابكر- باع - ثبمك■ عليا- ال الصأمحين لي ماست، إلن )٢(

فيوملم ، ٤(  ٩٣خمر)U/ غزوة باب،: الغازي، ني المخارى لرواْ • ه الهي وفاة س ص 
ثبرتمع ([. ١٣٨•)م  ١٧٥٩»لألورئ،مامكاْمدذداح: فوله.: باب: الخهادواو-ير، 

اوداي؛ن٠ ر كشر ابن الخاظ ذلك وحمق هنا، الصنف ذكر كما حلاقته أول في - - بكر لأيي يعته 
الإما.ةالءنلمن)صمأ(ا(.وانظر: واكهاة«)ْ/ه(آآ(. 

٠ ١٨٧: فيح ونضجه تى"م • حن إساد،؛ - ّ 



عنمحمد، بن جعفر حدسا I قال سلم، بن بمحين حدثنا ت نال حرب، بن زهير 
حليمةفخير الله. رحمه أبوبكر. ولينا ت قال - ء؛كن المليار- جعفر بن افه عبئ عن أبثه، 

علينا.وأحناْ بنا أرحمه 

ااال4رحمه النتن. بن نني قال 
افهونن فلتة بكر أبي بيعة كانت I ة؛فة الخطاب. ين عمر نال ففد ت قابل فان؛ال، 

،- ة؛فة - بكر أبي لبيعة مدح ٠—ذا أل فاعلم يعقل، كن كنت؛ إن ت له نل • ؛ ثرهار١ 

احس،اصرفىسة،لانضامسودفن، '  ١٧٣٢،/
الشيئا يحدثوا أن وحثي .، ؛ J*،j- عمر ومعه أبوبكر إليهم فمضن ساعية، بني 

تقاتل منهم فقال ووعغلهم، الكلام من ويجمل يحن مما فكلمهم مريعا، يستدرك 
■أمير ومنكم أمر منا 

عظيم،واحتالفتبلاء فيه لكان ه!دا، فلوم : - الك رحمه - النتن بن نجمد فال 
اللهبتوفيق - ه - عمر فقام واحد، وقت في حليمتتن يكونا أن يجوز لا لأل الكلمة؛ 

أبوفيهم نوم علن أتأمر أن من إئ أحب عنقي فتقرب أقدم لثن فقال: له الكرم 
وحمحالأنصار فعلمي فبايعه، يده فمد • أبايعك يدك مد •' بكر لأيي قال ثم بكر، 

يختلفوالم مكرمن، غير طائمن الخمح فبايعه عمر، فحله فيما الحق أن الهاجرين 
بنوهاشموحاء فبايعه، الزبير وجاء فبايعه، طالب أبي بن علي وجاء عليه، 

أنمن افتلتت ت بمي * • • فلتة بكر أبي بتعة رركانت • - زهق عمر- فقول فبايعره، 
مدحفهثدا الناءس، عليه يختلف ولم دم، فتها يفك لم نصيب فيها للشيطان يكون 

تعقل.كنت إن اعقل الفتنة يطلب من يا يذم، ليس لها 
 /tحدساقال:/ المائي، العباس بن علي بن العباس الفضل أبو حيكتا - ١١١٨ ١٧٣٢

رآآا/ح،ا(. ٦٨٣• الزناإذااحص؛تح! من الخبلن رجم باب؛ الخدود، كتاب يي الخارى روا، ( ١ ، 
•إمثادءت ■ ١١٩٨

. ٨٨٨: فيح تندم ■ ثتة ااداّضت س؛نيئ سد م٠ 
بغداد]تارخ به. باس لا ثمة، ت سن بن يمن نال الوامض. الحداد ممجد؛ ام داود س د احو٠ 

([.١٣٨)؛/
تاريخ،)'اا/،أآأ(.ني الخطٍب رمه الماص. مدبن *ولن الرامطي، ابوذيل ممد؛ ين مشرف و٠ 

^^^ستيانمنتيالإُا.ةح:ييي)^اب(،والحاكمفيً



حدثنات ئال سعيد، أبو داود بن أحمد حدثنا ت قال الواسطي، سعيد ين مشرف 
بنالله عبد عن زر، حالي،عن أبي بن إسماعيل عن الوامطي، يزيد بن محمد 

•ءمر-ةءفن- ناله بكلام ماعدة بني مفيقة يوم الاضار رجؤع كان ت قال عود م
Iقال . نعم اللهم ؛ قالوابالناس؟ نمش بكر أبا ندم اممه. رمول أن تعلمون ألتم 
الث4نستغفر نحن ه، نفتطيب لا كلنا ت قالوا يكر؟ أبا يتقدم أن نفسه تطيب فائكم 

عزوجل•/
عرفة،ابن حدثنا ت قال العهلار، مخلد بن محمد افه عبد أبو ح_اودةا _ ١ ١ ١ ١ 
t١٧٣٤/يكر أبي ين/ الرحمنن عبد عن الضرير، حازم ين محمد معاؤية أبو حدثنا قال؛ 

اممهرصول ثقل لما قالت! - و؛إفإ؛ - عائشة عن مليكة، أيي بن اممه عسي عن القرشي، 
عليهيختلمر لا كايا بكر لأبي أكتج، حى ر١اكي؛كتم، اكر: أيي بن الرحمنن لعبد قال 

أنوالمؤمنون الله ارأيى الله رسول نال الرحمن عبد قام فلما قاك! ؛مدياءا، 
.كر« أم على يخلف 

أبيعر احتلف ما ه؛ الّمح، قال كما كان -• الله رحمه - النش بن نحمد قال 
وبنوهاشم،- قءك - طالب أيي ين وعلكب والأنصار المهاجرون تتابع بل ، - مهئ بكر- 
وحلعز الله برأ قد ذليل، مقمؤع رافضي كل أف رغم عش ض، والحمد بيعته عش 
.السوء مذهب عن .ةٍقئ. الومتين أمير طالب أيي بن علمي 

عاصم،عن زانية، عن علي بن سن - طريق س جسهم الذمي(; رواس وصححه  ٦٧تدرك)٣! ؛ال
عنعاصم، عن زانية، ما نال; عمر، ْ'ء(س'لريقمعاديةين احمد)ا/لأآ، وأحرجه • به ■ • ر زن  زدم، 

.صعيف إسادهت - ز ١ ٩ ٩  I  - ،ِسم.

ذاهبالخاوي: نال ملكة. ايي ابن عمه عن الكي، اللكي القر'؛ىت يكر ام س الرحم، مد ■' جه ن• 
عدي:ابن وقال مترولث،. ائي: سالنوقال الخديثه. متكر ت احمد وقال صعق. ٌعين; ابن ونال ، الخدين، 

(،١٠٦/أحمد)ا الإمام عند عمر بن ٧^ تابعه وقد ([. ٥٥٥آ/ ) ، ]١^٠١١• حديثه يكتب، من جملة من هو 
المح—ح؛نلي مخرج صعيح والحديث، (• ٢١رص' ١٥٠٨■' عندالداليح رفح العزيزين وب■ 

•التخريج م، كما وغترما 
به.. بكر. أبى بن الرحمنن عبد حدتنا قال ء معاوية ابى حل.يث، من ٤( ٧ احمد)آ/ احرجه دم,؛بمه؛ 

.؛،<.منكن.أبي ابن عن عمر. ابن -يعني: ناقع حدنا نال: مزمل. حرين، من ١( • ٦ رآ/ احمل واحرجه 
والحدث• ملكة ايي ابن عن رنع بن العزيز مد حا-يث، من ٢( ١ ٠ رص  ١٥٠٨• الُلءال/،ح داحرجه 

آآآه)'ا/خآا(،و»يح: وجع إني • يتول أن للعريم، ارحم، • باب الرض، م، الخاري أخرجه 
عنمصي، بن التام عن بد، بن من حديثه )ما/هاآ(ٌن  ٢٧١٧الأ-تغلأفح: باب: الأحكام 

محك.ح:بكر. أبي نقاتل من باب: المحابة، نقاتل قي صصحه ني طم وأحرجه • نحرء به • • عاتثة 
حمانح:دههأ)أا/؛آهبمرس،ا؛نداذ(منيىربث،

بمنحرْ.١ ءنءاتثة. عروة، عن ءز،الرهُكا، ان، كيين مالح 
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أميراامؤْخينخلافة ذكر 
ااصحا،ةجميع وعن ضيفه الخطاب بن عمر 

-نمك بكر. أبي بعد بالخلافة الناس أحق وكان -؛ الله رجمه " النتتن بن مجمد نال 
والدليل. الكرممة الشريفة الأحوال س فيه الكرم افه جعل الخطاب-ء؛ك-لما بن عمر 
عرالقه وأن ، الإسلام س عمر مرصع ■ نقمحجث - الصديق بكر أبو علم لما أثه ٠ ذلك علئ 

اممهخصه ما ندر وعلم ، الله رسول س موصعه وعلم الإسلام، به أعز وحل 
فامتخلفه، محمد أمة في وجل عز أبوبكرربه فناصح المقاتل س به الكرم 

فيجهدأ آل فما ذلك، عن اطه مالله أل وعلم ، - ء؛فة - الخطاب ين عمر عليهم 
للمملمن.النصيحة 

وجلعز الله أذكرك لأ؛ي؛كر-ةهة-فمالله: المهاجرين من رجل عارض وكد 
وجلعز الله وأن غاليفلآ، فظا رجلا الناس علن امتخلمفت فد فائك الأخر، واليوم 

فاربافه؟! إلا أتفرفوني فقال; ، فاجاوسوه وُي. أجلبت5رت أبو فقال ساطلث،. 
أهالك.خير علميهم استحالت ت لقيته إذا وتعالئ تبارك له أنول 

الوكيف ، - ةٍك - الصديق أبوبكر وصدق / -ت الله رجمه - الجمص بن مجمد قال ١  ٧٢٦،/ 
بنعمر لكان نم بهدي رالوكان ت نال ه والني ، ؛، ^١١عنده - ء؛ك - عمر يكون 

.أضكررع٠ر((ياللذينمنبمدي: ))اقدرا الني.: وقال الخْلاب؟«لا،. 
عالئتنطق السكينة أن نبعد كنا *ما I - وجه الله كرم طالب. أبي بن علمي ونال 

فنصحه*.وجل عز الله ناصح عبد عمر *إل : - ؛ث؛ك - علمي أيضا ونال • عمر® لسان 
-همم ونل - قه - لعمر كلثوم أم ابنته - وجهه اممه كرم -  ٠٣١^أمح، بن علي، وردج 

أبوبكر،وثنن اممه. رمول ءرمق طالب: أبي بن علي وقال • عنده وهي قهز- 
بالفضل،بحده أبويكر وثنن بالفضل، الله. رصول سق يعني؛ • عمر® وثلث 
بالفضل.بحدهما عمر وثلثا 

نمرأ،هجرته وكانت؛ عزا، عمر إسلام ، كازأالله: رحمه - عود مابن ونال 
سة.لها المش ذكر عند تخريجها سآتي والأتار، الاحادث من بعدم وما الحدث منيا )١( 
كلاممن نليل يعد ومتأتي ، مناء التوم انممف اكركون؛ قال عمر-محص- أسلم ا)لا ؤيادة؛ في)ن( )٢( 

•اينءباس-ئُمح- 



وإرعمر، أسلم حنن ظاهرين نصلى أن استطعنا ما واض رحمة، خلافته وكانت 
j/YtAهلا فض الصالحون/ يكر فاذا ، يدد0 مالكآ اممه. رحمه - عمر عيي بض أن لأحب 

١٧٣٧؛/القوم انتصف المشركون: ءمر.ق؛ةئ.ءال ألم !ا عباس: ابن يعمر./ونال 
الني.علئ جبريل نزل - نمحقت - الخهلاب بن عمر أسلم لما I عباس ابن ونال منا. 

عمر.بإسلام اليوم الماء أهل استبشر لقد محمد يا إ فقال 
ؤإماالخطاب بن بممر إما اليك؛ الوجيز بأحب الإسلام أعز رراللهإ ه: الني ال وق

يحنه.كان وحل عز اض لآ0 عمر في الدعوة مسفت هشامء. بن جهل بابي 
راقدت ه وقال ، وقله® عمر لسان على اخق جعل وجل عز الله ررإن الني.؛ وقال 

أسعن وروى • الخطاب® بن نمر أحد أني م يكن فإن ٠حدمن، الأم في يكون كان 
غضبهأن وأخبره الملام، عمر ررأقرئ فقال: ه الني أتن يو- - جبريل أ0 مالك ابن 
عدلء.ورضاه عز، 

يكثرما الفضائل من -ه'. الخؤناب بن ولعمر -ت الله رحمه - الحسن بن محمد ثال 
الناسحطبا وقد - نجك - علي قول ثم • الموصع هندا غير في ومحنيكرها ذكرها، 
تأحدهولم قوله، علئ أحد يكرهه لم الكوفة، منبر علئ - ههك - حلاقته في بالكوفة 

١ i٧٣٨/ وروئ عمر®./ ثم أبوبكر نبيها بعد الأمة هلمده خير ررإل • فقال لائم، لومة اممه في 
عتهوروئ . - قتنك - علمي علكن، يصدق مثلهم ممن - ه - علي أصحاب جميع عني هندا 

.الحنفية-ههك-بن محمل ابنه 

حمعيه ورصي ، أبوبكر-؛؛؛^- استخلفه وغيرها، الشريفة الأحوال فبهنده 
لأةفالحمد الساعة، تقوم إلنأن الومنن وجمتع منالتابعن، يعدهم ومن الصحابة 

ذلك.علن 

ا/ع• ٠ بن أحمد حدثنا قال: الحلواني/ يحين بن أحمد ح—دشناأبوجعفر — ١ ٢ ٠ ٠ 
بننيد حدثني قال؛ محلممة. أبى وهوابن - العزيز همد حدثنا قال؛ يونس، بن عبدافه 
أ؛ي؛كر-ةةمح-عفان-صوصة بن عثمان كتب، قال: أعلم. فيما - أبيه عن أسلم، 

 ١ ٢ ٠ ٠ I تlfحن.إمئاد
ثئات.رحاله ويب . ٤٢١• رح تقدم ■ يه باس لا محلمأت ايي ادزيزبن ب ؛ ب٠ 

.ا'آإ(سطرل٤٢٨-ارخه)م/في والطري ، ٢( • .• ١  ٩٩)م الطعان ني سعد ابن أحرجه لغربمه: 
نيواللاذوي ، ْ رص؛ عمر مناب في ابرزي ابن دذمء • هتا لما بأطول الرحطن ب بن ية أبي ءن 

.وغيرهم ألاشرف أناب 



أباأحدت الرحل يمي أن إلا يبق لم ]إذا[لاا حتئ ت ئال بعده، من الخالينة إلئ هنذْ 
بنلايعدوعمر ائه وعرف أحدآ، م يولم يموت أن عثمان وفرق • هال، بكرغشية 

nوندأبوبكر فأفاق طواها، ثم ، الخطاب، بن عمر الصحيفة: في/ فكتب، ، الخطاب،  ١٧٣٩
عمربنت قال سمتج؟ من I فال نحم، نال نرغتج؟ ت فال أحدأ، يم لم أقه علم 

أهلا.لها لرأيتالثج لوتولتها فواف حيرأ، اف وحزاك اف رحملث، ت فال - الخطايط 
قال:الحمص، عثمان بن ]عمو[لأ، حدتا تال: دش، -حشا ١٢٠١

ألمحمد بن الخام حيني قال الزهري، عن أييه، عن شعيب، بن بشر حدثنا 
اشتدحان - تمح؛ك - بكر أبى علن لحل الهاجرين ْن رجلا أل أحبرته عمتس ابنة أسماء 
أبوفقال غليظا، فظا رجلا النامي علن استخلخت ®ند ت فقال فيه، توفي الذي وجعه 

.أهلك^ حير عليهم ا'سحلمتا ت تعالئ ض أنول فإُي إ وجل؟ عز باق تفرنوتي ت بكر 
حدثنات نال العكبري، يرح بن صالح ين محمل جعفر أبو — ١ ٢ ٠ ٢ 

أييحالد،بن/ إسماعيل من - ^يمان ت تال الري، بن هناد  ١٧٤٠،/
كدتي_هة-اترفاةمثإبيعمرت قال ، تالياميtر٣، ربيد عن 

وجلعز ف إل حفظتها، إل بوصيه موصياك إني ت له قال مما فكان ستحلفه، - ٠ ^- 
فىاصوطفىاصلأسفىاشل،دقلأشل

باتباعهمالقيامة/ يوم موازيته من موازين ملمت، ؤإثما الفريضة تودئ حتن نافلة ١أ٨ن 

)ا(انطة.نالأءل.
.٤( ٥ ١ / التهذيب)١ ت وانظر الترجمة. مصادر من واكت اءمرا. )ن(الأصل، قي )٢( 

الرحمة.مصادر ني وموكذلك )ن(. واكتُنضالأمل، •الأيامى•. )ن(: الأمل، )٣(>، 

.حن إمئاد٠ت - ١ ٢ ٠ 

■ ٠٣٣ ' ماح تقدم ■ صددق اسمات سان ين صري * ب ٠ 
.العاشرة كبار من ثقة، الخمصي، القامم آبو مولاهم، القرشي، دينار حمزة؛ اثي ابن ثميب؛ بن بغر و٠ 

لميب)مآا(،0بوب)ا/اهأ([.
.٧٤٠زح:نندم عابد٠ ثقة، جمرة: اض بن فمب اُ•: ر٠ 

للذهميالإسلام وتارخ ، ٢( ٦ ٠ / ١ ر المرة الرياض وانظر: • آنمآ الذكور الحديث عن جزء مر دتحريجه: 
)ّآ/ه؛ا<،وشغالوض)ص؛؛(.

السادسة،الطبقة من لأل يظهر. فتما - يكر آبي من سمع لم زييدأ آل إب مات، رجاله • متقي إمغاد•: - ١٧٠١
.٢ ١ ٧ ت مرح تقدم عاير. تبت، ثقة، وهر • م(  ١٢٢متة)توفي وتد ' ال٠ابمن عن وروايته 

وابن)'آا/ههأ(، الصديق يكر أبي كلام • ياب الزهد، مماب م الصنف م شسة أيي ابن أحرجه تخر؛؛جهت 
به-- خالد. أبي ين إمعاعل لا/ا"آ(منطرقعن الحلية في وابرنمم الزهدرصها"آ(، م المارك 



ؤإثماثقيلا، يكون أن الحق إلا فه يوصع لا لينان وحق عليهم، وتقله الدنيا في الحق 
وحقعليهم وخفته الباطل، باساعيم القيامة يوم موازينه حمت من موازين حنت 
فإنوصينه آخر في قال تم . .خفيفا.يكون أن الباطل إلا فيه يوصع لا ليزان 

ؤإنمنه، لك بد ولا الوت، من إليك أحب غائب يكن لم هليا، فولي حنقك 
تعجزها،.ولن منه، لك بد ولا الموت، من إليك أبغض غائب يكن لم قولي صيعت 

اممه،وصية - تمحقن - الخطاب بن عمر حققي لقد -؛ الله رحمه - الحسن بن نحمد قال 
أمرالذي بالحي رعيته، وفى ه نففى الله، رسول خليفة ووصية ، رسوله ووصية 

٧٤١ل/لا لائم، لومة اللة في تأحده لم الأخر؛، في وراغبا فيها زاهدأ الدنيا من/ حرج حتن 
الأيمان.حلاوة ذاق مؤمن هنذا في يشك 

بنمحمد حدثنا ت قال الفنيا؛ى، محمد بن جعفر أبوبكر حدسا — ١ ٢ ٠ ٣ 
حدثناI قال ا،لقرئ، الرحمن أبوعيد يزيد، بن اممه عبد حدثنا ت قال نمير، بن عيدافه 
بنعقبة سمعت قال: هاعان، بن مشرح عن عمرو، بن بكر عن ثريح بن حيوه 
.الخ3لابا( ين عمر لكان لم بمدي ررلوكان • الله.ؤ رسول قال • يقول عامر 

العقلاني،/ الري، أبي بن محمد حدثنا قال; الهمواُي، ؤحدكتا — ١ ٢ ٠ ٤ 
ضيف.إماتاد0ت ■ ١٢٠٣

وتهذيب(، ٥٣٢)]تقريب الرابعة. من مقبول، مصعب، أبو الصري، ١^١^^،؛ عاعان ين ٌشرح * ته ن٠ 
ترك،نالمواب العلماء: كلام ذكر أن بعد التهدب ني الحافظ نال وند • علن'تابع؛؛ له انف ولم ١( ٥ ٥ / )'١ 

يهء.انفرد ما 

([.١٢٧]تقريب)اد،ان. المن •مائل، صدوق، جامعها، إمام المري، هوالعانري ءءرو؛ ءر؛ن و٠ 
.٧٢٧تقدمفيح: زايد. ثت، ثقة، مو؛ينفريح: ر٠ 
([.٤٩)•]تقرب العاشرة. من ناخل، حاظ، ثقة، الهمداني: غم: بن الله همد س ُجمد و٠ 

منإلا نعرف لا غريب، حن ونال: ٦ ١ ٩ )ْ/  ٣٦٨٦: راكرuJىح ، ١( 0 ٤ >،/ احد اعرجم 3<سم.ي: 
عنطرق من جمعهم ت الأمي( ووافقه وصححه  ٨٠التدرك)م/ ش والحاكم ، هامان( بن مثرح حدس 
ءن>قإلتىء_داضين ١٣٧٣، ١٣٧٢،  ١٣٧١وا-؛صحهاثفيح: به. . اله؛نيريدالقرى•. مد 

شاهدله والحديث إساده. سن وحم ٣٢٧ت اله.«حياحةح ا٠لان الفي الألباني العلامة ذكره وند يه. • يزيد• 
صعيدأبي حديث من وأحر • وهوضعيف المختار بن المقل وفيه الطراني، • رواء عممة، ب  ٠٧■*ن 

(.٦٨الزوائد)ه/مجمع ت انفلر أيفا. وهوضعتف، بشتر بن النعم همل• ونته أيفمآ، الطراني عند الخيري 
.صعيف إمتادء؛ ■ ١٢٠٤

لتقرب)آآآ([.مزالثاكة. مقول، الأني، وهوعداف،وانبنىّاءدة، مهر: اتنام يكر ابر ته: ف٠ 
شاءإل فهوصحح الخرج، في كما ٍحيحة متعددة؛أمانيد شواهد للحديث، لكن متابع. علمن له انف ولم 
النم.

=وتن. بقع صنة مايت، صمته، في ُختلمء حممي، 1 الثمالي ويقال: ال—كوني، اخارُث،؛ ين مح، ء٠ 

UtY/t؛



عنعنمبينب، مرم، أش حدثناأبويكربن مال؛ كر، حدثنابشرن ت نال 
»جعلاخقءلىقابىر; اض/ رسول مال قال: بلال عن الحارث، بن س  ١٧٤٣،/

,ولماله(( 

Iنال المروري، غيلان بن محمود حدثنا I نال المريابى، ؤحذزثنا ء ١ ٢ ٠ 0 
أىبن علي عن زر، عن عاصم، عن معمر، أحبرنا نال: ارزاق، عبد أحبرنا 

•ا ء؛ةئ - عمر لمان علن تنطق السكينة أل نبعد كنا لأما ؛ طالب.و؛جف-قال 

تقال الواسطى، الحمد عبد ين محمد بن افه عبد يكر أبو وح^1ثط — ١ ٢ ٠ ٦ 

=]مب).آ؛ة([.
([.١٥١)لتترس الثالثت. من ثقة، الصرى، حفص أيو الرحص، م همتدت بن ب مح٠ 
• ٧٩٤ت زح تقدم ثقة. بكرت ين ر ي٠ 
لهعارف، صدوق، الهاثمي، الرحض همد بن التوكل بن مصي محو انمقلاض: المري ام بن صي م٠ 

الطبراني'عتل كما توع وهد * أوهام 
*j.fابجب ابن يكر انح، ص طرق من ٣( ٥ ٤ / )١ ١ •  ٧٧ايرح: ني اليراني احرجه 

فيكما والزار أحمل أحرجه وتد ١ ٣ ٥ ٦ ت ُيح المسف عند هريرة أبي عن كثترة شواهد له صحح والحديث 
باش(،واسرشفياب ٢٥/١٢)١٠٣٥ح: 

تح السة ر عاصم أيي وابن هامآ)اهآ(، ح الصحابة فقاتل ني أحمد ين اش وبد (، ١٦٦/٩لج٠ع)
وعناتجراتيفيالأوط، محي سه ير 

يناطه عبد محر إ الصحبح رحال ورجاله ومعل، لا ا ني الهلث-راني وعند (، ٩٥، ٥٣رآ/ أحمد محي عمر اين 
وعنصعقاء. وفيه الطبراني رواه ممان. بنايي معاوية وعن • صعم، ونته وتق وتد الليث، كاب صالح 
شيبةأيي ابن ومحي حس يإمتاد العلبراني عند وهو ■ التالي الحديث في الصنف عنل- ومياتي علي وُس عاتشة 

١(،ومحدأصدنى١فد)٢٢٢/١١ث) ٠٦/١،)
٤ّ(•وءنطارقين٢/١(،غياي)٣٣٠/١ر١٤٧٠حت

اةآرا/^أ(،واينأيي^سءيشارسةحت
(،وعنشذرصداينشفةح:٦٧.٦٦/٩^^بم)

وبعفساسايدئ ١٣٥٩، ١٣٥٨، ١٣٥٧، ١٣٥٦محياكشفيح: وباني )^\ا\ى.  ١٢٠ ١٧
محاك،تراحعها صحيحة، 

آا-إمئادْ:حسن.
.٥ ت ح ني تقدم واحد. غير ووثقه أوهام، له صدوق، النجود! أبو وهو عاصم، يه؛ ن٠ 
([.٥٢٢)لوقرس العاشرة. من ثقة، ت الروزي أبوآحمل- مولاهم، العلوي، غتلأن؛ بن مجمود ر٠ 

آنفا.الدكرر الحديث شر تقدم تخريأءهت 

•م س مح، يمحق لم الأّرد؛ س ّدة ؛ ب٠ 
•٩ • ٠ زح: تندم • درق ص اذق؛ ■ى مى د٠ 



Iقال السالحمنى، إسممحاق بن يحمئ حدثنا قال! الكلوذانى، رزق بن محمد حدثنا 
بنعلي دخل ت قال الرحمن، عبد أبو أخبرني ت نال الأموي، ين ملمة حدثنا 

١٧٤٤؛/أن إر أحب أحد راما ممال؛ بثوبه/ مجي وقد - ة؛؛ئئ - عمر علن - فه' - طالب أبي 
اللهرارحمك قال ثم . . بينكم،،المسجئ هندا مثل من بصحيمته وحل عز افه ألقئ 

كنتؤإن لعظما، صدرك فى افه كان ؤإن لحاليما، اممه بذات كنتا إن الخطاب ابن 
بالحق،جوادأ كننآ وحل، عز اممه في الناس تخئن ولا الناس، في اض لتخثن 

.مداحآ،،ولا عيابا تكن لم بطتناسالآحرْ، الدنيا، س خميما خلأبالباطل، 
 Y ١٠ ٢ ٠ تقال الوامتلمى، الحميد عبد بن محمد بن اممه عبد أبوبكر حذثنا ٠ 
أخبرناقال! هارون، بن يزيد حدثنا i قال الكلوذاني، رزق بن محمد حدثتا 

Iقال - الله رحمه عود. مبن الله عبد عن الرحمنن، عبد بن المامحم عن السعودى، 
خلافتهوكانت نصرأ، هجرته وكانت، الخهلاب-و؛قئ-ءزا، بن عمر إٌلأم رركان 

بثنأن لأحسب ؤإر عمر، أملم حتئ ظاهرين نصلي أن امتطلتا ما واض رحمة، 
.يحمرا، هلا فحي الصالحون يكر فادا ، يدله ملكا عمر عيني 

i١٧٤٠/ الله عند الفضائل ص ؤه الخ،طاب بن ررولعمر / الله؛ رجمه - اينسن بن نحمد قال 
إنموضعه في ذلك، سنذكر ما - ظئ - الصحابة جمح وعند رسوله وعند وجل عز 
.افه،، ثاء 

لصالص ارجمن؛ همد وأم 
وأخرجهبه. . أيه.عن مصي بن جعفر عن طرق _؛ من ( ٣٧• الطعان)r/ ني سعد ابن أخرجه 

اكلرك)م/ني الحاكم وأخرجه  ١٢• ٦٧ابماح: الطريق هنذا س ب أي ١؛>، 
٣٤٦واننلر: به-الثعلرالآولشل. . • جابر ين امحه ص محمد بن ص ٌن 

)ا/هأآ(.
.صعيف؛ إسادْت - ١ ٢ ٠ ٧ 

عود.مابن يدرك لم ارجمن همد بن هامم  ١٠•
.٢٠٣ت2دبنيح: اءظكلذلُومم. صدوق، ايعردي: ر٠ 

بأبي ابن وأخرجه ؛٠. القاك. ُرءن (سحدذ،٢٧ُسدفىاسات)٣/•تخر-ص 
الهينمىوعزا، به. . مداض. عن زر، عن النجود، أيي تن عاصم حدث ح'-هآ'آا)آا/آآ(من 

وأخرجعود. ما؛ن جيء يدرك لم القاسم أن إلا المعح رجال رجاله ينال؛ .( ٦٢. ٦٦س-راني)٩! 
به.. السعودي. طريق من الخ® . اسطعنا.ما ٠واش منه؛ الأخير الثحلر ( ٨٤- ٨٣متدركه)؟إ في الحاكم 
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٠١١٦^٧
المؤمنينأمير خلافة ذكر 

أَ'ْآمنالصحابة جميع وعن ضمحي/ عفان بن عمحصان 
منلكن الوت، أنه وتيمن ة؛؛كن. عمر. طس الأ ؛ - الله رحنه - الصتن بن محناو قال 

خالهم الطر وحسن رب، ني وجل عز ض ونصحته له الكرم اف تونق ننن 
هالنبي قبض الدين الصحابة، س حماعة بين ثورئ بعدم الأمر جعل أنه وميتآ، 

الثورة،وس الخلافة ص ولده وأخرج يابضة، لهم نهد وند راض، وهومحهم 
وعليعثمان ستة; وهم فهوحليفة حليفة. يكون أن منكم احترم س ت لهم وتال 

فماحيرا، الأمة عن وحزاهم . ؤإممء عوف. بن الرحمثن وعبد ومعد والزبير وطلحة 
-طالب أبي بن علي فايعه -  'ه- عفان بن بعثمان القوم فرصي الاجتهاد، في فمزوا 

إسلامه،وندم يفضله لعلمهم متهم واحد عليه يختلفا لم الصحابة، وسائر ئك. 
عندندرء ولعظيم علمه، ولفضل ولرسوله، ف لماله وبدله ولرموله، لأو4 ومحبته 

يشكؤإنما عاقل، موس ذللث، في يثلث، لا له، ء اش ؤإكرام ، الله. رسول 
وجرمالشيطان، به ولعب، الرشاد سيل عن به حْر قد نمى، جاهل ذللئإ فى 

•اذوذغا
رجع- ه - عثمان فضل جهل ص سمعها إذا ما مناقبه بعض فاذكر I نالل ثإن،ال 

الصواب؟إلئ الخطأ دهبه مص 
١٧٤٧،/إياء ه التبي وتزويجه ؤإسلامه، اممه. لرسول تصدشه ت مناقبه أول له; ل ن/ 
ه:افه رسول قال قال: عباس ابن روئ الماء. ص بوحي إلا يزوجه ولم ابتيه، 

عمان،.بن محان م كربمي' أزوج أن إئ أوحى صار الله »لإنُ 
هالمي قال ، مانت، فلما رقية، أولا زوجه ت - الله رجمه - الءسين بن نحني قال 

أمزوجلئا قد وجل عز الله أن الملام؛خرم علته -مريل هذا محان، رامحا لعثمان. 
وقفM الني أن - -ء؛ك أبوهريرة وروئ مجتهاء. •ثل وعلى رفه، صداق بمل كلثوم 
يزوجهاأيم أخو ألا أيم، أبو ®ألا ت فقال - هءهت - عثمان عند لكنن، التي الثانية ابنته قبر عالئ 

الماءء.س بوحي إلا زوجته وها عثمان، لزوجتهن عشر لي فلوكان عثمان، 
بلنيجمع لم لأيه النورين، ذا عثمان ّمي إثما -أثه الله اعلموا-رحمكم ثم 

ءفان.ءإقت.ين عثمان آدم.ءةأ(.إلأ لدن ص الأحرئ بحد واحدة التزؤج في نبي ابنتي 



الشريفة.منانه أحد نهندم ، النورين® ®ذا سمي فليلك 
فيالني. إلن عمان بن عثمان حاء تال؛ محمرة بن الرحمنن عبد أل ومنها 

١٧٤٨٨ال ن/ • ود ثم س الني حجر. في ننثها دينار ألف كنه وفي ترك غزوة 
٠٤٨ ٦ ضر ا *ميقول؛ حجره/ في بيدْ يقلبها الني. فرأيت سسة؛ بن همدالرحمنن 

العسرةجيش في جهر - ظة - عثمان إل I قتادة ونال أدأ؛ا. الٍوم عذا بمد يل *ا محان 
بنعثمان حمل ت الزهري مهاب ابن ونال • فرما وسعين يعيرآ، وثلاثتن تسعمائة 
فرسآبستين جاء ثم بعيرآ، وأربعين بعير تسمماتة علن نوك غزوة في - ه - عفان 
الألف.فاتمبها 
نْآ/ ١ ، له(( الله غمر لانمسال؛تي محقاين فجطها ررمة بتر يشتري راس ; ه/ الٌحما ال وف

وأجرمالستي سقاية راا-بملها فقال; افه. لرسول ذكر ثم . عثمان.؛؛؛؛^؛ فاشتراها 
»ايى١^،^: وقال »لكلديرنق،ورضمحاد،تنممان®. الني.: وقال لك*. 

بنعضان رايشمع قال: أله ه الض عن وروى عمان،. بن عضان س لسم اللألكة 
وأحبربعده، تكون كائنة بقس أحبر اليي. إل ثم ■ دُءدرُ ربتّأ م الما*ة يوم عمان 

فمبر-؛؛؛ك-بالصبر، وأمره وأحبرأنهيملطالرما، منها. بريء - هإفت - عثمان أل 
١٧٤١٨نصرته/ في - أصحابه ورحم اش.- رسول أصحاب اجتهد وقد حتندلمظلوٌا، 

سالماوجل عر اف ألض لأرجوأن ؤإر بيعتي، من حبأ في أنتم ونال؛ فمنعهم، 
عندشريفة كثيرة ومناقبه . . القرآن. فيها يخم بركعة كله الليل يحنن وكان • مظلوما 

.موصحهافي الله شاء الكركربالعلممحذكرهاإن اف نفعه ممن يعقل من 
 A * تقال الوامعلي، الحميد عبد بن محمد بن الله عبئ بكر أبو حلاقنا ء ١ ٢
لويقول؛ مهدى بن الرحمن همد سمعت قال: الدورش، إبراهيم بن يعقوب حدثنا 

دوندمه وبدله الصحف جمعه I كفتاه الخصلتان هاتان إلا - زهمحن - عثمان في يكن لم 
واللهإليه ساروا قد ت - الله رحمه - حديقة قال ٠ قال جندب عن وروى ٠ لمين® المدماء 

فىقال: فأينقتلته؟ قلت: قال: الحنة. فى قال: فأينهو؟ قلتا: قال: ليقتلوه، 
الاروااله»راا.

هيتاك,وتخريجه ، ١٤٦٤فيح؛سحدأ الصمف سنذكره C ١ م 
صحح.إمحنادء؛ - ١ ٢ ٠ ٨ 

ابيإلابن لعزا• الهندي الض لذم، • ام عابن إن ( الخلغا،)ص١٨١تاينخ ني التوطي م'• ٌميابم؛ 
ا"\أا"ا)*أل/أا'(.شٍةح:
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قال!البغوي، العزيز عد بن محمد بن اف عبد القاسم أبو فنا وحاو —  ١٢٠١/ ١٧٥٠ا/
عنلهيعة، ابن عن البارك، ابن حدثنا •' قال الخماني، الحميد عبد بن يحين حدثنا 

-ءك - عثمان إلئ ساروا الذين الركب عامة أف رربالغي قال: حبيب أبى بن يزيد 
»وكانا.لخونلهمسؤالبارك: ابن قال إئوا«. 

عثمانقتل ه الله رسول أصحاب أكر ولقل -ت الله رحمه الحسن. بن نحمد قال 
ألض-  ٠٥؛؛- طالب أبي بن علي ت أولهم ورنوه، عليه، وباكوا ثديدأ، .;ء؛ج؛.إكارأ 

عفان،ابن دم من إليك أبرأ إر اللهم ونادئثلاثا: ، موداء عمامة رأّه ٢ ]ءالن[را 
كعبورثاه ئديدأ، بكاء ثابت بن زيد عليه وبكئ آمر؛هل٢، ولا قتله أرصئ لا اللهم 

لهمقال زيد بن وسعيد وحديقة، سلام بن الله عبد ذلك وأكر الأنصاري، مالك ابن 
دكانبعتمان صنعتم لما انفض أحدأ لوأف ثالوه.: إليه ساروا الدين/ .آعش:  ١٧٥١/١

■جريحا - قهقن - عثمان دار من - ث؛لق؛أ - علي بن الخن وحمل • رص ينقض أن محقوقآ 
-■ققء - الصحابة من ذكرنا من إلئ الأمر - ء؛فن - عمر جعل ما قمة ذكرنا أما 
للملم؛ن.حليفه - ه؛؛فة - عفان بن عثمان اختاروا حتئ بالخنة لهم الشهود 

بنافه عبد حدئنا قال: الحرانى، الحسن بن افه عبد أبوسعتب — ١  ٠٢١

■هناك وتخريجه ، ١٤٣٣مدأرح:عتاتي )٢( اعزا. الأصل؛ ني )١( 
(١٧٨/٧)٣٨٦٣إّلأمءمرينالخطاب،،ح: باب: الأنمار، ماف، ني المخاري ني الخدث )٣( 

(١٧٦/٧)٣٨٦٢إسلأمسبوينزد،ح: باب: في الخاري ني اخرئ رواية وفي اللفظ. بهلذا 
•كانه•من زال ارفض: ومض سئط، أي: انقض؛ ارومض: الفتح: في نال ارارغض، : بلففل 
 /U(٧٦  )هاك.وتخريجه ، ١٤٣٨رح:نيا مالهش وسذكرْ . ١

.صعيف؛-إمتاد•: ١ ٢ ٠ ٩ 
الصحابة.من آحدأ يدرك ولم .  ٩٣: فىح تقدم • يرمل وكان إ فقيه إ ثقة ت •صم، أبي بن يزيد يه؛ ف• 
غيرهما.من ٢ءدل^ عنه وهب، وابن البارك ابن ورواية • كتبه احتراقا بعد حلعل صدوقا، لهدت ابن فيه: و٠ 

•٤٤نقدم 
ابنفول صبب؛د.ون - بن يزيد عن ماكر لأبن وعزاء ١( ٥ الخلما،)»_T تاريخ في يو'إي الذكرء ٌسميج-*■' 

التارك.
.إساد،:مّل. ١٢١٠
عمر.من بمع لم عه ، ١٢٣٦فيحت تقدم - يرمل وكان ثقة، الرجمن؛ ء؛د بن حبمة يه: ف٠ 

•٢٢٦'ش-منيح: •دمحدم،سعرالرفى:ممة،دبمادصا-
منها:أحركا، طرقا من ثابتا الستة، هؤلاء في الآْمّ جعل وحديثج • الهاريوا هنال.ا من عليه أقفا لم تخريجه؛ 

علنرالأتفاقا البيعة نمة باب: الصحابة، فضاتل في صحيحه في البخاري( رواء: ميمون، عمروبن حديثا 
تة=الفي الأمر جعل ومنها؛ موته، عند ووصاياء . عمر.٤٥مقل نصة وفيه ( Ui/U)VU•'ح: ان عن



٢/١ْ١٧همروبن عن/ عنزيدينأبيأنثسة، صرو، ن اف هميد حدثنا ذالت جعغرالرر، 
أمرالوت - ء؛ةن - الخطاب بن عمر حفر لما I نال الرحمن عبد بن حيثْة عن مرة، 

آْأ/نحنن ثلاثا بالناس يصلي، أن/ صهيبا أمر غانا، طلحة وكان بالثورئ، الفر التة 
فامفوهطلحة يقدم أن نبل أمركم امتقام إل عمر: قال رحل، عالئ أمرهم نمم ي

فانهمنكم، فأدنوه أمركم تمم يأن نبل طالحة قدم ؤإن عليه، أمركم امتنام ما علمن 
فقاليستقيم لا أمرهم فإذا خمة، وكانوا اجتمعوا فلما المهاجرين. من رجل 

ة،حموأنتم أمر علئ تفيمون تلا إئكم الله رحمه - عوف بن عبدالرحمن 
عليا،أمره الزبير فولي والزبتر علي فتعاد الغاب؛ عديد وأنا منكم، رجل كل فليعاد 
وسعد!للزبير الرحمن عبد فقال عثمان أمر0 سعد فولى وسعد، , عثمان وتعاد 

فقالان، وعثْسوعلى الرحمن عبد وحلا فاعتزلا. وعثمان عليا أمركما وليتما 
فأوليكماالإمرة من تتيرآ أن فاختارا ، منافعبد بنو أنتما ت وعثمان لعلى عثدالرحمن 

فولئامالإمرة. من وأبرأ ذلك نولياني أن ؤإما رجلا، محمد. لأمة فتختارا الأمر 
أناإن رنع عليك الله فقال! علي بيد أخذ ثم يديه، ورغ اعة سربه فدعا ذك، 

لتسمعنأبايعك لم أنا ؤإن وجل، عز الله ولتتفن هؤ، محمد أمة في لتعدلن بايعتك 
اللهفقال؛ ءة؛قف. عثمان. بيد أخد ثم نعم' • علي-ء؛ة؛- فنال - بايعت لن ولتطيعن 

علنصفق ثم نعم. عثمان; نال ولتطيعن. سمعن لتغيرك أنا؛ايعن، إن ربع عليك 
.- أإ؛ق؛| - عثمان يد 

\١Uor! قال: / البغوي، العزيز عد بن محمد بن الله عبد أبوالقاسم ح-دمحا - ١٢١١
عنصييح بن يحنن عن سميان، حدثنا فال: الكي، المخزوس اض أبومد حدثنا 
ا؛إكمالحلماب بن عمر عن طالحة، أبى بن معدان عن الخعد، أبى بن سالم عن قتادة، 

وهوالله.ؤ رسول قبض الدين الستة، هنولأء إلئ بحدي من الأمر جعلتا ند • قال 

منأطرانآ الصنف وسذكر ؤى.اجممن. حمأ. علن واتنانهم راض •،نهم قووعر الني نوني ًالذين 
,سيأتي فيما هندا 

اامآمإ-طده:صحح.
هشامتابعه وتد ([. ٥٩٢)]تقريب . < ٩٧١كبار عن صدوق، القرئ، الخراساني، ًمءحت مي • ب٠ 

اكخرئع-انظر • ربر• ملم عند 
•٨٢٢عدانسام'س؛ثمة• *٠ 

كراثاأو ملأ أو ثوما أكل من نهي ت باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب في ملم أحرجه ت تخريجه 
أحمد)ا/ها،ماآ،وأحرجه مظولأ- به . • قتادة عن هشام ص.ث من ٣( ماا"هرا/آه •ح؛ونحرها■

يهنحو0مطرلأ.. تادة. عن طرق من ( ١٧^٠٣) ٢٩' مندءح في والحمتدي (، ٤٨



،اأش1ءاتكتا|\/ 

^ألاءءً^ًًًسْءءسث
فمنوالزبير، وطلحة، وسعد، وعبدالوحمنن، وعر، عثمان، عنهمراض: 

٠الخليفة٠ نهو منهم استحلفوا 
]عداف[را،حدثنا ت ئال سعيد، بن نية حدثنا ت نال الفزيايى، حاولتا  ٠١١١٢

الهلالي،مرة بن الزال، عن ميسرة، بن الللث، عبد عن شعبة، عن إدريس، ابن 
بنعمر نعى حن مشهيته/ شهيتها، إلا حهلية عود مبن اض عبد حطس، ما ت قال  ١٧٠٤٨

ا.ُآمداخيرمنبميولمنالوا*ل I فقال - ة؛إةق - عثمان وذكر - ،جك - الخطاب 
عليحدثتا ت نال الحارث، بن منجاب حدسا نال; اإميايى، ؤيوك _ ١ ١ ١ ٣ 

سبرة،بن النزال، عن ميسرة، بن المللث، عبد عن كدام، معربن عن هر، مابن 
منحير ®آمرنا •' يهول، - اة؛ةئ - عثمان استخلم؛ حن عود مبن اض عبد سممت، ئال،! 

نألوا*لآا•بقمح،ولم 
حدثنا/ I نال، الحناتي، البحتري بن محمد بن يحين زكريا أبو \ّإر»\ — ١ ١ ١ ٤ 
عنالمختار بن الله عبد عن نيد، بن حماد حدتنا نال،! اب، حبن عبيد بن محمد 

وقدالتراحم، وكتب الرواية مصائر في ا كالثبت، والصواب . الرحم!نأاءعيد ت رزا را(فىإلأصل، 
•اا"اتتدمفىح؛

.ثال، ُولم والشهور* * الربتة علماء يعفى عند وجه ولها التح، جمح في كذا ر٢( 

٧ْْ/١ا

.١١٩٢• زح تقدم ■ صحبة له ونيل؛ تقة، هبرن ين يرال، ا٠ 
(،٦٣اساث،)"T/ ني سعد راين (، ٤  ١٦٢; ر  ٧٤٧: ٢ المحاه سام م احد الإُام اتمج٠ ديريجه: 

والتارخالمرنة ثي وى والن(، ٣٨٤را/ ْ  ٤٢م والخلال (،  ١٧• ائاله)٦! مفي هانئ وابن 
وانحرجه. الزال.ص سر ص >ق من ١(  ٨٨)ه/  ٨٨٤٣ُالدرا;يفيايرح: (، ٧٦•)٨ 

رمد وابن ، ١( ٧ ٠ >أ/ اتل سني u_. وابن (، ٤ 0 ٤ ا/ )  ١٧٣ م: الصحابة نفائل ني احمد الإمام 
والجاكم؛يافظرل؛،)ميآ(،(، ٣٨٠/١>0٤٤والخلألنيالخح; (، ٦٣اسات)م 

منانبن اه عبد طريق من جميعهم ت ( ٨٦أ/ ) والتارخ المرفه في والفري ، ( ١  ٨٨ا )\  ٤٨٨ ١ الكبيرح! 
■فوقاْ ذا أعلاها عن ألونا ارما عثمان؛ اصتخلف، حنن الأه عبد نال '■ قال 

١٢١٣١oصحيح.: .إّة
.١  ٩٨; فيح تقدم ٠ فاصل ، ثتن، ثقة، كد'امت بن مر م٠ 

■ا؛ق الالخدبث في تقدم 
حن.-إمتاء،:  ١٢١٤
.١ ٩ : فيح نندم بعضهم. ووثقه اومام، له صدوق،، النجود؛ اض بن عاصم ته؛ ف٠ 
([.٣٢٢تمريّا)٠ الّايعق من به، باس لا البصري، اخار؛ بن الله " مافيه؛ ر٠ 

وذكرهبه. . المختار. ين اش عبد عن زيد بن حماد طريق من ( ٣٧٢! ٢٦طبقاته في معل ابن احرحه تخريجه؛ 
.١ ٢ ١ ٢ زح: مه الثعلرالثاني تخريج وتقدم (• ٢٤عمر متاقب في ابرذمح، ابن 





^^ب؛ممييمة

فقالت!- نمحنلجت طالب. أبى بن على عن . ؛ J^sj- عائثة وسئلت ثلاثا. *نهم؛؛ ياعلي إنك 
افرسول إلئ أحب امرأة ولا منه، النه. رسول إلئ أحب كان قط رجلا رأيت ما 
أ0جيريل-يو-أتتىجدْ عن أبيه عن محمد بن جعفر عن وروي • امرأته" ن مه 

.عليا(( يحب من ونحب علما تحب أن امرك وجل عز الله إن محمد؛ اريا ت فنال y. الني 
بمرجلالكر رراللهم/ فقال؛ ، ■بملي ببر . الني أتن ت نال مالك بن أنس وروئ ا/حْيا 

فقال، الباب يهمع طالب أبي بن علي فإذا ، ورسوله* الله ويجه ورسوله، الله يحب 
غمدأدخله، #ياأض ; فقال والثالثة، الثانية أتئ ثم منغول. ه اممه رسول إل • أنس 

»أنتمبمزلةه: الني ونال إلي«. اللهم ^٢^، ١٠الني.: فقال عبه"، 
النافقانمن قوم فقال الدية، علن نوك غزوة في حلفه لما وذللئ، • ءوسى* من ءارون 
ممتكون أن ترضى نهلا أهلي، على خلفتك #إما الني.: فقال بحسن، لم كلاما 

.مولاه((فعلي مولاه كن رامن ونال.: بمدي". نم لا انه إلا موسى من *ادون بمزلة 
الني.:وفال مطفق«. إلا يس، ولا >_، إلا حك ارلأ : - ق؛ك - لعلي . وئال/ ،ْآ/ن 

الأنمارمعنر مافقنا نعرف كا U افه: عبد بن جابر ونال فقدآذاني". علتا »منآذى 
دخلتقال: الخدر، اض عبد ش عن وروى إلأببغضهمءلي؛نأ؛يطابهس 

فقاك:إ الله معاذ فنك: فيكم؟ الله. رسول أيسبا لي: فهالت، سلممة أم علن 
.بي((فقد عليا مج، #من يقول اممه.ؤ رسول سمعت، 

أحد،وبض بينه يوآخ لم حاصر - ه - وعليط أصهمابه ب؛ن الحم،. أثم، دئا 
ممفأنت، لشم، إلا أخرنك ما/ يالخق بممحي #والذي فقال: ذك علي.ه.في له فقال  ٨١٧٠١

لفاطمةالني. وقال ووارثي*. أخي وأنت بمدي، نص لا أنه غم *وب م، *ارون 
•الاخزْ" في وسدأ الدمحا، في سدأ زرجتلث، »لمد : ؛علي-ه. ءلفأا-لا 

الهاجرينمن نفر فى الني. يتح، عند كنا نال؛ الخيري سعيد أبو وروئ 
فال:بلن، ئلما: بناركم؟*، ®ألاأحمركم فقال: الني. علينافخرج والأنصار، 

أبيبن علي ومر قال: القي*.الخفي حج، عزوجل الد إن الطيون، الرفون ®محاركم 
.ذا((مع الحي ذا، م #الص المي.ت يا-هز-فقال طال

أنمن أكثر وقفاطه - فت - علمي ومنان، الله رحمنه - الحست، بن نغمد قال 
لهموقاله فيهم سيفه وجعل الخوارج، بقتال وجل عز الله أكرمه ولقد لحصن، 

قله،من الله ^١٥ ، هز- - عفان بن عثمان متل فلما الماعق. تقوم أن إلن حق ميف، 
ثلاثونبمدي #الخلافة الض.: عن وأبوباكرة سمينة روئ كما إليه الخلافة وأفضح، 



الرابع،الخالبمة - ء؛محت - علي كان - ، ٤٥٧— وعثمان وعمر بكر أبو مفن فلما .  ٠٠منة 
مرا،تكون لا بيعتي فان I فمال يتركوه، فلم عالهم فابن إليه، بالمدينة الناس فاجتمع 

فبايعهالمسجد، إلئ فخرم بايعني. يبايعني أن ثاء فمن المجد إلن أحرم ولكن 
انس.

حدثناأبوبكرالأثرمت قال محمدالوامهلي، بن عبداض حيكاأبوبكر س ١  ٥٢١
خلافةفي حن حديث فإنه الحديث؛ هندا اكتب I حنبل ين أحمد لي قال ت قال 

حدثناقال! الأزرق، يوصف بن إسحاق حدثتا ت قال ثم . ةء؛ةئ - طالب أبي بن علي 
الحتمية،بن محمد عن لخعد، ا أبي بن سالم عن كهيل، بن ملمة عن الملك، همد 
رحلفاتاه قال؛ وعثمان-نجفن-محصور، كنكْعءلي؛نأييءلال-ةهئ-، قال؛ 

بومتلهأ-حدت ف، - ةبجٌ - علي فقام قال؛ اكاعة، طتول الوهمتن أمير إل فمال؛ 
ثتلوقد الدار طالب أبي ين علي فأتن قال؛ لك. أم لا خل فنال؛ عليه تخوفا 
البابعليه فضربوا الناس فاتاه بابه ءاليه وأغلق فدخلها، داره فاتئ - ؛؛؛s؛ - عثمان 
أحدأنعلم ولا خليفة، من للناس بد ولا ئتل ند عثمان إف ؛ فمالواعليه، فدخلوا 

نY/  ٥٥من وزيرأخر لكم فارأكون تريدون، لا ت - هتثك - علي/ لهم فقال منك، بها أحق 
البيعتي فان عاي أبيتم فان قال؛ • منك بها أحدأأحق نعلم ما وافه لا ؛ قالوا، أمير 

إلكن،فخرج قال؛ بايعني، يايعي، أن شاء فمن الجد إلن أحرج ولكن سرا، تكون 
.النامحس فبايعه المسجد 
١٧٦١آ/حدثتا قال؛ الحهلار، أبويحتئ حدثتا قال؛ الحميد، عبد ابن ؤحدقنا — ١٢١٦/

مثله.؛إسناده الحديث، وذكر . . الأزرق، يوصف بن إسحاق، 
أنهه، - طالب أبي بن عار في مدهبنا فهثذا الله: رحمه - المحسن بن نحمد قال 

.متة((ثلاثون )رالخلأفة الهي.؛ ىل كما الراح الخليفة 
الدنٍافي ولشيوماأبابكرفناهي ررإن اانم،س؛ قال • قال حذيفة عن وندرومح، 

ولتموهاؤإن لألم، لومة الله في ثاخذْ لا أمن، فقوي عمر ولبمموها ؤإن الأحرة، في راغب 
حن.إسئاده؛ ء ١ ٢ ١ ٠ 

.١ ٠ ٦ ; فيح تقدم واحد. غير ووثقه أوهام، له صدوق، سليمان؛ آيي ابن وهو اللك؛ ب" • ه ب٠ 
ّآ'آا*)آ/ها؛-ملأا؛(من>قءنمد، ٦٢٢، ٦٢١، ٦٢٠م: في الخلال، أخرجه دسميجه: 

الكاملوانفلرت به. . ابعد. أيي بن مالم حديث من ( ٤٢٧تاريخه)؛/في اتجرتمر وأحرجه ■ به • ■ الاك 

الدكورآنفأ.الحديث ني تقدم وتخريجه: بمدْ - ١ ٢ ١ ٦ 



(ا|س|سةكتادم \
تف^^ءءسء=ًًءءً—ث

مشم*.طريق على شجكم عليافهادمهدي 
نشامند - نجس عاليا- يزل لم ٠ حذيفة ئال كما ت - الله رح4ه ٠ ائنننؤ ين مجمد تال 

ثمُايعلآبيبكر-محك-تغيم، الأنiبصانيمضاس •عالمي.إلي، 
معهفكان - غ؛ئإ عمر. باح -  ٥٥- أبويكر ئبض فلما الأستتسم، الطريق علن فكان 
مكان- ؛جك - ان عفبن عثمان ءمر_زجس.ياع تنفى فلما المتمم، الطريق علن 
عندهتتله وكان تتله، من اض برأه فللما عثمان ثل ملما التقيم، الطريق عالئ معه 
المستقيم،الطريق علئ فه والحمد فكان نهق، يعدهم. الخلافة ولي ثم مبينا، ظالما 
وعثمانوعمر بكر لأيي متبعا اطه. رسول لن متعا وجل عز اطه لكتاب متبعا 

راغسافىالآحرةالدنيا في زاهدا يزل ولم .رمحياطه/محهم.لمذرمنءم، 
شهيدأ،قتل حتئ االؤمن^ن وعند عزوحل اطه عند رمعا ه، نففي متواصعا 

والآخرْ.الدنيا في وأخزاْ فاتله افه لعن 
العزيزعبد حدثتا I تال سعيد، بن تتيبة حدثتا I تال الفزيابي،  ٠١٢١٧

نمح؛قء-طالتإ- أبي بن علي أن أبيه عن محمد، بن جعفر عن الدراوردي، محمد ابن 
جوازما فقءني أصابعه، كماْ جاوز فكانه ه، فلبيه فأتن ثلانيا، متميما ^ ٥٠

الكمن.الأصاح 
Aقال سعيد، بن قتيبة حدثنا قال ؤحذثتاالفريابى، — ١  ٢١ I بنهارون حدثنا

واحدعام في الناس أفعليينأبيءلاف-ه-أطئ/ أمحه، عن مام؛نهرض،  ١٧٦٣٨
ياقال يم ، وأثتئ افه فحمد أصبهان، جراج عليه قدم *م * قال، عطيات، ثلاث 
.بمد،:صل. ١٢١٧
التهديبانظر: مرملة. ءك. طالب. ابي ين يلي حداسه عن وراضه ء،؛ ا"دين علي ين عد م٠ 

.٢ ١ ٩ : فيح تقدم نخطئ. غتر• كتب من يحدث كان صدوق، الرينالدرايردي؛ مد ر٠ 
اينوذكره ■ احرئ طرق س  ٢٨٣الخلتأ)ا/م نمم وابر ،  ٩٢٢ استات)م/ ني معد ابن احرجه لمبمه؛ 

.( ١٦٧/١الخوزينرصنةالمغوة)
صعيف.إص؛ا0ت  ٠١٢١٨

دلاجرحآ ب يذكر ولم ( ١  ٩٨)A/ رالتمديل ابرح هم، حام ر ابن ذكره • المجلي رنن؛ ين ملم ؛ ب٠ 
بنحملي عن مولا، •دواه نال: ثم علي مولن لم ممع مترونا ٤( • ١ القات)ْ/ يي حان ابن وذكره تعديلا. 

•الرديء٠ اطلدعب من لماكانواب بهم؛ الاحتجاج ولايعجبتي أعتمدعيهم، ت إلاازلا طالب آبي 
التاسعة.هن صدوق، المري، الخ—؛ن ابر ، الحا، صاحب المجلي. رمز؛ ين لم مين مادون ابمه و٠ 

احد.للإمام ١( ٦ ٦ / ر١ الصنوه صنة في الخوزي ابن عزاه 





^ءٍ^^^_؛تابصة

اوىهمحلأ,بكإلأ»ءهاوإرم عنعانىينأنىطااب.مىل: حبيش،  ١٧٦٥،/
ولايبغضلثحإلامؤمن، 

بكرأبو حدثنا قال! العطار، مخلد بن محمد اض عبد أبو ؤح-حافنا — ١ ٢ ٢ ١ 
عنيرة، حم بن الحارث حدتنا I تال كثير، بن محمد حدثتا ت تال حلف، بن محمد 

إلئ.  jgوعلى.؛؛؛الني. عند جالسا كنت؛ ت نال حصن، بن عمران عن داود، أبى 
النوءريكشفن دعاه إذا انمضطر بمبمٍب أمن ؤ I الأية هنذه اف. رسول تلا إذ جب 

المى.فامكه ققة. عر. فارتعد : قال . [ ٢>" ايمل: ] ه الأذض.. حناء وبمنكم 
ابتلئأن فخثيتج الأية هوت_دْ قرأت اف؛ رسول يا I قال . ءاي؟اامحا للث *ما ال ون

/tاليسده نممي *والذي ت الني فمال رأيت، ما ناصابتي نمص/ املك فلم بها،  ١٧٦١
بكرأبو أخرنا مخلد: ابن وقال الشامة*. يرم إلى ّا،ق إلا يماك ولا مؤس، إلا بمصك 

الحديث.هندا عن ألي فالعليالي جعفر جاءني حلفا؛ بن معلمي 
بنعين حدثنا ت قال الجتانى، داود أبى بن أبوبكر وح_ذدنا —  ١٢٢٢

,جدا صعيمج إمحئادء؛ - ١٢

وندمتروك، نانع: ل: وبمال كوني، بكب، مشهور الخارث، بن نمع رموالاعمن؛ يائي؛ ابر ؛ ب٠ 
زتنرسالخامسة. من ، الوصوعات• اكنات ين ايروي ؛ المعغاء ثي حبان ابن ونال معين، ابن ندبه 

([.٤٧)٦ْْ(،وت٠ديب)•١/•
ادسة.الممن بالرض، ورم يخض، صدوق، الكرش؛ ابوالعمان الأزلي، ءمءر؛ت س اخادث ر٠ 

تممريبرهأا(ا.
•([ ٥ ٠ ٤ ر ]تترب . التاصعة من صعيمآ، إسحاق، أم الكوفي، القرشي، ك؛م• ين محط فته• ر٠ 
]تمرب. عشرة الحادين من ا ناصل ا ثقة النرئ، البغدادي.٠ يكر آم الحيادي، خلغات بن عمد م٠ 
(٤٧٧.])

أحمدحرق الكوفي محير بن محمد افيه ت الهيثم، عنه وتال ( ١ ١ ٩ / ١ ر الاوصعل في الطبراني أحرجه دمبمه؛ 
الميلفظ آنا . ( ١ ٣ ٣ )و/ الروائي مجمع . ا الرسول.ؤ لمغل مقممرأعلن إلح • الجمهور. وصنفه حديثه 

كمافىالحدثسمرآما/جةغهر0ببالأحامثاس>ة، 
,صعيف إمحتاد•؛ - ١٢
منصعيف، لقب. ومنيل العمرو٠ اسمه بمال؛ الكوفي، افه عبد أم العتزي، عيي؛ بن متدل ت يه غ٠ 

([,٥٤٥)]تترب الاوا،ة. 
٠.٤ فيح تقدم • الغلعل كثير صدوق، الليث. كاتب صالح؛ بن الله عد فيه؛ و٠ 
■م >، مح، مح، لم غالب؛ بن صر؛'ودبشر ام ب د٠ 
نانىJ١ثات عن روئ . ملمان أم البصري، المي، الكحال أعلم-أئ4 واه يبدو. ماءمان1 بن محماعمل إ٠ 

نقال؛ااسالتأبيءنه، • حام آبي ابن قال • شمثل ن والضر الحداد، عميد"ة أم وعنه ا أوص بن الد وعند 
==([. ١٧٧)آ/ والتعديل ]ابرح  ٠١•. الحديث، صالح 



عليابن يعني - متدل حدثنا ت قال صالح، بن اف عبد حدثتا ت قال الطيالي، عبدالله 
بنمحمد عن غالب، بن يثر مولئ عمر أبو حدثنا قال؛ سليمان، بن إسماعل ن ع- 

يلقنارلا : ال ق[ •"١ ]مر؟م: ب ودم الرحمن لهم ببمعل ■'ؤ... تعالن نوله في الحنفية 
١٧٦٧،/محه.ولأهل؛ت<«. / الله رصي - طالب أبي بن لعلي ود تلبه وفي إلا مؤمنا 

بابيوالتفضيل الخلافة في نقول أثا ت ومذهبنا -؛ الله رحنه - الحسن بن نجمد قال 
•العلم أهل طريق هندا ، ر؛قء لعلي وعثمان دعمر بكر 

بنالر؛ح حدثنا ت فال الخصاص، علي بن الح؛ن أبوسميد جمذثنا — ١ ٢  ٢٣
وعثمانوعمر كر لأبى والتفضل الخلافة في يقول الثافُي سمعت ت نال ملمان 

.وعلي-أ؟ظ؟ا
اض..رحمه حنل. بن أحمد قول وهندا ث - الله وجنه - الحسن بن نجمد قال 
.وعلي وعثمان وعمر بكر أبي حلافة بيان من أنت نقد الجمتن؛ بن نجمد قال 

حبيثرافضي فيها نفلر ؤإذا للجمع، محبة وزاده مره، المؤمن فيها نذلو إذا ما - فقء 
١٧٦٨،/لأنهما ؛ والآحر٥ الدنيا في أعينهما بذلك الكركر اض أمخن *ّهين ذليل نامي أو/ 

عزاغ قال الومنتن، مجل غير - قس - الصحابة عله كان وما والستة، الكتاب حالفا 
بهآ/ذتود نودما اوز'ابمن مسل همر وبمع الهدئ ك نئن بمنيما الرمول ومن ؤ ؛ وجل/ 

الخللهاءرث و1تي راعلكم الني.; وقال . [  ١١٠زاياء: 4 ب؛ وساءت جهنم دم-به 
وءالي-خأقء-وعثمان وعمر أبوبكر فهم • علها؛اكوامذ«لآ، عضوا الهدمحن الراشدين 

بإحسان.اتعهم ومن 
٠٠٠

.٨٦دح: تخريجه تقدم )١( 

بغدادممة«. الكن الدارظي: نال الطالي. موّن اير دلويه، منان;ن بن اس؛ ب س آس ء٠ 

دمبمبم:لراشطه.
.صحح ؛ إمئادء - ١ ٢ ٢ ٣ 

الخففى-شخبغلادواخرحه الخلي(، د.تحنق: الأمللثاغعي)صا<خ--بم، 
يثق.تادخ ماكريي وابن ابجر(، يد الد. تحنق: ، ئي،يالأساد)ص٠J٣٦٢دا<، ٢٦•)؛/ 



١٧٧./i

 /S يعةالش كتاف

راا_اب'""' 
معيةنبوت ذكر 

ا|مومغينظوب فى ًءلمحه وض وعمان وعمر بكر أبي 
منحسرأ به وجل عز اض أراد من علامة من الله رح-نه الحستن. بن مع«د قال 
القكذا جفة. وعر. وعثمان وعمر بكر لأبي محبتهم إيمانهم، وصحة ا،لؤمنين 

حدثناقال! القطان، زنجويه بن مجومئ بن أحمد أبوالعساس ■ح_اودتا — ١ ٢ ٢ ٤ 
العزيزعبئ حدثتا ت تال القامم، بن هاشم أبوالضر حدثنا نال! الوليد، بن إبراهيم 

نالقال: هريرة أبي عن ، عتناء عن حبان، بن يزيد عن القرشي، العمان ابن 
وعضانوعمر بكر أبي ءؤس، قلج، في إلا الأربعة هزلأء حب، يجتمع ررلأ ; ه اض رسول 
وعنيء•
/UO  بنالعباس حدثنا تال; الواسعلي، الحميد عبد ابن أبوبكر ءوحأوكنى ١ ٢

حدثنات قال القرشي العمان بن العزيز عبد عن أبوالضر، حدتنا ت قال طالب، أبى 
حبيجتمع ررلأ اض.ت رسول قال قال؛ هريرة أبى عن عمتاء، عن حبان، بن يزيد 
. ١٠أ؛ئ، - وعلي وصان وصر كر أيي >_؛ قلب م إلا لأربمة ا٠ 

بنالربيع حدثنا I قال الأشنار، سهل بن أحمد أبوالعباس وحذفتا — ١ ٢  ٢٦
صعق.فيه إمئادءت ■ ١٢٢٤
.٣٨٦^٠^ تندم وند ودلس، ويرل، يهممحٍرأ، صدوق، موالخراّاني: صلأء: : ب٠ 
زمريبالماسة. س خلى•، صدوق اخومتانل، الدائن، نزيل اللخي، الغطي، ■مان؛ ين يزيد نا: و٠ 

)••أ(،نبمديب)اا/أآمآم([.
مجهول.حام؛ أبو ونال الحايث,،. حن صري، إ الوصالي أظنه اهرثي: التعهان ين الخنين عد ت فيه و٠ 

انر،/ا'م([.الالادزان)آ/آمآ(، ]الخرحوالخديل)ه/حهم{، 
•التالي الحدث في طالب ايي ين العاص ناسه ُند . ٢٤٠ت نندم؛يح • صدوق الويل؛ مام؛م؛ن ئ• 

.به . . القاصم بن هاشم حدث من ( ١٤٦٤)مند، في حميد بن عبد أحرجه ت تخريجه 
كابته.وديريجه: إمئاده . ١٢٢٠

*طالب ابل، ابن ايوسد' العدائي' النيرتان ين مدالثه جسرين ين موالماس طالبا؛ اض ين نماس ا٠ 
([.٢٩٢)]تترب عشرة. الحائية من صدوق، أحويحين*. 

صحح.إمحثادء؛ ■ ١٢٢٦
يدلسكان وآته آنس عن سماعه في العلماء راحتلف . ٣٥٤*.فيآح تقدم مدلس. ثقة، الطو؛لت جميل ت يه ف٠ 

فيهاالواسطة نيين نقد عدلة حميد أحاديث يكون آن تقدير ُفعالن البملاثي! سعيد ابر الحافظ تال ولكن عنه، 
.( ٤ ٠ . ٣ ٩ )م/ التهذيب تهدسبح ت انظر • ثابتا *٠ به ويمتي • صحح' ثقة وهو 

صالحءونال . صالحء أرجل ت فقال ممن ابن عنه مثل • الروزي الغضل آم البغدادي، سجات ين الريح و٠ 



بنأنس قال قال؛ الطويل، حمسد عن عثة، بن إسماعيل حدثنا قال؛ ثعلب، 
قدوكدبوا؛ مؤمن، قلب في يجتمعان لا وء-لي عشمان حب إI 0 ررقالوا مالك؛ 

٠يلويناء في اش بحمد حبهما وحل عز اف حجع 
/١٢٢V ١٧٧١،/قال: ائومى، أيوب بن حدتازاد قال: يراني، -وئ١اين
إف؛ ررقالوامالك؛ بن أنس قال قال؛ حميد، أحبرنا قال؛ عالية، بن إسماعيل حدتنا 
حبهمااجتمع قد وكدبوا؛ مرمن، قلب في يجتمع لا - ؛؛؛؛ ١٠- وعلي عثمان حب 

.قلوبنا٠ في اض يحمد 
أيوببن اف عبد حدثتا قال؛ الكري، الصقر بن عثدافه و؛همح،ننا — • ١  ٢٢٨

يقول؛شهاب أبا سمهت قال! . الوامطى يعنى؛ - حالي حدثنا ؛ ٢١قاللالمحرص، 
ه!ذهأتقياء قلوب في إلا - ؤق؛ا - وعلي وعثمان وعمر بكر أبي حب يجتمع لا ُر 

الأمة،.

١ i٧٧٢/ هخلو حدثتا قال؛ البخاري، صالح بن اض عبد محمد أبو — ١ ٣  ٢١/
ررإ0يقول؛ مهران بن ميمون كان قال؛ الرقي، اللح أبو حدثتا • قال الخن، ابن 

وعاليلعثمان القه غفر أقول؛ وأنا وعلي، لعثمان نستغفر أن عنا يلا - يقولون أقواما 

بنأيوب'.اش ارمي مكرر و • رن، من ١مانط 

نداي)خ/ما؛(.ونمتاريخ (، ٤٥١)"آ/والتعديل ]الجرح ■ -( ٠٢٣٨)منة نوش • ثنت* 'صدوق •' جزرة 
التالي.الحديث، ني ايرب، بن زياد تابعه 

في0( دُثق)٨• تاريخ ني صام وابن ١(، ٢ ٥ )٢;  ٦٨١ سبمهح: ني الأعرابي ابن اخرجه تخر!بمه: 
^^>،سنيم،الأدطمنملض]تادغ

ا-سا،)صهه([,
كاف.وتخريجه: إساد، - ١ ٢ ٢ ٧ 

• ٦٧٢إ رح تقدم • حافظ ثئّ' ايدب؛ ذ؛ادبن د٠ 
حن..إساد•: ١٢٢٨
.٧٤تقدم؛يح! • ثنت إ ثقة ■ الاه عبق ابن عر ام١طم^* ك ١٠٠"٠ 
.٣٧•نندم»يح: صدوق. اءنست ايرب س الك مد و٠ 

رجمة ٥١تارّيه)•ني ماكر وابن ، ١(  ٢٨رآ/ ٨ ١ ٨ سًمهح: ني اعرابي ابن ا-مّجه 
ابنوأ-؛م-بم الثوري. شان نول س ( ٢٧٣)U/ الم ني والذمي (، M٣٢ الحلة ني وأيونمم ءث-ان(، 
•الهاشمي جعفر ابم، نول من  ٢٨١٧)الأعرابي 

صن..إياد،: ١٢٢٩
. ٤٧تقدم/،ح: ثقة■ ُللاءالدم؛ ا٠ 
.٤ ٧ ح: ني تقدم ثقة. الذمي؛ يقال، ■ باس؛٠ لا ت ذُل أبي ابن م؛،'■دن• ض ٠ 

لمانم،عيه.تخريجه: 



wUrii

والزبير®.وطلحة 

حدثناI قال زياد، بن فضل حدثنا I قال الحميد، عبد ابن حملقا — ١  ٢٣٠
أيوبعن ملمة بن حماد عن العلم، أهل بعض عن العبادانى، مقاتل بن محمد 

■> ٠ الخالي 

حدثنانال البراز، حبيب بن محمد وحدثنا الحميد، عبد ابن فال؛ — ١  ٢٣١
عنملمة، بن حماد عن يدكر أبي ممعمى ت قال مقاتل، بن محمد عن الصمد، عبد 

فمدعمر أحب ومن/ الدين، أمام فقد بكر أيا أحب رُس • ئال الختياتي، أيوب 
فقدعليا أحب ومن وحل، عز اممه بنور امتنار فقد عثمان أحب ومن الميل، أومحح 

منبرئ فند محمد أصحاب فى القول أحن ومن الوثقئ، بالعروة استمسك 
الفاق«.

منبرئ فقد محمده أصحاب في نن بالحنال ارومن ت حبيب ابن ونال 
الفاق®.

إسحاقبن أحمد حدثنا قال مخلد، بن محمد اض أبوعبد حذمحا - ١  ٢٣٢
الكلبي،عن مروان، بن محمد حدثتا قال! جعفر، بن اض عبد حدثنا قال! الرقي، 

ؤآم؛راى—اآسماثس4/ إ وجل همز اش نول مح، تمأس ابن عن مالح، أمح، عن  ١٧٧٤،/
القليببن بكر أ؛و أنني . ه. وعر- وعثمان/ وعمر أبوبكر I قال ، [  ١٣ت القرة ] ن أ/  ٠٨

■بمه الذي وانظر • يم لم من فته إمائه: - ١ ٢ ٣ ٠ 
مقاتل.بن محمد والد جعمر، أبو الماداني مقاتل وهو؛ ا ترجمة علن له انف لم من نته إمحثادءت  ٠١٢٣١

.١٩٠ح• في نندم عابد• صدوق، ت ومحمد 
آه.٩ ١ سنة توفى جليل. معروف رجل احمد، الإمام اصحاب من • ابوعبداف الأر١نت مب ءحمدس و• 
"١١٦٤هماح■ تقد/ ■ به بأس لإ ■ ُمت ابن ُال ■ ماض بن نضتلر حائم يزيد ابن ص المميت مد ر• 

.( ٣٦٩)٢; الحي يان ني الحي ني رالامهاتي ، ( ٨٧الثقات)\ا في حان ابن ا-م-بم دمحريس: 
.إّااد،:واْ ١٢٣٢

ور.يبالكذب، متهم ا المتر ا المثابة الكوفي، ا أبوالنضر بثر، بن الماتب بن محمد ٠ الكلبي • يه ف٠ 
([.٤٧٩)]تقريب . السائمة محن بالرقص، 

منبالكدب، متهم اكمر-كوني، اد-ديت إمحمامل بن الله عمد ين مروان ين محمد مده: ت فيه و• 
([.٤٣٦/٩وتهذيبر(، ٥٠٦لمرب)الثالثة. 

آه(. ٦٢ر منة توفي الحديث. حس كان الخهليب: نال الرقي: أبوبكر يرسف بن إّحاق• بن حمد ا٠ 
■([ ٢٨بغداد)ة/]تالج 

لالدرعباص. ابن عن واه بسند تاريخه في عساكر ابن ءأحرجه ت نقال عساكر، لأبن الموطئ عزاه تحربمجه؛ 
الثور)ا/س.



تلاذ^هم 
الغارصاحب صما رس كما ا نشندوة عف رضيت إني 

الدارفي الشيح شتل رضستإ ا رمرشيسه حغص أيا رءن--ت، وند 
ءارس المول ذا بهعلي' هل نئمّ قدوة مدي كوالمعاة 

أءثيساكرهك لوجإلا إن-'سمحاا;يلأض 
٠٠

بمي،ممم
الجميعمب وننمخا ءإإفعأ وعثمان وعمر لمكر أبي لس لافتم خض 
طالب.أبي بن عر عثر فهل نائل: قال نإن الله زحنه - الصمتن بن نضُ قال 

؟؛؟^٤١ - وعشان وعمر يكر أيو سئص مما شيئا خلافته في - ة؛ك 
عندذكره يخفن لا ها ذس من ومنيكر بمحا، لهم كان بل الله، معاذ له! نجل 

,الستمم الطريق ولرم والناصية، الرافضة مذهب من وجل عر الله سلمه ممن العلماء 

أمرأجمّئ الحلافة ور لما - وجهه اض كوأ - طالب أبي بن علي أف ذلك: من 
•أعّي همدئ؛ تركنا  ١٠ورث؛ لألا ت يقول الّكا. سمع ما بكر أبي من ويل يدك' 

أبو؛كر-ة؛؛ةذأجرام ما عر أجراه إلئعليالخلافة أفضت فلما المائل، بكر أبا 
أبوفعله غيرما فى عند0 الحق كان ولو ، بكر-محنأس أبو فعله فسما الحق أل عنده وكان 

وهلداالأنجاس، الرافضة قالته ما خلاف لائم، لومة اممه ر تأخذه ولم لرده، بكر 
.هنذاغير يقول أن لأحد لأممكن مشهور، 

ا'ا/عذلك. عر/ واتبعه - )قه' - علي يغثرْ فلم ~ ق؛كن - الخْلاب عمربن ماث فأما 
١ ٧٧٦،/ بن عبيد حدثنا I قال الحلواني، يحين بن أحمد أبوجعفر فحدشا — ١  ٢٣٣/
صعق.ب -إّاه،:  ١٢٣۴

•م س لي يخن لم اليائي؛ صالح ؛ ب٠ 
الثامنة.من كثيرا، يخش عدوق، ؛ حالس، نزيل الكوفي، مخلد ابر الخناق، ت ملم بن ىلاء ب؛ و٠ 

لم.ب)آ/أ'م(،وصلب)يمااآ([.
صحبة.له يمح لم الثانية، من نتة، مخضرم، الكوني، ائوعمارة الهمداني، يزيل. عوابن خجر؛ ب و٠ 

■٦٧■قد٢فيح:
ابن=وذكره . اكتب لم اصدوق، ايوحام: نال كلاب. جعفربن بتي مولن اخلم؛ جناد ين ّهمءد ر٠ 



يثيثث

مال;حير عبد عن الرائي، صالح عن ملم، ين عطاء حدثنا ت نال الخلي، جناد 
رحلأوما صر ا فالمسصفن، نحران أهل له فصف العصر، صر - ؤ؛في - عنا رأيت 
ياI فقال إليهم رأسه رغ ثم ، عيناْ دمت قرأه نلما ، إياه فناوله كتابا فاحرج متهم 
ياI نال افه.، رمول ؤإملأء بيدي خطي وافه هنذا - أصحابي أويا - نجران أهل 

-نينمحن - عمر علئ رادا كان إن • فقلت منه، ودنوت • مال فيه، ما أععلنا أميرالموٌنين؛ 
كانعمر إل صنعه، شيئآ اليوم عمر علئ براد لت • فقال عليه، يرد فاليوم ما، يوما 

ام- نمحيس - عمر يجر ولم أعطاكم، خترآمما منكم عمرأحذ ؤإل الأمر، رميا رحلا 
السالمان.لحماعة أحرام إثما ه؛ لتفمنكم أحد 

UvU/t  حدئنات قال الشاهد، زياد بن محمد بن أحمد أبوسعيد حسدسنا — ١  ٢٣٤/ ١
سالمعن الأعمش، عن الحماني، أبويحين حدثنا قال■ الكوفي، عفان ابن الحس 

•• اينأبيالخعد• 
أبوحدثتا ت قال العطاردي، الخبار عبد أجمد وحدثنا •' معيد أبو نال — ١  ٢٣٥

إلننجران أهل جاء نال؛ الجعد، أبي بن الم معن الأعمش، عن الضرير، معاينة 
منعمر أحرجنا ، ؛يانلئ، وشفاعتتالث، كتايلث، ، أمير يا •' فقالوا - نقإك - علي 
شيئاأغير فلا ، الأمر رميد رجلأ كان عمر إف ؤيحكم ت فقال إليها. قارئينا أرصنا 
.عمر صنعه 

.ه1دهاالاغتنم عليه شيء ه نففي لوكان يقولون: فكانوا ت الأعمش مال / ١  ٨٧٧٨
النقأت، ٤( ٥ ١ الكبير)ه/ التاريخ (، ٤٠٤والتعل،ول)ه/تالخرح • -( ١٥٢٣ ر منة توفي • الثقات في =حبان 

)ه/آم(([.
.١٢٣٤اتنلرح: ثميجه: 

.رمل..إياد،;  ١٢٣٤
وصالم١ ( ٤٣٣المذيب)م مّل. وعلي وضال صر عن الخع،- ر بن سالم ذرى: ابى عن حام ابو نال 
١٨٢٢-مفىح; تقال١ 5انيرملكتيرا ثقة 

.٦٤٢ت ح في تقدم • بالإرجاء ودس يخطئ، صلوذا، ت الرجمحن ب ين الحسد ب- الحاض؛ بم، ام ٠
•ابالي، الحديث في الضرير أبومعاوية تابعه وتد 

أيضا.تؤع وفان ١ ١ ١ ٠ ٧ ت تى"ئنيح * صدرث، امراُ عفان بن ادن و٠ 
الآ.ّوالني ءِد وابر (، ٣٢/ ا )٢ ١ ٢ •  ٥٣القفاترح: ني ممنته ني شيبة أبي ابن أخرجه دصبمجه؛ 

معاؤيةأبي حديث، من يليه والن-ى التالي الحر-يث، في والمف، ، ٨( • الخراج)ص في ثوّف دابر ، رصا'آ، 
أورحلثرل؛،، )أ/بمْه<ءنحديث،  ١٣٠٧بنأحملفىاتةح: اش همد وأحرجه به. . ءنالآءمشّ 

المحا؛أح:فقاتل ني احد وأخرجي ٠ به ّ ءنصالمّ الأعمش، عن - الرحمن أبوب. ثلث، - ثريلث، عن 
ّهنحوْ.. علي• ءنرجلءن الثعتي، عن إمحاق أبي حديث، من ٣( ٦ ٦ / )١  ٠٣٧

كائنه.ردمهجه: إساد، . ١٢٢٠



^ءءءًءحقبم
أبوعبيدقال قال العزيز عبد بن علي أحبرنا • قال أبوسعيد، — ١  ٢٣٦

١٧٧٧٨الحيي أبي بن الم عن-، الأعمش/ عن أبومجاؤية،  UUقال: سلام، بن القاسم 
•*تله الحدث وذكر • • - ^٥ - طالب أبي بن علي إلن نجران أهل جاء • نال 

أبوقال نال'■ العزيز عبد بن علي أحبرنا • نال أبوسعيد، مٍانا واخب- ١  ٢٣٧
ينعلي قال قال؛ I يقول الشعبي سع صن حجاج، عن أبومعاؤية، حدثنا عبيد؛ 

.عمر.نجس. عقدها عقدة لأجل قدمت ما • الكوفة ندم طالب-زة؛ك-لا أبي 
i١٧٧١/بهم غلي قد الدين الرافضة علئ رد منيا -ت الله -رحنه المحسن بن نحني /قال 

امطالب-مقو-إن أبي بن علي بوا ونأعينهم تعالن اف وأسخن الحق، طريق عن 
ءلي-نءةقئ-ولوعلم س. بكروعمر. فيأبي إليه تحلونه مما وجل عز الله ه قد 
أفعلم ولكن لائم، لومة افه في تأحده ولم لردْ أبوبكر به حكم ما غير في الحق أف 

•يفقأ- أبوبكر- فحل ما علن فأجراْ أبوبكر فعله هوالذي الحق 
شهرنيام - ه - الحناب بن عمر مس ئا ركدا • لجران أهل في عمر فعل وكدا 

فيالصحابة فصلاها افه.ؤ، رسول سنة يدللئ، أحني علته، الناس وجمع رمضان 
صلاهاإليه الحلافة أفضت فلما قإك.، طالب. أبي بن عالي وصلاها البلدان، جميع 
كماالخطاب ابن يا قبرك الله نور فمال؛ - نة؛ك - عمر علن وترحم بالمحلاة، وأمر 

الدينالرافضة علئ رد وهندا عمر؛ذللئ،. عالئ أشرمت، أنا وقال: اجينا. منورت 
السلمن.جمح وعلن محق؟ا - وعلي وعثمان عمر علن حلافا صلاتها يرون لا 

t١٧٨/.ابن محمد/ حدسا قال: انمثار، مخالي بن محمد الله أبوعبد حا،ثةا — ١  ٣٣٨

امه.كربمميأبم<: -اساد* ١  ٢١٢٦
ابننال عكت. نزيل ل، ررانا وكان ملام، ين التام عيد ايي صاحب ايوالخن م اضن؛ ب ض؛ن د٠ 

الئقاتص/بي؛([.]الخرحواسول)أ/أها(، مفيسة)بمآه(بمئ. «كانصدوقا•، 
يماأا.إطتء:ططع.

،الفتها، احد الغاض، الكوثى، ابوارءلا؛ اكتحي، مر؛ ن ثري بن ^'؛؛١٠ ابن رمو ■ىبم-اج■ • ب ٠ 
(،١٥٢عريب،)] إلأحديثاواحدأ. الثعي عن يرو لم سابمة. سالرالتدلى، الخءلآ كثير ءدرقأ، 

وتهديّ،)آ/آا<ا([.

آنفا.الذكور الحرين، في تقدم ■ ءدوق، اضر؛ ب م، علي ل٠ 
أْ*آارآا/ممس>سأمح،^^لربه؛،داينضبحت

يه.. معاؤية. 
اِ*اآا-إّااد،:ئلاك،.

محن-اكاكث=بالرنض، رمحي محتروك، التام، أبا بمن الكوني، الح-نللي' اكمبمي،' ّ؛اأأ• الأمحءس ■ ب ٠ 



عمر،بن سيف حدثنا ت قال إسحاق، بن عيثي حدثنا ت قال الخام، ساب الحارث أبي 
الأنت قالعلي-ة؛أك- I نال عنالآصعينباتة، طريف، بن سعيد حدتني قال! 

حضيرةالسايعق السماء فوق أن أحبرته رمضان شهر قيام علي "  ٠٥؛~ عمر حرصت 
استأذنواالقدر ليلة كان فإذا الروح، ' لهم يقال نرم فيها القدس، حضيرة لها يقال 
طريقفي ستملوه أو بملي باحد ممرون فلا الدنا، إلن النزول في وجل عز ربهم 

صتم ، الخ—", أيا L اف ٠ ادن -ء؛جئ. عمر شال ت نال . كة  ylذلك '. ٢٠أصاُه الأ 

؛1^.لأي الاسلاوركة. 
الرحمنعبد/ بن محمد الماس أبو حدثنا I مال مخلد ابن ؤحذثنا — ١  ٢٣١ ١٧٨١إ/ 

حدثناI ربيعة-قال ابن I يعني - محمد بن افه عبد حدثتا قال! السراج، يونس ابن 
الرحمنعبد أبى عن الرحمن، عبد ين حمين عن الوامهلى، اض عبد بن حالي 

وْرببعضقال! رمفان، نيام في محك. - ءلالب أبي بن عالي أمتا ت قال السلمي، 
كماالخطاب ابن يا نرك اض ثور نقال! القيام، بمالون وهم الكوفة أهل اجد م

ماجينا.نورت 

العتكى،جبلة بن جرير بن اض عبيد حدثنا ت ئال مخلد، ابن ؤحدشا — ١  ٢٤*

=لتقرِب)ص-ااا([.
فيعمدة ا الحدث صعيف الكوفي، ذلك. غير ؤيقال! الضعي، ت وينال التميمي، عم• ين ميف ت فيه و٠ 

([.لمريب)ص٢٦٢ب. امحول حمان ان أفحش التارخ، 
يحينوفال . ٠ينرباات حبان ابن محال الكوفة. أمل من الفيي، الرحمنن عبد أبر إمحاؤات ين عيد فيه و٠ 

وانمديل]الحرح . ١لحدتاالامتروك الأندى؛ ونال . مناكيرارت البخاري وفال ارلاشيءا. • ;!، ٣٠ابن 
([.١١١٧/٤ظان)(،١٤٣١/٨لثقاتر(،٤٠١/٥ر

منرافضيا، وكان بالوصع، حبان ابن ورماه - متروك الكوفي، الإصكافي، ضبمات ين معد فيه؛ و٠ 
([.لت4ر٠برص١٣٢اuدسة.

تتمرس-،اعثرة. الحادية من صدوق، الحراتي، اّيابياز، •أك الحارث اش -أو ش بن ^اد ^٠ 
)ه؛(،تهذب)و/ْ.ا([.

عليه.أنف لم نضجه: 
-إمئاده:١٢٣٩
•م س لي محن لم دهءأ؛ م سد بن الله ب : ب٠ 
•تاويخء ر الغدادى الخطٍب ذكر، الرش. العاص ام هم}ج•' يرض بن الرحمن ءد بن محمد ت ب ر٠ 

ثقات.رجاذ وبقية • ٣([ ١ ٤ بنداي)آ/ ]تارخ . .( ٠٢٧٨نة)مات حيراُ. إلا حاله ص علمتن ءا ت ونال 
ُرنال; زياد، بن اسماعيل طريق من ماكر ابن إلن ١( رصلإ'ا الخلغاء تاريخ في جرطي العزا، لغريجه: 

وذكرءن،-كرْ. . ذرْ. في عم علئ اف نر'ر نقال: اكاديل ونيها رمضان ني الماجد علن طالب ابي بن علي 
■الأثيم دءزا1ًان الغي في ى-ائ ابن 
ضعيف.إمتادء: > ١٢٤٠
ءن=روئ الحستن. ت ومال ا الحسن ■ اسمه الكوني، • الحناء أبو وهناك • أعرنه لم الحساء: أيو ت يه ف٠ 



عمروبنعن صالح بن الحسن حدثنا ت قال - مروان ابن تعني؛ - الحكم حدثنا قال؛ 
حمسرمضان ني بالناس يصلي أن رحلا أم - ؤه - عنا أ0 الحاء أبي عن نس، 

■ركعة عشرين ترويحات 
١ UAT /t- ء؛ك - طالب أبي بن علي ، تاعر وهتكدا -؛ الله رحمه - الحسين بن منمي قال 

منأول  '•ونال حمعه، فى رأيه وصوب المصحف، حمعه فى $؛إةئ. - عفان ين عثمان 
•ا"ا/ن- وحهه النه كرم - طالب أبي بن علي وأنكر " عنه افه/ رصي - المديق أبوبكر حمعه 

فانكرللمهمحف لحمعه عنه اف رصي عثمان عاب ممن الكوفة أهل من طواتف علن 
الرافضة.نالته ما حلاف شديدآ، إنكارأ عليهم 

قال:القواريرى، عمر بن اض مد حدثتا نال: -حشا  ١٢٤١
١٧٨٣؛/خير، / عبد عن الدى، عن الثوري، سفيان حدثنا I تال الزبيري، أبوأحمد حدثنا 

بكرأبو الصاحن، ني أجرأ الناس أعفلم ررإل ت نال -  'ه- طالب أبي بن ^؛، عن 
»باِع«.)١(في)ن(: 

،ه( ١ ه / ]الزان)٤ . لا الذمي: ونال، • امة ايمن مجهول، •  'ض■٠>، حش من ءب بن ءالحكم 
وبتنش.ُس.ابماث مقطع م، ^الكن . ([ ٧٤نهذبرآ١; ، تتربرص■؟^( 

.١٢٤نندمفيح: ءا؛ال. متقن، ثتة، نيم،؛ ب ٠
aajLمحن؛بالشح، رمي عابد، نقيه، ثقة، ت حي بن صالح ابن ت أظنه ءسالحت _ زن ا٠   J .تقريب[
تهذب)أ/هه،1([.(، ١٦١)

بهالس يعن: عن ماص ابن ونال ، به• لاباس ' حام؛ أبو نال الضرير■ الكوفي اءك؛ *ردان؛ س م ا٠ 
([.TTo/A)بغداد وتاريخ ]ادزان)ا/ا"أه(، مدونا•. إلا اماراْ سن: ابن ونال باس'، 

بغداد]تارخ . ( ٠٢٦٢)ط تُني ّ الخيب وثنه الماص، ابر الختكي: ملة بن ■؛لرم بن الك مد ر٠ 
.[(Tro/\')

ركعةص رمضان ني بمالي كم باب: والإمامة، ال-هلوع صلاة في ممنغه ني شية ابي ابن أحرجه رخر،"بمه؛ 
الكثرئواJيهفىفىالن *اا<-ا(، ؛_؛ 

؛٠..)أ/يا'أ(ُنءديث،الخنينئلحّ
.صااا.إساد،:

•آخرون وصنه بعضهم دقته • بالتشيع ورمي يهم، ، _jj، الرحمن؛ مد بن إسماتمل اددي: يه: ف٠ 

.٤ ٩ ١ زح; تقدم بت،. ثقة، الزبير: بن الرحمنن تمد بن محمد احد'اازّب؛ري؛ بر ا٠ 
وا؛ندغياسثات(، ٧٢)؛ا/  ١٧٦•• الأوارح: >، *منه ني محه ابم، ابن اخرجه دء-0جهت 

*هآ)ا/-مأ(،وا؛نا؛يداود؛ياكاض)صْ(،ن>قءنمحت
لأبنالاصيعاب، واننلر: يعلن. أبي إلن ( الخلفاء)٢٧تاريخ ني التوءلي وءراْ • ؛٠ • • ال—دي ءن ّنيان، 

وذكره، ١( ٦ ٠ / الإتقان)١ في والسيوطي ، ١( ٢ الفتح)آ/ ني الحافظ. إسناده وحسن ، ( ٩٧٢البر)ُآ/ نمد 
تخريجهني عباس اش وصي • د وصححه • الإسناد صحح ونال؛ القرآن)صرح( فقائل ني كثير ا؛ن 

(.٢٣ااصءا؛ة)ا/•لفضاتل 



•ُ اللوحان ب؛ن اكرآن جمع من أول هن-لكن الصديق- 
حدثناتال؛ ثيبة، أيى بن حاJثناءث٠ان ثال؛ المريايى، وح__اوشنا س ١ ٢ ٤ ٢ 

عنعلي-.ق-عزعبدحير، المدى، عن سميان، عن مه-دى، بن ع-دالرحمنن 
•اللوحان* ب؛ن القرأن جمع من هوأول أبابكر اض ®رحم • يقول سمعته ت نال 

WM It \/نال،:السجستاز، سم، بن اض عبد بن أحمد وحذفاأبوكر — ١٢٤٣
إمحا٠ُثمبن نمب حدثنا قال: ري، البن هناد أحي بن يحين بن ري الحدثتا 

أبان،بن - محمل حدثتا ت نال الأميدي، التميمي عمر بن سف حدثتا I قال التئمي، 
:قال(الجعمي، •محملة بن سريد عن جرول، بن العيزار عن مرثد، بن غلفمة عن 

فيوالغلو ؤإياكم اف، اف الماس، ®أيها يقول! - ه طالمسا- أبي بن علي ممعت 
أصحابمنا ملأ عن إلا خرقها ما نوالنه الصاحف، خراق وقولكم نهئ. عثمان. 
الماصفيها اختلف قد التي القراءاتر هندم في تقولون ما ! فقا)اجمعنا محمد. 

نراءتك،س وقراءتيأيفل قراءتلمج، ص خير قراءتي ِضالرحالرجلفقول،: 
It قال، ا،لومن\ن؟ أمير يا/ الرأي ما فقلنا؛ بالكفر. شبيه ال0 وهن١  ٧٨٠ I الماصأجمع أن أرئ

Iفقلنا اختلافا، أشد بعدكم ص كان اليوم اختلفتم إن فانحم واحد، مهمحف علن 
أحدكمايكتبا ت فقال، العاص، بن وسعيد ثاست، بن نيد إلئ فارسل . رأستا ما فنعم 

افه.كصن -إّطد،: ١٢٤٢
•النمحري أجمد لامح، *هدى ؛>، ارجمن، ب *تابمآ ب د٠ 

آنعآ.اiذكور الخدث ني تندم ىم،اجهت 
تعلل عدة نيه صعيف؛ إمئاد•؛ - ١٢٤٣

تالبخاري قال الكوني. ابعني له; وينال القرشي. صالح ابن ال •' يخلهر والذي ايان• بن محمد ب؛ ٠ ا 
اليزانلسان لالتهدب)ه/ه(، . ت حبان ابن ونال ت اانساني تال • ءلتس؛التويُ '٠- 

.١  ٢٣٨ت فيح تقدم * التارح في عمدة الحدث، في صعيف عم؛ بن منف رفته؛ " ب 
وذكرءجهالة،. امه حجر; اين الحافظ تال محه، مبق كتب راؤية ءراتكرفيا ^١٣ ى فعب رف: - ج 

الٍزان)مه؛ا(.مماته)ح/ه'م،لان في حيان اين 
لمآءثرلعلتىترجمة.فخاسق: ردٌت -د 
ما"ا([.واكعديل)U/ ]الخرح سن• بن يمن دمه الخضرم■ لمزادم،جرول،؛ ا٠ 
وتهن>يب،، ٣( )_UH زتثريب ادصة. ايمن تتة، الكوني• آبوالخارمث،، الحصرم. مرثيت بن ة ليع٠ 
(YUA/A.])

•—ابمة ال عد • تضمنه الأزد-مح،»ي اخطأ ثقة، المري، الثساني حرعلة بن إياص بن يعص؛ بن لري ا• 
تمب)ص-"اآ([.

لمافءاو4.أضأيم: 



لآ->م،ا وأملئ أحدهما فكتب إلى. فارنعاه شيء فى اختلفتما فإذا الأخر، وعلى 
!أحدهمافقال القرة محورة فى حرف فى إلا تعالئ اض كتاب من شيء فى اختلفا فما 

Iقال . ررالتاJوتاا ت فقال ِؤك_ عثمان إلئ فرفعاه ااااتابوه،ا الأخر! وفال ررالتابوتاا 
فقالقال! . صنع١١ الذي مثل لصنعت ولي الدى مثل وليت ررلو ؛ - -قهن علي وقال 
اغقال: ه.؟ عر. من هثذا لمعت هو إلنه لا الذي أش ■غفلة: بن ويد لالقوم 
.علي.ه. من هندا معت هولإلا إك لا الذي 

t١٧٨٦/بكر أبو/ حدثنا قال! انمثار، مخلد بن محمد اض وحذشاأبوعبد — ١٢٤٤
الرحمننعبد حدثنا ت قال قادم، بن محلم حدثتا قال؛ الصاغاتي، إمححاق بن محمد 

قال:مملة، بن مؤيد عن رجل، عن مرثي، ن عكة عن شمة، عن مهدي، ابن 
.المصاحف.* في يعني؛ - عثمان فعل الدى لفعلت رالووليت ؛ - لإكئ - علي ئال، 

كلعالئ الحجج، وأوضح الولائل أصح من -؛ الله رحنن - ايئسن ين نحمد قال 
بمايقرأ يزل لم - وجهه اض لإم عتا- أل ، طالب..- أبي بن لحلي مخالف رافضي 

حرفعلن حرفا قدم ولا واحدآ، حرفا منه يغير ولم ، - ؛محقت - عثمان مصحف في 
ليشجا الصحف هلمذا في فعل عثمان إف قال: ولا نقص ولا فيه زاد ولا أنم، ولا 
٠منهتذا-ةءٌ- شيء عنه يحففل ما غيره، أفعل أن 

فارقواحتئ - ق؛قت - عثمان مصحف في بما يقرؤون يزالوا لم - ُأئث؟ا - ولدم وهنكدا 
مصحففي بما السالمان ينروون يزالوا لم ٢ ا١ فقء " ^۶-، أصحاب وهنكدا • الدنيا 

١ا/ع٠ غيرهثزافقدكذب،/ قال من غيرفذا، يقول أن لايجوزلقائل ، عثمان 
؛،٨٦١الإمحلأم./ أهل عليه ما بخلاف وأتن 

١ VAV /t- طالب أبى بن على أف • هنذا من مرادنا / ؛ - الله رحنه - الصحن بن ن*صمد ءال 
كرهوا،ما يكرم لهم، متثعا - خك - وعثمان وعمر أبوبكر مثه لما مبعا يزل لم - قهقه 

تقي،مؤمن إلا يحنه لا الذي شهيدا، - وجل عز - اض قبضه حتن أحجوا، ما لنحب 
»_«.)١(ني)ن(: 

صحيح.-إمئادءت ١٢٤،
■المزادس-مول، رم: الذكودآننا، الخديث ني ب وردت المهم؛ لرجل ا٠ 
(آ.١ ٤ ٥ / بغداد)و تتاريح • ( ٢٠٢ سنة)٨ توُي • الخطب وثنه • آبوالليث قائم؛ بن ام ٌو٠ 

المش.صدغير _، انف لم لخريجه؛ 



•ثقي منافق إلا سغفه ولا 
•ؤقء - وعلي وعثمان وعمر بكر أبي حلاقة  ٢١ذكرأآخر 

٠٠٠

عشرالخامس الخرء م
وآلهالني محهد سيدنا رسوله علئ الله وصر ومنه، ارل4 بحمد لا راالشريعت كتاب من 

تساليم>ا.وسالم 
الله.شاء إن الكتاب من عثر السادس الخرء يتلوه 

ءلءل0

«تيما،ةو;١(فيu_الأصل: 







١٧٩١٨

وما،سعإإن
محمدعلي؛ اض رصبي، حال، كل عبي، الحموي الك: رجمه - المحسين بن نحمد قال 

وسلم.الميوآله 

ه'اا-باب
كمحقأوعمر يحر أبي فضائل ذكر 

والأمار،المهاجرين؛ لفمائل ذكرنا تندم ند |د4 ؤإياكم. اف رحمنا - اعلموا 
•وهمم بكر أبو أولهم العثرة ولفضائل 

وعمريكر ولأبي ، اممه ثاء إن نذكرها الانفراد، عض ففاثل - قءفة بكر- ولأبي 
افهحمثه فضائل ؤهك. ولعمر. جميعا، فضلهما تذكر فيها، اجتمعا فضائل - فهن يت- 

.الوفن؛ واض إلينا، تادئ ما حب عض اض ثاء إن نذكرها يها، الكرثم 

١r؛،ب١_
لرسولاسههر أبى ذكرتصديق 

إسلاماالغاس أول وش 
الحنربنر ، ١ عمارل حدثنا ت قال المهلون، زكريا بن قامم بكر أبو حلمتا — ١ ٢ ٤ ٥ 

عن؛مجالو، حدثنا ت مال ، الدوسى، مغراءأآآ؛ بن، ارحمن؛ عبد حدثنا ت قال النسالي، 

شئا الوافق الصواب وهو الشت، الئ ، ١٥٧١هم، محت ثم . •ء-م-راناات )ن( الأملر، في ، ١ ر 
.الترجمة مصائر 

.( ٢٧٤ابياJب)٦/ ش الحاظ ناله ُاينمغراءء• ت والصواب ، ءمغرء ت )ن( في )٢( 

صعيف.إسادهت ء ١ ٢ ٤ ه 

■١ ٣ هموح؛ تقدم • ءمرْ آخر »ي تمر وتد لتس;القوى، إ معد ش وهر *جالد؛ ت ب ٠ 
زهيرأبو وهر الخانثل. غال مغراءا. •ابن وصوابه: حمن، ابن ويل: سو'،أ■' •دراء ى الر'ٌس ب ٠ 

لتقرب)ص>ه"أ(،مزكباراكاسه. الايمط. عن حل.ثه هم، تكلم صدوق، الري، _;}، الكوني، 
.[(YU،/n)__

.١  ١٨٥زح: تندم تنة. الجن: م، عاد ٠
 :^JH^ هم، الحاكم أخرجه /T■(٦٤التيرك ،) وءزاْبه. . ُجالد. >_ س الأتعاب هم، البر مد وابن

يأتي،شواهد وله را'/'اا(، وهرمتروك• عدى، هم، الهيثم انيه: ونال: ااهينمي،هم،انمعسّرار،، 
بعضها.



ع،؛ممييمه

بكر.أبر غقال; أسلم؟ من أول من ت اض رحمه عباس. ابن نئل نال; الثعبي، 
تثابت بن حسان قول سمعت أما تءأئث. 

فعلامما بكر أبا أحاك اذكر فهة أخي فجوأس تذكرت إذا /  ١٧١١٢؛/
رأولأس_ابماءس—لأإلام الها أنماهاوأقفحسرب- 

الرم—لامحدق *نهم ال؛اس وأول شممته انحمرد التالي والفاني 
تنال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن افه عبد أبوالقاسم وحاأذتا _ ١  ٢٤٦

نعا، ١ مغراءر بن الرحمن عبد حدثنا قال! الرازي، حميد بن محمد حدثنا 
أبونال أسلم؟ من أول من - ء؛كء - عباس ابن سالت قال؛ الثعبي، عن مجالي، 

ثابت!بن حان قول سممن أما قال! تم . - الصدس-غ؛جت بكر 
فملأبما بكر أبا اك أخفاذكر * JJأخي س فجوا تذكرت إذا 

حملابما ا وأولاهمالبي بعد وأعدلها  ١٠اأنقال—رين خسر 
الرملامدق منهم الناس وأول مشهده امحمود التالي الشانئ 

^/tبناض/ عبد حدتني قال المهرز، زكريا ين قاسم بكر أبو ؤحسدفا — ١٢٤٧ ١٧٩
حدثتاقال! - كتابه س علي أملاه حالي- بن عقبة حدثتي I ال قسعيدالاثج، 

قال!الخيري، سعيد أبى عن نفرة، أبى عن الحريري، سعيد حدثتى I قال سعبة، 

امغرا.)ا(ني)ن(:

تقدم.كما خعيف. إّ؛ادْت " ١٢٤٦
.١١٨٥تقدم صعق. حافظ، الرازي: جميل بن سد ب؛ ر٠ 

كابته.تخريجه: 
حن,.إّئاء،:  ١٢٤٧
من٠ حديث صاحب صدوق، الجدر. الكوني، عود، مأبو الكوني: عما بن خالد بن عمة يه؛ ف٠ 

لمب)؛ا<:أ(لاكامة.
تقدموا.أيضا. ثقات رحاله وبقية . ١ ٣ ح؛ في تقدم ثقة. الأشج: معتد م أ٠ 

من٦( ١ ٢ ايانب)>،/ في واكرمدى (، ٢٢٦)ا/  ٢٧١المحاةح: فقاتل في احد احرحه لخرّجه: 
٦٨٦٣حجازح: وابن (، ٦١١/0■٢)1٦٦٧دابح: ني اكرمذى واخرحه ته. . حديث،شسة. 

نضرةأبي عن الحريري، عن شعبة، حدثئا حالي، بن عقبة حدثنا الأشج، سعيد أبي حلريق من ( ٢٧٩ا/)٥ 
فيهايدكّ لم التي المتقهلعة الأولن الرواية ورجح حديث"ميبُ أه—ذا عيمل: آم تال ممملأ. بد أبي عن 
الغضاتلفي أحد وأحرجه • ( ٣٨٨ر٢/ العلل في حام أبي ابن ركل-للث، اصح. وهندا نال،: ■ معيد آبي عن 
العللفي حام أبي ابن وكدللئ، مجاك، رق اكورك،)آ/؛آ(من في والحاكم )\/r_ ١  ٠٣ح: 

الكاملفي الأثير وابن ٢(، ْ ٤ رم/ أيضا -اريخه في وى والق(، ٢١٤رأ/ تاريخه ني والطري (، ٣٨٢)٦! 
(.٤١٧ ثابت،)ص بن حان ديران في مذكورة والأبيات (، ٢٠٨رم/ 



ألتأسلم؟ من أول ألت بها؟ الناس أحق ألت I - ة؛|؛ةء - الصديق أبوبكر مال 
كدا؟صاحب ألت كدا؟ صاحب 

تقال غوى، ال العزيز عبد بن محمد بن اش عيد القاسم أبو — ١  ٢٤٨
t١٧٩٥/كوني، الحالي/ بن عقبة حدثنا قال! الأشج، معيد بن اض عبد أبومعيد حدثنا 

:ةالأ؛وكر-ء؛ك-نال: معيد أبي عن نقرة، أبي عن عزابريري، شب، عن 
أ/ن ٦٢صاحب / أك كذا؟ صاحب آلت أسالم؟ من أول ألت بها؟ الناس أحق ألمت 
كدا؟

وأبوسحبيأبوكريب، حدثنا نال: ا،لطرز، زكريا ين نامم حذشا — ١ ٢  ٤١
ابنإدريس.حدثتا نالا: الأشج، 

بنمحمد حدثنا : نالأل١، وبندار، ادش بن محمد وحدثتا ا،لطرز: قال — ١  ٠٢٥
أرقمزيدبن عن حمزة، أبي عن مرة، عمردبن عن حدثناثب، ؛ ذال، جعفر، 

لإبراهيمذلك فذكرت ال: ف. - ؤنإك - طالب أبي بن علي أسلم س أول ال: ن
أبوبكر.نمكاف.: رسول مع أملم من أول ونال: فأنكره، 

١ ٧١٦؛/ ؤال; البغوي، العزيز عبد بن محمد ين اض عيد القامم أبو حإيثنا — ١  ١٢٥ / 
حمزةأبا سمعت نال: سروبن،رة، عن شعبة، أحبرثا قال: الخعد بن على حدثنا 

اض.:رسول مع صش من أول يقول: أرقم بن زيد سمعت يقول: الأنصاري 
أبوبكر.وقال: فأنكره، لإبراهيم ذلك فدكرت مرة: عمروبن قال علي.نقإك.، 

-متح بن أحمد يعني: - حيى حدثني قال: أيضا، القاسم أبر وحمحذنا — ١ ٢ 0 ٢ 

«ةال«.را(في)ن(:
كايقه.وتخريجه: إمحئاده - ١٢٤٨
٠صحح %ْآا-بمد•: ، ١٢٤٩
.٦٧٣مجمز؛؛صسينزد،وكاكاني.مممفيح: ا٠ 
.٩ زح تقدم • ثقة ت يثار بن محمد هر دارت مب٠ 
.١٦١ت مزح تقدم • عابد نقيه، ثقة، ■ افه عبد هو إديهس' إين ر٠ 
.٣٩٩ح؛ في تقدم . حافظ.ثقة، ت الخلاء ين محمد هو ايركريب• و٠ 

حنصحح(،هم؟)ه/\^و;ال: ابم(،والرضح: ، ٣٧٠، ٣٦٨/٤ت٠؛|ربمبمه:بأحمJر
)'آا/تماأ(س>قعز ١٥٧١٤رص٣٧<،راينشبةح: ٣٤والمانيفيضاتلانممابةح: 

لإبراهيم[.ذلك ]فدكرت بدون شيبة ايى وابن النار وعند به. . شعة. 
آنفا.الذكور الخدين، في نندم ت وتخريجه صحح. إمئادءت  ٠١٢٠١

=للإرسال. ؛ صعق، إمحتادء! - ١٢٠٢



Unv/i

^ءءاسء£ث؛ص؛ث

•أسلم من أول ت نال إبراهيم، عن مغيرة، عن الحميد، عبد بن جرير حدثنا ت نال 
كر....أبو 

قال:الأشج، ممد أبو حدنا قال: أيضا، اس ثامم وحشا . ١  ٢٥٣
أملم.من أول بكر أبو قال: عزابرامم، مغيرة، عن جرير، حدثنا 
تقال الواسطي، الحميد عبد بن محمد بن النه عبد بكر أبو حييتي ء  ١٢٥٤/
يوسفحدثنا ت قال اض، رحمه - أبى حدض ت قال حنبل، ين أحمد بن اض عبد حدثنا 

أبيبن ربيعة ت منهم عنه ناحد ومن مثسختنا أدركت I قال الاح-نون، يعفوب ابن 
يكر®أبو ت يقولون الأحنى محمد بن وعثمان النكير، بن ومحمد الرحمتن، عبد 
٠اسلامآ، الرحال أول 

بنعلي حدثنا ت قال البعوى، محمد ين افه عبد القاسم أبو وحييتي ٠ ١  ٢٥٥
الفقه،أهل مثبحتنا سمعت ت قال يعقوب، ين يوسف حدتنا I قال الطوسي، مسلم 
الرحمش،عبد أبي بن وربيعة كيسان، بن وصالح إبراهيم، بن سعيد منهم: 

أسلم.من أول - نمحنك بكر. أبا أف يذكرون وغيرواحد، الأ-حني، محمد ين وعثمان 
بناض عبد حدثنا/ نال: الواسعلي، محمد بن اش عبد أبوبكر ؤحدثتا — ١  ٢٥٦ ١٧٩٨
الإرسالالعجلي اتهمه إيرامم، عن وحاصة يدلس، كان أنه إلا •تقن، ثقة • مقسم ابن وم ٌمرة• • فته ٠  ً

نمعن.وناد الدلمن عن الشاكة اللتة ني الخانفل  t'jj-jفنط، مرإبرا>يم درايته في أحد ولمه إبراعيم، عن 
■٢٩١تٌدمماح■ 

صطرق ُن ( ٢٧٣، ٢٢٧، ١٢٢■آ•٢)١/ْ، ٢٦٥: المحاةح نقاتل ني احد الإمام أخرro ديريجه: 
يه.. منيرة. 

أننا.الزكور الخديث، فى تقدم إ-تادءرل«مبمبم: -  ١٢٠٢
صعح.إٌتادءت - ١٢٠٤

ايم.أحمدعن ين اث مد حديث، اا"آ)ا/"آأأ(من ح: المحاية فقاتل في أحمد احرجه —٠؛ دء
الخديث،في كما يه. . ملم. ين ض حدتا نال: •مداف حاديث إآ'أ)ا/؛آأ(من أمافر،حت رأخوجه 

الخالي.
صحيح،إٌغاد،ت - ١ ٢ ه ه 

.٤([ • ]تقريب)صء • العاشرة من ثقة، يغداد، نزيل بم'اءلرمست م، ش ء٠ 
آنفا.الذكور الخا-يث، في تقدم • دميجه 

حن..إمنادء:  ١٢٠٦
.٥ فيرح: تقدم واحد. غير ونحه ألعام، له ، صدو3، الخجول، ايي ابن رم عاصم؛ ت ته ن٠ 
تح في تقدم الخاصعة. من ثمة، ١ بغداد تزل إ الأصل كوفي، ■ الكرماني، ر ن• واصمه أمحرت أبي م، ٌما مب٠ 

١٠٤٣.

في=ءا-بم ران (، ١  ٨٢ا/ ر ١ ٩ ١ اك،حاغح: فقاتل رفي ، ٤( • ٤ / ا الند) في أحد أخرجه تخريجه: 



زانية،حدثنا ت نال بكتر، أبي بن بممن حدثنا نال؛ مل، بن أجمد 
أنلمنأظهرإّلأمه: Jliعود.مابن عنعبداض.؛عي: زر، عن عاصم، عن 

ويلأل-والقياد، ، وصهيم، محمية، وأمه وعمار، وأبويكر، ج^، اف رسول ت سعة 
■عليهم اض رحمة 

قال؛الغوي، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد القاسم أبو ؤحاوقنا — ١٢٥٧
حدثناI قال بكير، أبى بن بمحتن حدثتا قال؛ الماغانى، إسحاق بن محمد حدثنا 
تبعة سالإسلام أنلهر من أول كان ت قال اض عبد عن زر، عن عاصم، عن زانية، 
• ٠٠ر؛قء والمقداد وبلال، ، وصهس—V سمية، وأمه وعمار، بكر، وأبو ، الله.y رسول 

١٧٩١،/بن/ سعيد بن القام حدثنا قال: الطزز، زكرا بن قاسم وحشا - ١  ٢٥٨
عننضرة، أبي عن الحريري، عن عاصم، بن علمي حدسا قال: الميب،؛نثربم،، 

أرعلمت، قد : ءلال_، أبي بن لعلي أبوبكر قال • نال - محك - الخيري سعيد أبي 
يدهفمد قال: اش، رسول خليفة يا هدئت قال: قباللئ،. الأمر هتيا فى كنت، 

قبلك؟الأمر هتدا في كنت، أئي عيت أما الزسر-رحمهاض.قال: حاء فلما فبايعه، 
فبايعه.يده فمد تال: 

قال:البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد أبوالقاسم حدسا — ١  ٢٥١

١٨٤٤٢الأوارح: تمتاب يي المنف و ب أبى وابن )ا/'اه(،  ١٥•=ا1فومةباب)اا(ح: 
^^تمفىاكاوركرم؛حآرصسوواق4ص(،

■ح الصحابة فضائل في أحد رأخرحه به, . عاصم. عن ؤنرقا من ١( ٤ ١ / الاستيعاب)١ في البر عبد وابن 
.رسلا (عنُجاس ٢٣٣فياليتات)r/ ّعال وابن (، ٢٢•١ )ا/  ٢٨٢

يقه.كسا وتخريجه: إصثاده - ١ ٢  ٠٧
صعق.نه •٠إمحفادء: ١ ٢  ٠٨

. ٥٨٢بالتثيع■ ورر يمر، يخض صدوق،، الواسعلي؛ ؛ ٣٠١٠ين ض ؛ ب٠ 
.١ • ٥ ١ ح: في نندم ثمة. إياس: بن سعيد م  ٠
بغدادتتارخ • ه(  ٢٥٤صنة)ترفي ، الخطيب، وثقه •' التميمي أبوبشر ادءأب،ت ين سعيد بن لقاسم ا٠ 

أبيعن نقرة أبو ثنا نال، مند، أبي بن داود حدث من ( ٧٦رم/ —تدرك ال في الحاكم أحرجه ىمي٠بمهت 
الاستيعابفي البر عبد ابن وأخرجه يخرجا،. ولم الشيخن ترهل علن صحيح وفال: ، نحو، . معيد. 

حامدبن سد وأبي الحاكم، عن )•آ/هآ\<<،وءزاْ 
ونال;الخلفاء)صي'آ( تاريخ في ثرطي الوذكر، • الخريري عن عاصم ين علي إضاد وصحح ■ • • الترئ 
جيد.إسناده 

.صحح يإّناد واJيهمي الحاكم روصاله مرمل. انه إلا ثقات، رجاله إمتادْت - ١ ٢ ه ٩ 
•'يما ضمودمبمفيح:



ء!محتثث

j/T'\Tمعمر عن الرزاق، عبد حدثنا ت قال زنحويه، بن/ الملك عبد بن محمد أبوبكر حدثنا 
بكر-محمحئ-أبى إلن الثرىن من رحال مس ت قال عروة عن حديثه في الزهري عن 

١٨،/••من رجع ثم المندس، بيت إلئ الاو1لة به/ أمري قد أقه يزعم صاحبك هنذا  '•فقالوا 
أشهد.إنفأنا أبوبكر: قال نمم. : قالوا]ذذص؟ فقالأبوبكر.٠.: للته. 

ورجعواحدة ليلة في الشام إلئ جاء بأنه مدقه : قالواصدق، لقد ِ ذلك قال كان 
بخبرأصدقه ذلك، من بابعال أصدقه  ٢١أنالنعم : أبو؛كر-ة؛مح-قال يصبح؟! أن قبل 

٠- قك - الصديق، أبوبكر: صمي فليلك وعشية. غدوة الماء 
١٨٠١،/اصماعيل حدثنا/ قال: شامن، بن محمد بن أحمد اممه عبل• أبو حعا،ذنا س ١  ٠٢٦

الرحيم،عبد أبي عن قمة، بن محمد حدثتا قال: الخراتي، كريمة أبي بن عيد ابن 
الأنصارمن رجل ينز كان نال: ءنأبيأمامة، القاسم، عن الملك، عبد أبي عن 

قال:يقبل، أن فابن إليه - ء؛كن - أبوبكر فاعتن-ر العابة، بعض - هرك - بكر أ؛ي، و؛ين 
^ماراحأفلالرجلسإشالميه

فاعرضيديه بين فجلس قام نم عنه، فاعرض شماله عن فجلس فقام عنه، فاعرض 
تفعلأنالث، علمت وقد عني، تعرض أنلث، أرئ ند إر اض؛ رسول يا فقال: عنه، 
تعرضوأنن، دنياي حير فما على نمسلئ، فى لمخهل أو عنى، ؛لغلث، لشيء ذللثط 
فقالماحهل. وأنن، ساعة الدنيا فى أحيا لا أن ماأبالى بالحق والد'ي؛حثلث، هي، 

ا/ع١ ١ بمثي وجل عز الله إن منه، شل أن فأين يكر أم ابمدأك ١^•^، ®أنتؤ ه: الله ول/ رم
أكمهل وصاحم؟ تاركي أنتم هل قال؛ ثم صدقت، صاحم،؛ وقال كذبت فمكم جمعا إلتكم 

أا(ّاغطةس)ن(.

صعيف.امثاده؛ - ١٢٦
فيتقدم اعاية. ايي من سماعي في اختلن، كبرأ، يرل صدوقا، ت مدالرص—ن وموابن القاسم؛ ته؛ ن٠ 

■ ٧٩■ مرح تقذم ■ صيف ؛ الألءا'مح، يزيد بن، ض دعُ الس• ب أم • ب د٠ 
■٤ ١ م،ح تنذم ■ ثقة ■ الحرام، يريد أم، بن، *و■مالئ ارد'مم■ مع م أ٠ 
.٤١٢:فيح تقدم ثقة. : الا٠الي اث تمد ابن ين،ية: محمد و٠ 
.١([ • ]نقرس،)ص٩ ءغرْ. منالخادي؛ يغرب،، مة، أحمد؛ أبو ارام؛ ام محي،ن ّامر،مت، ؛٠ 

^^يدوامحح:أ؛م-ارآا/ْيا(،وماْإلير.ش،ىل;سر.بجا■: 
والخديحط• يه • • ملمة بن محمد حدتنا الكلأعي، عثمان بن عمرو حدثنا عثمان، أبو محمد عمروبن حلثتا 
ا^"آرما/آآ(،.«ح; سدأحللا. ؛الومحت الني.: تول، بامط؛ الصحابة، شاتل ني الخارثم، دوام 
رصيوعمر. بكر أي بتن بتحرْ الدرداء أي حديثا )ع/'آْا(محن  ٤١٤■-ح؛ الأعراف صورة - التمر دش 
عنهما..اه 



•وصاحم؟® ■اركي أكم هل رصاحي؟ "اركي 

٠٠"'•-اب  ١٢٢
وأهالهو٠^ااه ه ينفرارئس صؤقه بكر أس مواساة يكر 

محمدبن عمرو حدثتا ت قال ، الفريايى محمد بن جعفر بكر أبو — ١  ١٢٦
عنءائنة.ءك؛.عنعروة، عن الزهري، عن عينة، بن مفيان حدسا تال: اكاند، 

»ءاصاءالءاسءالأنيكرِه.ؤنال: ه الني 
١٨.٣؛/بن محمد حدثنا قال: ا،لطرز، زكريا بن نام بكر أبر ؤح—يئنا — ١٢٦٢/

عائشة-هعن عروة، عن الزهري، عن سميان، حدثتا قال: الحرحراش، الصباح 
كررأض مال صا ما مال صا ررما اش.: رسول نال : ٢١ئاكل

أبوحدثنا قال: شيبة، أبى ين بكر أبو حدثنا نال: الفريايي، وح-دذتا — ١  ٣٦٣
١٠١٠قالرسولاشه: قال: هريرة أبي عن صالح، أبي عن الأعمش، عن معاوية، 

يالك، إلا ومالي أنا ءاهل وقال: أبوبكر فكن نال: • بكر® أبي ُال، رْسا ما ال *~نفعتا 

»غالا.افى)ن(:

صحح. ١٢٦١
روابن ، ٢( ٥ مند.)٠ ني رالحمدي ، ( ٦٧ا/ )  ٢٨اسةح: نقاتل ني احمد الإمام أخرجه 

واحرجةعاص عن عروة، عن عزالزمري، رآ/ماماْ(سحديث،مغان،  ١٢٣"١^٠^ في عاصم 
ْآ)ا/1ْ(،واينأبيب)آا/آ.ي(،(،رتيكاتلاساةح:

ش(، ٥٧٧)آ/ ١٢٢٩وايننيَفىاتح: 
معاويةأيي طريق من جميمهم • التالي بعد الحديث ني والصف ، ٢( ٧ .٤ ٢ "١٧ /  ١٥)٦٨٠٨ح; صحيجه 

اآآ■؟باب)0\(ح: ايانب ني الترمذي وأخرجه يه. . مريرة. أبي عن صالح، ايي عن الأعمش، عن 
حدبثرمندا أبومن؛ نال، ■ نحو. مريرة أبي عن ابنه، عن ، الأذدك، يزيد بن يائي حديثا من '٦( ٩ رآ/ 

النينول باب; بكر أبي منانب في الخالي الإمام أحرجه حديثا منه وتربيا ، الوجه* م-دا س غريبا حن 
ممتدأبي عن معطي ربن بجديث، ؛ْآم)يمْا(نحن -'ح■ إلاي؛باا؛ي،بكر-''—لواالأبوابؤ إ ه 

أبوبكرا.ومال: صبه في علي الاس امن من •إن بلغنل: يرفعه الخيري، 
.صحح إمتاده؛ ■• ١٢٦٢
نازفد معد صروبن لكن . ١ ١ ١ زح: تقدم صدوق،. ا-درجراتي: ١^ س : ب٠ 

انغا.الدكور الحديث، 
—ابق.ال الحديث، في نندم تخريجه: 

صحح.-اسادء: ١٢٦٣
■٣٦٢م،ح؛ تقدم • الأعمش لخديث، النام، احنظ انه إلا سن وتد •١٧ كان ة **اد؛؛؛ ام د٠ 

•١٢٦١م،ح؛ تقدم ٌمص 



.اف؟!® رسول 

محمدأبوكرب حدثنا I محال الطرز، زكريا ين قاسم أبوبكر ؤحذثتا — ١  ٢٦٤
-الله عبد بن/ محمد والخنس.سنيت القهثان، موسئ بن ؤيومف ، العلاء ابن  ١٨"،/٤ 

نالI قال هريرة أبي عن صالح، أبي عن الأعمش، عن أبومعاوية، حدثنا ت نالوا 
وقال!أبوبكر، فبكن قال؛ • بكر٠٠ أبي مال نمني ما مال نمني ررما اض.• رسول 

.ا« اض؟ يارمول/ إلالك أناومالي ررهل ثآ*/ن 
بنمحمد حدثنا I قال ناحية، بن محمد بن اض عبد محمد أبو أخبرئا — ١  ٢١٥

ابنعن إ عطاء عن جريج، ابن عن حام، أبو أرطاة حدثنا قال! الطاح، بن صالح 
يشمهراماني بكر، أبي من يدأ عندي أعْلم أحد ررما I اش رسول قال ت قال عباس 
.ابمته!( وأنكحي وماله، 

Iقال الخمصي، مممئ ين محمد حدثتا ت قال القريايى، ؤحذئتا — ١  ٣٦٦/ 1/ْ»ها 
بنجبتر عن معدان، بن حالي عن سعد، بن يحير حدثنا I قال الوليد، ين يقية حدثتا 

أبىباب غير فدت يها فأمر ه، اش رسول مسجد قى مفتحة كانت، أبوايا أن ، نفير 
ذللث،فالغه ، بكر أبى باب غير ندت بأبوابنا اممه. رسول أمر ؛ فقالوابكر. 

.كايقه ت وتخريجه امئادء - ١ ٢ ٦ ٤ 
.صعق فيه إم؛ادهت ■ ١٢٦٥

الثالثةالرتبة من الحافظ عده . ٣٢ت ح ني تميم . ويرسل يدلى وكان فاصل، فقيه، ، ثقة جرج* ابن • ته ف٠ 
وتدمحعن.مزالدلن، 

نيحام ر ابن ذمْ عكرمة، عن الراوي ارًلاة: ابي ابن اءلم-اتح لي.واش يدون حام: أر أرءلأة ب: و٠ 
وذمْالهبميولمذكرفهجراولأسلأ/ ْ(، ٨/٢واJخارىتيامر)الخرحواسل)بآ/ا-بآ'أ(، 

.( ١٧')١/ الزان وانفر؛ ■ وصعقه ( ٤٦الجمع)آ/ ني 
مناحجاري، صدوق، الثاح! أبو الهاسمي، أبوجعفر المرى، مهران، ابن ٠^^ صالح حمدين م٠ 

([.٤٨)ص٤ ]تقرب عثرة. الحادة 
٤(الج،عللهبمي)آ/٦ كاني والاوط ١(،  ١٩١/ )١ ١ ١ ٤  ٦١المرح: اممراتيني ب ديربجع: 

فيواحمد ؛)ا/ها"ا"(،  ٦٧ح: الصلاة ني البخاري نحوه وروئ وهوضعيف. أبوحام أرءلاة وب نال: 
١١٩٧٤ايرح: ني واتجراني (، ٢٢٨.٢٢٧/٢فياسات)

ابنعن عكرمة عن طرن، من بيان( ابن بترس /٧ْ ١٥ر٦٨٦•ح؛ محيحه في حبان وابن ، ٣( ٤ ٨ / ١ )١ 
■نحافة• أبي بكربن أبي من وماله نفه ني ع/[ احداس الناس س 'إنءؤى بلغظ؛ به، • باس 

,حن إمئاد٥ت - ١ ٢ ٦ ٦ 
وداوصّرحبالخاوثها.. ٧٩رح؛ تقدم يدلى- ولكن أوهام. له صدوق، بن محمد ته: ن٠ 
. ٨٦ت فيح تقدم كثترأ• يرسل عابرا ثقة، سدان؛ بن حالي فيه: و٠ 

وتخريجه.التالي الحديث ت انظر صحيحة. كثيرة صواهد له والحديث 





كتا|ااءشصة\سم 

ًمسًًًءًًًً^ءًثت
اللهعاد س عدأ ررإن ; اض. رسول قال ; قالت عاتثة عن عروة، عن عدالرحمنن 

أبوبكر-مكن • لجلُ عز/ رنه عد ط فاختار رنه، عد ما رلإن الدنيا ي؛ن حير عزوجل ١ ٨ • ٧ ،/ 
إلاالمجد في الشوارع أيواب راسلوا اغ.: رسول فقال ه. نفيريد أنه وعلم محك، 

.- قهن - كر« أبي س المحة في يدأ عدي أنمل أحدأ أعلم لا فائي بكر، أبي باب 
حدثنامحال! الباغندي، مليمان بن محمد بن محمد بكر أبو ء ١  ٢٦٩

عنإسحاق، بن أشعث عن مجاهد، بن علي حدثنا نال! الرازي، حميد بن محمد 
سكيمهالله ؤفازل ; وحل عز افه قول فى جسر، بن سعيد عن المغيرة، أبى بن جعفر 
معه.كينة التزل لم ه الني لأف بكر؛ أبي علن قال؛ •؛[، ..ؤ<لاكواة:ءده.

 /t فىمعه - هلك ِ وأبوكر الجى. كان طلل "• الاه رجمه - الصحن بن نحمد فال / ١ ٨ ٠ ٨
المثرين،مجن النبي.ؤ علن أبوبكر حزن الغار، علن فونفوا المشركون وجاء الغار 

وعلئعليه، نكينته افه غأنزل ، سا« وجل عز الله فإنُ نحزن، رالأ س: الض له فقال 
أبيىبكر-ة؛فه•

_اب ١٢٣ ٠٨'"•
صوتيس وعداني ه الله رسول دين ضلفه كر أبى قضاء ذكر 

سعيد،بن قتيبة حدثنا I قال الفريانجر، محمد بن جعفر حدثتاأبوبكر س ١  ٠٢٧
قال!الله عبد بن جابر عن التكدر، بن محمد سمع عيينة، بن سنيان حدثتا I قال 

.صعيفجداإمئادءت ٠١٢٦٩
.([ ٣٧٧وتهذب)U/ ، ٤( • )٥ اكاسة. س •تروك، التاضي: سلم ين ّجاس •ب:ءليس 

.١  ١٨٥: فيح نندم صعق. حاينل، حمد: بن مجد ب: ر٠ 
([.١٤١]تقريب)ة. الخاممن يهم، صدوق، الغمي؛ اخزاض المر؛ أم *غرiJ ج٠ 
([.١١٢]تتريب)او.اوعة. من صدوق، ت القمي الأثم.ي• مالك بن معد بن إسحاق بن حعث ا٠ 

تاريخهش ماكر وابن الدلائل، ني دالمهقي وابن'ردويه، الشخ، دابر حام، ابي ابن اخرجه لغريجه؛ 
/•١(ءن١٢)١١٩٨٧ح:مصف ني شيبة ا؛ي وابن تاريخه، ني الخيب نحوْ واحرج ■ ماس ابن عن 

حن.ند ب١ ٢  ٨٣ت فيح الممنف عند ومياتي (، ٢٠٧/)أ التثور الدر اتفلر؛ ثابت،. أبي ين حيبتح 
صحيحء.إ٠س١د٠; ١٢٧.

نرضوني (، ٦٩٧/٧) ٤٣٨٣نمةيىّانواوأ>رينحت باب؛ النازي، في الخاوي أحرجه تأنمريجه* 
Uiباب: وسامفيشا-لاويه،  Ur-\y/o)ro،{A^ رني١٧(، ٢٧٣يآاآ)آ/الخمسح: 

(،٣٠٨.٣.٧/٣سند.)ني وأحمد لأ«ح; طلرموو،افهبانطفمال: 
محمدبنبن منيان عن بم'اآ)(/يا(سءلرق ندءح: مفي وابريعلن (، ١٢٣٣منيم)ني والحميدى 

به.. النكير. 



فلم-ا؛ ثلاثا - وهكذا هكذا أعطتك ص الحرين مال جاء قد )رلو : اض.٠ رسول لي قال 
منادياأمر يكر أبي علن ندم فلما ، الله رسول نبض حتن البحرين مال يقدم 

ْا'أ/نت عبداض بن جابر مال فالياسى. أوعدة دين، الض./ عند له كان من • فنادئ 
.وهكذا هكذا أعطتك الحرين مال ))!وقدم قال; الض. أف فاحبرته بكر أبا فجئت 

يعطني،فلم أتبته نم يعطني، فلم فسألته ذلك< بعد بكر أبا فأتيت جابر قال -٠، للاثأ 
تبخلأن ؤإما تحهليني أن قاما تعطني، فلم أتيتك قد له فقالت يعطني. فلم أتيته نم 

١٨١،/•منحتك ما ثلاثا. قالها البخل. من أدوأ داء وأي ؟ ا عنى تبخل 1/ أقلت ت فقال عني• 
'أعaليكاا أن أريد وأنا إلا مرة مز 

سفيان،حدثنا قال؛ سعيد، بن نتتبة حدثنا I قال الفزيابي، ؤحدشا — ١  ٢٧١
يقول!اممه عبد بن جابر سمعت قال على، ين معحمد عن دينار، هممروبن عن 

مثالهاحد I فقال حمماتة، فوجدتها فعدتها عدها، I بكر أبو فقال حشية حنيت 

oyy•

جدثنات قال الديني، اممه عبر بن على حدثتا I قال الفريابى، وحا،سا 1 ١  ٢٧٢
ُق َِْ ُ َ ءم 

اللهعبد بن جابر سمعت ت قال المتكدر، بن محمد حدثنا I قال ، عيينة بن سفيان 
وهكذاهكذا أعطيتك اف^رين مال جاء ند ررلو ! اللهرسول لي ال نI يقول 

•• الحرين مال جاء فلما الني.، يص حتن الحرين مال يجئ فلم ، ومكداء 
مثاله.فدكر 

١٨١١،/قال: معيد، بن اض عبيد قدامة أبو حدثنا قال: -وح—عآذتااكنياوي، ١٢٧٣/
صحح..إّطدْ: ١٢٧١

٢٢ ٩ ٦ ح; يرجع أن ل دينانلبس مت ص تكمل من ت باب الممالة، في البخاري ا-مجه دميجه؛ 
عنْلرق من •آ'آ)إ/حا( ح: نيم ميي دأيريعلن ، ١٢٢٣إ ندءح مني رالحمٍدى ، ٥( ٥ ٤ / )٤ 

؛ه■-•حدبنءاي-
صحح..اسادء: ١٢٧٢

البحرينمال من وعد وما البحرين، من ه الني أنطع ما ت باب الخزية، محاب يي البخاري أخرجه 
وانفلرالخدثزالاشن. dr^l\)X\Mوالخزاح: 

بح. ١٢٧٣
]مريبالتامة. من يخش، ند صدرق، الثمري، ان عشائو 'لأر'«-اتي؛ يضان بن ركر إن ذ ء٠ 
٠ت ح في كما تويع .وند ([ ٤٧٠) ١٢٧١
]تقريبالعاشرة. من مني، مامون، ثقة، ت الثرخسي قيامة آيو اليشكري، يحين بن معٍدت بن الله هم؛،• •
(٣٧١.])



عندينار، بن عمرو ت أسمرنى جريح، ابن أ-؛ًبردا ت نال بكر، بن محمد حدثنا 
جابرعن النكير، بن محمد وأ-؛صنى ت قال اف، عد بن جابر عن عر، بن محمد 

الحفرمي،بن العلاء قبل من مال بكر أبا جاء الني. مات؛ لما • قال الاه، عد ابن 
قالفاليأتنا، عدة قبله له أوكانت دين الني. علمن له كان من • قأك"- بكر أبو فقال 

يديههل فجوهكذا، وهكذا هكذا يعطيني أن الله رسول وعدني ت فهلت جابر 
حمسمائة.ثم مائة، حمثم مائة، حميدي في فعل جابر قال • مرات ثلاث 

عمرأبى ابن حدثنا قال يوسف، بن هارون بن أحمد أبو ؤحذثتا — ١  ٢٧٤
اطةعبد بن جابر ّممعت يقول المتكدر ابن سمعت قال نيان، محدثنا قال 

/tتقال على محمدبن عن دينارأيضايحدث يروبن وممعت ت محنيان قال / ت يقول  ١٨١٢
)رلوI النه رمول ررقال I قال - الأحر علئ أحدهما وزاد - اف عبد بن جابر ممعن 

المثىحميعا-فقبض بيديه وهكذا*.وقال وهكذا هكذا أعطظث هد الحرين مال جأء ند 
لهكانم من ت مناديآ قامر ، بعدء بكر أبي علمن فقدم البحرين، مال يجيء أن بل قه 

مالجاء قد ررلو ; قال ه الني إل • فقك فقمت فلياتتي، أودين عدة ه الني علمحتا 
عدها،ر; فقال مرة بكر أبو فحش وهكذارا، وهكذا هكذا أعفك كد الحرين 
.مثليهاراحذ ت فقال درهم، حمسمائة هي فإذا فحديثها 

الليثبن حام حدثنا ت قال الطرز، زكريا ين قاسم بكر أبو ح—دمغا — ١  ٢٧٥

٢ ٦٨٣الوصدح: يإنحاز أمر محن باب: الشهادات ني الخاوي ا"مج-ا' ت جريج ابن ءرثق ت ه تخريج
؛امآ)أ/آخ'ا(.)ه/آام،ومالمفىاصائلح: 

•وتخريجه  ١٢٧"ن انغرح التكدر؛ ابن وطريق 
والأحامثبموْ. ١٢٧•س.تقدممحريسفيح; 

صعيف.إمئاد٠ت - ١ ٢ ٧ ه 
أييبن عطاء عن وله الذهبي.■ وتال الحديث، متم ت العقيلي نال الرُمس ب بن ت ب ٠ 

.٣([ ١ ٥ / ٤ ) والزان ، ٣( ٥ ٠ / ٤ ) امر ]الضعفاء - فلترك أحاديثه عش لائح الضعف ، وغيره ميمونة 
مقرواب;ورد ولكنه ،  ٩٨ت فىح تقدم ■ صعتف ت حدعان ابن ومر زيدت ين علي فته؛ و٠ 
وبقية([. ٣٩٢)]نقرس الرابعة. من ا بالقدر رص ثقة، ■ معاذ أبر البصرى، وهو ٌءصررة• أبي بن طاء ع٠ 

ثقات.رحاله 

منواحد، حديث في إلا يخش لم ٠ حام أبو تال ٠ ثبت إ ثقة • البصري الهثيم أبر السي• أٌد ءن طيى ٠ٌ 
=([. ٥٤٠)]تقريب العاشرة. كبار 



الرحمنعبد بن هلال حدنا ت قال العس، أمد بن معش حدنا ت نال الحوهري، 
عنمالك، بن أنس عن ميمونت، أبى بن ومحناء زيد بن على حدنا نال: الأزلي، 

دعتياض؛ رسول يا تك! الغار ليلة كانت #لما قال ، . ة؛؛لج؛ الصديق. بكر أبى 
بيدهالغار فالتمس طقة. بكر. أبو فيحل بي، ان كشيء كان فان نبالك فأدخل 

أجمع،بثوبه ذلك نعل حنتن ثوبه، ألقمه الغار في جحرأ رأئ فكلما ثوبه، وثق 
ا/ع١ T فدخل الغار، ادخل افه؛ رسول يا/ ت وقال عاليه، عقبه منهافوضع جحر/ وبقي 

افرغ صنعت، مما فأخبرته ثوبك؟ ياأبابكرأين نال؛ فلماأصح ، اش./ رمول 
تإليه أوحن اكاهة«، يوم درجتي م هم يكر أيا اجعل »الأهم ونال: يدْ الله. رسول 

يينثه،كأنه بكر أبي بيت يدخل س الجمم، وكان • أنس نال • لك اسنتجثت ند إُي 
ا.مماله بكركايصغ أبي ممال ؤيضغ 

بنمحفوفل حدنا I تال المهلي، أيوب بن عمر حفعس أبو و؛حشذّى — ١٢٧٦
تنال سعد، بن حدشارشدين ت قال الح، صبن حدناعثمان ت قال توبة، أبي 

ابنعن مزاحم، بن الضثناك عن حازم، بن وجرير حبب، بن موّن حدما 
١٨١٠٨م #أنائبكر أبى لماحثه/ نال الغار فى اممه. رمول ليلة كانت لما ت تال عباس 
وأس؟أنت بأبي لك فما افه رسول يا وتةاابك صنعك رأيت ومد لا، •' نال أ، أنت،؟ 

أبوبكن:فقال ، أوتوذض® تؤذيك هاهة منه بممج أن ذُست، انهار، قد #جحررأبمه ت قال 
أنتبابي م • نال نم عنبه، وألقمه الخحر د ف، فامحثرْ هو؟ فأين الله رصول يا 
([.٢٤٠)a/بماد تزناريح • >اءفلا ثيتأمتقنأ ثقة لكن الخطب؛ تال القفل. أبو ا"بوميت اليث، ين حام •  ً

بش ابن وأحرجه • به • • ارحمنن ب بن *لأل عن'لرتق ٣( ٢ / ر١ الحله ني أبونمم أحرجه ٌربمبمهت 
(.ryi/\i) ١٨٤٦٦يرح: ابن ص ؛ oUص ركع حديث من ت( الأول الث)الثملر ني 
.سم،:صث.١٢٧٦

.([ ٢٧٧رتهزيب)ج/لتقرب)ه'أ(، ايعة. ايمن ضمف، النهري؛ نملح بن ص بن ريد؛ن • ؛ه ن٠ 
.١١٠ت ح ني تقدم جدا. أمرء - أحمل ضعف ربة• أبي بن محفوط تيه و٠ 
نيحام ابي ذكرءابن ■ الحمصي •سب أبي بن مرسن ولعله ترجمته' أمتيإلن لم محبر؛ ين موس ل٠ 

محنحدث إذا أوهام وله ثقة، وهر حازم بن بجرتر مقرونا ورد لكنه وضعنه، ١( ٤ ٠ )a/ والتعديل ا"همّح 
.٠٤ت ح في تندم • حغتله 

.r-rتقدمنيح: الإرسال• ممر صدوق، ساك: ا٠ 
]تقربالعاثرة. تمار من صدوق، المري، أبويحن مولاهم، السهم؛ مغران بن مالح بن ان ص٠ 
(٣٨٤.])

الخحرومده عليه وحرفه التي. لحول نبل الغار امتراء الة وم• النص بهتدا عليه أنف لم ىمريجسه• 
١٨٢ت ح انمحابة نقاتل ني أحعّد بن اش عيد ذكره ما منها؛ مجختلغة، بأماتيدوألفاظ ذكرت وثوبه بقدمه 

/١(١٧A ،) ْوغيرهم.. (. ٤٧٦^لحاكمفيافدرك)"ا/آ(،واّفيالدلأئلرآ/ويهاماذكر



ا،اوسدعةكتا|\سم 
صسًًءًًًءءء—ص-

الناس،ك-ذبني جن صدفتي صدض، ص الله رررجمك اض.: رسول ال فقوأمي، 
ث.فاي وحشتي في وآنمني اكاس، يي كمر حن بمي وآست اكاس، خذلي جمن ونمرممي 

.لأحوضئكَ((
أبو؛بسحمدينصاعد،نال;طسا

الزهري،عين بن محمد ين يعقوب حدثنا نال; إبراهيم، بن محمد الطرصومي 
هم-دافمالتبن/ جابر بن الرحمنن همد بن عمة بن الرحمنن شد حدش مال؛  ١٨١٦،/

النبي.مع ذهب لما - قيقئ الصديق. بكر أبا أف اض، عبد بن جابر عن أبي، حدثتى 
اممه،رصمول يا أنت كما نال; ثم بكر أبو فيحل الغار، يدحلأ أن فأرادا الغار، الئ 

فلموهناف نيئا، ير فلم وؤناف - الطوارئ الحمام يعني - اليمام فاطار برحاله فضرب 
عقبهبكر أبو فألقمه جحر الغار في فإذا فيحل، افه، رسول يا الحل ت فقال شيئا، ير 

الغار،علن العنكبوت وغزك ، شيء منه الله. رسول علن يخرج أن مخافة 
رسولفقال منهم، أبوبكر وأشفق الغار، علئ فمروا مكان، كل في اله!او_ا ودب 

.وذكرالحويث،اللهمعا..«، إن ررلانحزن، اممهء: 

/عمر، أبي ابن حدثنا نال! ، يوسم، بن هارون أحمد أبو ؤحاوقتا —  ١٢٧٨ ١٨١٧،/

.إطد،:ذ4ٍش.١٢٧٧
(،٢٢٧الثقات)ه/ يي حان اين ذكره الدية. امل عن الك: محي بن •بماض بن ارجمن ب بن ية : ب٠ 

ولاجرحا ب ذكرا ولم (، ١٤راكل-يل)آ/ادح يي حام أبي وابن ، ٤( ٣ ٥ را■/ الكر ني الخاوي وذكرْ 
.تحديلأ 

وذكرء، ( ٧٧اكقات)U/ ني حان ابن ذكر، ايضأ. الدية أهل عن محيا: ين ارحمن محي ابنه ب: و٠ 
ولمذكرابحرطولأوابنرءاتمفىالحرحوسل)ْ/^آ(، الخارىنيالكر)ْ/آأ-آ(، 

.تعديلا 

.٣ ٢ ٠ ; فيح تقدم الضعفاء. عن والرواية الرمم كير صدوق، ١^^: مجمد ين بمقوب نه: و٠ 
حدث،صاحب صدوق، بكنيته، مشهور الطرسوصي، أمية أبو الخزاعي، ملم بن بن محمد و٠ 

([.٤٦٦]تقريب)عثرة. الحائية من يهم، 
٣٠ر الأخرالأص(.ولهذكراشم مح:٠/٢

دذمْاينكيرفى"بمنلمآءرفهُ• ت وذال الزار، وهمزاْللن ٥(، ٥ الجمع)٦/ في الهثي ذكرْ وت 
(ضوْ.٢٤٢.٢٤١/٢٤ر٤١٧جا٠عادايدح:

حب؟لإمحاده:صحح.
٣٩٠٥ت ح الدينة إلئ وآصحايه ج الثي هجرة • باب الأنصار، مثاتب كتاب في البخاري أحرجه ت تخريجه 

ندكرء. ثهاب. ابن نال عميل، عن اللث، حدثنا ت نال t بكير بن يحين حديث من ٢( 
أخبرنيت تال معمر حديث محن ( ٣٨٥)ه/  ٩٧٤٣نيحت مصنفه في الرزاق عبد وأحرجه ■ هنا مما بأطول 

مختمرا،١( ٣ ٦ / ١ ١ )عرن ٤ ٠ ٦ ٥ ت ح التقغ ني ت باب اللباس، في داود أبر وأحرحه يه. . الزهري. 
(مجن>قعن=٢٨٣/١٥ر٦٨٦٨(،ح;١٧٧/١٤ر١٦٢٧٧(،وابنحبانح:



حه7؛آء
•عاسة قالت ت قال عروة، عن الزهري، عن معمر، عن الرزاق، عبد حدثنا ت قال 

اض.رسول ،؛ثنا بكر: لأبي قائل قال الفلهترة نحر في بيتا في جلوس نحن ميتا 
إنوأمي أبي له قيأ ت - ؛ٍك - بكر أبو قال فيها، يأتينا يكن لم اعة حمفي مقنعا مقبلا 

لهفاذن فاستأذن اض رسول فجاء عائنة قالت لأمر• الس-اءة هنئه في به جاء 
•أبوبكر ففأل ، عندك® من ررأخؤج ت يكر لأبي لحل حنن اش. رسول فقال؛ فيحل 

رلي أذن فد "إل I ه اض رمول فقال اف. رمول يا وأمي أنت بابي أهلك هم إثما 
قال"نعم،. ؛ اف رسول قال - أتت بأبي الصحة •' - ء؛كئ - بكر أبو فقال ، الخروج" 

•اف رسول فقال هاتين، راحلمش إحدئ رمول يا أنت بأبي فخذ بكر؛ أبو 
حرابفي سفرة لهما وصنعنا الخهاز، أحث،أاا فجهزناهما نالت! . بالت—نن®  ١١

كانتفلذلك الحراب به فأوكت نطاقها، من قهلعة بكر أبى بنت أسماء فقهلعت 
،"ثور" له؛ ال يقبغار بكر وأبو اض.5 رسول لص ثم . الء1اقذن" ررذات تش 
يا"أ/نلقن ماب وهوغلام بكر، أبي بن عبدافه ءنا-هما/ يبيت ليال، ثلاث فيه فمكثا 
١٨١٨؛/أمرأ مع يفلا كبائت، ممكة قريس ْع لتمح ثحر، العندهم من فيدحل/ ثقف، 

عاليهماؤيرعئ الفللأم. يختلط حين ذلك بخبر يأتيهما حتئ وعام إلا يه يكادانل٢، 
منساعة تذما حين عليهما فريحها غنم، من متيحة بكر ش مولن فهيرة بن عامر 

ليلةكل ذللثv يفعل ، بغلس فهيرة بن عامر بها ينعق حتن رسلهما في ميتان ، العشاء 
منثم الديل بني من رجلا - ؤهفة - بكر وأبو و. اف رسول جر واستأ • اليالي تلك من 
حالفحفى يده غص ئد . الهداية فى الماهر والخريتح حريتاء هاديا عدي بن عبد بتي 

وواعداهراحلتيهما، إليه ودفعا فأمناه قريش، كفار دين علن وهر واتل، بن العاص 
فانهللقفارتحل، الثلايثح الليالي صبيحة براحلتيهما فآتاهما ليال، ثلامث، بحد ثور غار 

طربقوهي أذاخرل"آا طريق بهم وأخذ والدليل، بكر أبي مع ضرة بن عامر معهم 
الساحل.

'اوالأوواصح"; الحافظ قال راحب•. ذرت أيي رواية وفي وءرالإ'راع• الحث؛ من تفضيل افعل  ٢١١
([.٢٧٨٧]كعابرى)يم 

■ااذاحر'ا )ّا(فى)ن(أ . الوكتادان؛هااا،لهووع; وفي ■ للخارى الكشميهتي رواية دمي )آ(سالكآد، 

.عروة. عن عروة، بن هشام حدثنا نال! العطار، أيان طريق من ( ١٢١)a/ احمد وأخرجه الرزاق، —عبد 
حينينال: قال: ،، JUابن حديث من ( ٤٧٠. ٤٧١الدلائل)آ/ في ال-هتي وأخرجه به. 

.فيكره . . شهاب ابن تال تال عقتل، 



ثنيث

غيرمن المريابي الحديث بهتذا حدثنا وتد -؛ الاه رحنع - الحسن ين محمد قال 
.- ه - عروة عن - اض رحمه الزهري- حديث ني طريق 

ملمهضنتموساضاسر
نالتهما!اس يائتين ياابابتمر }ماظثك 

بنعمان حدتنا ت قال الحرانى، الهز بن اف عبد أبونعيب ح—لثنا — ١  ٢٧١
أبابكر-جك-أف ماك، بن أنس عن حدثناثان، ت تال حدثتاهمام، ت تال لم، م

لأبصرناقدميه إلن نظر أحدهم لوأل الغار؛ ني ونحن . للثك، نك '• قال حدثه 
ثالتهما!اللع بكرياقئن أيا يا ظنك ما يكر؛ أيا >ايا فقال; قدميه. تحت، 

بنعمأن حدثنا قال; معيد، بن عتيبة حدثنا ت قال وحييتاالفريايي، — ١  ٢٨٠
أضسمعت، ت قال التائي، ثابت حدثتا ت قال يحنن، بن همام حدثتا ت قال لم، م

ونحناض. لرسول هلت، يقول/ - محيفة - الصديق يكر أبا سمعت، •' يقول ماللئج ابن  ١٨٢٠٨
اممهرسول نقال أقدامهم. نحتا لأبصرونا اليتا القوم لونْلر اف؛ رسول يا الغار؛ في 

ثالثهما!الله بكرباين أبا يا ظنك  ١٠بكر؛ أبا *يا .: 

محييبن إبراهيم حدثتا ت قال الطرز، زكريا بن قاصم أبوبكر ؤحدمنا — ١  ٢٨١
عنثا؛تإ، حدثنا ت قال همام، حدثنا ت قال مسلم، بن عفان حدثتا ت قال الجوهري، 

لوأف: الغار فى ونحن ه للمي قلذ ت نال حدثه - قءك - بكر أبا أل اللث، مبن أنى 
باتنبكر أيا يا ظنك ما بكر، آبا رايا فقال: محدميه. محق لأبصرنا قدميه إلن نظر أحدهم 

الف،يأ.

صحح. ١٢٧٩
٠غريب صحح حن • ت وتال التوية، صورة شر ؛ي داكرمذك، ، ٤( / التي)١ ني أجمد ا"ُر"بم ّمهجه■ 

رْا/\،لأآ(.نطرق ٦٨٦٩هيآا-)إا/اها(،ح: ■مانفيْسهح; وابن ا'بى'ا)ه/\،بآ(، ح: 
ح:النغم رني ، ١( ١ )U/ ٣ ٦  ٥٣ااصأحاةح: نقاتل ني الخاري واخرجه ;ه. .م—ام.ن ءدان ءن 

٤٦٦٣ /A(١٧٧ ،)ربينبررآ/.م7ن)؛/؛0ا/ا(،  ٢٣٨١اوافيضاتلافٍاةح: وم
به.. عام. عن ملأل بن مال - ٍيرض 

١٢٨٠  :"M- •ني_؛^،النمرأنفا.صحح
• ١٢٧٩م/،C؛ تقد وٌهمبمه؛ صحح• -M"؛  ١٢٨١



١٨٢١٨-^ ١٢٦
هعلمه مكٍتته الله فأنزل ؤ اش: قول فى 

٢YA  حدثنا•' نال الباغندي، بن،اليمان محمد بن محمد بكر أبو حدثنا ء ١
عنإسحاق بن أنث عن مجاهد، بن على حدثنا ت نال الرازي، حميد بن محمد 
مكنهاللذ فانزل ؤ و.ثل: م اف، قول في جنر بن معيد عن المغيرة، أبي بن حعغر 

معه.كينة التزل لم الّكا. لأل ؛ - بكر-صك أبي علن قال؛ •؛[، التوبة;ه] عيه 
بنإبراهيم حدثنا قال! القلي، أيوب بن عمر حنمى أبو حدثتا — ١  ٢٨٣

عنسناه، بن العزيز عبد حدثنا قال؛ معاؤية، أبو حدثنا قال! الهروى، عبداض 
قال!آ، ٤ • التربة! ] ب عب مكينته اش فانزل ؤ ت وجل عر اف نول قي ثابت بن حبيب 

علميه.الئكينة فقدكانت ه الني فاما ، - مقت . بكر أبي علمن 

١٨٢٢،/_باب  ١٢٧
اواسجميع عاتب عروجل اللن مايكرن 

^١٨٦٨المعالة من أخرجه فانه _، الله رضي/ هر أبا إ؛لآ التجئ. فى 
قال!الوامطي، الحميد عبد بن محمد بن افه عبئ أبوبكر حيننا — ١  ٢٨٤

الربححدثنا ئال! المحثر، بن داود حدثنا I قال الحارث، أبي بن إسماعيل حدثنا 

■١ ٢  ٦٩ماح؛ تقدم • جذا نحمف - ١ ٢ ٨ ٢ 
حن..أطدر:  ١٢٨٣
.(؛[٣٥٧]تقريب)ا>اُة. المحن يتشح، صدوق، الأمدي؛ محام بن المهن. د م٠ 
■ح في تقدم ■ غيره حديثه في يهم وند الأعمش، لحديثه الناس أحنغل ا ثقة ت المرير هر معارين؛ م أ٠ 

٢٩٢.

■٣٧٠ظدأى■' • حاُُل■مددق، مامم؛نباسامردي؛ إ٠ 
. ١٢٦٩لخربمبم:تقدمفىح: 

.جدا صعيفذ إمحتاده؛ - ١ ٢ ٨ ٤ 

•١ • ٢ ٠ ح: في تندم • ممّوك اغم؛ بن داود ؛ ب٠ 
]تقريب،ال—ايعة. س عابدأمحجامدأ، وكان ٠ الحغظ. سئ صدوق، المرى، العلي؛ صيح مخ راح ا٠ 

)أ«أ([.

واحد.غير وثقه وند ، ١٥٢• فيح تقدم ■ صدوق اخاد.مث،ث أبي بن محماضل إ• 
مالذر ابن زلن ٢(، • • الحز)؛/ عن الم*ذتم، للحكيم وعزاء اكرد، اليد /، التوض، ذكرء 

امءنّن؛انينبة0/هها(يماسي)أ/اءأ(،ولأبنء



Iكنا\م   I يعانادس

الذينأحرجه إذ الله نمرذ شْ تمزوه إلأ ؤ ءنالحسنفيملاضمط; ابنصسح، 
أهلوجل عر اض عاب لقد واف ات قال١١، [ •٤ : التوبة ل الغاري في هما إذ ائض فاني كمروا 

•-ههك-يكر أيا إلا حميعآ الأرض 
UAO  الحارث،أبي بن إسماعيل حدثنا قال! الحميد، عبد ابن أيضا ؤحدسا س ١

الثعبي،عن/ عنفراس، عرانة، أبو حدنا قال: بنالمحنر، داود حدنا نال:  ١٨٢٣؛/
حبن- ؤئك بكر- أبي علن إلا جميعا الأرض أهل ض رجل م اف عب لقد نال؛ 
ب.. .الغار.في هما إذ اقتض ثاني كفروا الذين أخرجه إذ الله نمره ص نصروه إلا ؤ نال: 

قال؛البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اممه عبد أبوالقاسم حسدفا س ١  ٢٨٦
سمعتقال: الئوزي، أبويعلن حدنا قال: القاصي، افه عبد بن موار حدثا 
بكرأبي غير نبيه في حميعا المسلمان وجل عر الله عاتب قال: عيينة، بن منيان 
إذالله نمره ففد فمروه إلأ ؤ وجل: عر قوله وتلا الحانثة. من أنمج فإله وحده، 

.ه.اقض..فاني كفروا الذين أحرجه 

٧١٠٠١٢٨ ١٨٢٤٨

مصشةرهضذاتاش/>جلمء ٤٨١٢
عزوجلاس وجم يريدبذلك وورر،وام، تعالى للم معبة الثم. رسول 

محمدحدنا قال: الصباح، بن الحسن حدثا قال: المنيايي،  ١١٠٣٠٢١س  ١٢٨١/

:ا(انطةس)ن(.

ائنه.كوتخريس: إساد، ■ ١٢٨٥
حن.■إٌثادْت  ١٢٨٦
([.٤٨٤]تقريب)العاشرة. محن يهم، صدوق المرى: الهتلت بن محمد اقرزي؛ ض ام إ ه ن٠ 
. ١٨٦زح; تندم ثقة. الله: ب- مرارين و٠ 

. ١٢٨٤تقدمزيح: تخريجه: 
حز.إ.-ادأ:  ١٢٨٧
نيتقدم جدا•. رل؛ن الخاري; ونال احمد، صغنه الغلعل. ممر صدوق، الممغي؛ كمحر؛ بن محي ه: ف٠ 

ارزاقفيالجثاكالي.مد تابعه لكن ، ٢٩٠ح: 
صحيحوالحديث أيفأ، متاع لكنه . ١٥٩ح: في تقدم يهم. صا■وق، اليرار؛ المباح: بن الحن فيه• و٠ 

التخريج.في كما وغيره البخاري في مخرج وهو صحثح، بإصناد التالي الحديث في الصنم، رواه 
=٣٩٠٥ح; الديتة إلن وأصحابه الم،. عجرة ■ باب إ الأنصار منانبا في البخاري أحرجه تخميجه: 



أعقللم عنءائثة.ثئقإ؛.قاك: عروة، عن الزهري، عن عزننز، ابزممتر، 
طرفييأسا ه الله ورسول إلا يوم علينا ياتي ولم الدين، يدينان وهما إلا ئط أبوي 

الحبثة،أرض مل مهاجرا بكر أبو حرج السلمون، ابتلي فلما • وعشية غدوة النهار 
'٨٢٠٨بكر؟ أبا يا تريد أين ت فقال المارة وهوسيد/ الدغنة ابن لمه الغماد برك بلغ إذا حنن 
قال؛وجل• ربي-عز فامد الأرض، في أبح أن فأييد نومي، أحرجني نال؛ 
وتحملالرحم، وتمل ، ، المعدومل تكب أنت مثالك. يخرج ولا تخرج لا فائك 
فانا، ببلدلئ، ربك فاعبد فارجع الحق، نوائ—، علن ونمتن ، الصيف، وتقري الكل، 

بكرأبا إف فقال قريش، كفار أتن حنن أبوبكر ومعه الدغنة ابن فارتحل جار. لك، 
وبحملالرحم، وبمل انمدومل١،، بمب رحلا أتخرجول يننج. ولا يخرج لا 

الدغنةابن جوار قريش فأنقذلت، الحق، نواس، علن ويعين ، الضيف، ويقري الكل، 
ولاالقراءة يعلن ولا ، ثاء ما فيها ويفعل داره في ربه فليعبد بكر أبا مر ت فقالوا 

وأبتاءنا.نساءنا يف،ن أن نخثن فاثا الصلاة، 
-نيثك - بكر أبو فلبث، ، ذللت، له فقال بكر أبا الدغنة ابن فأتن يلقعأ[: ل عائثة قالته 

فتتقصف،فيه يملي فكان داره، بفناء مجدأ فابتنن له يدا ثم الله، ثاء ما ذللثج علن 
-قيثك أبوبكر- وكان إليه. ؤيننلرون منه، يعجبون وأبناؤهم المشركين اء نعليه 
ابنإلن فأرسلوا قريش كفار ذللث، فأقنع القرأن، فرأ إذا دمعه كللث، لا ، بكاء 

قدؤإثه داره، في ربه يعبد أن علن بكر أيا أحرنا كنا إثا  '•فقالوا عليهم، فقدم الدغنة 
نآ/ ٩ ٦ يقس أن حشينا قد/ ؤإثا القراءة، وأعلن داره، بفناء جدأ م وابتنن ذللث، جاوز 

t١٨٢٦/عليك يرد أن أله فامأبن ؤإن فليفعل، ذلك، علن يقنصر أن/ أحس، فإل نساءنا، 
الدغنة،ابن فأتاه الأستعلأن. بكر لأبي نقر نا ولنخفرك، أن كرهنا فائا ذمتلئؤ، 

أنؤإما عليه، تقتصر أن فإما عليه، للثج عقديته الذي ءلمتا قد بكر، أيا يا فقال؛ 
عقديتهرحل عقد في أح-فريت، أر العرب، تسمع أن أحب لا فإر ، ذمنج( إلي ترجع 

ورسوله.وجل عز الله بجوار وأرصن جوارك، إليلئ، أرد فإر أبوبكر؛ فقال له، 
اسمأ.افى)ن(:

 /U(=٢٧١ ،) .اصح ني سنممرأ احرئ مواضع ي ورواJالا :A'U " •( ،)٤٧٦واياجدح: ا/هحآ
ومجاٌب\)}\قح:به. . ^آآ)؛/ْْْ،،دممعاس>لصء• والكنالاح: )ا/ايا■(، 

٦٨٦٨(،ح: ١٧٧/١٤)٦٢٧٧ازح: حبوابن '١(، ١٨/٦اس)ني د وأح(، rirA؛U\<)؛،/>،
.بم(س>قصب.٤٧٤ف٧١/٢(،سفىاكلأر)٢٨٣/١)ْ



ممكة.يومتد اش ورسول 

قال!عمر، أبى ابن حدثنا هال؛ يوسف، بن هارون أحمد أبو حذثتا ء ١  ٢٨٨
عائشةعن عروة أخيرني I قال الزهري، عن معمر، أجبرئا ٠ قال الرزاق، عبد حدئنا 

مثلهالحديث وذكر • • الدين يدينان وهما إلا قط أبوي أعقل لم • قالت - اف حمها ر- 
إلئآخرْ.

المروري،آدم بن محمود حدثتا I قال داود، أيي ين بكر أبو ح_اآثنا - ١  ٢٨٩
اضعبد بن عامر عن ثابت، عن ا مصعب حدتنا ت قال الري، بن بثر حدثنا قال! 

ايمغاءإلأ ٠ تجزئ نمة / من عده لأحد وما ؤ وحل; عز اممه قول في أبيه عن الزبير ابن  ١٨٢٧،
به - بكر أبي في نزلت قال; ، [  ٢١-  ١٩]الأيل:ه ضءنى ولموف * الأعد ؤ وجه 

بنمنصور حدثنا قال! البلمخؤإ، العباس أبو شعيب بن حامد حيكتا — ١  ٠٣٩
صحح،إ،طدهت - ١  ٢٨٨

محيتقدم كيا وغيره البخاري عند كما توع وتد ا  ٣٧• فىح تقدم • صدوق العدني؛ ير• ايي ابن • ه ف٠ 
.تخريجه 

.السابق الحديث فى تقدم تخريجه؛ 
-إس؛اد٠:نف.١٢٨٩
زتمريبايعة. الس-من عابدا، وكان الحديث، لص الزبير؛ بن اش عبد بن ثابت ابن وحر ممعب؛ يه ن• 

)ممه(،تهديب0ا/مها([.
شدابن امحِ، نى الخالي وذكرء ، مماتء نى جمان ابن ذكرء الزبير، بن اش ب ابن يعو ثابت؛ ت ب و٠ 

والتعديلالجرح المجير)آ/ها"ا(، ثال—ارخ • تعديلا ولا جرحأ نته يدكرا ولم والتعدتل، الجّح ش حام 
ال؛قات)؛/>ا<([.)•ا/؛ه؛(،

زتئريبالرابعة. من عابد، ا ثقة المدني؛ الحارث ابر الامدى، اتحرام• بن الزمحر بن الله بد بن ام مه٠ 
(١٢٨٨.])

([.٥١٢٢]تقريب)العامرة. من ءا-وق، *ٌمدبنآدمالروني؛ ٠ٌ 
اليدفي اليور وعزاء ■ به • • الري بن بثر حديث من ٢(  ٢٨"ا/ تغيرْ)* ني الطري أحرجه لخربجه؛ 

وأحرجوابزهم—اكر• وابزمردؤيه، وابنعدي، والطراني، وابنالنير، اكور)^خ'ااْ(إلنالزار، 
الدهي.عنه ومكن وصححه به، . عامر.حديث مجن ممعتاه ٥( ٢ ٥ أ/ التدرك) في الحاكم 

للأمءإاع.صعيف؛  ٠١٢٩٠
ابنمن سمع لم لكنه ٤ ٠ ٩ ت نيرح تقدم • باحرة اختلط عابد، ثقة، بيعي؛ الهو إمحاق؛ أبو ت جه ن• 

يفلهر.فيما معود 
]تقريبة. الحاممن نلميلأ، يهم صدوق، الكوش؛ امرابل أبو البمم؛ ابي!معاق بن بوض ي٠ 
(٦١٣.])

الثامة.من يهم، صدوق، بكيته، مشهور الجزري، الوصاح أبي بن لم مبن محمد الزدبه؛ أبومد و٠ 

•ع—اكر وابن الشخ وأبي حام أبي لأبن وءزاْ مختصرأ، ( ٥٣٥الثور)M الدر ني اليوًلي ذكرء نربمجه؛ 



أبيعن إسحاق، أبي بن يونس عن المؤدب، أبومعيد حدثنا قال: مزاحم، أبي 
بنأمية من بلالا يكر-قءفذ-اشترئ أبا إل نال؛ عود، مبن الله عبد عن إسحاق، 

١ ٨٢٧ Itتعالئ; الله فانزل وجل عز/ فه فاعتقه أواق وعشر ببردة حلف بن وأبي حلف 
-١ : اللل ل ه نشى منكم آن * الأنى و ؛'^ ٧١حلى وما * نحش  ١٥١والئهاو ٠ ينش  ١٥١الم وؤ 

'S_'j* و\غئ ؤءأذاسًأغني ود وكر.ه-.وت' أبي سس بمي: ٤[؛ 
قال؛[ ٧ الليل: ] ه للسرى مسسره ؤ يكر. أبا : يعني اطه؛ إلا إلمه بلا ، '"[ - ْ لليل؛ ا] 

:بمي اطه، إلا إله بلا .٩[ ٨ ]اللل: ه بالحسنى وكدب * وامنعي بمحل من وأما ؤ الخة. 
برتردى إذا ماله صه بمي وما ُؤ • النار نال: [ ١ ■ الليل؛ ت بر للعسرى فنيمرْ ؤ . وأبياأمية 

ظشنارا هأندرئكم ٠ والأ'ود لأ-مْ ^١ وإ0 ٠ ئ تيد عاJن١ ؤإ0 مات. إذا قال: [ ١١]الليل:
وأنا.ة أميبمي: ؛ [ ١ - ١ ٢ الليل:] ؤ< ونولي كدب الذي * الأنقى إلأ يملاها لا * 
١٨٢٧،/لأحد وما ؤ / كر. أبا بمي: [  ١٨. ١ الليل:V ] ه يترش ءاله يؤتى الذي * الأقى منيجمهأ وؤ 

فيكافئهإليه منه كانت ليد أبوبكر ذلك يصغ لم قال؛ [  ١٩]الليل؛ بر تجزى نمة من صده 
.[ ٢١.•٢ ]الليل:بر ولسوف؛^>،_ * الأعد ري وجه ابمناء ^؛؛١ بها• 

اممهأن ^؛؛ Lpيدل ذكرتارا، له تقدم ما حمتع الله رحنه - الحسن بن نحمد قال 
•- -رإ؛ء؟أ صحايته جميع علن بها ففثله بأشياء -٤؛^؛- بكر أبا حص عروجل 

١٢٩^-
دءٌ'كر آبي سْة بيان ذكر 

وفاتمحوس ه الله رسول حياة في ظمحج الصحابت جميع على 
بنسمان حدثنا قال: الصباح بن محمد حدثنا قال: الفزيايي، حدكتا — ١  ١٢١

مرضحير1، الشي. أف - الله رحمها - عاتشة عن عروة، الزهري،عن عن عيينة، 
له:فقال عمر فلقي زمعة بن افه عبد فخرج ■ ئاك • باداساا بملي إنسانا ١ا٠روا قال: 

فصش١٢٢فتقدم فدهب قال; بالناس. فمل فتقدم وكدا؛ كدا قال اطه. رسول إن 
•بمالي،.)آ(فى)ن(: •ذمuل«. )١(في)ن(:

٠حن إستاد٠ت  ٠١٢٩١
ثقات.رجاله وبقية ، ١١١;^؟،٢ تقدم • صدوق ابرجرار؛ هر اكّءاح' بن محمد يه؛ ق٠ 

ا٢  ٩٣فيحإ زمعة بن اش عبد رواية من الصق—٠ أحرجه وتد عاتثة. رواية من عليه آنف لم ٌضيجهت 
هناك.وتخريجه ، ١٢٩٤



بييشيبمة

يأيىر)لأ. I فقال . عمر ت فقالوا ، هذا؟اا ءس ت فقال صرته ال؛ي/ فع بالناّس، ، ١٨٧"
ممانى؟يكن لم عمر.ه.سافينزذ: ممال قال: بكر،. أيا إلا والومحون اش 
عليه.وتغيظ الليامة، أثد فلأمه قال; لا. ت قال 

١٨٣١٨  / rبنمحمد حدنا نال; اس، نكرا بن نام بكر أبو وحشا . ١  ٢١
عنعروة، عن الزهري، عن عيينة، بن سميان حدنا قال الحرجراتي، المتاح 

.مثله الخديث، وذكر , , . . الثه رحمها - عائثة 

محمدبن زهير حا؛دا ت قال الخوزي، موسئ بن إبراهيم صبرم — ١  ٢٩٣
بنمحمد عن ملمة، بن محمد حدنا قال؛ ميل، بن افه عبد حدنا قال ازوزي، 
الرحمننعبد بن بكر أبي بن المللث، عبد حدنا ت تال الزهري، حاسرا •' قال إسحاق، 

ولاضلمااسوملا،؛رصست قال الأّود بن زمعة بن افه عبد عن أبته، عن هشام، ابن 
ِواسبمأيىنقال: الملأة/ إلئ بلال دءاْ اللمز مجن مر فى عدم وى .  ١٨٢٢٨

الناس،الخطابج->جك-ذي بن عمر فإذا نخرجت، بنزمعةإ الله عبد قال ، يالناس® 
معففئامءكثّ، بالناس, فصل قم عمر؛ يا فقالت،: أبو؛كر-ةءكئ.غائثا، وكان 

 Iوالاستيلاءوهوالغلثة الم؛ من وأصله وجعه، اشتد ت بالعليل واصتعز اشتد. ت أي الجهول؛ صينت ي
سمتز.]عرنالمرد)آا/باة([،ومهاكل: علزاكيء. 

كامه.وتخريجه: إسادء - ١ ٢ ٩ ٢ 
مبمآآا-بم0:صحح.

ضهةفاسنت ا سا باكحديث صرح رند . ٦٦٧ذيح* تقدم مدلس• صدوق، إّجاق' بن ٌحمد يه• ف٠ 
وفية(. y٥٥٤/) ١١٦٢ح:عاصم آبي ابن عد الزهري أحي بن اف عب- بن محمد تابعه وند التدليس، 

مات.رجاله 
]تتريبالثالثة. من عابد، فقيه، ثقة، ا الدني الخروم هشام بن الحارث هوابن ارجمن• ب ين بكر م ا٠ 
(٦٢٣.])

([.٣٦٢لممر.ب)الخامة. س ثئ، مشام: بن الخاوث اسساضمتنبصس ب٠ 
العاثرة.كار من حافظ، ا ثقة الحراني؛ النغيلي نقيل بن علي، بن محمد بن اش عيد م تغل• بن الله بد ع٠ 

]ميّ،راآم(ا.
من٤( ١ ٦ / ١ ٢ )مرن  ٤٦٣٥-ح:كر.ء؛ك ايي استخلاف ني : ، ٢١١؛ت، في ائودارئ أخرحه ددربمهت 

تع النة في عام ايي وابن ، ٣( ٢ ٢ أ/ احد) الإمام وأحرجه • به • ٠ المنيلي محال بن اف مل. حدسثج 
١١٦٢ح: النة ني ماصم ابي ابن واخرحه ■ به ■ ■ ية بن د معهمن اآاا)أ/أْْ(،نطرءا 
ثداردح أبو وأخرجه ؛٠• • ■ تهاب ابن عن الزعري أخي، بن محي بن اث شد )آ/؛ْْ-ْْْ(من'رين، 

١^،الحديث، ني رالث ٠(،  ٠٣)أ/ ١ ١ ٦ • الئة'ح: ني هماصم ابي وابمت (، ٤  ١٧/ ١ ٢ )همون ٤  ٦٣٦
همثدعن شهاب، ابن عن إمحانا، ين الرحمن همد عن عب، موّن؛ئ، حدثتم، ت نال< نديك،' ابن من 
؛،<..زمعة.بن اش عد عن همية، ين اض _J بن اش 



أبوبكر؟ررمأين فقال.ت ، ، ١ مجهرأل رجلا عمر وكان مال'. صوته، ه اش رسول 
وعاءم-ابكر 1بي إلن فبعث قال! . وايلمرن(؛ ذلك الله يأيى لمرن، والذلك الله يأبى 

تعمر لي قال زمعة! بن الله عبد قال بالماس. نمش الصلاة، نالك عمر صش 
إلابالماس أصلى أن أمرتتى حين ظننت ما والله زمعة، ابن يا بى صنعت ما إ ريحك 

رسولأمرني ما وافه I فقالت بالماس. صليت ما ذلك ولولا بذلك، أمرك رسول أف 
t١٨٣٣/ بالصلاة. حضر من أحق رأيتك بكر أبا/ أر لم حين ولكني الله، 

Iقال صالح، بن أحمد حدثنا ت قال داود، أبي بن أبوبكر وح-شونا — ١  ٢١٤
الرحملنعبد عن الزمعي، يعقوب بن مؤمن حدش نال؛ فديك، أبي ابن حدثنا 

زمحةبن الله عبد أل عتبة، بن الله عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن عن إسحاق، ابن 
ليقال نم I اممه عبد قال فيه هالك الذي مرصه في اممه. رسول عاد أقه أحبره، 
لمعمر لقيت فلما ناما فلقيت فخرجت، ت قال . ءلم<لواااالناس رامر افه.; رمول 

المبيسهع فلما للناس، فصش عمر فخرج بالماس' صل • له فقلتا • وراءه من أخ 
ثمحجرته من ه رأّأطلع حتن افه. رمول حرج ت قصوتءمر.ئالا؛نيم 

ل/ع١ t زمعة;/ ابن قال مغضبا. ذلك، فقال ا ا؛ نحافة أبي ابن إلا للتاس بملي لا ررألأ ال؛ ن
لا.ت قلمت؛ تأمرني؟ أن ه اممه رسول أمرك أحي أي • عمر لي وقال عمر، فانصرقط 

وحدأشديدأ.ذللئ، س فوحد قال وراءك، من أخ لم رأيتلث، لما ولكني 
t١٨٣٤/الصحح. هو هندا ت صالح بن أحمد ال ق/ 

بالقراءةوجهر كثر لما ولكنه الصلاة، يتم لم أقه يعني ادننئن؛ بن نحمد فال 
•عمررآ، صوت من س المي سمعه 

ررنروامرصه; في قال المبي. أف روي وقد اس رحنه الصءن- ؛ن نحمدُ ءال 
من)ن(.اقطة )٢( بكلامه. يجهر أن عادته من لكن إذا مجهر: ورجل اعلأنه، ت الكلام، ءإجهار )١( 

صعق.فيه إمتاد0؛ ء ١ ٢ ٩ ٤ 

لكن([، ٥٥٤لتقربِا)ال—ابعة. من صدوق، الزيم؛ الاه ب س ،ن { S*y• ب٠ 
السابق.الحديث له يشهد 

. ٧٤تميمزح: صدوق. إ-عاق: م الرجمن ب ب: و• 
■ ٦٣٢؛ تئدم • أيمأ مددق ت فديك ام اين ت ب د٠ 

٨٩• زح: \مدم ك شه، ئ، ب: م الاه د مم 
Lالخديث في تقدم تخريجه:  Jl._



•حمحإ والني. بالناس أبوبم نمر • ياداساا فلبمل بم أبا 
قال!الوامطي، الخممد عبد بن محمد بن اضر١؛ عبد أبووُ حذش — ١ 0ا'ا 

حدثناI نال هارون، بن يزيد حدثنا ت ال نالكلوذاني، الله رزق بن محمد حدثنا 
اللهرسول مرض/ ®لنا نال: مالك بن أنس عن شهاب، ابن عن شان؛نحين، أ/ْما/ا 

فمنيلدن، ند بلال؛ ®يا له; فقال بالصلاة، فأذنه بلال أتاه فيه مجان الذي صه مر .ا 
تنال للناس؟ يصر فمن افه؛ رمول يا ت له فقال قال! فيذرا، فاء رمن فيمل ثاء 

كننتليملي؛ااناسلآا أبوبكر تقدم فلما قال؛ فلتملبالناس®، مروْ رُأ؛وبد؛ 
،سوداء حميهة عاليه بيضاء ورقة كأنه إليه فننلرنا قال! الله رسول عن التور 
•أى س؛ الله رسول إليه فامار فتاحر الخروج، يريد أثه نجئفة. أبوبكر. قفلي 

يومه®.من مات حتن الله.ؤ رسول رأيت فما أبويكر، نحش ت تال مكاك. 
قال!عمر أبى ابن حدثنا قال؛ يوسف، بن هارون أبوأحمد وح^،ثظ _ ١  ٢٩٦

نظرتهانغلرة/ آحر ت تال مالك، بن أس عن الزهري، عن عينة، بن سمان حدثنا  ١٨٢٦،/
ورقةكأنه وجهه إلئ فنظرت الستارة كثف الاثت؛ن، يوم افه. رسول ئرُ'آا إل

أنإليهم فأشار يومهم، وأبوبكر ، زهء- - يكر أبي خلف صفوف والناس مصحفا، 
.وسلم عليه اممه صلوات اليوم، ذلك، آخر س وتوفي ، الثجفالأ، وألقئ امكثوا، 

)'ا(ّاممس)ن(.الأهل. وثةفيى.ش )ا(تنطتسرن(. 
الوطمثموق يكون ان إلا 'جنا من بلا ' دنتل • رامله ارمله إذا واسمحفه تر، ال)أ(راوجفات 

([.٣٤٣/٢كاكراء^نلاكهاة)

حن.-إعيادر: ١٢٩٠
من٠ باتفانهم الزمري غير ني ممة الراّعلي؛ الخن. اواير محمد. ابر حن: ين حان ين رمان يا: ن٠ 

التخريج.ني كما متاع لكنه ([• ٢٤٤)]تقريب السايعة. 
يزيدينماآْ'آ)آ/؛أآ(ءن'ريق ح: مد0 ني الوصلي رابويعلن ، ٢( " ٢ آ/ احمد) احرجه تخريجه؛ 
يعلن.أيي ند ممن  ٣٥٦٩•هآ(،ح؛ )آ/  ١٢٥٤٨واننلرح: يه. . هارون. 

صحح.إمثاده: - ١ ٢ ٩ ٦ 
ثقات.إمناده رجال وبقية التخرج. في كما توع وقد ، ٣٧• نندم • صدوق نر؛ أم اين • يه ف٠ 

ح:أرنزل ارتندم صلاته ني القهقرئ رجع من ياب: الصلاة، في العمل في الخارى احرجه تخوأ-ج*•' 
احقوالفضل العلم أهل باب: والإمامة، الخماعة كتاب رفي ، معمرا.( فيه: يذكر ولم -  ٩٣رآ/ ١ ٢ • ٥ 

٧٥٤الآذان،باب:هلبملآءرهزلبمح: تاب كة 
(٠٨٧ا/ )٤  ٦٦٢• ح: حان واين (، ١  ٦٣واحمد)آ/ (، ٧٠• )U/ ٤ ٤  ٤٨: الغانىح وفي (، ٢٧٥)آ/ 
الإماممحلريقه: ومن ، ٩٧٥٦، ٩٧٥٤ح: الصنف، في الرزاق مد وأحرجه • ثه • * الزهري عن *لرق ٌن 

واضفيازّث،التالي.)ا/ها"آ(،  ٤١٩مح: الُمأحد)"ا/اها(، 



٢١Y  حدثنات قال عمر، أبى اين حدثنا ت محال أيضأ، أبوأحمال حساونتا س ١
لمات قال مالك بن أس أحبرني قال! الزهري، عن معمر، أحبرنا قال؛ عدارزاق، 

بالناس،يصر وهو يكر-قءك- أيا فرأئ الحجرة ستر الني. كثف الاثئتن يوم كان 
نفسأن فكدنا ت فال وهويتم، مصحف ورقة كأنه الني. وجه إلن فتظرنا قال؛ 

أنإليه فأثار قال! ينكص أن أبويكر فأراد قال؛ الني.ؤ. برؤية فرحا صلاتنا في 
•دلل ثمومه من فمفرإ الر أرحئ يم ٠ محال أمحا، كما 

١ ٨٣٧،/ قال؛ الوامطي، الحميد/ عبد بن محمدرا، بن اممه عبد ؤحمتاأبو؛أكر - ١  ٢٩٨
Iنال ا-لحعس، علمي بن الحين حدثنا I قال الكلوذاني، الله رزق ين محمد حدثنا 
عنموّن، أبي ثن بردة أثي عن عمير، بن الملك همد عن قدامة، بن زانية حدثنا 

فيمل؛اداساا،بكر أبا مروا  ١١فنال؛ مرصه فاشتد الله. رسول مرض قال؛ أبيه، 
أنيستطح لا مقامك يقم ومتن رقيق رجل بكر أبا إل الله؛ رمحول يا عاتثة؛ فمالت 

له،فنال الرسول، فأتاه قال! بالناس®. فيبمل بكر أبا ®مروا فقال؛ يصلي؛اكاس. 
•الله.ؤ رسول حياة بالمامحن فصش 

بنيعقوب حدثتا ت قال سعيد، بن محتيبة حدثنا قال؛ الهمياُى، ؤحذئتا — ١  ٢٩٩
بيأل بلغه ه الله رسول أل سعد بن سهل عن حازم، أي عن الرحمنن، همد 

معه،أناس في بيتهم بملح ه افه رسول فخرج ، شيء بيتهم كان عوف عمروبن 
أبايا فقال: بلالإلئأبىبكر.هٍك؛.، فجاء الصلاة، الله.وحانت رسول فحبس 

)ا(ساتطةس)ن(.

نيضثسمرآظ/بحكامموم. ١  ٢٩٧
.صحيح -إمثادءت ١٢٩٨

إذااتنحلأفالإuم باب: الصلاة، في ومنم س)آ/آبما(، الخاريفي١لآذانح: أخرجه 
•• علي بن حض •_ طرق س جبهم نا-)؛/أآل،(; الراجميفي )ا/ا"لآ(،  ٤٢•

ح;؟4 للّاتالتي آيات رإ"ءوت؛ محوت م لفدكان ؤ ت تعالن اش تول بابان ، الأنياء أحاديثج ني البخاري وأحرجه • به 
؛،..لي واحمد (، ٤٨١)٦/ ٣٣٨ْ
-إٌئادهتصحح. ١٢٩٩

٤٦٨ الأووح: ام الإمفجاء الناس لوم لحل من باب>"• الأذان، كتاب، ني المخاري احرجه لخ-ريجهت 
-شوبمالحائسباب: ٌملمنىاكلأة، (، ٧١٩٠، ١٢٣٤،  ١٢١٨، ١٦•١ )أ/ا"بما(، 

ْمها)ا/.مم<،واىوفيلاأ؛)ا/أام(،واينلجمخمرآح:
;٨٥٣زتمة: اأا<،وادنخوادوداودحت (، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦ ١٣٣٠، ٣٣١، ٣٣)>،/•المد 

به•• جبهمسطرذ،ءنامح،حاذم• 



ءعععء^ء^ءع^^^^^ء_£ت!بصي

نال؛الماس؟ توم أن لك فهل الملأة، حانت وند حبس، ند اف رمول إف بكر 
قامحتن يمشي اض. رّول وجاء للناس، ءك؛ر/ أبوكر وتقدم بلال، فأقام نعم،  ١٨٣٨؛/

صلاته،في يلتمت لا - ؤئكت بكر. أبو وكان الممفيق، في الماس وأخذ الصف، في 
أنيامره ه اممه رسول إليه فأثار اض رسول فإذا اكمت، الاسل١ا أكثر فلما 

الصف،في نام حنن وراءه النهنرئ ورم اممه فحمد يديه بكر أبو فرغ يملي، 
ماالماس؛ أيها »يا ; فقال الماس علن أقبل فؤخ فلما للناس، فمش اض رسول وتقدم 

الملأةفي نابه وس لكاء، الممميق إما ، الممفيق/ في أخدتم الملأة في نابكم من لكم آبآ/ن 
مابكر أبا يا المقت، إلا الله بحان يقول: من أحد بمعه لا فإئه الله، محان فليقل: ء في 

قحافةأيي لأبن ينبغي كان ما أبوبأكر: فقال إلك؟اا، أفرتا من للماس تملي أن مسلث، 
•الله. رسول يدي بغ، يملي أن 

اللهعبر بن هارون حدثتا مال؛ الحوذي، موّن بن إبراهيم وأحب-رة — ١  ٠٣٠
أبوحدثنا ت نال نيد، بن حماد حدثتا قال! حرب، ين سلمان حدثنا I نال الزان، 
فمشقال! فال، عوف، بن عمرو بني كان؛؛ن  ١١قال! سعد، بن سهل عن حازم، 
ولمالملام حضرت إن لبلال! وفال بينهم، يملح أتاهم ثم بالماس افه. رسول 

.بالاساافمش يكر أبا أمر الملام ت حفو فلما بالماس، فاليمل بكر أبا نمر آُن، 
وتدلبعضا، بعضها يمدق ن المه1دْ / -: الله رحمه - الحسين بن محمد فال ١  ٨٣٩،/ 

وفييحفر، لم إذا حياته في بالماس يصر أبا؛كر-ةءكن-؛أن أمر ه الني أ0 علن 
أباإلا وا،لؤم؛-ون الله يأبى ؛الأ. فقال! ِ تمحك عمر. تقدم لما وقوله . يقدر لم إذا مرضه 

بعده.س الحليفة أنه وعلن منه، أقمل يكن لم أنه علي، دلتل ؛ بمُ 
ذكروقد الرابع، الحليفة وهو ، - قهننفة - حنالب، أبي بن علي الوٌنين أمتر قال وكذا 

رأئوقد بالماس فملئ بكر أبا افه رسول رامدم ونال! وقمله وشرفه بكر ابا 
سلدنيانا فرضينا لقدمنى، يقدمنى أن ولوأراد مريضا، ولا غاتبأ كنتأ وما مكاني، 

لدينناءرافه رسول رصيه 
لقوميجم ارلأ قال! أنه ه الني عن روي وقد الله رحمه - المنن بن نحمد قال 

١١٣٩'فمحاح مسندأ مدم ( ٢ ) • ءاكصفيق® '' زيادة )ن( ي فا 
.الذكورأننا الخدث في وتخريجه تقدم ■ صحح إمتادهت - ١ ٣ ٠ ٠



•ءمْاا يومهم بكر أم يهم يكون 
حدثنا1/ قال النقزي، دريح بن صالح بن محمد جعفر أبو ؤحاوينا س ١ ٣ ٠ ١ 
بنعين حدثنا نال! بنير، بن أحمد حدتنا قال؛ ، الوشاء الرحمن عبد بن مر 

•افه.ؤ رسول نال • نالت - اض رحمها عاسة. عن محمد، بن القاسم عن ميمون، 
•ب بكريومهم أم لجهم يكون لقوم بمم رالأ 

بنمحمد حدثنا نال؛ انملمار، مخلد بن محمد افه عبد أبو احبرة _ ١ ٣ ٠ ٢ 
ادريسأبو حدثتا قال؛ إسماعيل، بن موصئ أبوسلمة حدثتا I قال الفلأس، هارون 

-ة؛ك - أبوبكر احنجب قال؛ أبوالخمحاف، حدثتا قال؛ مليمان، بن تاليي الخارثى 
شئتم،من تايعوا أقلتكم؛يعتي، قد ت فيقول يوم كل عليهم يترف ثلاثا، الناس عن 
اضرسول قدمك نتئيلك، ولا ميلك لا واض فينول؛ نأة؛فة. - علي فيقوم • قال 

ايوحرك؟ الذي ذا فمن 

حدثناقال؛ الأعرابي، زياد بن محمد ين أحمد صعيد أبو حذأشنا 1 ١  ٣٣٠
عنشريك، حدثنا قال؛ الواصهلي، حالي بن محمد حدثنا قال؛ فهد، بن إبراهيم 

بكر-أبا الاله. رٌول ررندم ت قالعلي-ةءكء- قال؛ الخن، عن الهذلي، بكر أبي 
أنأراد ولو مريقا، ولا غائبا كنتا وما مكاني، رأئ وقد بالناس نمش ، - زء؛فة 

.لديننا، اض رسول رمحيه س لدنيانا فرصينا لقدمتي، يقدمني 
٠٠٠

.صعيف إمنادءت - ١ ٣ ٠ ١

لت4وب. ابعة انمحن ، صعق ؛ بالواطي يعرف معد، بن التام مولن الدض؛ بون بن ءءس إ ب ٠ 
(٤٤١.])

،( ر٨^١ ]تقرب . عة التاسمن ، أوهام له صدوق، حرث؛ بن عمو مولن اءزوس* بشير بن أجمد ت فته و٠ 
•[ ( ١ ٨ / ١ ) تهذيب 

([.٥٦]تتريب)• العاشرة. من ممة، الكوم: الناص الرحاء ارجمن صد بن ر س٠ 
Iاح كلهعنها. اض رصي - وعمر بكر أبي متانّب باب؛ التاتب، كتاب في الترمذي آحرحه تخريجه؛ 

٠.غريب احن وفال؛ ١ به ١ مدالرحمنن. ضرن حديث من ( ٦١)ه/(  ٣٦٧٣
اهااطئادب..هدمفيح:١٣٠٢

صعق.بإساد ١ ١ ٩ ١ ح: في هدم . ١ ٣ ٠ ٣ 

١٨٠



١٣٠^.
محقيامحديق ثر ابي حلف انمي^/ صلاة ذكر  ٧٠٨٧٣

إسماعيلحدثتا تال؛ سعيد، بن نية حديتا نال؛ اكريايى، ١خبرئا — ١ ٣ ٠ ٤ 
اغرسول صلاها صلاه ءأخر نال; أو4 مالك بن أنس عن حميد، عن جعفر، ابن 
•٠ - محك بكر- أبي حلف متوشحآ واحد ثوب ني صش القوم مع .ؤ 

 0 ١ ٣ ٠ I قال!الأنصاري، موسئ بن إسحاق حدنتا ت نال الفزيايى، وأخ؛سرنا
صلاهاآحرصلاة/ قال; أنه أنس عن حميد، وحدنتي ت قال عياض، بن حدثناأنس ا/ع  ١٥

•-٠ -٠؛^؛ بكر أبي حلف متوشحا واحد ثوب في صشر القوم •ع اف. رسول 
Iقال الواسهلي، الحميد عبد بن محمد بن اف عبد أبوبكر ؤحدقتا —  ١٣٠٦/
شعبةحدثتا ت قال موار، بن شبابة حدثتا ت قال الكلوذانى، اض رزق بن محمد حدثنا 

.عائشة.٠^١ عن مروق، عن وائل، أبي عن عنثممينشس، الحجاج، ابن 
.قاعداا . ءجٌ بكرِ أبي حلف فيه مجان الذي مجرصه في الله.ؤ رسول هش قالت! 
عبأيبن حمدون حدثنا قال; انمئار، مخلد بن الله أبوعبد وأخبرة س ١ ٣ ٠ ٧ 

مثله.الحديث وذكر . . شعثة. حدثتا قال! سوار، بن شبابة حدثتا ت قال الفرغانى، 

صعق.ب إمثاد،ت - ١٣٠٤
،٣٥٤ت ح في تقدم الاولسين. من الثالتة الرتبة في الحافظ عده مدلس، ثقة، ت الطويل وهو حمدت يه؛ ف• 

مات.رجاله وبقية ■ عتمن وتد 
واواثيفيانمن)آ/هي(،(، ٢٦٢، ٢٤٣، ٢٣٣، ٢١٦آخرجهآسدنىافد)م/هها، تخريجه: 

جانوابن راوهتيفيسلأتل)يمآ؟ا(، راسارىفيثكلالآثار)ا/آ•؛(، وفيامئ)اتمأي(، 
وأخرجه؛*. . أنى. عن حمد ءن طرق عن جمعهم بيان(: ابن بترتب  ٤٩٦ْاآاآ)ْ/صعأ0ح: ني 

منياوقال; ؛٠. . عنانس. ءن.ا؛تالماني، آآمأ)أ/خبما(عنطرضحم؛د، كرُاويفياكلأ؛ح: ا ,
.صحيح حن حديث 

كابته.رثخويجه: إعحاد، . ١٣٠٠
صحح.إمثاد•; . ١٣٠٦
([,٥٦٥]تقريب)الرابهة. من بالنمب، رُي ثقة، ت الأنجس أشيم بن هوالعمان ست ام ين م م٠ 

الكسرئش اش والنآأم)آ/أبما(، ح; الملأة م والترعدي (، ١٥٩/٦احد)اخرجه دسمهج—ه: 
.r(iAU/o\<\\محّحهح; ني حبان وابن )م/هه(،  ١٦٢•حزبمفىصمع<ح: وابن (، ٨٦١)

به.. موار. بن شابه عن رق من جمعهم : ٤(  ٨٨
.إساد،:ءحٍح. ١٣٠٧
عنونقل والأمانهء. المدق عندنا ءمحله ت الخهليب عنه تال البراز، جعمر ابر ااهمغاُي• ماد بن دون ح٠ 

([.١٧٧بنداي)M ]تايخ توفيمة)'7أه(. اث؛ة.أمون«، تال: مخالي بن محمد 
آنغا.الذكور الخاويث في تقدم ت«مبمه؛ 



١٨٤٣،/حدثنا قال!/ •ماد، بن حمدون حدسا قال! أيضا، مخلد ابن وثمرة _ ١ ٣ ٠ ٨
عنيونس، عن كلاهما مسالم، بن والغيرة مصعب بن خارجة حدثتي I قال سبابة، 
بالناسيصلي - محنكن أبوبكر. فكان أيام، عثرة اف. رسول مرض ت مال الحز 

العباسبن الممل ي\ن يهادئ نخرج حفة، وجد العاشر يوم فلماكان أيام، سمعة 
.قاعدأ، ئفة. يكر. أيي خلف فصر وأسامة، 

"""-؛اب ١٣١
غرمتولا الشمس طنمتا )رما الجى.ة قول 

ءبممحي1،كر أبي من أفضل وانمرمحين انميين مس أحاو عش 
حدثناI قال ، الغوى المحزيز ين محمد ين اض عبد القامم أيو — ١  ٩٣٠
،حرج اين عن ، الوامطي سمان بن اف عبد حدثنا ت قال ، الواسطي بقية بن وهب 

فقال:، أبي أمام أمشي الض. رش قال: ، الدرداء أبي عن ، عطاء عن 
غربتولا الشمس طالعت ما والاخرْ، الدثٍا م محم،طث هر من أمام أتمشي الدرداء؛ أيا رايا 

•يكر* أيي س والرممحاأمحل الهت بمد أحد عش 
٠٨٤٥،/ممض/ بن محمد حدثنا قال؛ داود، أبي بن أبوبكر حس—يمما س ١  ٠٣١

لم^دركابايكر،اض؛ "
ذى*وودطوون\.، ٦٧٨نندم ُررك. خارجتسءمع_،: ر٠ 
تهذيب(، ٥٤٣)]'تقوب , سادصة المن صدوق، سراج؛ الآيومنمة لي، القوهو ام• ٌن ا ٠

)•ا/خآآآ(ا.

تهدب(، ٦١٣)]تترب ة. الخاممن ولع، ناقل بت، ثغة العيي؛ دينار بن ما موابن هرس؛ ر٠ 
)اا/اآ؛؛(ا.

يه.. . حدون >دثنا تال؛ مخالي، معدبن ملريق من ( ٤ ٠  ٦٢/ ١ ) صنته في الدارثملني ا'؛مجه ٌمهجه• 
صعيمه.إمفادءت - ١ ٣ ٠ ٩ 

تغيمالدين. من الئالثه الرنة في الخافنل وتدعد، ينرصل، يدلى وكان ٠ فاضل فمه ثمة م؛ج؛ ام، ٢ ته ف٠ 
محا.سن وتد ، ٣١٢

الكررالسا، حديته. ملن ^؛،؛٠ لا الملي; قال الخزايي. مو اترا-ض: دان فيه:باسس و٠ 
وتدتا;عهشه؛نالرودفيسذ،اكالي.

٥• ٨ ح: الصحابة فضاتل ني احمد بن اض وعجل ، ١( • ١ )ص  ١١٢ ٢ حميدح: بن محي احرجه لغر<جه؛ 
١٢٢٤ال-تةح: في ء-اصم ابي ابن راحرجه به- • • جريح ابن ين ُامّق من ;,؛( *ختم ٥٦٢ ٢ / ر١ 

به.. بقة. حدثا فال: ممض، ابن هن»لريق التالي الخدبمث، في رالمتم، (، ٠٧٦)آ/
=كابته. ضعف إ'ساه،: . ١  ١١٢ • 





فراس،عن عماوة، بن الخن عن ، ٢ أبومعاويةأ١ حدثتا ثال! يونس، بن اض عبد 
بمأبو أئل ءنءلىبنأنىطاف-ه-قال؛ الأعور، الحارث عن عزالشمى، 

الجةأمل كهول ميدا هذين ررإن فقال; ه الني عند جالس وأنا - اض رحمهما وعمر- 
١٨٤٧٨ذلك ذكرت فما فال: ، علي® ا تخسرهما لا/ والوملن، افن إلا والاخرين لأول؛ن اس 

حتئهلكا.لهما 

I ٨٤٨/ ، عجرو بن محمد حدثنا ت قال ، زكريا بن قاسم بكر أبو وحاJذنا 1 ١  ٣٣١ / 
عنمغول، بن مالك حدثنا نال بنير، بن هثسم حدثنا نال! مذعور، أي ابن 

مأبر أقل علي-ه-مال؛ عن الحارث، عن النعي، عن وأبوإمحاق النعي، 
ى•.اه •رصي زادة: ش)ن( )١( 

دابن، ( ٩٩الكنز)أ/ في ال-ولأبي عند عنه منش بن زر روايت : منها>لأو،.؛ه؛.. ا؛ي بن علي ١ =
عنروى ا جعة محترق له مشهرر حديث ءهثذا القدسي) تال ال الأكني القدصي الغني ومد )آ/**ا(، 

ح:الصحابة نضاتل يالئ والعلق الةاكبمةرآ/خخ؛(، اوال]انظر; جغوا التص احاب> اهمن جاعة 
روايةوص ( ٦١١م)0ا اكرُدىح: محي س علي بن الخن رواية وص )ا/؛أا([.  ٩٣

ومنها؛. ١٣١٥• ح في الصنم، وهوعند حن ند ب( ٨٠/ اإبّّد)١ زياداُت، ني علي عن علي بن الحن 
١٨٠فيرح؛ المم، عند علي؛ عن جده، عن اسه، ين محمد، ين حمض رواية  ١.

عاصمأبي وابن را/مأا(،  ١٢٩) الصحايةح فقاتل في أحمد بن اش تمد أحرجه ت مجالك ين أنس عن - ٢ 
٣٦٤واكرُدىح: (، ١٧٣)آ/  ٩٧٦واسانيفيالمجمالمفرح: (، ٦١٧)؟/ ١٤٢• نيال_تةح: 

.١٣١٦ُاس،فيح; (، ٦١٠)ه/
ح:صبحه في حيان وابن ، ٣( ٨ / القيمة)١ في ماجه عندابن جحيغة أبي عن - ٣ 

والدولأ؛ينياعنرا/'آا(؛ائادحنّ
(.٥٣واتل)ه/ال مجمع انغلر: . صعيمرتد ب( ٢٤٩٢)والزار الأوّط. ني الخليراني عند مد أبي عن - ٤ 
دذٍقابن نال رند دارئ، بن المُّام رب ([، ٥٣)ه/الزواتد لٌجع الأوّعل في اليراتي عند جابر تمن - ٥ 

١المحح رجال رجاله وبقية ١ وءترْ ائي النوصمنه وز، إنه • العيد 
ئروك.رب: ( ٥٣الجمع)ه/ ز كا الزار عند عمر ابن ين - ٦ 
تيحن.ب)ا/خحا(  ٢٠١ح: الصحابة نقاتل في احد بن عندتمداض هريرة أبي عن - ٧ 

• ١٣١٧دالنفُيح؛ (٠ ٨٢١٧/١٤•م٠امح٠ب٢،ساصvطهJر
حنطرفه بعض محن إلا بلاؤيب صحتح محلرنه ممجمؤع الحديث أن القول: •وجملة الألساني: الشخ نال 

نقاتلعلن تماص اش وصي • د تعلين، واننلر ، ٤(  ٩٢رU/ الصحيحة  ٠٠تشهد؛يوبعمه ، رأيت، كما لداته 
(.١٢٥.المحا؛ةح;آ؟)ا/اأا 

.إّاادْ:صمف.١٣١٣

الأمر:كعاتقدمنىادح،اّ.ته: ن٠ 
([.٥١٨]تقريب)ابعة. ايمن ، بت، ثقة، الك: يا ام الكرش، •عول م، س ا٠ 
]الثقاتّ الثقات في حبان ابن وعدم الدارنيي، وثقه اش؛ تمد ابر مذعرد؛ اض بن ءم) ؛ن ،■ ء■ي٠ 

([.١٣٠■ار؛حب،نداد)م )ه/هأا(ا 
٠صرح؛التحديث، قد لكنه ، ١١٥ني،ح:تقدم ■ الخفي والإرمال التدليس كثير نبتإ، ا ثقة ؟ءرت م4 م جم٠ 

•١٣١٢ٌميجه^ظمتيح؛ 



تالرآهما فلما صاحبه، بيد آخذ متهما واحد وكل الض.ؤ إلن " ؛ ٤٥؛؟وير- 
.علمأ(( يا لاتغرهما والرسلعن، المقن إلا والاخرين الأولن س الجة أهل كهول ميدا راهذان 
السلمي،واصح بن المسيب حدثنا ت تال داود، أبي بن أبوبكر حدقتا — ١  ٤٣١

-محنفة - على عن الحارث عن الثعبى، عن فراس، عن عيينة، ين متان حدننا ت نال 
ميداهذان علي؛  I١٥١٠ فقال ؤقئإ. - وعمر أبوبكر فاتل ه اض رسول عند كنتت قال؛ 

فمانال: ، لانخرهماياعفي« والر-لأن، افن إلا/ ١^٧١^ س اب أهل كهول  ١٨٤٩٨
ماتا.حتن أخبرتهما 

بنوهب حدثنا قال؛ ناجية، بن ممحمد بن الله عبد أبومحمد ٠ ١  0٣١
عنعمر، بن اش همد عن الماك، يونس بن عمر حدثنا ت نال ؛ق-يةالوا-طي، 

حديثمحمد؛ أبا يا فقالوا: العراق نفرمن جاءه نال: الحز، بن ليد بن الحسن 
نعم.فقال: .؟ جئ؛ وعمر. بكر أبي ني - ٠لالب أبي بن علي عن تحدثه أنك بلغنا 

اممه^كنت؛عندرّول ءنءلى؛نأ؛ىْلالب-ف.نال: عنأيه، أبى، حدش 
.والرملحزراالمتن بمد الحة أهل كهول منيا هدان علي؛ يا  ٠١فقال: وعمر يكر أبو نانل 

نال:الحرام، المسجد في الحندي محمد بن الفضل أبوسعيد حدثنا — ١  ٦٣١
عنالمنعاني، كثير بن محمد حدثتا نال؛ الفراتفي، نيد بن علي حدثنا 

ميدا/وعمر ارأبوبكر الله.؛ رمول نال قال؛ أنس عن عزقتادة، الأوزاعي،  ١٨٠،/*
كهولأهلابمسمحوصإلأصوسؤ

الترقفي،اممه عبد بن العباس حدثنا قال؛ انمثار، مخلد ؤحسدقناابن —  ١٣١٧
صعيف.-إمئادءت ١٣١٤
.١٣١٢اضوزاس:كامملًمفىح: : ب٠ 
ّربع.مم<نال•٢، نفث. علن والامحرون واجج•'  ijiالمب ت ب ر٠ 

.١٣١٢لمبمبم:مممفيح: 
ْاما.إماد،:حن.

سنانحلأ، ولكن يهم، صدوق، الدتي. محي، ابر طالب: اض بمن ء،ص ين افن س ذ4> س دن ا٠ 
([,١٦١)]تقريب . المايعت 

•٦١٢ءمسمستممة• و٠ 

•١٣١٢ٌممجمتيحث 
صعق.ب إمتاد•: - ١ ٣ ١ ٦ 

.٢٩٠فىح؛ مدم • الغلط ممر صدوق، المغعام: كمحر ين ■' ب ٠ 
o ض • ب ر٠  iji ■ملمةوتال ، ب' 'تكلنوا يونس: ابن نال • طرّوس اعل س اين؛ اير ١^١٥٧ ؛؛

([.٢٣اننيان)٤/•ا(،٤٢٧/١١ير(.ل->خثداد)٢٦٣
•١٣١٢دب؛ 

؛؛<__..إمادء:  ١٣١٧



٠مثله الحديث وذكر . ٠ الأوراعي عن المصيصي، كثير بن محمد حدثنا قال 
حدتناقال؛ زكريا أبو ماومه بن يحنن حدثتا قال! مخلد، ابن ح—لثنا ء ١  ٨٣١
ألعباس ابن عن ، عطاء عن عمرو، بن طالحة حدثنا قال! مؤمن، بن الله عبيد 
ابئت".أهل كهول سدا وعمر بكر "أم قال: ه الني 

٠٨٠٧،ّا''اا-؛اب 
اشهرسول من غكمعإ وعمر عكر أبى متر!ة ذكر 

بنالحآكم حيثنا ت قال الحلواتي، يحين ين أحمد أبوجعفر حذثتا — ١  ١٣١
بنمعيد حدثنا قال; الحكم. لنقل وثنا الحماني. الحميد عبد بن ويحيئ مرسن، 

دحلالكا.أقال• عمر، ابن عن عزنانع، ماعيلبنى، ءنإّمشنة، 
المامهء.يوم بتث ررهكذا فقال: اره يعن وعمر يمينه عن وأبويكر المجد 

ح؛في تقدم الغلط. كير صدرق، ت السابق الحاث في الذكور المنعاني هر ت الميمم ض بن محمد •  =
٢٩٥.

.هOUمدمفيح: ثقة. اكرهي: نماس ا٠ 
.١٣١٢لخر~ه:تتامفيح: 

.جداصعيد إمناده: - ١ ٣ ١ ٨ 
تهذيب، ٢( ]تقرب)٣٨ ايعت. ايمن ا متروك الكي: ايضرمي، عشان صروبن بن ءللحا ه: يف٠ 

رْ/مآ([.

iالخطب ذكر0 الوراق. زكريا ابر ٌارن. ويقال: - مارمي ين موّن بن يحنن مر *ارنأ؛ س يص • ب د٠ 
ولميذكربجرحآرلأ-سيخ/تاريخر،ا/ا-ل:آ(، 
٨٣١٢دمبم:مما'منيح: 

.إمناد،:صعأف. ١٣١٩
(،٢٤١]تترب)الثامة. من ، ءعمأ ؛ ايومصعب، الدني، مروان■ بن الممد ءد بن ّدة بن ٌحد •' ب ٠ 

([.١٢الكامل)٣/ْ^تهو.بر،/آم(، 
،١( )iv ]تترب العاشرة. من صدق، اكلرى، أبوصالح العدائي: زمر اض بن مومص بن اخكم ر٠ 

تهويبرآ/آم،([.
.٠:٩٢٥يح تقدم • نت ثقة، أمية: بن عل ما إ٠ 

بمبمرا/خم(،واسمابنيالقد،ةح: لحرب(، ^بىح:آا'آم>ْ/أاآونال: 
.١ • ه / )١  ٧٧ح: المحابة نقاتل في اس بن اف وهمد )آ/ا"اا'(،  ١٤١٨ح: ننة الفي مامم ايي وابن 

(،١ ٢ ١ ه ر-ا/ الكامل ني عدى وابن الذهمي(، وصعق همه ومكن  ٦٨التدرك)م/ في والحاكم <، ١ • ٦ 
فياليرانى وأخرجه • ؛< • • ة لمبن ب عن طرق من جبهم : ٣( ٢ ١ / ر١ الجررحع، م مان - وابن 

أبيّاوة،حدث من الخالي الحرث ني والمق، (، ٨٨٨/٣رالكامل ني وا؛نءدى (، ٢٢٢)A الأومط 
■كديابن وذكر وهو السري يزيد بن حالي رما : ( ٠٣رآ/انمع ي الهبمي قال ءنا؛ي*رترة• 

•هووىلالذ،ديفيالزان)ا/آ(آ(: الولدالكي.سرقسهما. محالمدوىأبر (: ٨٨/٣فيالكا٠لر
هو•.



•٢٠,عل ث/ قال: ىو\ف>سدي;طو\ط، •'اّاا-حشو /  ١٨٠٢٨
ي• :'0سى 

أيه،عن معد بن إبراهم حدثنا قال: يريد، بن حالي حدثنا نال: الطائي، حرب 
بكرأبي بين يوم ذات ه الله رمول علينا طلع • نال هريرة أبي عن ملمة، أبي عن 

أبمثررهكذا فقال: عمر، علن اليرئ ويده يكر أبى علن اليمن يدْ ، - ر؛قئ؛ - وعمر 
•هدئن* محن الماط يوم 

نال:الموفي، الخيار عبد بن الحسن بن أحمد افه عبد أبو وحسلخشا — ١  ١٣٢
عبداف،بن بكر أبي عن الديني، ناير بن الله عبد حدثنا قال: عون، بن محرز حدثنا 

بكرأبو ثم عته، الأرض ثغق س أول ررأنا اض.: رسول قال قال؛ عمر ين الله عبد عن 
•أ'ءشرمحأهلالخري ثم/ مكة، أهل ثم ص، يتون القتع أهل ثم وصر،  ١٨٠٣،/

•قال الغوي، العزيز عبد بن محمد بن افه عبد أبوالقامم حلاثنا — ١  ٢٣٢
حدا.نحعيف اسناددت - ١ ٣ ٢ ٠ 

حديثأتن أني عدى وذكرابن واْ. الذمي: عني نال بمكة؛ ركان الوبدت اُ المدري يزيد ين خالد : ب٠ 
عنالوصرعات ءيروي ت حبان ابن ونال حام. أبر كذبه الهيثم أبو العمري هر ت الذيي ونال • منكر 

([.٦٤٧ادزان)ا/\-؛ا•.الكاُلشاكعفا،)مخسد لاظُ: ونرقاينعديبيمهما. الأمان، 
آنفا.الذكور الخاويح، في تقدم تخريجه. 

عاصمعن هوالراوي كان فإن الدني، نالمع ين اش عبد ممرنة علن *توقف صعق ومب • صعين، امنادء: . ١٣٢١
صحيحثقة وهو المانع، نهر - والحاكم حبان وابن والترمذي أحد بن اث عبد إمناد ني كما عمر- ابن 

وعلنالمانع :  ٠٠ياالتمريح الأسانيد تلك بعض لي جاء وقل. " ١ ٦ ٦ " فياح تب( ■ محا حفظه ن، الكتاب 
الولف.اصناد من عمرا بن لءاًم ث ام ّمهل قد ويكون عمر بن عاصم لضعف ضعيفا الإسناد يكون هنئا 
يكونأن فيحتمل شل، إسنادْ فيه وليس المنف عنل- كما اش عيم- بن بكر أبي عن مياثرة الراوي هو كان وإن 

([،٣٢٦)التانرب في: ]ترحت ابعأ. ايمن صعبن_، رهناذا الدني؛ عمر، ابن مولن نانع ين اش مو•بد 
الامحالثن.علن ضعيفا الإناد يكون هنذا وعلن 

.٣ ٦ ٩ ح: في نندم صدوق. عرن: بن حرز م٠ 
تهذيب، ( ٦٢٣]تقريب)الرابعة. من نب، ثقة، المدوي، ا"ب-همت ابي بن الله عجي بكربن بر ا٠ 

بض( ٤١١/١)٦٣٦(،ح:١٥)١/•١٣٢ح:الصحابة فقاتل ني أحمد بن اف. عبد اخرحه تخريجه: 
الترمذيوأخرجه اش. عجي ين بكر وأمح، ناغ بن اش بد بتن عمر( بن )عاصم عليه زاد أنه إلا المنغ—٠ إصناد 

نافعبن عبئاه حديثؤ من صا<آه( )مراري ٢ ١  ٩٣حثازح: وابن (، ٦٢٢)ْ/  ٣٦٩٢: النانبح في 
احديثاكرمذي: نال عمر. ابن عن ديمار بن بداه عن العمري، عمر بن حدثتاعاصم قال؛ المحاتغ، 

بناف عند ين، جو من ( ٤٦٥التدرلث،)أ/ني الحاكم وأخرجه . ٠ بالحانفل ليس عمر بن وعاصم إ غرسا 
'بدالذمي؛ وقال وصححه، . عمر. ابن عن ءنّاام، *الم، بن بكر أبي عن عمر، بن عاصم عن نالمع، 

•أبرتال: أن، إلا الحاكم إمناد :ي*ه)ا/ا0م(بمل الفضاللح ني احد بن اش عد وروا• صعتغج«. : ات 
ا"يا*عح؛ضيف ني الألماني الشخ ضمنه والحا.بث، • ٌالمُ بن بكر 'أبو *لأل؛ الرحم—ن عبد بن بكر 

ي،؛ا)أ/ه(.
حن..إض:  ١٢٢٢



قال:فديك أيي ابن حدثا قالا; بن وعالي الزان، الحباح بن الفضل حدثنا 
١٨٠،/،ن ارجمس عبد ن/ ض منهم حديثه: قي لم مبن علي زاد واحد. غير حدش 

يدمعن عنأبجه، تانوَوُنشَو.ءنبض>بناسرا،، 
قال;وعمر بكر أبو طلع إذ ه الله رمول عند جالسا كنى قال; ، حئهل_، بن عبداض 

•المعوالمرا؛ ءاهذان قال; إليهما نغلر فلما 
١٨٠٠،/قال; ممض، بن محمد حدثنا قال; داود، أى بن أبوبكر —لأ\كانا ١٣٢٣/

الطلب،.اعد نخة: في أن الن رمز الأمل هاش ش ، ١ ل

صبلا رمل: الصحابة، في اءدادْ التهذيب; ني غال مد: نن اخارث بن حطب بن الك مد ب: ٠  =
يرجحالحدث وهتذا )ة/خه(. والإصابة ، ( ٢ ٩ ه/ ) والتعديل الحرح ني كما صحايي أته والصواب؛ . له،، 

-([ ١ ٩ ٢ / ٥ ) تهذيب ا ٣( ٠ ٠ ) ]تقريب . و. للني صحيته ثبرت 
عنهنا وروايته • ١ ٠  ٥٣ت فىح تقدم • والإرسال التدليس كبر صدوق، ١^؛ همجي ين المليح ت نيه و٠ 

.٣([  ٥٩]تقريب)السابعت. من صدوق، الدلي: طالب ام الظب بن الخنين مد ب: ر٠ 
.٣٥٧^٠؛ مدم رعاومز. ثقة، ص■' ش ■ى ص ل• 
واكعديلالجرح في حام ايي راين تارخه، ني الخاري ذكره ■ حجازي ماز؛ بن ارحمن تمد بن ض و٠ 

والتعديلالجرح (، ٢٨٥)٦/ الكبير ]التارخ • ثقاته ني حبان ابن وذكره ■ تعديلا ولا جرحأ مه يذكرا ولم 
اكقا،ت،م/مه؛(:ا.)ا-/ْآا(،

. ٢٦٣ ت فيح تقدم • صدرق • إمامل بن محي فديك؛ أبي بن ا• 
.١٢٥٥فىح؛ تقدم • ثقة هلم؛ بن ش ء٠ 
تهذيب(، ٤٤٦لتتري_،)؟ العاشرة من ، ءا؛او تئة، الخباس؛ ابر المار، العدائي، الماح بن لعمل ا٠ 

)ح/بمماأ([ء
وقال( ٦١٣)٥/ ١٣٦١مكليهماح! بكروعمر أبي متاد-ا في باب؛ ، التام، في الترمذي أحرجه تخريجه؛ 

ولمالأناد صحيح ونال:  ٦٩تدرك)م الفي والحاكم الني.، يدرلث، لم حتيا بن الزه مل ل؛ مر 
فيأجمد بن اغ عجي وأحرجه به. . نل.ياث،. أبي ابن طريق من كلاهما ؛ حن( الذمي: ونال يخرجاه 

عمروبن اف تمد حديث من شاهد له و به. . الءلاو؛إ. العزيزبن تمد طريق من ( ٤٣٦)ا/ ٦٨٦القفاتلح؛ 
منشاهد ول هالئ،. وتخريجهما  ١٣٢٥، ١٣٢٤زح: عمر ابن عن وآخر التالي. الحديث، ش العاص بن 

تخريجهفي أطال والحديثا ّ حن باناد ( ٤٦)a/*تاريخه ني الخد_، أحرجه افه عبد بن جابر حديث، 
(.٤٧٧.٤٧٢هام)أ/، ٨١٤للأالمساح: الكمافي اش.وءححه الآلا;ي.رحمه الشيخ 

.إمنادْ:فهصعف. ١٣٢٣
ولمالمحيي، ير نبن اف عبد عاصم: أي ابن وصد • هو من لي يمن لم الكندي؛ بغر اللبن تمل •فيه: 

محمدأبو الك،دى عميرة ين يشر ين اض بد هوت الأول بالأصم الرواة من والمروق • هوأيضا من لي ي-بين 
ابارودييكر وأبو ينسروفرىا،روئسأيوعليانملي 

ومناقب، ( ١  ٨٨/ ١ ) الحنابلة وطبقات (، ٢٨١)ا*/ الأعالن انفلر؛ . مجود حديث صاحب كان وغيرهما، 
(.٤١٣ )ص الخوزي لابن احمد الإمام 

.هنا عنعن وند . ٢ فيح؛ تقدم • الفناء عن التدلس كبر صدوذا، الويل؛ ين بقيت ؛ نته و٠ 
=. ٧٩فيح؛ تقدم أوهام• له صدوق، ُمضت بن محمد ت فه و٠ 



بناف عبد عن الكندي، بثر بن اش عبئ عن يزيد، بن ثور عن الوليد، بن بقية حدثنا 
أصحابيس رجالأ أبعث أن عممت ررلقد اض.: رصول ئال قال: العاص، عمروبن 

يا: الوافق، اخوارمح« مب بن عسى بمث  urالإسلام إلى يدعونهم الأرض طوك إلى 
إنماعنهم—ا، لي غنى لا ءإنه ت ئال فهماأبلغ؟ بكروعمر أبا بعثت ألا اض/ رمحول أِع  ١٦

.ا-داو،اوالمرس السمع بمرلة الدين س *نزلتهما 

تفال القاصي، البهلول بن عمحاق إمحبن أحمد جعفر أبو حدينا — ١  ٣٢٤/ أ/أهااا 
ميمونعن الساب بن المرات عن نجإقئ. - أبي حدثني الله.قال؛ رحمه أبي. حدثنى 

وأبومهمة، حاجة في رجلا يرمل أن أراد اض. رسول أل عمر ابن عن ميح،اف، ابن 
تبعثألا ! - وعنهما عنه اش رصي علي. فقال ، ارْ يوعن يمينه عن وعمر بكر 

الرأس*.س والمر السمع بمزلة الدين س وعما مذين أبعث ®وكيف قال: هنذين؟ 
VYO  حيينينال! البهلول، بن إسحاق بن أحمد جعفر أبو سوحع،ذتاأيضا ١

عنالنميبى، حمزة أبى بن حمزة حدثنى نال؛ حجر، بن محمرة حدثتا نال؛ أبى، 
إلىأب*؛هم أن هممت ؛القد يقول؛ اض رمحول سمعت قال؛ أد4 عمر ابن عن ُاني، 

وعمربكر أبا تبعث ألا اض؛ رسول يا ؛ فقالوا، اخواري؛ن® •/؛؛ ابن ءءسى بمث كما الأم 
والمر،السمع بمرلة الدين هدا *ن إئهما عنهما، غنى لا *إئهما فقال؛ أقفل؟ فإثهما 

وبمرلةالم؛نساررأس*.

.ه ب .

اتء

به.. مصس. ش بصد رص من (  ١٢٢٢ت ح الئة في عاصم أيي ابن أحرجه خربمبمه: ت -
ثماتءويمت أءرنه ولم هاشم بمي مولن محمد 'لرنيه ت تال هتا ثما بأطول الهلبراتي إلن الهيثهي رءزاْ 

 .)U/وتخريجه. ١٣٢٢زح: نقدت شواهد له والحديث )؟
حدا.ضعيف إمثادءت - ١ ٣ ٢ ٤ 

ابنوتال ا الحديث متكر عنه البخاري نال الخزري. العلن، ابر ٌاومانت أم ايائب بن الغران ت سه ن• 
■٣([ ٤ ١ ]الزان)م/ متروك• ت وغترء الدارتطي وتال إ بشيء لتس ت سن 

فيتقدم • ولاتعديلأ جرحآ نته يذكر ولم تاريخه، في البغد*ادي ذكره - احمد جد ت القاضي الهلرل ت فيه و• 
.ح;0أاا

٨١٦٥ذقسالهلول*سوق*متيح' 
.السانب. بن فرات حدثتا نال! مروان. بن الحكم حديث من (  ٩٣)؛/ الحلية ض أبونعيم أحرجه ٠ تخريجه 

والحديث([. ٥٢)ه/ الزواتد ]مجمع متروك. ت اب ايين فرات فيه ونال؛ الطراني إلن الؤؤثمي وعزاه ■ به 
وتخريجه. ١٣٢٢مدُتنيح: شواهد له 

حدا.صعيف امثادء: - ١  ٠٣٢

•١١٦٧■ماح تقدم • بالرصع ئهم ا ٌتردك ادًٌما' جمرق أم ين جمرة ■ ته ف٠ 
ولمالناس. عنه كتب سنة، صاحب وقآل؛ الخطيب، دكر0 الخراصاني، حجر أبو حجرإ بن ممرة ت فيه و٠ 

•٢([  ٢٨ره/بنداي ]تارح تعديلا• ولا جرحأ فيه يذكر 
. ١٣٢٢ثخربمبم:ممدمفيح: 



١٨٠٨؛/_؛اب  ١٣٤

الأرضأهل من وأمساه وزيراه ظمحع، وعمر أباثر أو 
الكندي،صعيد ين اض عبد حدثنا قال.' داود، أيي بن أبويكر حدثنا — ١  ٣٢٦

الخيريمعيد أبى عن عهلية، عن الجحاف، أيى عن ماليمان، ين تاليي حدثنا تال! 
أهلس ورزيران ماء الأهل س وزيران وك إلا لم س ررما اض.: رسول قال نال؛ 

j/Tvnم وزيراي / وأنا الملام، علهما - ومكابل تجريل السماء: أهل س وزيراي قاما الأرض، 
وعمر«.يكر فأم الأرض: أهل 

١٨٥٩؛/ محمد حدثنا نال! الشكلي، يومف ين العباس أبوالفضل وحدشا — ١٣٢٧/
حدثناI نال الخرمي، الله عبد ين إمماعيل حدثنا قال الحرشي، موصئ ابن 

أبىعن نقرة، أبى عن عجلان، ين عطاء حدثنا نال؛ مالك، ين عبدالوحملن 
ومكائيل،مريل السماء: أهل محن رروزيراي ه؛ اض رسول نال ت قال الخيري سعيد 

•ثإقئ؛« وصر- أبويكر الأرض: أهل من ووزيراي 

.بمد،:س.١٣٢١

.١١٩١فيح؛ تقدم • نحعتف راضي، ّبان؛ إن نيئ : ب٠ 
أبونضرةتابعه وقد . ٥ ٨ ٤ ت ح في تقدم مدلسا. شيعتا كان كيرا، يخش ا صدوق اذءوش' • ب و٠ 

اس.الحدث قي كا 
■١١٩'تذارًم/،ح■ دبماأحطآ" نيس' ددق، ص امالجاف': ب: د٠ 

(،١  ١٤)ا/ ١  ٥٢\ب'ح: نقاتل واحمدقي (، ١  ٥٩الك-م)ا/ التارخ ني الخاوي أخر-بم 
الإمامواخرجه ■ به . تلتي. عن طرق س غريب( ص ا ونال ٦ ١ ٦ ره/  ٣٦٨• الناثبح؛ ني واكرُدى 

أبونال • ه الني إلن الححاف؛رنعه ابي •ص تلد طريق ه'ا)ا/؛ما(من الن-ض-اتلح;في احد 
.صمد. أبي عن عطيق عن تلتي حديث من الأشج معيد أبي بحديث - افه رحه - ابي ذاكرت ب-الرحعنن: 

:٥( ١ الهبمي)آ/ ينه نال باناد نحرم اليراني واخرج • بل ابحاف ش ص تلد ص ءرل م إ ذال 
٠اضا1 كداب وفه الزار، ورواه كداب. •' ُب 
ذوصعق ^٠: ٠١٣٢٧

والغلاصمعتز ابن ■sJ< أطلق بل . متروك انمنار؛ المري، معد ابر الحض، ء-جلأن؛ إن ءظء ؛ ب٠ 
لميبراآآ(آ.ة. الخاممن وغترعماالكذب. 

بنمن وقال متروك، الداونطص; قال الكوفي، نديا ابر سول، *وابن *الاث: إن ٠^٣، ٧■ ب: د٠ 
.([ ٢٣ه١/ بغداد)• ]تاريخ ■ كداب سن: 

.٥([ • لهم.ب)٩ العاشرة. من ق، الحرشي؛ مح اين مم،ت بن سد ب؛ د٠ 
•مر س لي ينين لم ارس؛ الك مد بن إّأاء؛ل ب: ر٠ 

آتنا.الذكور الحديث ني تقدم 



بنعلي حدثنا قال؛ الهروى، صالح بن ؤ؛ن الحأبوالهليب ؤحذكتا — ١  ٣٢٨
حدثناقال! - اللت كاب يعني - صالح بن اض عبد حدئنا I قال القنطرى، داود أبي 

ناممه. رمحول قال ت قال عبامحي ابن عن مجاهد، عن ليث، عن هلال، بن المعلن 
 /t <وأبايومكامحل، •مريل الماء/ أهل س ووزيراي فامجاي ووزيرين، اب؛ن نم لكل *إل  ١٨٦

•ثقئإ وعمر؛ا يكر ابر الأرض أهل م ورزيراي 

-باب ١٣٥ ١٨١١٨
ككقة؛دعمر •؛كر أبى إبمان فضل 

قالعمر، أبى ابن حارثنا I قال يوسف، بن هارون أحمد أبو حرقنا 1 ١  ٣٢١
يقول!الرحمن عثال بن سلمة أبا محمع الأعرج عن الزناد، أتي عن محنيان، حدثنا 

يوجهه،الناس علمن أقبل ثم الصبح الفة.y رسول بنا صش • يقول هريرة أبا سمعت 
■؛طثا1ئ«ا لهذا، نخلق لم إئا فمالت: ضربها، فركبها أعيا إذ بقرة يسوق رجل ررينما ; فقال 
»فإنيالنه.; رمحسول فقال تتكلم؟! بقرة اف! سبحان الناس: فقال الأرض". خراثة 

/tالذنبجاء إذ ل4 فم في رجل رروييما قال: / ثم. هما وما وعمر،ا وأبوبكر أنا به أرس  ١٨٦٢
النبعيرم لها قس الذب: فقال فامتميها،ته، صاحبها فادركها ، ١٣٠شاة عالي 

.إّظد،:رصرع. ١٣٢٨
ساكاط.ات؛ساوقادض-كان,ب، الكوني، اسان، اش ب أبو ّود: ين *لأل ين الض : ب٠ 
(٠٤١.])

.٧١ح: في تقدم فترك. يتميزحديثه ولم احترأ، احتلعل ، صدوق، مليم: ايي بن لث فته: و٠ 
.٤ فيرح: تقدم . الغالط.ممر صدوق، صالح: بن الله همد فيه: و٠ 
([.٤٠١زتقريب)همنرة. الحادية من صدوق، الادس؛ داوداسدرء،ت بن لي ع٠ 

ماكرعنوابن ُنسهللحك_ماكرئزى، ، ٣٢٦٧٨، ٣٢٦٦١افالاح: نحز في ذكرْالهدى ثخويجه: 
ابذ،ءام،•

صحيح.-إمادء:  ١٣٢٩
مء'بُد ت تقذ؟؛^C,٧٣ٌددق' ■ دمااّ'"'د، اساضءم• ته: ف٠ 

(،٥٩٣)٦/ ٣٤٧١^ح• ورقيم انكهف امحاب أل حجت أم ؤ باب: ، الامحناء في الخارمح، أحرجه • تخريجه 
ندالفي وأحمل (، ١٨٥٨)؛/ ٣٣ ٨٨ح; الصديق يكر أبي فقاتل من باب؛ الصحابة، فقاتل في لم وم

أبيعن شان، ؛(س>قءن • ا/٤ )٤  ٦٤٨٥جازح: وابن (، 
(،١١)ه/ ٢٣٢٤اّمممار،اكارمارءةح: باب: الحرُث،رانيارءة، ني اباري وأحرجه به. . الزناد. 

فيوالترمذي (، ١٨٥٨/٤)٢٣٨٨: اكديقح بكر أبي اتل فقباب• الصحابة، نقاتل في لم ومح
فيحبان وابن (، ٦٢٣، ٦١ر0/ه٣٦٩٠، ٣٦٧٧ماو_،ابي؛كروءمرح: وباب: (، ١٧بابرايانب، 

وأخرجه• به • • محلمة ابل، م، إبراهم، سد؛ن، طرقام، م، جبهم •٤(: ٧/١٤)٦٤٨٦:صحيحهح 
حدتا،: JUشاب ٨ْْ(سشزاين ٧/٤) ٢٣٨٨لمفيح: ^^

به.. الرحمنن. همد بن وأبوملمة —تب ال بن معتد 



)رنإتي; الني. نقال إ يتكلم؟ ذئب اممه سبحان ت الناس فقال . غيري١١ لها راض لا يرم 
م.هما وما وصرا؛ بكر وأم أنا به أرس 

أيعن ملمة، أي عن إبراهيم، بن معد عن عر، وحدثناممنيان: ئال 
•طه ه ام عن هريرة 
الحبارعبد حدثنا قال; صاعد، ين محمد بن يحنن أبومحمد وحدك — ١  ٠٣٣

أبيعن الأعرج عن أبوالزناد، حدثنا ت قال سمتان، حدثنا I نال القطان، العلاء ابن 
•■سلمة،ءنأبيهريرة•

نال:هريرة أبي عن سلمة، إبراهيم.عنأبي ابن معد.يعني: عن عر، وم
،لالحرثاا، حكا إيما لهذا، لخلق لم إنا كالت: كريها ركبها إذ بمرة، سوق رجل ررينما 

بكروأم بهذا أومن ررفإني س: اش رمحول فقال تتكلم؟ بقرة إ اف سمحان : فقالوا
فطلها،فاة محها فأخذ الذب عله غدا إذ صم في رجل ))ويغما قال: م.هما ومجا وعمرء 

١٨٦٣،/; فقالوا. غيري(الها راض / لا م، السع وم لها قس مم، أخذتها هاْ فقال؛ فامتممذها 
هماوما وعمره بكر وأبو بهذا أرس ررفإلي • ه النير فقال يتكلم؟ ذئب إ اض سبحان 

عتننة.ابن إلا عر معن رواه أعلم ولا صاعد: ابن قال نإ. 
يعنى:الجند. ابن حدثنا قال: العطار، اض عبد أبو مخالي ابن ح-دذنا — ١  ٣٣١
أبيبن عمر حدثنا قال: الارلئ، ابن حدثنا قال: ر، نبن محمر حدثتا قال: محمدأ- 

حن..أمحال،:  ١٣٣.
الحديثتخرج في كما تو؛ع وند ، ١  ٩٨ت زح تقدم ■ يه بأص لا اهطازت العلاء ين الحار مد ت يه ف• 

تقدم.كما صحته علن متفق والحديث السابق. 
آنفا.الذكور الحديث في تقدم ت تخريجه 

-إسادء:١٣٣١

نيتقدم تعديلا. داكعدتل.ولميدكرب-محاولأ الجرح ني حام اثي اثن ذكرء اب؛د؛ س مصي : ب٠ 

.ثقات رجاله ويقيه ■ ترجمة علن له أنف لم ثءخهت ت نته و٠ 
]تقريبادّة. الس ثمة. ٠ الكي الم_ذلي، حنن اثي ثن سعيد ين عمر م ص■' اض ثن مر ع٠ 

.صحته علن متفق والحدث )صسما،(ا. 
ومسلم(، ٥١)U/ ٣  ٦٨٠ت الخهلابح ين عمر متاتب باب انمحابة، فضار ني البخاري أخرجه تخريجه• 

رمح:هممأ)؛/حهحا(،وآسدنيافد)ا/أاا(:
٣ ٦٧٨ت اثمحااةح فضائل ني البخاري وأخرجه هنا. مما بأطول به، . البارك. ابن طريق من جميعهم 

 /U( ٦ )به.. يونس. بن عين حدثتا ت تال صالح، بن الوليد حديث من ٢



ؤه'- ط\ب ش ئ ق\ل قال.' عباس ابن سع أثه مليكة، أبي ابن عن حسان، 
وأمأنا ودخلت وعمر، بكر وأبو أنا ررذمت ت فول اش.ؤ رسول مع أسأن أكثر كنت 

oZUUV  ظقئ؛ وعم« بكر وأم أنا وخرجت وعم، بكر ./

آ'اا-؛اب
فرحعا،إبمانهماالأمة وزظ أبا'كروعمر^٤؛ أو ماروي 

بناض عبد ين أحمد حدثنا ت قال الحلواني، يحين بن أحمد حديتا — ١  ٣٣٢
عنعن'مداشينرحر، المهلب، عنأبى هماش، أبوبكربن حدثنا ؛ ذال٠يونس، 

دخكءرأبمي ه: اف رسول قال نال: عنأ؛ي؛مامة الخاصم، عن يزيد، بن علي 
يوضعنباص وجيء نها، فوضعت منان بكفة فاوبت اكاية أبوابا احد س يجزن اّبته 

مب-ث،يا'نني جيء ثم كمة' م بكرلوضع بابي وجيء بأُم' نجحت الأحرى، الكفة في 
li ثمافزان، كفة / في •وضع بممر جيء بكرثم أم رفع ثم بامحي، فرجح الأخرى الكفة في  ١٨٦٠

.أنظرا(وأنا السماء إلى الزان ثو'ي بها، فرجح الأخرى الكفة في بامحي؛وضعت جيء 
بنعلي حدنا قال: ^حمأ؛وسامإبراهيم؛نشدافاص، 

.إّااد»:صمف. ١٣٣٢
فيح!تقدم • الصحابة من صماعه في اختلف كثترأ، يرمل صدوق، الرحمنن؛ عبد ابن ص القامم؛ ؛ ب٠ 

٧٩.

'ءليينيز.بم،نوله؛ ممن بن يعن ص الحافظ وذم ' ٧٩■ رح تقدم تجف ءنيسم؛ان؟د؛ ب؛ د٠ 
.كلها، صعاف آمامة؛ ابي عن التام، عن 

.([ ٣٧١ر]تترب • ال—ادصة من يخطئ، صدوق مرلاعم، رحراكمري؛ س الك غيد ب؛ ر٠ 
تهدب(، ٠٣٤]تقرب)اوادّة. من صعيف،، الكوفي; يزيد، بن *وطوح الهيا؛ ابر فيه; و٠ 

(آ.١٧١/١)•
.٥ ح; في تقدم حفتله. كيرماء لما إلاأل عابد، ثقة، ءتآاست بن بكر ابر ب؛ و٠ 

شاهدول الصحابة، فضاتل ني نمم لأبي وعزاء (، ٥٦٧ا/ )١  ٣٢٦٨٨الكزح: في الهدى ذكر. تخريجه: 
■اكالب، عم ابن دب حس 
ضعيف..إّااد،;  ١٣٣٣

علنل أنمه ولم ([. ٦٥٤لتنري_،)الثاية. من ، مقبوو مريرة، أبي حلص الأموي؛ همايشة ام : ب٠ 

والتعديلابرح في حام أبي وابن (، ٤ • "تاريخه)م/ في الخاري ذكرء مروان؛ بن الله • ٠٦٢٠به؛ و٠ 
.١( ٥ ١ تقاته)U/ ني حبان ابن وذكر. تسديلأ. ولا جرحا نته يذم' ولم ، ( ٤٣٣ / ْ) 

([؟١٢]تقربي،)"٠ ال—ادعة من تتة، مولاهم، الأموي، صان؛ بن در ب٠ 
١٥٣٠فيح؛ تقدم ■ عابد ثقة، معل؛ ين عمر ايفري؛ داود م. أ٠ 

=١ ٢ ٠ ٠ ٨ ح؛ مصنفه ش شيبة آبي وابن (، ٨٥٠)حميد بن وعبد (، أحمد)آ/٦٧آحرحه تخريجه؛ 



بنبدر حدثنا قال: الخمري، أبوداود سعد بن عمر حدتنا ت نال الديني، اض عبد 
ابنعن - صدق رجل وكان - أبوعائثة حدثتى I قال مروان، بن اش عبيد عن عثمان، 

الغداة'كأليأعطٍتنل ®رأيت فقال غداة ذات اشرسول عليتا خرج • نال هممر 
نال;بهاء، ٢ يوززأ١ الم فهذه اقلوازين وأنا الفاتح، فهذه القالي قاما والوازين، القالي 

جيءثم فرجحتهم، فوزتت الأخرى الكفة م أمحي ووضعت الكنمص إحدى م »مءس 
•الحدث وذكر بمس؛ونلهم•••* مء ثم ص، ض؛كر 

ِ^ا-؛اب 
فياتجةبكروعمرظمحئ؛ أبي درحات فضل 

بنأحمد حدثنا ت نال الحلواني، يحين بن أحمد أبوجعفر حة؛شاتا — ١  ٣٣٤
أبىعن العوفى، عهلية عن الأعمش، عن مثيل، حدثتا قال; يونس، بن عبداض 

كمانحتهم نن ثراهم الهلى الدرجات أهل ®إن ه؛ اض رسول نال ت نال الحدري، سعيد 
وأمما«.محهم وعمر يكر وأم الماء، آفاق م الأفق س الْلالع الكوكب يرى 

١٨٦٧،/بقية بن وهب حدثنا قال؛ ئاجية، بن اض عبد أبومحمد أحبرنا — ١  ٣٣٥/

.«يزنونبهاأاتا(نى)ن(:

يه.. عد. ّين عمر حديث محن جميعهم (ت ١٧/١٢ً)
حن.-أساي،: ١٣٣،

الوداكأبو تابعه لكن ، ٥٨٤ت ح في تقدم ا. مدل نيعيا لكن كيرأ، يخطئ ا صدوق الم,في• عية • ب ٠ 
به.نيتموئ ، ١ ٣ ٣ ٨ ح؛ في كما آحل، عند نوف بن جير 

. ١٣٣٦بنكيلفىحت محمد ممهتايعه ٠  ١٢٢٢
اسثاء او"، :■ 

•رفيه;

اششاء إن حن فالحديث  اممه.ماء أل حن ء\حمس 

داودوابر )أا/آ(.  ١١٩٧٤را؛نأ؛يشيثةح: (. ٩٨، ٩٣، ٧٢•٠، . rw/T\_)اخرجه 
حن،حديد وقال!  ٦٠٧خهأآ)ه/ح; التافب في والترمذي ، ١( ٧ / ١ ١ )عون  ٣٩٦٨ح؛ مننه في 

فيأحد بن اض وعيد (، ٣٧/١)٩٦ح:القيمة في ماجه وابن ، معيد( ابي عن ء»ل؛ة عن وجه غير ُن روي 
(،١٧١.١٦٨/١)١٦٩،١٦٨،١٦٧،١٦٦،١٦٤، ١٦٢اآا)ا/ه(ا(،ح: فغاتلانمحابةح:

•١(،والهقي/•١٤•٤(،واضيفيشرحاك)٤/١٦)٧٣٩٣جانح:
واخرجه؛*■ • مد• امح، عن المم، عطية طرناص ص جبيم •ْأرصهماا(: هم،الثداكورح: 

مجاليعزان)ا/هأا(ُن>س  ١٦٥اسح: فقاتل وني (، ٦١ادد)ماآ، في الإماماحمد 
عدجابر حديث، من ثاس له والهديث، . ١  ٣٣٨رح: المنف رواء ما و*و • به • • سعتي ر م، الوداك 

لٌجمعأعرفه لم الهينمي: نال، • الواسطي سهل بن الربح ؛ إسادْ دش ، ٢٨٤رآ/ الكتم مي، اتجراّمح، 
ح:محيحه في حبان ابن عد ال—اعدي معد بن سهل حديثا من آحر شاهدا له أل كما ([• ٥٤)ا/الزواثد 
؟؛٣٩/١١٢•٤(،ء:٩•٣/١١)٧٣٩٢ •٤(،ح:٣/١١)٧٣٩٢

صن.-اساد،: ١٣٣٠



ب—^ءءءعًءع£تئصث
عطبة،عن ليلئ، أيي ابن عن الطحان، الله عبد ين حالي أحبرنا يال: الوامهلي، 

محهمأمقل نن لراهم الخلي الدرجات أهل ررإن اممه.: رسول قال I قال سعيد أبي عن 
.وأنعما((أولتك س وعمر بكر أبا ؤإن السماء أفق في الهنالع الكوكب ترون كما 

عرفةبن الحز حدثنا ت قال العهثار، اممه عبد أبو مخلد ابن وأحبرiا — ١  ٣٣٦
وعبداللهالنواء، وكثير ليلن، أبى وابن الأعمش، عن صل، ين محمد حدثنا قال; 

 /tافهرسول / قال ت قال الخيري سعيد أبي عن العوفي، عطيت عن كلهم صهبان، ابن ١  ٨٦٨
ماء،ال، أفقل١ في اظالع النجم ترون كما نمهم لرامم انملك، الدرجات أمل اإ0 ر :

.وأنعما((لهم وعمر بكر أبا ؤإن ألا 

الكندي،سعيد بن افه عبد حدثنا قال؛ داود، أبي بن بكر أبو ؤحدئتا _ ١  ٣٣٧
وكثيروالأعمش، حفمة، أبي بن الم ّعن عزعامحم، ففيل، ابن حدثنا قال: 

هاض م، بد أمح، عن عزعطة، وعداشينصه؛ان، للن، وابنأيي النواء، 
سء،ينأباالزاهرفي الجم ^سلىلراهمس'محهمكاترى/ قال:  ٤٨١٧

.وأمما،(سهم وعمر بكر 

.ءسآفاقااافى)ن(;

تقدم.كما ترع وتد الّايق، الحدث ني تقدم اام٠ي• عطنة ت فيه ٠  ً
الحديثفي الأصس تابعه لكن ، ٣٣٥•' ماح تندم ' جداالحفظ ستئ صدوق، لتلي• ايي اين • أيضا ب ر٠ 

اش.ثاء إن لغيره الخن إلن ترتقي فإنه هندا وعلن ■ التالي الحديث قي كما آنمأوءترْ الذكور 
السابق.الحديث في تقدم تخريجه: 

-إّذاد٠:حن.١٣٣٦

وتخريجه. ١٣٣٤زح: تقدم كما ترع وُد اام٠ما* ■ ب٠ 
■٣([ ٠ )٨ ]تقرب . ^ ٧١من الحديث، لص الكوفي، الاسدى، صبمان: بن الله همد ت ب و٠ 
اضعيف ت الكوفي التيس، إسماعيل أبو ، الثواء نالمع، ابن آو إسماعيل، بن كبر لهو اثواء• م فيه؛ و٠ 

([.٤٥٩]تقرب)السادسه. من 
.I٣٣٥ فيح تقدم • جدا الحففل سيئ صدوق، لهر• أيي اين • فثه ر٠ 

•بالاعمس مقردنئن جاءوا ثلاثتهم لكن 
.I٥٨٤ ح في تقدم بالتشيع. رمي ا عارف صدوق، كل: ين حمد م• 
.٢٦٧فيح• تقدم • صدوق عرفة• بن الحسن و٠ 

•١٣٣٤ٌممجتمفىحث 
-إمناده:ىض. ١٣٣٧

. ١٣تقدمخيح: ثقة• هوالأشج؛ امدي: ممد بن الله همد و٠ 
•١٣٣٤تخريجه؛ 



؛ثمحصصًًًءًهً^ً^^ءيبم
١٨٦٩،/ الصوفي،/قال:الحار عبد بن الحسن بن أحمد اض أبوعد وحث - ١  ٣٣٨

أبيعلن أنهد قال: مجالي عن زائدة، أبي ابن حدثنا نال: مع؛ن، بن يمئ حدثنا 
'ن٢٧٨أهل لترون الحة أهل ؛؛إن قال؛ الض. عن الخيري معيد / أبي علن شهد أنه الوداك 

فقالوأمما«. عنهما وعمر بكر أبا ؤإن الماء، أنق في الدري الكوكب يرون كما عليقن 
عهلةوأنااشهدعالن إ ة الطنفمجاليعالئ وهومع حالي- أبي ابن يعني؛ - إسماعيل 

ذلك.الخم،.يقول سع أنه الخيري سمد أبي علن شهد أنه 
معدان،بن على بن محمد حدثنا قال: مخلد، بن اش أبوعبد حدثنا — ١  ٣٣١

مننانممعن، يقول: حنبل بن أحمد صمعت، قال: عمرو، بن داود ممعت • قال 
وأهلا.وأنعمارا،قال; يقول: عيينة ابن 

١٨٧.t/ عن نئل أنه هارون بن يزيد عن روي وكذا الله•■ رحمه - الء--؛ن بن نحمد ال ق/ 
راواهلأ®.قال: ءاوأسما® ير: نف

قال:المالك، عبد بن محمد الدقيقى حدثنا قال: مخلد، ابن ومحدكتا — ١  ٠٣٤
ءالوأهلأ(افقال: ، رروأنعماأ، شير عن وُيل هرون، بن يريد ممعت 

٠٠٠

ونل:الإنعام. علن زدت ؛  'صوأنعمت، إلي أحنت، ت ينال ونملأ، زادا ^، ١٠؛ زي ذال ٢ '١ 
.( ٨٣)ه/ الثملات.ني يحل إذا أثمل يقال؛ كما ب، ويحلا الغنم إلن صارا ؛ معناه 

.إ-اد،; ١٣٣٨

. ١٣: رح تقدم ب- آخر في تم يند بر<؛اكرتما• ؛>،-مد؛ ١٣ُجاب ؛ ب٠ 
نىالعوش طة تايعه لكن •  ٦٣ْ • ح هم، تقدم • يهم ٌددذ،' نؤذ؛ ججر؛>، ادرداك؛ أم إ ب د٠ 

يعفا.ا بعضهفيقوي ابايقة، الأحاديث، 
.١٣٣٤ىاربمبم:تئدمفىح: 

.إساد،: ١٣٣٩

اكالمحاة، فقاتل في احد ن اق بد تام< وك مر، س ر محن لم سان؛ م، ض م، س : ب٠ 
.ثقات رجاله رشة • التخرج في 

. ٦٣٣زح: تقدم ثقة. مرالفص؛ عم: بن اود د٠ 
به. مرو. ين داود حديث، س ١( ٦ ٩ ا/ ) ١  ٦٣المحاياح: نقاتل ني احمد بن اش بد اخرجم 

.،.صٌ
]تقريبعترئ. الخاديآن من ، صدوف، الدنقي؛ جعفر أبو ، الواّهلو، ءردان؛ م، ب م، ُجمد • ب ٠ 
(٤٩٤.])



_اب ١١٠٨ ١٠٠٠"
بكروعمرظقق؛الاقتداءبأبي اش^ أْرانمي 

بنمحمد يندار حدثنا I نال الطرز، زكريا بن تامم حسدقناأبوبكر —  ١٣٤١
علي،عمروبن وحدئتا 1 الطرز نال . . ماعيسل. إ،بن مؤمل حدثنا نال؛ بشار، 

ابزعمير-! ٠اللك عيد عن اكوري، مصفيان عن حميعا أبوعامر، حدثتا قال؛ 
سباللذين اراقدوا ه: اض رسول قال قال: حديقة عن ربعي، عن لربعي، مولن عن 

•j?؛^؛ وعمر بكر أبى إلن وأثار ، بغديء 

'£ما.إطد،:حن.

نال:حث  ١١٤٩في ياصم ابي ابن حمد باسه رندوردالتمريح حراس: ين دم *ولى ا: م٠ 
رصا'ماْ(ادّة> المن اشول، رقال: الترب، ني الخافنل وقدذكر0 • حراش بن ريعي عولن ملأل: ين 

وابن(، ٦١• _T)ol راكر.ذىح: (، ٣٩٩/٥ىرJبنمممحد١جم١ررقدتاسه محداس. بمي: 
تابمه؛كما التخرج. انفلر وغيرهم. والهلحاوي ، ( ٤١٠٣ T/ ) معد وابن آ*بمآ)ها/ياآّآ(، حبازح؛ 

الإمحامبن اث عبد عند ([ ٣٠)•ا/• تهذب ل ثقة صغير، تابعي، الجلي؛ اش ب ين جرير ابن وهو * مجثذر 
\\0)\ا\>!ه.اكحاةح: فقاتل احدفي 

١ين!•ؤءل فه؛ و٠  الطريقفي أبوعاعر تابعه لكن ، ١٩٢فيرح: نندم • الخفظ صئ صدوقا، وهو همل؛ ٠ 
تعاينه.رحاله وبتية . ٣٦٥نيآح: تقدم • ا؛عة المن ثمة، العقدي: وهو الأحرئ 
١٩٩١: في.مغهح شثة أبي وابن (، ٤ ٤ )٩ والحمدي (، ٤ ٠ ٢ ، ٣٨٥، ٣٨٢أحمد)ْ/ احرحه ثخريأبم: 

وعمرح؛بكر أبي مناني، ؛ باب، ، الناقي، في والترمذي ، ( ٤٣٣ الطبقامت،)آ/ في معد وابن )أا/اا(، 
فيالنةح:ع؛اا،ه؛اائءِم أبي وابن (، ٣٧)ا/  ٩٧اكو.ةح: ني ماجه وابن ٦(، ٠ )0ا٩  ٣٦٦٢

 A( ٤ ٥ ،)والخد،ني-اريخه(، ١٠٩الخأ1ة)٩; في نعم وأبو (، ٨٣رأ/اككل في اوي والفح٠
ب■ ءصِ. بن الس، عيد عن >ذا من جميعهم ومرهم: ( ٧٠تيرلث،)٣; المني والحاكم )أا/'أ(، 

الشيخقال التالية. المنف، رواية في ا كيذكر• لا من ومنهم الولن يذكر من ومنهم مغتمرأومعلولأ 
،٣( ٩ ٩ )0/ احمد وأخرجه . (• ١٣٨ العالل)آ/ في حام حلافالأبي الحاكم رنحه الذي أوم : ^ ٧٧١

٢٦٩•■ماذ،فيمحعيعهح: وابن (، ٣٣٤/٢ّعلم)وابن (، ٦١•  lo)T_واكرُذيح: 
١٩٨المحابةح: فقاتل في احمد بن اه وعد (، ٨٤.٨٣الاثاررآ/ مشكل والطحاويفي (، ٣٢٧/١)ْ

بنر؛ر، عن هرم بن هممرد م، الرائي مالم ًلريذا من جبلهم .(: ٢٣٦)١!  ١٧٩)ا/ا"خأ(،حت 
بنالللث، عبد طريت، محن آآهرا/؟هم( ح: الصحابة فقائل ر أحمد بن اف عيد وأخرجه • به • • حرام، 
ح؛الترمذي عتد هود مابن حديث، من ناهد له والحديث، به. . ءنر؛عي؛نءراش• منذر، عن هممير، 

حديث،من وآخر أنى حديث، من ناهد وله ،ترولئ،. والحاكم)مْلأ(رفيإمنادْ: (، ٦٧٢)ْ/0٣٨•
^٧٧١الشيخ صححه وليلك،  U'(r\.yTT/T) ١٢٣٣الم،ءي،ءةح: اللألة ا؛زعمراظرهاني: 

تعالن-.اش -رحمه 



قثصث_—^ًًءءسءءًج<ء
١٨٧٢،/ت قال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد القاسم أبو ح_ائثانا — ١٣٤٢/
يض؛- نمان حدثنا ت قالا الدووقى إبراهيم بن ؤيعقرب يونس، بن خ حدثنا 

قالتال: ندمه، عن ابن-؛^؛١^، ربعي عن اينع1نة-عنمداسبنسر، 
•وصر* بكر أم من؛"،•V باممذنن ®افدوا ت اف. رسول 
١ AVT /tتال: عمر أبي ابن حدثنا تال: يوسف، بن هارون أبوأحمد حدثظ — ١٣٤٣/
عنبراش، بن ربعي عن عمير، بن اسا ■مد عن زانية، عن سميان، حدثنا 
•بكروصر* أم بنديت يالتذنن*اقدرا تال: الني. أل اليمان بن حلمت 

حدناتال: ا؛يءمر، حدثتاابن نال: وحشاأبوأصدأيما، -  ١٣٤٤
قال:ائه قتادة أبي عن الثاني، ثان عن اينيرة، بن سليمان عن ابراميم، بن عبداف 

ث؟قء-وعمر- أبوبكر وفيهم مسيرهم في الناس عنه وتخثم، له ير مفي س الني فال 
رثدر((.بكروعمر أبا نمنوا اءان : الني.٠ فقال 

٠٠٠

وهوالواصطة، دون ماشرة رثص من الخدئث ٠—زا عبداللك سم-اع اهمتار علن ■ صحيح ادءت إمش- ١٣٤٢
اراجح-

أما.الذكرو ا-يديث م نندم 
.١٣٤١ت مرح نندم رٌمبمه■ • همحح إصثادءت • ١٣٤٣

وعاليه؛• ملم وصحح الد ش تما قتادة وأيي الناني ثابت بان رباح ين الد عجل • منه معط إٌغادءت - ١ ٣ ٤ ٤ 
صححآ,والحديث متصلا الإسناد فيكون 

]مريب. اكامعة من صدوق، ت يزيد أبو المعاني، كيسان بن محمر ابن افد بن الله همجي و٠ 
ملم.عند زوخ ين شتبان تابمه وتد ([• ٢٩٥)

اخأرا/آلأأسحدثشانين^كلأةاكائح:
حمادحديث من ٢(  ٩٨)٥/ الند في أحمد وأحرجه . مطولا فذكره . اكيرة. بن مليمان حدثنا ت تال قروخ 

به.. ثايت. عن طرق من ( ٣٢٧ا/)٥  ٦٩ ٠١واحرحهابن"مانحت بهُطولآ• • • ثابت عن ملمة ابن 



كتاب|وشريادةا~ب~ر 

\ؤمرارحمن مرالله  ١٨٧٤ءم 
اممينؤيه 

_.\r%

ؤيفهعمر أميرالمؤمنين فضاتل 

الإسلامم اش يعز إن ااءدaلاب بن نممر انمي. دعاء ذكر 
كربأبو حدثنا I قال ناجية، بن محمد بن اش عبئ أبومحمد أخيمٍظ _ ١  ٣٤٥

عكرمة،عن عمر، أبى النصر عن بكير، بن يونس حدثنا ت قال ، العلاء بن محمد 
أوبممرهشام، بن جهل بابي الإسلام )راللهإأعز قال: اش. رسول أل عباس ابن عن 
فاسلم.عمر.ةٍ؛؛ةن. ناصح ، الخطاب٠ ابن 

بنمحمد/ حدثنا I ق؛ل الوامطي، محمد بن اض عبد بكر أبو حدثظ ء ١  ١٣٤٠١  ٨٧٥،/ 
اضعبد بن حارجة حدثتى ت قال العقدى، أبوعامر حدثنا قال الكالوذانى، اش رزق 

أمزاراللهم ت انئه. رمول قال نال عمر بن اض عبد عن نافع، عن الأنصاري، 
فكان. _1،،< بن جهل بأبي أو الخطاب، بن بممر إلك؛ ١^^١ هدين باحب الإسلام 

.اطد»:فشحنا.١٣٤٥

■١  ١٧١'ش-مفيحإ 'تروك مأمب-الر-بنإ انمرامعم: : ب٠ 
• ٩٦٤■ رح تندم يخطئ■ صديق، مذماس،كُ؛ و٠ 

.وتخريجه التال الحديث في كما صحح والحديث 
بها• ■ بكر بن مس حدثنا ت نال كرمحج أش حرثح من ( ٣٦١٨/٥)اكر٠Ljيح؛ آحرحه تخريجه,' 

١٣ ١ ت ح المحابة فضاتل في أحمد بن اض عبد وأحرجه الرحه. منيا من غريب حديث منيا ت ونال 
الحديثانظر ٠ أصح طريق من عمر ابن عن ورد والحديث ا، أيضبه . كريب. أبي حديث من ٢( ٤ ٩ / ١ ر 

اكاردتخريجه•
صعق.فيه إمحغادء؛ - ١ ٣ ٤ ٦ 

ابنوفال أوهام. له صدوق، ؛ حدْ إلن ينب  jjالأنصاري: زيد ين فان ين الله همد بن خارجة يه: ف٠ 
تهديب، ( ١ )٦٨ تتقريب والدارتعلض. أحمد وصعقه به. باس لا عدي! ابن ونال باس، به ليس ت معان 

اف.ثاء إن حن بنواهدء والحديث ([. رآ/٦٧
أام)ا/ءهآاوالرطىفىراساةحتتخرس: 

(.٧٥٩حميد)بن وعبد (ا ٦١٧/٥)٣٦٨١عمرءح: ابن حديث س غريب صحح حن التاتب-وتالت 
(،وابنحبانفىمسهح:٢١٦٠٢١الدلأتل)٢/ه

الصحابة:فضائل في وتع آئه إلا به، . اف. عبد بن خارجة عن طرق من جميعهم : ٣( ٠ ٥ / ١ )٥  ١٦٨٨
والحاكم(، ١٠٣١٤)الطبراني عند معري ابن عن الحديث روي وتد إ الأنصاري اش عبد بن زيد بن خارجة 

الكيِورجال باختصار، تحوه والأوسط الكبير في الطراني أرواْ • ااهثثس ونال (، ٨٣)م المستدرك في 
([.٦٢٠٦١)ه/ ومجع وشء. وتد سعيد بن مجالي غير الصحح رجال 



'^٢٧٩وجلصرينامحلاب.ه.. / م اض إن أحبهما 
٨٧٦٨اإاسإاب 

كان؟كف ضؤمحه عمر إسلام ا،بم-اء 
تقسال ، الوامطى الحميد عيد بن محمد ين افه عيد بكر أبو ح^لحذنا س ١  ٣٤٧

\ننتلإا،إمحاق بن إبراهيم حدثتا قال الكلوذاتي، اطه رزق بن محمد حدثنا 
قالI نال حدى عن أبي، حدثني ت قال المدني، أسلم بن زيد بن أسامة حدثنا I قال 

كنتاقال نعم. • قلنا إمحلامي؟ أول أعلمكم أن أنحبون I ؛؛؛؛S؛ - الخهلاب، بن عمر لنا 
فيالهاحرة في الحر ثديي يوم في أنا فبينا قال؛ ء، اطه رسول علئ الناس أشد من 

قال:الخطاب؟ ابن يا ندهب أين فقال: قريش، من رحل رآني إذ مكة طرق بعض 
viijipيحل قد الخنلماب، ابن يا لك، عجبا 1/ لي فقال الرحل. هندا أريد ت فقلتا 
أ-حتلث،.قال! ذاك؟ وما له؛ فقك قال! هلمكدا، تقول وأنت، متزلكا في الأمر هندا 

منأسلم إذا ث. افه رمول وكان نال: الباب. علها قرعتط حتن مغضبا فرجعت، 
كانوقد ت قال علته، يتفق ممن والرجال والرجلن الرجل صم له شيء لا ممن أسلم 
هنذا؟من قيل: الباب قرعت، فلما قال: أحتي، زوج إلن أصحابه من رجلن صم 

سمعوافلما أيديهم، في كتابا يقرءون جلوسا كانوا وقد I قال عمر. أنا •' لهم قلت، 
فلمات قال حاله، علن اااكتاب وزركوا ت قال مكان، في اختفوا حتئ قاموا صوتي 
شيئافأرفع ت قال ا أصبوت؟ ننسها عدوة إئ ت قلتط قال؛ الباب، أخي لي فتحت، 

ابنيا لي؛ وقالت، ، فبكت، ال؛ قالدم، ال فرأسها، علن به فأمرب يدي في 
علئفجلت، فدحلت، I قال ، أسلمت، قد فاني فاصنعه، مجانعا كنت، ما الخهناب 

هنهنا؟الصحيفة هنذه ما I لها فقلت، قال! ، اليت، وسهل الصحيفة فإذا رير، ال
وهندا، تطهر ولا الحنابة من تغتل لا فاثلث، ءنائ٠.، دعها الخطاب ابن يا لي؛ فقالت، 

١٨٧٧

صعق..ا،طد،;  ١٣٤٧

لتقر؛با;عة. المن حفظه، ئبل من صعيم؛ ، المدني مولاهم، اتحدوي- اطم ين ذيل ين امامت به؛ ن٠ 
ب([.

.([ )صا'ا' ]تتريب . اُعة العن ، سيف، الدني؛ ابريعقوب، الٌثصا• إبرامم م، • يه ل٠ 
وابيهض(. YAA)\/ ٣٧٧ح: (، ٢٨٥ا/ ر  ١٣٧٦: اكعاةح فقاتل ني أحمد بن اش عد رواْ تخربمبم؛ 

الأتارح:كشف ني الزار ورواْ به• • نيالالأثل)آ/أاآ(منحديث،اساف 
وذكرهصعيفه. ومحو أعلم بن ؤيد بن أسامة رفيه الزار، رواه •' ونال، ،  ٦٣الجمع)؟/ في الهتثمي، وذكرْ 
الطوال(.الآربع؛ز، ني اكر( ع—القاصم)ابن أبي للحافغل وسه رأ/آا( النضرة الرياض في الطبري الحب، 



القكتاس حسم 

^^اًًًًًءًًءًً^س
فإذافيها فنفرت ت مال اعطتتيها، حتن بها زلت نما ت قال الطهرون، إلا بمسه لا 

ثم• نال يدي، من المحيمة والميت فذعرت الرحيم، الرحمن اض بم ت فيها 
العزيزونو والأرض النموات ي ما لك منح ؤ الصحيفة: في فقرأت شي إلئ رجعت 
وألقيتذكرت، تعالن اض أسماء من باسم مررت فكلما تال ، [ ١ الخديد؛ ل ه الحكم 

بالله>ؤآمغوا أبلغ حتن فيها فأترأ مي إلئ رجعت ثم تال: يدي، من الصحيفة 
إلاإكه ألا أشهد فمك! / تال! ، [ ٧ : الخديد ل ه ب نتحبق جعلكم منا وأنسوا ورسوب  ١٨٧٨٨

بدلك.استشارا وزوا م؛ادرين القوم فخرج اض، رسول محمدأ أل وأنهي اف، 
أع—ررراللهم فقال؛ الأنمن يوم دعا اض. رسول فإن الخءلاب ابن يا أبشر ؛ ونالوا
اوإن، هشاما< بن أيوجهل ؤأنأ ا-قياب، بن عمر إما إلك؛ الرجين هدين بأحب الإسلام 

أيناض. رسول علن للدني ■ لهم فنك • فال افه. رمول دعوة تكون أن نرجو 
حنفجئت قال: هوفيه. الذي الزل في عليه دلوني المدق عرفوا فلما هر؟ 

وندقال: الخطاب، بن عمر أنا فتاك: هنذا؟ من فقيل: قال: الباب، قرعت 
أنمنهم أحد اجترأ فما بإسلامي، يعلموا ولم ، افهرسول علئ س-دنى علموا 

قال:يهدْ،ا، خ؛رأ به الله يرد فإن له، اااكءوا : اف4رسول لهم قال حتئ الباب يفنح 
الله.،رسول مجن دنوت حنن بعضدي رجلان فأدحلني قال: الباب، لي ففتح 

قال:يديه، بض فجالمستا/ قال: فأرسلأني، ااأرسلأْا، : اممهرسول لهم فقال •هأ/ن 
فناك:قال: اشْاا، اللهم الخْااب، ابن يا ااأم،م لي: قال نم قميصي، يجامع فاحد 
ء1رقفى سمعت تكبيرة الملمون فكبر قال: افه، رسول وأيك اممه إلا إللمه ألا أسهد 
أولثلث،يه نعتق أسلم إذا الرجل وكان ذلك، نبل مستخفتن كانوا وقد قال: مكة. 

قال:منزله فى وهو الباب عليه فقرعت حالي إلئ فجثت قال: فيضربونه، الماس 
قدأر أغلت له: قال: إر، فخرج عمر، فقلت قال: هلدا؟ من فقال: 

ودخلتفعل، لا لي:/ فقال ، ذللئ، كان قد نعم، قلت: أوئعك؟ قال: أسلمت،؟ ١  ٨٨٧٩
فناديتهقريس كبراء من رجل إلئ فذهبن، قال: دوني، الياب ٢ ١ ل ، وأجاف، البيت، 
اوقحلت،؟ فقال: قال: أملمتؤ؟ قد أر عملتح أما له: فنك قال: إلي، فخرج 
قال:دوني. الباب وأجاف الين ولحل تفعل لا قال• ذللئ،، كان قد تعم، قلت،: 
لييقال ولا أصرب، لا وأنا يضربون ادملم^ن أرئ بشي؛ء هنذا ما نفي في فقدن؛ا 

عيه.ردم أي )١( 



فقالI نال نعم، قلتا؛ قال؛ إلخط؛ا؟ يعلم أن أتح-ا رجل لي فقال قال؛ شء. 
أيأسمرت وينه؛ ينلن، فيما له فقل فلأنا فأن الحجر فى الناص حلس إذا لى 
الحم،في الناس اجتمع وقد إليه فجن؛؛، قال؛ ار. كتم ها ^١٢ فائه المتا؟ أّ

إوفعد؛تا؟ لى؛ فقال قال؛ 1>اامتا؟ قد أر أثسمريت، وينه! يني فيما - له فقألت؛ 
قال؛صبا. قد الخطاب بن عمر إف صوته؛ باعالئ فنادئ قال؛ نعم، له؛ فقالتا 

١^٤ ١٨هنذا؟ ما خالي؛ فقال نال؛ وأصربهم يقربوني/ زالوا فما الناس أوائااثا فبادرتي 
أجرتقد إر بكمه؛ وأثار بصوته فنادئ الحجر علي( فقام صبا، قد عمر إل ؛ قالوا

منأحدأ أرئ أشاء لا وكنت، قال؛ عنى، فنكصوا قال؛ أحد، ه ميفلا أختي ابن 
ولايقربون الناص أرئ بثيء هندا ما فقلت؛ قال؛ رأيته. إلا يفرب المسالم,\زا 
فقلتامحار إض جت الحجر ش النامي، جض فلما ؛ قال، ، ء شم، يصيبهم، ولا أصرت 

قال؛لاتفعل، قال؛ عاايائارد، حوارلث، له؛ فقلت، أسمع، قال؛ مع؟ أتله؛ 
١ ٨٨« Itحتئ وأضرب أصرب زلت، فما قال؛ . شئت، كما قال؛ رد، عبك جوارلثؤ / ؛ قلت، 
■الإسلام وجل عر اض أطهر 

١٨٨١/٤_؛اب  ١٤٢
غؤمحيالخطاب بن عمر اسلأم وأس الإسلام ذكرإعزاز 

بنالله عبد حدثنا قال؛ ناجية، بن محمد بن اض عبد أبومحمد س ١  ٣٤٨
بناكفر حدثنا قال؛ الحجانى، أبويحين حدثنا نال؛ الكوفي، أبان بن عمر 

قال- -مقت ب ١^١١ بن عمر أسلم لما قال؛ عباس ابن عن عكرمة، عن عبدالرحمن، 
.منار( القوم انتصف 'رالأن المشركون؛ 
١٨٨٢،/ ر الوامطى، بقية بن وهبج حدثنا قال؛ أيما، محمد أبو وا'خبرنا - ١  ٣٤٦

»قدن«.)ا(في)ن(:

.جدا صعق إسئادْت  ٠١٣٤٨

.١١٧١:فيح تقدم متروك. الرحمن: ب ين المر ته; ف• 
• ٦٤٢نندم ورس!الإدجا•'• يخطئ، صددق،، امبمءء،ا'داتي؛ د٠ 

سكلاهط (: ٦٢المتدرك)آ/ ني والحاكم (، ٢٥٠ا/ )١ ١ ١  ٦٥٩امرح: ني اتجراني أ-؛مج،■ تخريجه: 
بي..الضر.طريق 

منانبوش (، ٥١)U/  ٣٦٨٤ح: انم—حاية فقاتل في صحتحه قي البخاري الإمام أخرجه تخريجه: 
=االسح: في شيبة أبي وابن l_(، اللب  ١٧٧إ،ّلأمعمرح:باب: الأمار، 



عن، حالي أيي ين إسماعيل عن - الوامطي الله عبد ابن •' بمي حالي" ا أحبريار١ نال• 
بنعمر أسلم مند أعزة زلنا ®ما ت عود مبن النه عبد قال I تال حازم، أبي بن تيس 

الخهلاب.غ.«.
؛قال الغوي، العزيز عد بن محمد بن اض عبد القامم أبو ؤ؛محغآثنا _ ١  ٠٣٥
أبىبن إسماعيل عن القطان، معيد بن يحين حدثنا نال عمر، بن اف عبيد حدثنا 

®ماI مسعود بن اض عبد نال I قال - حازم أبي ابن ِ بمي - نيس حدثنا قال؛ حالي، 
.؛ا - قتيجت - الختلماب بن عمر أملم مند أعزة زلما 

نال!عمر، بن اف عبيد حدثنا I قال الغوي، أبوالقاسم حسعاشنا _ ١  ١٣٥
-نيس حدثني I قال حالي، أبى بن إمماعيل عن القطان، سعيد بن يحين حدثنى 
عمرأسلم مند أعزة زكا ®ما I عود مبن اغ عيد قال I قال - حازم ، ر أبي ابن يعني؛ 

./ا؛نالخهلاب-ؤ؛ةن-اااعأ/ن 
 /tقال!/ الواسهلي، الحميد عبد بن محمد ين اض عبد أبوبكر حلاثتا س ١  ٢٣٥ ١  ٨٨٣

حدثناال! نهارون، بن يزيد حدثتا ال؛ قالكلوذائي، اض رزق بن محمد حدثتا 
إسلام®كان قال؛ عود مين اض عبد عن الرحمنن، عبد بن القاسم عن المسعودي، 

أنامتهلحنا ما واش رحمة، حلاقته وكانت نضرآ، هجرته وكانت، منا، نهئ. عمر. 
عمر،حس من بمرق الثبلمان أن لأصإ ؤإر عمر، أملم حنن ظاهرين نصلي 

هلافحي الصالحون ذكر فاذا يدله، ملكآ اء؛كء. - عمر عيني أن؛،ن لاصح ؤإني 
.يعمر® 

بنأحمد حدثتا I قال الأعرابي، محمد بن أحمد سعيد أيو حيفنا — ١  ٣٥٣

س)ن(.انطة )٢( •انانا•. اني)ن(: 

=T-TT \ ،)٣٦٨اسةح: ومد (، ٢٧او)آ/•ممران رآ>/آآ
رايمفىاسرك(، ١٨٢)؟/ ٨٨٢٢، ٨٨٢١(،وايانىح: ٢٨١/١ر

 /T(٨٤ ،) ُنجممهم (: ٢١٠رآ/ الدلأتل في وافيتي ٣(، • ٤ ا/ )٥  ٦٨٨٠ح: مس في حان وابن
به.. طرقءنإسماء؛لينشحانم. 

آنفا.الذكور الخدين، في تقدم وتميجه• ■ صحتح إمئادءت - ١  ٠٣٥
.،كررئالله. ١٣٥١

احتلطصدوق، رالعردي عود، مابن يدرلث، لم الرحمن عيد بن خالقاسم . صعيفا؛ إمحغادءت  ١١٣٥٢
.١ ٢ • ٧ نيرح: وتخريجه الإساد منيا علن الكلام تقدم موت،. تبل 

موضوع.-إماد،: ١٣٥٣



اثشيبمتعتاب 

بنإمححاق حاوثنا I نال الغالس، بن صفوان حدثتا ت نال الحالق، عبد عمروبن 
ا!٨٨،/ جبتر، بن/ سعيد عن الرماني، هاشم أبي عن حليفة، بن خلف حدثنا محال! بشير، 

وامرأة،رحلا وثلاثون تسعة اض. رسول هع عمر ®أسلم نال؛ ماس ابن عن 
التيأيها يا ؤ ■' فمال محو- - حبريل فنزل أربعين، فصاروا أسلم - محئفة عمر- إل ثم 

[را،. ٦٤]الأنفال: ال1وسب س ابنك وس الك حمتك 
قال:البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد القاسم أبو وحدمحا - . ١  ٣٥٤

١٨٨٥،/خراش، بن/ افه عبد حدثنا I الكوفي-قال أبان ابن عمر-يعتى بن اف عبد حدثنا 
الخطاببن عمر أسلم ®لما ت قال عباس ابن عن مجاهد، عن حرسب، بن العوام عن 

ماءالأهل استبشر لقد محمد؛ يا ت فقال الثي. علن ُ .؟؛ جبريذ" نزل "  "
ءمر-ةءفة-ؤبإسلام اليوم 

واحتارءالخض عن مروي وهر الومتون، بك وحاه بك حالعن: ال المرل؛ هنذا ظاهر )١( 
»وهدا-ئ0ثالبمب،ضالأس.فهوحطأابنالنم: JU]تمراكرطي)اِ/م1([. الخاص. 
والعبادة،والتتوئ كالتوكل ، وحده ف والكفاية الهب ُإرا ، الأية حل لايجوز محض، 

[،٦٢الأنفال:ت ^ و؛النؤمبأث بممر؛ أيدك الدي مر اللن حننك فان يخدعوك أن يريع.وا لأن ؤ الئ: نماش نال 
اناضتم . . وبماله بتمره التأيدله وجعل ، وحد. الحنباله فجعل والتأسي، الحب، ففرق؛؛ن 

وذكرالثششزادالعاد)ا/آ"ا-مامأ(، انئلر: \1و\ئ-ءنىذذك. -رحمهاشمالن_فيّانالآده 
وحده•.ه والكفاية الحب علزأن الأمظراء دلالة (، ٣٧٢/ Y) jاJافىاصواء 

ونالثجبة أبي وابن زرعة وابر مّئ الدراني.كدبم ني ا وهوالكاهاي-كبغر: بن إمحاق ت ب ٠ 
,١([  ٨٦/ ر١ ]اليزان الخديثه. يضع من عداد في هو الدارئطس: وتال متروك، الفلاص: 

. ٦٨٨: فيح تقدم • بالأم احبل صدوق، حلفل؛ بن خم، و٠ 
مانم،صلممحليمح،ءو•ب■ و٠ 
ونقلحافظا، ممة ركان الخهليب: نال اد>روفب«اوزار«. اسمي، كر أر الخازن ب س بن حمد ا٠ 

.([ ٤٣٣ أ/ ) JغاJاد ]تارخ ٠ الدارتطتي وتخطثأن له الناش جرح 
حدثنا!  ijLالكاهلي؛يشر بن إمحاق حديث من ٦( ٠ / ١ )٢  ١٢٤٧٠ت الكييرح ني الطراتي أحرجه ٥^٠•. 

الدرفي اليوحلي وعزاه • كداب وم الكاهلي ثر بن إسحاق ب ٠ ( ٢٨)U/ ايبمع نال؛ي • به • • حلف 
•وابن'ردينه النخ لأبي ا '١ ١ ر؛/ اكرر 

صعيف.■إم؛ادْت ١٣٠!
سارابن عليه رأهللق ضعيف، الكوفي أبوحعفر الثسساني، حوشب بن ■مراش* بن اك همجد ٠ يه ن٠ 

الكدب.]همبراءم([.
.٥٤تندمنيح;نهتشحّ صدوق، الكوني: الكبنءمم،ا،ان؛ ءلأ و٠ 

ح:المحابة فقاتل في احمد بن اش وعبد القل،ةح في ماجه ابن اخرجه 
وتحبوصححه  ٨٤تيرك)r/ الني والحاكم ١(،  ٥٢٥الكار)؛/ في عدى وابن ٢ْ(، ٨/١) ٣٣•

به.. خراش. بن اث همد عن س'لرق جبلهم •٣(: ٧/١ر٦٨٨٣ْح: صححه في حان وابن ، الدهمي( 



-باب١٤٣ ٤١٨٨٦^
جعلعزوجل اللم ان روي  ١٠٠

لسانهعش تغْلق السكينة وأة ولسانه، عمر قلب عش العق 
تمال العملاش، الري أبى بن محمد حدثنا I قال المدايى، حارسا — ١  ٣٥٥

عنمد، حبيب-ن عن مرم، أبي بن يكر أبو حدنا نال: بكر، بن بشر حدتا 
اخىاللن راجعل ت اض رسول مال • مال - اف رحمه - بلال عن الحارث، بن عضيف 

عااى؛او،صرولا;ا،أ.

^١^،،٠١الحمد عبد بن اللام عد حدتا نال: _وح-اوشامض،  ١٣٥٦
عنأبيعنأيه،/ صالح، أبي بن مهل عن محمل، بن العزيز عبد حدثنا نال:  ١٨٨٧؛'

وةله«.عم نان على الحي جض رجل عز الك ررإن مال: ه الض أل هريرة 

بنحالي حدئنا قال؛ بقية، بن وهب حدثنا قال: ؤحدمتاالفريايى، —  ١٣٥٧
أبيبن علي نال ت نال التجئ، عامر عن خالد، أبي بن ماءثل ل'عن همبداض، 

"•- هه - عمر لسان علن تنطق المكينة أل نبعد كنا ررما طالم_ا.ة؛؛ك-إ 
بناممه عبد بن أحمد حدثتا قال: الحلواني، يحين بن أحمد ؤاحبرتأ — ١  ٣٥٨

عنلأاط-ءنإسامل؛نأ؛يحانم، حدثناأبوشهاب-بميت نال؛ يرض، 
.١٢٠٤ح:ني وثخر؛ح«: تقدم معتق. إّاد،: . ١٣٥٥
.أّطدأ:بصعف.١٣٠٦

.٢ • ٩ : فىح تندم • احرم تغبرحغنل ■ صدرق ت صالح اض ين مهتل ؛ ب٠ 
ح:م تقدم نخطئ. محتاءءِْ محن يحدث ولكن صدوق، ت اليدادرئي عر *عمدت بن الميز مد يه؛ ر٠ 

صوروى تركوء، الأندى؛ نال حران• مجد إمحام ايرالخن، ا"ءراتيت اخمد تمد ين السلام تمد ت فه و٠ 
أرلم اٍا، يأ>اويث لااعلم ■ عدي ابن ونال • همه لاأجدث ٠ يتول ولكن فه، الر.أى صمآ كان أن* عروبة أبي 

اأزان)أ/أاا■([.(، ١٩٦٧لالكا.ل)ْ/فيحارث.ت5رانأذكر،. 
تخريجفي تقدمت كيره شرامد ول بعضيا. صيآتي هريرة أبي عن صحيحة أحرئ *لرق س روي رالخديث 

.١ ٢ ■ ٤ : فيح تندم لخربمبم*؛ 
. ١٢،.هدمرسما،فيح:سح. 

حن.إٌغاد،ث  ٠١٣٥٨
ثقة.وص الواصعلي. اف بد بن حالي تابعه وقد . ٥٦٤ت فيح تقدم ■ يهم صدوق، اخناءد؛ يهاب اُ ه؛ ن٠ 

التقدم.الحديث غي 
،*اآا.أخربمبمثتقدمنيح;



.ا؛ -نء؛محن- عمر لسان علئ تنطق السكينة أل نبعد كنا ررما اذشمىأ0ًءب\.ط!!.ق\ل[ 
تقال الروزى، غيلان بن محمود حدثنا I قال اشريايى، وح_دذخا ء ١  ٣٥١

١٨٨٨،/اض/ رصي - 'ُلي عن زر، عن عاصم، عن معمر، أنبأنا قال! الرزاق، عبد حدثنا 
■ ٠٠- صك - عمر لمان علن تنطن، المحينة أ0 نبعد كنا ررما قال؛ عنه. 

-نققن عمر- فضائل من الباب هندا في حل يل -؛ الله رحنه - الحسن بن محمد قال 
هومومحعه.هندا فال مارئة، حديثا 

حدئناI قال ابورى، النينياد بن محمد بن اش عبد بكر أبو اخبؤنا — ١  ٠٣٦
ن/ YATأيوب/ بن يحين أحبرني قال؛ وهب، بن اش عبد أنبأنا قال؛ الاعلئ، عبد بن يونس 

لصر؛نالحلاب-هئ-مثاحيشانافر، عن عجلان، بن محمد عن 
الماسيخطب ب ١^١١ بن عمر فبينما قال؛ ارية، سيدعئ رحلا عليهم عليه وأمر 

١٨٨٩٨ثم ■ uyyالحل ارى يا ابل، ماري/ يا ت المسر علن وهو يمنح فجعل يومأ، 
فإذافهزمونا، عدونا لقينا المؤمنين؛ أمير يا فقال؛ عمر، أله فالخيش، رسول قدم 

اممهفهزمهم بالخل ظهورنا فأسندنا الجل، ساري يا الجل، ساري يا يصيح؛ بصاتح 
تصيح؛دللث،.كنت، ، |j،iلعمر! فقيل • وجل عز 

.ذلك،ممثل معاوية بن إياس وحدثني عجلان؛ ابن قال - ١  ١۴٦

.ه'أا'ْ'اا-بمهء;ص.صمرسبمفىح:
حن..إسادء: ١٣٦.

رهنيا. ٢١٢ت ح قي تميم ٠ هريرة أبي أحاديث عليه احتلعلت أنه إلا صدرق، عجلان• ين محمد ت يه ف٠ 
•منها لس 

]تقريباJاJعة. من اخطآ، ريا صدوق، المري، الماس ايو وعوالغاغتي، ايوبه؛ ين بمص ■' ب و٠ 
ثقات.رجاله ويقيه ([. ١٨٦/١١تهذب)، ٠( )٨٨ 

٥٢٦في وأبونمم )ا/ا'آآ(،  ٣٥٥نقاتل أحمدني ين اف مد أخرجه : ٠٠٠٦^,؛
(،١١■٣٠/٧'٢رo٣٧(،والأتSانىفىشرحاكح:١٥٨ص٧ه١-

لآدلات،رمبارصصفىالأدداين
.( ٦٧)؟/والجمع ، ٣٥٧٨٨م1لعمالأح: انظرت به. . ب. و ابن عن طرفا س دسن، تارخ ي ا؛ر ء

إسادج؛دحناااهدا الحافئلاينكير: ونال (، ٩٨فيالإصاة)،/تمما أسائم حجر ابن وحسالحافظ 
>قوللحديث، . ٢( • ١  ZDالصائح مشكاة حاشية ني ُحنهالأبني . (:ا ١١٣ والياية)U/ ]؛^١,.؛؛ 

نآْرآ/'؛آم؛ئ،7محدالألكاشفيشرحاصول
)بم/>آا(.وذكرىابنكيرشسكراماتالآوJا، ٦٧(،ح:١٣٣)٧/•٢٥٣٨افةح:ائادأهل 

يشديعضهايعضاء.طرق انهندم ت قال تم ١( ٣ ٢ والنهاية)U/ البداية 
,كسايقه حن، إسادْت - ١  ١٣٦

• ٠٤٧٨ ماح تٌادم * ثقة ظدأ؛ةث ين لأاس د٠ 



حدثناقال؛ يحنن، بن محمد وحدتنا قال! النسابورى، بكر أبو قال ء ١  ٣٦٢
•مثله باستادْ وهب بن اممه عبد حدثنا ت قال الهلباع، بن عيسئ ين محمد 

حدثتا/ قال؛ الأعرابي، زياد بن محمد بن أحمد أبوسعيد وحاJدنا — ١  ٣٦٣؛َ 
بناض عبد حدثتا ت قال المري، صالح بن أحمد حدثنا نال; الهيثم، بن الكركر عبد 

عمرأل عمر ابن عن نافع، عن عجلان، بن محمد عن أيوب، بن يحنن عن وهب، 
بنعمر فبينما قال! • ارية ّيدعن رجلا عليهم وأثر جيشا وجه ~ ء؛فق - الخهلاب ابن 

ثمالحيل-ثلاثا-تال! ساري يا الخبل محماري يا ينادى! جعل الخطاب-هة-خدا 
نحنفبينما هزمنا، ند أميرالمومنين، يا ا؛ فنال! عمر، اله نالخيش، رسول قدم 

الحبل،ساري يا الحبل، محاري يا الخبل، محساري يا I ينادي صوتا محمعنا إذ كذلك 
كنتاإدلثا • لعمر مميل قال . وحل؛؛ عز اض فهزمهم بالحبل ظهورنا فأسندنا قال! 

بدلك.تصيح 

كما، - جنكن - عمر لسان علن نطق ملكا أل علن يدل، هندا الحسٍنت بن محمد قال 
إحوانأأجمعين، - ظي - عمرلأ١٢لسان علن تنطق المكينة اراف ! - ء؛ك - عالي ال ق

متقابلين.محرر علن 

ء«ء0

هناك.وتخريجه ، ١٣٥٧ت رقم تحت، ندآ حمتقدم ( ١ أ 

ايته.تحن، -إٌئادهت ١٣٦٢
•٤٢٨■رح تقدب ■ جلل حانظ' ثقة' • الذعلم، م يمي؛ م، سد و٠ 
.١ ١ ٨ نبرح; نندم نب. ثته، اساع؛ مى ين محي ر٠ 

.١٣٦■تمبمبم:صمفيح: 
.إّتات،:حز7ى-شوم. ١٣٦٣
كانتقةالخف: غال، الماتول. دير أهل محن التطان، ائويعن عمران، ين ايننياد الهجم: ين الم؟( عد ر٠ 

.([ ٧٨ا/ بغداد)١ ]تاريخ . ،;( ٢٧٨ط)اث، ثبا. 
. ١٣٦•دم؛عا':مدمفىح: 



١٨٩١٨.باب ١٤٤
؛الض. ذكرقول 

محؤفهالخطاب بن فعمر أئتي في يكن فان محدثون الأمم في يكون كان قم 
عندومعاه قبله، الذي اب للبموافق هندا الله رحمه - المن بن نخمد قال 
الملكيلقيه لسانه، به وينهلق الحق، قلبه في يلقي وجل عز افه أف - اعلم وافه - العلماء 

الختلماب.بن عمر به الكرم اض حمى خصوصا وجل، عز الله من وقلبه لس—انه علن 
هتي٥. عمرآآلسان علئ تنهلق الكينة أف نبعد كنا ما  ١١ت قءٌ. علي. قال كما - ثمحهكئ 

يعفا.يعضها يمدق الأحاديث 

١٨٩٢،/الاوث؛ن حدثنا/ قال: قجةينمد، حدثنا قال: _ضشايُي،  ١٣٦٤
عانثةعن سالمة، أبي عن إيراهيم، ين معد عن عجلان، ين محمد عن سعد، 

أهنيفي يكن فإن نحدثون، الأم في كون كان  ٠١٥١١افه.: رسول قال : قالت،؛لقيأ[ ث] 
.الختياب((بن فعمر أحد 

ينال؛ة عبد ين أحمد حدثنا قال: الحلواني، يحيئ ين أحمد وح؛،ءثنا —  ١٣٦٥
ينمعد عن عجلان، ين محمد عن علي. ابن يعي: - منيل حدثنا نال: يونس، 

فييكون  ٠١٥١١ه: اممه رسول قال ت محالت، ثئ؟؛[ ] عائنة عن ملمة، أيي عن إبراهيم، 
قهك.الخهلاب،،ا بن هننر أحد *تهم يكن فإذ نخدثون، أم 

ءء ٠ 

حن.بمدْ:  ١٣٦٤ ١ ١٠ حسن.• ١٠٠٠٠٠٠١٠ 

ليسوهتذا . ٢١٢ت ح في تقدم . هريرة أيي أحاديث عليه اختلط أته إلا صدوق، عجلازت بن محمد ت يه خ٠ 
.سنأتي كما الصحيحقن قي مخرج صحتح والحديث • ثقات جاله و وبقية • منها 

(wوهمطىفى١٨٦٤/٤)٢٣٩٨^بءهح:
٢٥٣والخميديفىمد٥ح: (، ١٨)الصحاة نمائل في اتي والن(•* ٦٦٦ّ~أّح• 

جميعهم(؛ ٣١١/م١٥)٦٨٩٤ح! صبممحيحه في حيان وابن (، ٨٦م/ ) المتد.رك في والخاكم )ا/مآا(، 
تح والبخاري )آ/همم(، أحمد عند هريرة أتي حديث من ثاهل- وله ٠ به . عجلان. ابن عن طرق من 

فينعيم وأبو والنوي)محم(، (، ١٩اساتل)في واياتي همأآ)'ا/أه(، (،ح: ٥٩١/٦ر٣٤٦٩
•أصآ'اآ(  ١٩٢الصحايةح؛ معرفة 

كافه.حن، -إرسادْت ١٣٦٥
الذكورالخديث في سمد بن الليث تابعه وند . ١٢٢٢• ح في تقدم • صعتف ^٠• بن متدل ت أيضا نته و٠ 

انفا.

٠السابق الحديث في تقدم تخريجه: 



j/rAi*

^^مميبمة

١٨مب٣/٤

.؛اب ١٤٥
عدوورصاه عر، عمر غضبا ن روي ما 

/إ قال صاعد، بن محمد بن يحيئ صاعد ابن/ أومحمد ح—دمنا — ^ ٣٠٦٦ارع 
حدثنافال; رمتم، ين إبرامم حدثنا ت نال المروري، الحمن بن المحسين حدثنا 

بنأنس عن جبئر بن سمد عن المرة، أبى بن جعفر عن اشي، اش •مد بن يعقوب 
غضهأ0 وأحبره لام، العمر ارأقرئ ت فقال الني. أتن محوا- - جبريل أف يالك 

٠® iJjLPورصاه عر، 
حدتاقال: العزيز، عبد بن محمد ين اض عبد القاسم أبو ؤحارعا -  ١٣٦٧/  ١٨٩،،/ 

الغمي،جعفر عن - الئم، ءنيعفوب-يعنيت جرير، حدثنا قال؛ علي، ابن نمر 
١^٢،عمر علن ررانرأ نال-صرل.ه.همإه: ت قال جير بن معيد عن 

.،٠١أحكم عزورصاه غضبه ا0 وأحبرْ 
٠٠۶٠

السابقة.للرواية الواثق وهو • ررعدلء ت فوتها • )ن( الأصل، في ا ١ ر

صعق.ثيه إمحااد٠ت - ١  ٦٣٦
• ١٢٦٩يهم• صدرق، جسربنابيامحةت مه: -١ 
ريالبأس، به لتس • وغترْ -ابى النتال • يهم صدرق، الأشعري؛ ^؛ ٥١الله مد ين بميرب • وفيه " ٢ 

(،٤٥٢]الزان)؛/ه(.  ١٧٤صة)مات صدوق، ت الكاشف ني الذهي ونال بالقرى. ليس الدارتطضت 
([.اكقر.ب)ص٨٠٦امماثف)م/ههآ(، 

يداك،ليس ، الإرجاء يرئ كان ت حام أبو ونال الحديث، منكر ت عدي ابن نال دسم• بن إيرامم • رب " ٣ 
،٣( ٠ / )١ ]الزان . ( jbT ١١^٢١٠)منة مات ثقة. ت معتز ابن عن الدارٌي عثمان وررئ الصدق، محله 

التالي.الحديث نى حرير تابعه وتد • ([ ٥ ٦ / )١ اللسان 
■١ ٢ ٩ ■ محاح تقذم ■ صددق الردذي• اخسن ين ايمحا د٠ 

٣٢٧٤٩ح: العمال كنز صاحب رعزاْ ٢(، ٢ ١ / )١ ٢ ■ ٠ ح; المحاة •عرنة ني ابونمم رواْ ُغربمبمه؛ 
ئم.ىاءزاْفيح:ي؛يآم)اا/آيه(إشصبي.

(.١١)>_A الخلفاء تايبخ ني الرطي نال • نحوء ماس ابن عن والكير الأولي ني البراني راحرج 
ماكرح;وابن ثامن لاين الهندى وحمرا• مرّلأ، جير بن سعتد عن التالي الحديث ني المش ودرا• 

الذكورآنفا.الخديث في تقدم رت«مبمبم: أيضا. مّل وعر • ابته كصعق، نته إمغادء؛ - ١  ٧٣٦



١٨١٠،/_اب  ١٤٦
بدنزل ْما عزوجل لربه ضلفه بنارخط1ب عهر موافقق ذكر 

محمودحدثنا ت نال الطيالى، العباس بن افه عبد أبومحمد حذاشا ٠ ١  ٣٦٨
قال.'مالكر بن أنس عن الطويل، حميد أنبأنا تال هثيم، حدثنا قال حداش، ابن 
اف؛رمول يا ناك I ثلاث ني وحل عز ريي ءوافقت ت - هئ - الخطاب بن عمر نال 

بممر إبراهيم قام من وائجذوا ؤ فنزلت! I تال مجمش. إبراهيم شام من اتخذت لو 
١٨٩٦،/والفاجر، البن عاليهم يدخل نساءك / إل اض؛ رمول يا I وقك ت قال ، [ آ١ ْ لغرة؛ ات 

افرسول علئ واجتمع قال• • الحجاب آية ننرك ت قال يحتجون، أن فلوأمرتهن 
الأية،نكزه حنرا أزراجا يدلن أن طثمكن إن رثه همس ؤ ت لهن نقاك الغيرة، في نساؤه 

الآيتلالخريم:ْ[.فنزلت 

سويدبن اف عبد بن أحمد حدثنا I قال صاعد، ابن محمد أبو حذكتا — ١  ٣٦١
صحح.-إساد•; ١٣٦٨
سأتي.ى الخاوي ني سيرج حادث،يندا ان إلا . ٣٠٤ممل-'مفيح؛ *دلى• مة، جمءداسلت : ب٠ 
لكني، ١١٠ح؛ ني نندم • والإدال'■م، اكدليم، هم. ثت' ثتة' وم ؛ (~و ابن وم ّديم■ • ب د٠ 

محنا.بالأنباء صرح 
وقّترعكانىلم.ب،رصأأْ([. العاشرة. س مدرق، رمحواسالناتي؛ ءحمدينءعاش; ب: ر٠ 

الآحزِام،مورة شبر ريي (،  ١٨)A/ ٤  ٤٨٣: اJقرةح فرّور؛ م ادغاءّي اخرجه متجه: 
الصلاةرني •خصرا، ( ٠٢٨)a/ ٤٩١٦اكممح؛ سورة تم—ر و؛ي (، ٣٨١)a/^■٩^١٤ رمخ-مرا(ح؛ 

، ٤٣٤المعايثح; نماثل رثي (، ٣٧، ٣٦، ٢ ٤ ،  ٢٣اقدرا/م واحمد ٦(، • ١ >ا/ ٤ • ٢ ح: 
٤٣٧، ٤٣٠ /\(T\U.T\o ,) :والوارسفىت(، ٣٢٢/١)٢٩٦•، ٢٩٠٩راامُاويتياكمح

٦٨٩٦ازح: حبوابن (، ٩٥.٩٣/١٤>٣٨٨٧واونوك،فيدرحاتح: (، ٣٧٠)ا/ ١٨٠٦ح: 
لدن خم.سئي من النار الحديث المشار وروا• ؛٠• • حمد• عن طرق س جميميم )ْا/هاآ(؛ 

٣٠٧٤١'؛ذالال٠ندىتيالكرح; اكر. صوابن *وب حاكروابن ايي اتجراروابن درا• - به • ءناس• 
(.١٨٦)٤/ف٢٣٩٩^بمvاينصر.دوا.يتيصبء٠ح:

حن.-إدادأ: ١٣٦٩
الخل.يثيي الخلويل حبل تابعه رند '  ٩٨• رح تقدم • صعق • جيمان د*وابن ءشم،j،؛"• • ب ٠ 

منأنؤون_اركاس الرابعانو٠ي: اه.موجل.ائا تياصثالرا»تادتااموازقىرنياالدكُرآ؛غا. 
حمرزيادةصمفلمِيزيادة نكرن ركلامعاروئءناس، اسص؛ضثماهمدبمءتيدونصد، 

همنرة.الحائية س ، صيرق، يومي؛ البكر ابر مجوف، بن ّوثد بن علي *وابن، ألك؛ م،'ب• •داني 
٠وتخريجه آنغا الذكور ادل.يث، ر نندم كما صحتح الثلاث ر ر'الخد.بنا 

ّّابق الرالحديث، نندم 



ينحماد حدثنا قال! الطيابٍإ، أبوداود حدثنا ت نال يومي، الابنِمجوف 
؛نالسِرينامحلاب-ء،ك-كنالت

اغفانزل القام، إلئ صلينا لو اش؛ رمول يا قك; أربع. في وحل عز ربي وافقني 
لواض؛ رسول يا وقك: [، ١٢٠القرة: ] ه مملى إنراهتم مقام ص وائخدوا ؤ وحل: عز 

وحل:عز اض فانزل والفاجر، البن عليهى خل يا فإثه حجابا نسائك علن اتخذت 
المبيلأزواج وفك . [  ٠٣: الأحزاب ل ه حجاب وداء س فاسآلونن متاعا سائموهن إذا وؤ 

إلدبه همي ؤ ■ وجل عز اف فانزل منكن، حيرأ/ وحل عز اض أولبدث كتهتن، .؛  ١٨٩٧؛/
خلساوشً ؤ وحل: عز اض وأنزل ْ[• تتافمتم الأية ه نكن ح؛را أزواجا يدك أن طلهم 

أحناض فتبارك أنا: فهالت، الأية، بلغ حتن [ ١٢الومغون؛ل ه ط؛ن من ملالة من الإنسان 
[.١٤الرمحون:ل ه الحالمو أحن الله كارك ؤ فنزلت: يعنى - الخاشن 

حدثتاقال: المس، مكرم بن عقبة جدتنا فال: صاعد، وحا،شاابن —  ١٣٧٠
بنعمر قال نال: عمر ابن عن نافع، عن ءنجويريةبنس، عام، ثن سمد 

بدر،أمالئ وفي الحجاب، في ثلاث؛ في وجل عز ربي وافقن، الخطان-قإك-: 
إ؛رامم-محأ(-.مقام وفي 

_ئب ١٤٧ ١٨٩٨،/

بمملاسم،ه؛
الخطابؤبن عمر لكان ض بمدي الوكان 

حدثناقال: يمير، بن افه عبد بن محمد حدثنا قال: الغزيايي، ء ١  ٣٧١
بنمشرح عن عمرو، بن بكر عن حدثناحثوْبندح، ذال،ت يزيد، بن عبداض 
نمبمدي كان )رلو اف.ت رسول قال I يقول عامر بن عقبة ممعن، فال: هاعان، 

./لكانعمرتنا-إنطاباا/ن ٢٨٤

.إّطد،:مس.١٣٧.

ه.• 0 رح: م تقد اسأ. به بس •_، : أجمد الإمام ونال صدرق. اسماء: ين •مّض!ة : ب٠ 
.١٢٠ح:ني تقدم ■ صالح ثقة، الضمي: م ءام: ين مد ٠ٌ 
([.٣٩]تقريب)ص0 ١ عشرة الحائية من ثقه، ا البصري اللك، عبد أم المني: مكرم بن ب ع٠ 

•ٌمدجه؛'ث'متيحتم}؟ا
١٠ ٢ • ٢ فىح: تقدمامملأمعلهوتغريم، صعتف. -]ساده:  ١٣٧١

لمحمد- ١ ْ ٩ ح؛ ني تقدم يهم، صدرق رمو - الماح ين الخن •تابعة رنه • كابنه ، صمم، إمنادء: - ١ ٣ ٧ ٢ 
ير^٠ ٠٥١ب ابن 



نالحسن ث قال: ثرانماسصداضيناسممى، 
شريح،بن حيرة حدثنا قال: القرئ، الرحمثن عبد أبو حدثنا قال: البزار، الصباح 

اللهرسول قال ت قال عامر بن عقبة عن هاعان، بن مشرح عن عمرو، بن بكر عن 
الخطابء.عمربن لم!كأن بمدي »لوكان .: 

١٨٩٩،/فياض بن/ يحين بن محمد حدثنا قال: داود، أبي ين أبوبكر حذاثتا _ ١  ٣٧٣
بنيكر عن حيوة، حدثتا نال: القرئ، الرحمن أبوعبد حدثتا نال؛ الزمانى، 

كان®لو الله.؛ رسول قال قال: عامر بن عقبة عن هاعان، ين مشرح عن عمرو 
الخطابء.بن عم لكان ض بمدي 

٠١٠،/•\1\مبي 
الخطابعمربن أعطي الذي والدين بالعلم إختادالسمي. 

ينالليث حدثنا قال: سعيد، ين قتيثة حدثتا قال: الفريايى، حذقنا — ١  ٤٣٧
يرين اض عبد عن صر، ين اض عبد ين حمزة عن الزهري، عن ممل، عن سعد، 
يممنه، لشربت لبن س بقدح أتيت نائم أنا محا  ٠١١ يقول الله.ؤ رمول ممعن قال: 

)االخالم«.قال: اش؟ رسول يا أولته فما : نالواالخلناب®. بن عمر كلي أعملتن 
٩• ١ !/ قال: / ممض، ين محمد حدثتا قال: داود، أيي ين أيويكر حدقتا — ١  ٣٧٥

٠فياض بن يحين بن محي متابعة! وفيه . ١٢٠٣ت ح قي وتخريجه عف الكلام وتقدم • صعيف امتادءت - ١ ٣ ١ /٣ 
مآم-للحنيناسحدسدينمداشينرتندم د*وثقآ، 

إبما-سم،:ءعح.
لهمب)ص.ما([,صسض:ممة،.نس.

. ٤٣٧تقدم ثت. _، مابنخالد: ل: ه٠ 
٧٠٢٧ي'«يرآا/آا،(،ح: وفىاكبٍرح: آي)ا/ا"اآ(، دمبم:امح،الخارىفيانمالمح: 

اآآآ)أ/آْحادومثىفى^طمفيشاماسا؛ةح: 
واىتيفيساتلاكحاة)أآ(،سما"آ)ْ/بماا•(، وني ؛عآآ)أ/بمآْ(، اروياح: 

٥٧٠ْاْ)ا/أْى،ح: *ما،يأا،اآم،ونىمماثلاسايةح;س)آ/بىا،
(،٥٨٢)آ/ ١٢٥٦، ١٢٠٥ءامفيانةح: 

به.. الزمري. ص س'رق جبهم 'م(ت آرهل/' ٨٧٨ح؛صححه في ماز وابن 
حن.-إمحادء: ١٣٧٠
ثقاُث،.رجاله وبقية ■  ٧٩نيح؛ تقدم ■ أوهام له إ صدوق ممفى• ين مجمد * ه ف٠ 
. ٠٣٣ فىح؛ تقدم • بت، ثقة، الوليد؛ محيبن هو اُزييي• د٠ 
. ٩٧٥: زيح تقدم فاصل. تقة، عد: ابن-هر : ٣٠١٨بن بموب د٠ 
. ٧٣: ٠يح تقدم حجة. ثقة، مهد؛ بن لضاثام امٌ د٠ 

. ١٣٧٤تقدم»يح: لخريجه: 



ث!؛ييتثي

بنافه عبد بن حمزة عن الرمى، عن الر؛ياّثى، حدثنا ٠ نال الوليد، بن بقيه حدننا 
حىمحه قشرت لن س بمدح أين نائم أنا ءينا تال: الض. عن عمر ابن عن عمر، 

ياذس أوك تما : نالوا، عمر* غملي أعطن، ثم أفلفاري، ني يجري الري لأرى إم 
»اسم«.قال: اض؟ رسول 

قال؛الوامحسطي، الحميد عبد بن محمد بن اش عبد بكر أبو ؤحذمنا - ١  ٣٧٦
حدثناI نال إيرامم، بن يعقوب حدتنا I محال اJكالوذاني، اض رزق بن محمد جدنتا 
بنسهل بن أبوأمامة حدش ت قال شهاب، ابن عن كيسان، بن صالح عن أبي، 

 /t رأيتنائم أنا / ه؛ اض رمحول نال ت يقول الخيري سعيد أبا محمع أثه حنيف، ١ ٩ ٠ ٢
عليوم ذلك، دون محلغ ما رمحها الثدي، هلغ *ا نمها لما، لعلتهم علمر بمرضون الناس 
»الدين«.تال: ذس؟ أرك فما اض، رسول يا له: فقالوا ، يجره* نمص وعله عمر 

سالغبي ذكرسارة 
اتجتةفى 1ه وجل عز أعدالله بما قلقي الخ9لاب بن لعصر 

Yمعمدأبوكريب، حدثنا ت قال اكرز، زكريا بن قاصم ءحذقناأبوبكر ١  ٣٧
صحح. ١٣٧٦
عنيهع ولم روية، له ا الصحابة قي معدود بكتيته. ٌعروف • امحعد اسمه حتيف، بن سهل بن هة؛  ١٠١يوأ٠ 

.١([ ' رص؛ الني. 
]تقربالرابعة. من i فنيه ثت، ثمة، - الحارث أبر آوI معمد. أبو المارتي، ان؛ كيين الح ص٠ 

_«(TUr.])
ح:مآ)ا/ما(،وفيانمرح:م-.يرأا/أا؛(،وسالمفيىمبمُه: 

فضائلفي راكائي (، ٠٣٩)،/  ٢٢٨٦الرؤياح: في واكرمذى <،  ١٨٠٩)؛/  ٢٣٩• اكءا؛ةح: فقاتل 
فيعاصم وابنأبي يْاآ)أ/آ0(، واللار.يفيسهح: واحدفيافد)مأح(، الصحابة)•؟(، 

(،٢٤•رالغوىح: ُأ؛ويءالن).هآا(، (، ٠٨٣)؟/ ١٢٠٩، ١٢٥٨، ١٢٥٧ساح: ال
به.. كان. بن صالح عن ءلرق من جمعهم : ٣(  ١٣ا/ )٥  ٦٨٩• حاذح: وابن 

. ٩٣٧نيآح وتخربمحه عليه الكلام نندم • صحح إمتادءت - ١  ٣٧٧
منالثالتة الربة ش الخاظ وس ينعن. رند ، ٣٥٤• تندم؛يح • مدلي يعوتقة اسل؛ َد •' يه ف٠ 

تاسث،فهوبوامعلة أنس عن ه مجادلذكرواأدرءا،ة إلاأنهم تدليهم نول، العلماءفي احتلم، وهرممن الدل؛ن 
ممتاز.وما ت قتادة أو 

ومحوممة- جعغر ين إماعتل وندتابعه • ٠ * ح م، تقدم • حنفله ئاكبرساء إلاأمه صة، عءاس؛ ين يم ام. و٠ 
حيانبن الأحمر-وهويمان أبوحالي تابعه ا كالتالي. الحديث، في -كما ٧٨٨فيحت صدم ١ بت، 

-يونس ٠ الأعالن عبد ابن أيما وتابعه .  ١٣٧٩ما-وذلالئ\فيح'. ت ح في شيم يخلئ. ٠ صدوق، ت الازدتما 
.١٣٨•؟؛م-وذلكفيح: و،روصة.صدمفيح: 



بنأنى عن الطويل، حميد حدثنا ت قال عياش، بن أبويكر حدثنا ت تمال ، العلاء ابن 
فمالوا؛هذا؟ لن فقلت: نمر، فيها لي فرفع الجة ررأدخلت افه. رسول قال قال; مالالث، 
اللهرسول قال الخطاباا، بن عمر قالوا: هو؟ س هوفقالت: أنا أتي فظنت قريش، س لرجل 
افه!رسول يا أغار أعليك قال: . حمص<اأبا يا مرنك إلا أدخله أن سي نما  ١١.: 
قال:بك عرالأ وجل همز افه نن وهل وهداني، بك إب نمالئ اض رفعني وهل 

١١،/٤• بل/ لا. ت نال المفلت؟ أوفي النوم قي راتاوت؛لخميد؛ ت عياش بن أبوبكر قال 
فىاوقظث((لا/

شجاع،بن الوليد أبوهمام حدثنا ت قال المهرز، قاسم أيضا ؤحذثنا — ١  ٣١٢٨
•جعفر بن إصماعيل حدثنا قال؛ 

ْهآ/نالأحمر. خالد أبو حدثنا ت قال الأشج، أبومعيد/ وحدثنا ت المهرز قال — ١٣١٢١
٩١ • ٠ ،/ عن كلهم/ معهم حدثنا قال؛ الاعلئ، عبد ابن وحدثتا المْلرز ال ف— ١  ٠٣٨

ذهب...«س بقمر فإذا ابة رادخلت الله.: رسول نال قال: أنس عن حميد، 
اممه؟!«.رسول يا أعار أوعنك قوله: إلن مثله فذكروا 

• ٩٣٧رح؛ ئنذلك اس انثلر ر١، 

صحح..بمه»: ١٣٧٨
أنفا.الحديث عب؛ي الكلام نندم ءس• رك ءنآس ٠^ ؛ ب٠ 
.٩٤٧ثقة•'ث-مفىح; الويد د٠ 
.٧٨٨ّ ثت ثقة، ؟طو■' ين اءءل إّد٠ 

ماJماما.ّميجه: 
.سم،;ٍس. ١٣٧٩

• ١٣٧٧إ ماح علته الكلام ٌس•'ثلم ُ-أد __؛، جمتد : ب٠ 
يونستامع رثي ■ ١ ٣ ■ رح تقدم • يخش صدوق' الآذدكا؛ حان بن ان طن.• ٢٢٠'ك  ١٢أم. • ب د٠ 

وصما.. . الخديثجعفر؛ي بن ولطءتل التالي، الآءلنفيالخدث ا؛نب-
• ١٣مم،ةت *وب-اشبنسد: امّمدٍالأهج: ر٠ 

.٩٣٧نندمفىح: 
«حمدإساد،;محح.

•١  ٢٧٧ا ماح ءباّ الكلام ءتى"م ص■ لقد اُءل سءد ا ب ٠ 
.لآ;يخانمالآَفىسثسمحم٣٤٢تتا-ًمشح: ّ ثقة ب: د٠ 

. ١٣٧٧، ٩٣٧ماش^٠^؛: بن بم 
١ ٩٣٧م»يح: ■ثل نضجه: 



تقال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اش عبد م القامأبو ح^لننا س ١  ١٣٨ 
خالدبن عمل عن ، ممد بن الليث حدثنا I قال الححدرى، طلحة بن كامل حدئنا 

هالله رسول عند نحن بينا ت نال هريرة أبا أف الميب ابن عن مهاب، ابن عن 
قمر،جانب إلى - حناء بمني - فرهاء بامرأة أنا فإذا الخنة، في رأهتي نالم أنا ررمحنا ت ال فق

فبكئت هريرة أبو قال ، مدبرأ® غيرته،ولٍت فدكرت نمر، قالوا؛ المحمر؟ هدا لن فقلت؛ 
َِمء 

. ٠٠أغار؟!أءااياك، وأس أم، ى وقال؛ - ههقن - عم 

قال!ممفئ، بن محمد حدثتا نال داود، أبى بن وحل،ساأبوبكر — ١  ٢٣٨
،المبسم، بن معيد عن الزهري، عن الربيدي، حدثنا ت قال الوليد، بن بقية حدنتا 

ابة،في رأبمي نالم أنا )ريبا فقال: الني. عند حلوس نحن بينا قال؛ هميرْ أبي عن 
فذكرتنمر، قالوا؛ هدا؟ لن فقالت؛ قمر، جاب إلى حسناء. بمي شوهاء. امرأة أنا فإذا 

.ءنرنمءردت،مدضأ(ا
قال!الواسهلى، الحميد عبد بن محمد بن اممه عبد أبوبكر حا،ددا — ١  ٣٨٣/  ١٩٠٦®/

حدثنات قال حنبل، بن أحمد حدثنا قال؛ الكلوذاني، الل4 رزق بن محمد حدثنا 
مصعب،عن ميمرة، بن الملك، عبد عن كدام، بن صعر حيني قال؛ ثر، بن محمد 

إلءمر؛نامحلابمح-ضأهلقال؛ جل بن معاذ عن وماص،، ا؛>اّعدينأبي 
نائمأنا رريبا ; قال وأنه حقا، نومه وفي يقفلته في رأئ ما كان اممه. رمول لأل الحنة؛ 
.الخطاب،(( بن نمر فقيل؛ الدار؟ هده لن قمحك؛ دارأ، فيها فرأيت الخنة دخلت رأيمي 

حدثتاقال؛ افه، رزق بن محمد حدثنا I قال الحميد، عبد ابن ؤحدشا — ١  ٣٨٤

. ٩٩٣ : فيح رتخريجه •،a■ الكلام تقدم صحح. - ١  ٣٨١
صحح..إّفاد،;  ١٣٨٢
ثقات.رجاله وبقية توع. وتد ■  ٧٩• في،ح تقدم • أوهام له إ صدُفا ٌممط- بن م*صد يه؛ ف٠ 

■٩٣٩ٌمبمبم؛تئدمتيح؛ 
١٣٨٣  :،_J..منح
جهل.أبي ين ءكرُة عن ارّل الثالثة، س ثقة، الدنم،: زيارة ابر الزهري وذام، أبم، بن، معد بت، معب ه• 

]همِب)ممه([.
.٤٥٣زح:تقدم • ثقة برة•' بن اللك مد و٠ 
■١  ٩٨* تقدم؛/،C ■ فاصل ثت، ثقة، كدام؛ صرين و٠ 
*١١٠فياح'تقدم ■ حافظ ثقة، هوالعيي؛ بغر؛ بن محمد و٠ 

فىوأخرجه به. . مسرة. بن اللك ب عن الأعمش طريق من ( ٢٣٣أحمد)ه/ أحرجه -ريجهث ىء
وتخريجها.التقدمة الاحاليث وانظر به. . معر. حدثتا تال: يكر ين محمد محلريق من ٢( ٤ ٥ / )٥ 
تتصأحلإع. إستاده؛ " ١٣٨٤



١١ « ٧ t/ بريدة بن/ اش عبد حدثني •' نال واقي، بن الحسن حدثنى ت نال الصاب، بن زيد 
تأد"ءل'رإني • فنال يوما ه اف رمحرل أصح •' يقول أبي ممت قال؛ الأملمي، 

منلرجل شل: القمر؟ هذا لن فقالت: ذهب، س ضرأربمأ فيها فرأيت الحة 
فأنافمك: محمد. أمة من اسن س لرجل فقل: »و: فلمن الترب، س فانا فمالت: الرب، 
<٢ا/عررفلولأءٍرتلثا ; اض./ رسول فقال الخطاب<ا، لعمربن فقل: القصر؟ هذا فلمن محمد، 
.ءليك؛الاغار كنت ما اض؛ رسول ويا عمر! له فقال ، القمر® لدخك 

الكلوذاني،اممه رزق بن محمد حدثنا فال; الحميد، عبد ابن وحاورثتا _ ١  ٣٨٥
سثمةأبي بن افه عبد بن العزيز عبد حدثنا نال: داود، بن موسن حدثنا ت قال 

قالت قال الله عبد بن جابر عن النكل>ر، بن محمد حدثتا قال; الماجنون، 
٩١ • V ٤; بمائه قمراأيض فيها ورأيت/ فقال: الارحة، الجة أدخلت كأم اررأيت ه; اممه رسول 
فانقلوإليهأدخله أن فأردت الخْااب، بن لعمر فقيل: القصر؟ هدا لن فقلت: فال: جارية، 

وعليكالله رمول يا أنت وأمي لر؛ابى ت عمر له فقال . عمرا؛يا مرنك فذكرت 
أغار؟!«.

تقال البغوي، العزيز عبد بن محمد ين افه عبد القاصم أبو ؤحزأثى س ١  ٣٨٦

•'ْدى-توبع فيحإتقدم ■ نتيا يخض نهو الثوري عن درايته ر إلا صدوق، اياب: بن ذيل إ يه ل٠ 
. I٩٣٨ تيح وتخريجه الإسناد محيا عان الكلام وتقدم 

.صحيح إمئادْت - ١  ٣٨٥
فيمالك بن صالح تابعه ومحي . ١٥٩نيح!تقدم • أوهام له زاهد، فقيه، صدرق، داولت بن ُوّس ■' يه ف٠ 

ممات.رجاله ويقيه • التخريج في كما كثترة أخرئ متايعات وله • صدوق وهو ■ التالي الحديث 
٠اوساوعة من مصنف، نقيه، ا ممة المدني، الماجشوزت ملمة أض بن الله همد بن جي ع٠ 

وأحمد(، ٢٣)الشاتل ني رالماتي ٥(، ٠ )U/  ٣٦٧٩المحاةح: نضاتل ني الخاري أخرجه تخريجه: 
لأم)آ/-هآ(،سىفيرحاتح:

ليالبخاري وأخرجه • به • • المة سأبي بن اش عبد ين الزير عبد عن طرق س جميههم • ( ٨٦ا/ )٤  ٣٨٧٨
وابنواوساتيفياساتلرهآ(، (، ٤٣٣/١٢)٧٠٢٣ونياكعبيرح: (، ٢٣١/٩)١0٢٢٦^^ 

عمر،بن اممه عبيد عن مليمان، ين معتمر عن حلرق من جميعهم (! ٣٠٩/١٥ر٦٨٨٦حباننيصحيحهح! 
الندفي وأحمد ، ١٢٣٦، ١٢٣٠ح! ندء مفي الحميدي نحوء وأخرج • يه • • المتكدر ين محمد عن 

(.١٨٦٢/٤ر٢٣٩٤(،ويمنيشاراكحاةح: ٢٨/١٢ر
عنديناي بن وعمرو المتكدر بن محمد عن هميتة بن سمان عن محلرق من جبهم (؛ ٢٤الغضاتل)في والناني 

•نحرم يه - • جابر 
-إ-طادهثكساض.١٣٨٦

؛وثاJااكمات، في حبان ابن ذكره منيا! وصالح داود. بن لموسن الخرارنٌي ّالك بن صالح • متابعة يه ف٠ 
والتعديلالجرح (، ٣١٨رخ/ حبان ابن زمان مجدوئاا. ءركان الخعليب؛ ونال ا. الحديث تنيم 'م

([.٣١٦/٩رمداد رأ/أاأ(،'اريح 
.االدكورآما الحديث! في صدم تخريجهث 



ا||تشساوكتاو\ِ/ 

الماجثون،اش عبد بن العزيز عبد حدثنا ت نال الخوارزمي، مالك بن صالح حيننا 
•ه اض رمول قال •' نال اف همد بن جابر عن ، النكير/ بن محمد حيلتي ت نال ن / ٢٨٦

مثله.الحديث وذكر • •  •
_باب ١٥٠ ١١٠٩،/

لههيبه ؤق عمر،ناسياب يمرمن  jUa_IIأو ماروي 
Yبنداود حدثتا نال؛ المعوي، محمد بن اممه عبد أبوالقاسم حطوشنا — ١  ٣٨

مالكبن أس عن الحسن، عن محمل، أبي عن حكم، بن مكرم حدثنا عمروقال 
ويسّتحمبرنهألنه يقريش من سموة علمه فدخل دار، في كان اض رسول أن 

سمعنفلما ملعمرينالخهلاب.ءهي.فاطأدن، صوته، فوق أصواتهن رافعات 
فقالالّكا.• فامتفحك فدخل لعمر فاذن إليلا،اياب، بادرن ص-ر صرت 

دخلنسنريش نمرة ®الأن I فقال صحكت؟ مم اض؛ ني يا منك اض أصحاك ; عمر 
■الحجب بادرن صوتك ممس فنما صوتي، فوق أصواتهن رامحات ويسخرمحي بماكي عئ 

س،اض رمول علئ ونحترئن تهثنتي أنمهى عدوان 'ريا عمر: فقال/ اواخجاباا،  ١٩١٠؛/
عمملك ما اش فر عمر، اان4 ت اض. نبي فقال وأغلفل، أقفل إثك منهي امرأة فقالت 

.اكيطان( مالكه قط راديأ 
الكابازا هتفي عول جمابن عن ذكرنا وفد اس رحمه اينسن. بن نعمد قال 

ماواض رحمة، حلاقته وكاس نصرآ، هجرته وكانت، عزا، عمر إسلام اركان ت نوله 
منيمرق الثسهلان أل لأحسب ؤإر عمر، أسالم حتن ظاهرين نصلي أن اسمملعنا 

الحديث،.وذكر . ..،ر • ٠٥١عمر.حس 
٠٠٠

١٣٥٢، ١٢٠٧)أ(مماومفيح: ّاتطةس)ن(. ا»إلن«: 

.إ-؛اد،:صمف. ١٣٨٧
تالايفأ. ايوارممى رندصعغه بشيءا، حييته رلس الأزدك،: تال الختعمي، بحم• س مكرم ت ب ٠ 

([.ان)آ/٥٨اليلادزان)،/ييا(، خراباطلأ!. »ررئ الدمى: 
امسد؛لممحليسم•د• 

صعدحديث من شامي وله ماكر. ابن إلن وعزا• ْححْآ)1ا/م'ا'( الكزح: الهندي؛ي ذكرء تميجه: 
نيلم وم، ٠( ه.١ • )U/ ٣  ٦٨٣ح: المحابأ نماثل ني صحمحه في او-خاري رواء وناص. ابي ابن 

نقاتلالمحاةح:



مدهتكون الغتن وأي الإسلام فمل قلقه الخطأب بن عمر أو روي ما 
•نال ، الراصطي الحميد عيد ثمن محمد ثمن اض عبد ثمكر أثمو ح^الشط — ١  ٣٨٨

بنجعفر حدثنا I قال حام، ثمن ثيبان حدثتا قال; الزان، اف عيد ثمن هارون حدثنا 
امحلاب-محك-بن عمر بينما قال الهن عن ننال، بن العش حدثنا نال؛ سليمان، 

أوحعتنىالإسلام؛ قفل يا مه أبوذر؛ له فقال غمزها، إذ اض. ■رحمه ذر أثمي بيد أحد 
إذ- فيكره - وكذا كذا يوم تذكر الموْنن؛ أمير يا فقال؛ ذر؟! أبا يا هذا ما فنال! 
ثمعنهدا كان ما فتة تميكم #لن اض.; رسول فقال الوادي علن فاشرفتا اقالستا 

فأنت،قفلالإّلأماءمر.أظهركم،،. 
،/عمر، أثمي ابن حدثنا ت نال يوسف، ين هارون أبوأحمد حذشنا — ١  ١٣٨ / 

ءن-ثدمنوائل، أبي عن راشد، أي بن وجامع الأعمش، عن سفيان، حدثنا قال: 
أنا،فقك؛ الفتنة؟ عن يحدثنا من قالءمر؛نالخهلابا.هئ-؛ قال؛ اليمان، ابن 

فقالوالصوم، والصدقة الصلاة تكنرها وماله أهاله في الرحل فتنة يقول؛ سمعته 
إففمك؛ البحر، كموج مموج امح، عن أسأللثا إثما ، أللث، اسيللث، عن ليس عمر؛ 

Iقال يفتح؟ أو الابا ذللتؤ أفيكسر قال؛ موته، أو رحل قل مغلقا بابا ذللثا دون من 
الأعمش؛وزاد ■ القيامة يوم إلئ يعلق لا أن أحدر ذللث، عمر؛ فقال • يكسر بل • لا 

فالهروئا مفأمرنا هوالبادبا؟ أنه زء؛ك. - عمر يعلم أكان تالة أن حذيفة فهبنا 

.1،فاد،:.شبي. ١٣٨٨
مايظهر-ذل- ا؛ي عمرولامن ٌن مع ييهولم - ى اف لصي عمر- خلاُة بمننامن يلدلتض ادن؛ ز٠ 

.^ راض 
تقدموابهم, محتج رحاله ربمية ترجمة، علن له أمحا لم حام• ين محان • فيه و٠ 

رحالورحاله الأرط، في اليراني 'روا• • ونال ،  ٢٧٣-  ٧٢الجمع)؟/ في الهي—مي ذتمر• 
ذرنمااظن•.ابي من سع لم المرى الخن دلكن ثبتا، ومرمة يمن ين غيدالري المعح 

صحح.-امتاد،: ١٣٨٩
لم.ب)لأما([.ة. الخامن فانحل، ثقة، الكرفي، الميرفي، الكاملي، ا*عساض،د؛دد؛ ج٠ 

وني(، ٣٥٣)٣ ١  ٤٢٥الزكا؛ح: وفي (، ١ ١ )آ/  ٠٢٠ااملأ؛ح: مرانتت، ني الخاءّي ا-مجه 
واكرٌدك،نياافسح:)أ/لأاآآ(،  ١٤٤لمفىاكسح: رءولخرئ. . (. ١٣٢/٤) ١١٨٩٠^٧■- 

شوأحمد ٣(، ١ )٩ _ ني ا؛ي واك(،  ١٣• ٠ )T/  ٣٩٥٥الدزح; ني ماجه وابن (، ٤٥٢ )؛/  ٢٢ ٠٨
(،٣٣٢/٣(،واينسءغياسات،)٢١٢/١)٤٤٧يتيسح:

عنطرق من جمعهم (; ٢١٩/١ر ١٩٨ممنةالم.حابةح: ني نعيم وأبر (، ٣٨٦الدلاثل)أ"/ني واليهتي 
به..ابيواتل،ءنحدبمت.



كتايااوسسات\سم 

.يالأغاليط ليس حديثا حدثته أني وذلك الليلة، غد دون أف يعلم كما نعم، • فقال 
حدتناقال: القرئ، ابنأبي حدتا قال: انمد، مد اين _حاوشا ١٣١٠/ ١١١٣٨

مننالءمر-ءقت-؛ قال: حديقة عن وائل، أبي عن راني، بن جامع عن سفيان، 
مواء.مثله الخدين، وذكر . .أنا.ت يفه حل. فقال الفتنة؟ عن/ يحدثنا مامآ/ذا 

بنمحمد حدثنا مال; الراصهلي، محءمد بن اض عبد باكر أبو حسيسا ١  ١٣٩
عامربن افه عبد حدثنا قال: حبيب، أبي بن حبب حدثنا قال؛ الكلوذانى، الله رزق 

نالقال: كب بن ءنأ؛ي عيد؛ناب، ءنّءنا؛نثهاب،، الأملمي، 
وُا. ٢٠٠فضالل لي اذكر ط محا ت كلت صر، أم يذاكرني جريل *كان الله رسول 

فضائلبلغت، ما قومه في توح جلس ما مثل •علث، جاوست، لو لي: كال جل، عز الله صد له 
.ه الخهلاب،،ا بن عمر مولت، على محمد يا موثلث، بمد الإسلام ودكأjا صر، 

/!١٥٢ ١٩١٤^■
اتجغدأهل سراج ؤبمفه الخطاب بن عمر أن روي ما 

نالا:الخماص، على بن والخن المقطى، أيوب بن عمر جاولتا - ١  ٢٣٩
الرحمنعبد عن الغفاري، إبراهيم بن اف عبد حدثنا ت قال عرفة، بن الحسن حدثتا 

الخطاببن ررعمر الله.٠: رمول قال عمرقال: ابن عن عنأبيه، بنأسلم، زيد ابن 
الخة*.أهل سراج 

آنفأ.الذكور الحدث يي تخريجه وتقدم صحيح. إمحطدْت - ١ ٣ ٩ ٠ 
مرصؤع.إم؛ادْت - ١  ١٣٩

■مزوق رنتل؛ ا إيراهيم أبثه واسم محمد أبا يكنن ا مالك كاتب الصري، حسبت أضر ين حسب ; يه ن٠ 
منآم(،  ١٨)صنه مات . ٠ كلهاموضوعة ءاحادنه ٠ عدي ابن ونال • أبوداودوجماهمة كذبه مجتروك. 
ميب0ها([.]الكاملرآ/حاح(، اكاسعة. 

•٣([  ٠٩)]تقريب السابعة. من صعيف، الدني، أبوعامر الأملمي؛ عار ين الله همد فه؛ و٠ 
ا>وبحسبكاوبئاوالهيثس: (، ٦vر٦١/١الدرانىفياعيرح: أخرجاكطرالأولت: تخريجه; 

اياسر بن عمار عن ١ ٣  ٩٣ح؛ في الصنف عند منه الأول الشطر وميأتي كدابء. متروك وهو مالك، 
.٣( ٢ ١ / ١ ر الحوزي لابن الرصوعات في والحدث هناك. وتخريجه 

آبمما.سمءتصمفنمو

العاشرة.من الوضع، إلن حبان ابن به ونمتروك. الدثي؛ محمد أبو اساري: إيرامحم بن الله عد يه: ف٠ 
([.لمريبرص٥٩٢

■٩ ٥ ٦ * ماح تقدم • ضعتف املم*■ بن فه بن الرجمن عيد ت فيه و٠ 
وهوالغفاري عمر أبي بن إبراهيم بن اف عبد وقب تال: اليزار إلن ٧( ٤ ){،/ الصع ني الهبمي عزاْ تخريجه: 

آبيعن ع—اكر ابن ؤإلن عمر ابن عن لليزار وعزاه (، ١١الخلفاء)_A تاريخ في ال—ومحلي وذكره ضعيفء. 
ح:الصحابة معرفة في نعيم عندأبي هريرة أبي وحدث مرير؛ 



أهلررمراج ت قوله يحتمل أيس قالل؛ هال، فإن ت - الله رحنه - الحسن بن نحمد قال 
الخة؟«.

فكانعمر، تبل بمكق من جماعة فدأسالم كان ،٧ اعلم: والله له. نل 
المبوكان ياملامهم، منهم كثير ويستخفي ثديدأ، أذئ المشركون يؤذيهم 
١٠،/- ءءك - عمر أسلم فلما/ عليهم، خوفا سرا القرآن فيقروهم منهم الحماعة إليه يجتمع 

الكرماف فأعز إسلامهم، وأظهروا وخرجوا السلمين، عن وحل عز اض فنج 
افأن وعلموا السلمان، قلوب وقوت الإسلام، نور وأصاء عمر، بإسلام السلمين 

خوفهمبعد من سدلهم وحل عز اممه وأل عنهم، وفإج منهم، مع قد وحل عز 
المشركون؛قال الخطاب، بن عمر أملم لما ت عباس ابن نال ما إلئ مع ألم أمنآ، 

بنعمر أملم مند أعزة زلنا ما I عود مابن وقال مناءرأ،. وم القالإآنصف 
النيعلمن - هأ< - ■جبريل رل - ؛محك - عمر أسلم لما عباس ابن وروئ • الخaلاب١٢٢ 
.٢ عمرال بإسلام ماءاليوم النداستبشرأهل رريامحمد؛ ت .ووقال 

فضائلهمن أشبهها وما المعاني يهندم الخنة أهل سراج - ق؛كئ - عمر قمار فلت؛ 
وعروا.القلوب نور بإسلامه استضاء الشريفة، 

فهداا يرمراأر أملم حتن ظاهرين نملي أن استهلعنا ررما I عود مابن وقال 
•الجة* أعل راج م الخهلاب ين »عءر الرسول.: قول معنن في جرابنا 

١٦،/باب -  ١٥٣
ظمحعإوعمر هر أبي فضاتل جامع ذكر 

وعمربكر أي فقائل ذكر مجن اختمرت قد -ت الله رحنه الحسن. ين محمد قال 
لمنمقنع ذكرته وفيما كثيرة، اممه يحمد وفضائلهما ممكة، ذكرْ حضرني ما ئإ. ه. 

٠يبمفعإ لهما. مح، الكرم القه فزاده علمه، 
قال:عرفة، ين الحسن حدثنا نال: بنأيوباJقطي، عمر -حشا  ١٣١٣

• ١٣٤٩ر'ا،مدمبمآفيحت •  ١٣٤٨)ا(ممدمبمآفيح: 
• ١٣٠٢رنمد'مسندأشح: •  ١٣٥٤)آ(ممدمثمأزح: 

.إّطد،;مموع. ١٣٩٣
نالبحال. به الاحتجاج يجرن لا الومرعات. يروي حبان"■ ابن نال • انمزى سفيل؛ الربد ب؛ - ١ 

أبي=حنات من حنة عمر أن مد بن اسماعل عن  ijjf■ابن جزء ني حدث الذي *مر قلت: الدهم: 



^ع^_أت!بأيث

أبيبن حئاد عن العجلي، عبيد بن إسماعيل عن ]الغمل[لا؛، بن الوليد حدثنا 
ئالقال: ياسر بن/ سار عن عنعالقمةينض، النخص، إبراهيم عن سليمان،  ١١١٧،/

عمبمضالل حيلي اجريل هو(.آهاهلت: جريل. أتالي عنار،  ١٥٠اف رسول لي 
j/TAA  نفدتما عامأ حسستي إلا رسة ألف / قرس في نوح لث  ١٠لشن لو لي: فقال السماء؟ في

•بم® أبي حسنات س حنة عمر ؤإن عمر، فضالل 
محمدحدئتا ت تال الحميد، عبد بن محمد بن اف عبد بكر أبو حاوثنا — ١  ٤٣٩

بناض عبد حدثتا ت نال حبيب، أبى بن حبيب حدثنا نال الكلوذانى، اض رزق ابن 
قالقال: كعت، بن أبي عن السيب، بن معيد عن نهاب، ابن عن عامرالأسلمي، 

فمحاثللي اذكر -مريل يا فممن: أمع»ر يذاكرني هو. - مريل رركان اض.: رسول 
؛لغتا ١٠قومه في مح جلس ،1 لوجلستلي: هال عزرجل، الله عند له وما عمر، 

/• الخولاب،ا-نغقت- عمربن زن يامحمدعلى بمدموتك الإسلام ولكنن عمر، كالل ا/ع ٢١
-لأب١٥٤ ١٩١٨،/

ضلفهالخطاب بن عمر مقتل ذكر 

بنملمة حدثتا قال! ، صاعد بن محمال بن يحين محمد أبو حذقنا - . ١  ٣٩٥

».ثل.ا«.)أ(فى)ن(:«الفضلو افىالأٍل;

لضانالأءممال)؛/آإ"ا([.والخماطل«. وبمء؛لض، =كر. 
]الزان•عالان>•. تندم: كما الذهي عني نال الأزلي، محض مري، اسلي؛ مد بن إممامل رب: . ٢ 

ح;المحاية فضائل في أحد بن اش وعيد (، ١٧٩)T/ ١ ٦ ٠  ٦٢ندءح: مفي يعلن آم أخرجه تخريجه؛ 
بنالولّد •ب :  JUj( ٦٨)آ/ الزوائد سمع في ا كرالأوط امم في والطمِاني (، ٤١٢٩/١)٦٧٨

يعلن،ايي رلن وهمزا، ( ٤١العالة)؛/الهاال_، في حجر ايفاابن وذكر، جدا•. ضعغ، العنزي؛ الغضل 
اكربم)ا/آ؛-ا(.نز، (،و٠رفي ٣٢١/١الرضوظت،)في الخرزي ابن وذكر، 

،١٣٩١ح؛ في وتميجه عله الكلام وتقدم ■ موضع امتاد•؛ - ١  ٩١٢ ٤ 
حن..إماد،: ١٣٩٥
.٤١زح؛ تقدم • يتثيع كان لكنه ناعي، ١ صدوق، الضعي؛ يان؛ ين جمّ ه؛ ن٠ 
.٤٧٥فيح؛ نندم عابد. مة، البناني؛ لايت،ت و• 
]مريب،الثانة. من بكنيته، مشهور ، ثيت، نتة، المرة؛ نزيل إ الدتي انمائغ، شح هر رافع؛ ؤ. أبو٠ 
تهوي-،)'ا/اآي؛(ا.(، ٥٦٥)

تدرلتهالني والجاثم ،  ١١٢٧٣ مدْح: ني يعلن وابر ، ( ١٣٦ أ/ الطنات،) في صعد ان أحرجه تخريجه؛ 
(:٤٨/٨(،)١٦/٤(،وابيفيس)٣٣١/١٠)٦٩ه•بننيمحيحهح:

اثمحيحءرجال ورجاله يعلن أم •روا، الهينمي؛ نال يه. ّ ّ يان بن جعنر عن س،لدق جمسعهم 
([.٧٧.٧٦/٩الزوائد)]مجمع 



قال؛يمان، ين جعفر حدينا نال; الط؛افى، أبوداود حدسا قال; نسب، 
وكانشعبة، بن للمغيرة غلاما أبولولوه كان  '•نال راير، أثي عن ثابت، حدثنا 
أربعةيوم كل منه يستغل المغيرة وكان كثيرة، إصابة منها يصبب وكان الأرحا يصنع 

أنفكلمه علمي ندانقل المغبرة إل ياأمرالمومتئن؛ فقال؛ - محفة عمر- فاتئ دراهم، 
أننيته ومن نال وافعل وافعل ، lljمراإلئ وأحن اش اتق ت فقال عني، يخفف 

١١١٩،/عدلك كلهم الناس وسع I وقال ، ١ فغضبل / ■؛،نه، بالتخميف، فيأمره المغيرة يلض 
بهأتن ثم رأسين، له وجعل قال به وأحقال! وشحالْلأا حنجرأ نمع غيرى، 

ناله،إلا أحد به لأبمنب أنه ه1انا أرئ قال: ،؟ -^١٤كيف فقال: الهرمزازآم 
ثلاثفوجاه الصف إقامة وهوفى ورائه من فاتاه ، - ظهة - عمر فتحين ال: ق

قال:ده، جبعض فى وطعنه حاصرته، فى وطعنه كتفه، فى طعنه وجنات، 
الصلاةالنه: رحمه عوف. بن الرحمنن عجي وقال منزله، إلئ احتمل فقهل ف

وانطلقالقرآن، في محورتين يانمر وقرأ بهم، نمش الرحمن عبد فتقدم الصلاة، 
:عمر فقال عليك. بأسى لا ويقولون: له، ويدعون عنه، ألون يعمر نحو الناس 

فشربجراحته، قدر ما ليننلر بشراب فدعا قتلت، فقد بأس القتل في عر اكن إف 
بيدهنفي والدي • عمر فقال عليه، يثنون نجلعوا يتبين، فلم الدم ْع فخرج 
ليوسلم ء-أونال؛ افه رسول مع عملي لي وسلم كفافا منها انفلت أر لرددت 

تنفلتلا وافه لا المؤمنين؛ أمير يا فقال؛ رأسه، عند عباس وابن • قال ، قبلها- ما 
كنصاحب، فيه صحبه ما بخير فصحتته الله.، رمحرل صحبت لقد كفافا، منها 
-محك - أبوبكر وليها ثم راض، وهوعنك ئبص. حتن عونه في وكنت أمره، تنفذ 

مابخير وليتها ثم راض، وهوعنك نبقى حتئ عونه في وكنت أؤمره، تتقد فكنت 
١٩٢،/.عباس، ابن كلام إلئ استراح عمر فكأن/ محاسنه، وذكر قال؛ قال: وال، وليها 

وافهعمر فقال: الكلام، عليه فأعاد كلامك عش كرر فقال: الموت، كرب وهوفي 
فقال:صهيب وجاء العللمع، هول من لافتديت ذهبا الأرض طلاع لي لوأن 

يامهلا صهيب، يا مهلا عمر؛ فقال صوته، صهيب رفع ل واأحاْ! واأحاْ!! 
هخآ/نوجعل قال: بمذ.باا. عايه اتحول ®إن يقول؛ / الأنه رمحول سمعت أما صهيب، 

وشدالرحمنن،وسعد، والزبير، وطلحة، وعر، عثمان، إلئ إلزمحتة؛ الأمر 

أاوت'.زيادة: ني)ن( )٢( ارغغفب،. في)ن(: )١( 
«ترتى،ثوا«.)ئ(فى)ن(: »منالمرس«. )٣(ني)ن(نيادة: 



^^تاب|؛شيبمة

الاس(ا.يصلي أن صهيأ وأمر 
بشرأبو شاهين بن إسحاق حدثنا ت قال صاعد، ابن محمد أبو ^٢^١١ _ ١  ٣١٦

.. ميمون. بن عمر عن حمين، عن اف، عبد ين حالي حدثنا ت قال الواصعلى، 
حدثناقال؛ القطان، مومئ بن يوسف وحدثنا ت صاعد ابن ال ثد \ Tysإ  ١٩٢١؛/

•• ممون- بن عمرو عن عزحمن، جرير، 
بنوحلاد الدورقي، إبراهيم ين يعقوب وحدثنا I صاعد ابن ال ن— ١  ٣٩٨

واللففل- ميمون بن عمرو عن حمين، عن عاصم، بن علي حدثنا ت قالا أسلم، 
لحالةسقت ما عالئ حذيفة بعث - صفن - الخهناب بن عمر كان • نال - اض عبد بن لخالد 

قالعليه ليما فلما الخراج، فوصعا الفرات، سقن ما عالئ حنيفا بن عثمان و؛علإثا 
أرصي،لاصعمتا سنت لو ؛ حديقة فقال ، ت3ليقاا لا ما الارصن حمالتم_ا ا االعمحم_

ءرلئنفقال! فضل، كير فيها وما تطيق، ما حملتها لقد ،! حنيقبن عثمان وقال 
إلالبن، فما قال: ، أحد؛عدي® إلئ يحتجن لا لأدعهن العراق أهل لأرامل عشت، 

استووا،ت لالناس نال الصلاة أقيمت، إذا - صسة - عمر وكان ■ قال ، أصبب، حنن أربعة 
فطاراصا.قال: قتلني الكف،.أو اشأكاJي يامم فقال: رجل طعنه/ اّتووا فلما ١٩٢٢٨

صحيح.إمحثادْت - ١  ٩٣٩
كماتوبع وتد ([■ ١٠١]تقريبه)العاثرة. من صدوق، الوامطي؛ أبوبشر اخارمثات بن فامن بن سحاق، إ٠ 

ثقامته.رحاله وبقية • التالية الآحاء.يث، نى 
نزل،عابد، ثقة، مشهور، مخضرم، يحين، أبر ؛ ؤيقال، ٠ اش عيد أبر موالاودتمه، متهرن• م، مرر مه٠ 

(([.TU]_^،)اهوتة، 
ح!الصنفه ني شيبة آبي وابن ١ ما( ٤ رمأ/  ٠١٠٧ ٠ ح! الصحابة نمائل في البخاري آحرحه ت تخريجه 

حِانفىوابن (، ٢٠٩ماوشاسات،رآ/آهآ.وابن رأا/أيْ(،  ١٨٨٠٨، ١٨٩٠٦، ١٨٩٠٠
بعضاوروئ (: ٦٢القح)U/الخانظ»ي نال، ؛٠. . من-صن. طرق جميعّهممن ; ٦٩١٧محيحاح: 

عمر^ اف وعد عمر، ايي ابن محل. وجابر ماز. وابن يعلن أبي عد وروايته أبوراتع ايمأ عر مقتل قمة 
واحديعلن دأ؛د، شجبة ا؛ي، رابن لم عندمد.ردايته طلحة أبي بن وٌعدا>أ< س-رانمح،' الادمط ني، دودايته 

•الآحر• عند لمي ما منهم كل وعند ، داكاتب، 
صحح..اسادء:  ١٣٩٧
كثيرة.متابعايته له أئه إلا ، ٢ ٠ ٠ ح; ني، تقدم • صدوق القطازت مٌءا ين هرٌبه • يه ف٠ 

,أنفا الذكور الخديثه في تقدم تخريجه! 
صحح. ١٣٩٨
بنحالي تابعه لكن . ٠٨٢ح; ني تقدم بالتشح. رمي ويصر، يخطئ صدوق، عاصم• من علي ته؛ ن٠ 

التخرج.في كما وغيرهما أعلام الذكور الخديثه في وحرير ، ١٣٩٦ح؛ في عبداض 
■١ '١ ٤ ■ تقدآُمحاح ثٌة' سايا■ خلاي د٠ 

■ ١٣٩٦ٌمهجاّ^لأمتيحإ 



فماتعشر، ثلاثة طعن حتن طعنه إلا ان إنيدنومنه لا طرفن، ذي بسك؛ن العالج 
أثهعرف فلما عليه، حئم ثم برنا المسلمين من رجل عليه وألقن عة، تمنهم 

صلاةبهم فصلن الرحمن؛ عبد الناس وقدم ت قال ه، نففقتل ه نفطعن ماخوذ 
ثمجولة فجال ت قال انفلرمزقتلي؟ عباس: لابن عمر فقال قاللا،ت خفيفة، 

الله،قاتله قال نعم، • قال الصنح؟ •' فقال شعبة، ين الغيرة غلام I فقال ر-ءع، 
السامين،س رجل يد في ميتتي يجعل لم الذي اممه الحمد خيرأ، به أمرت كنّتا لقد 

تفقال I قال بالمدينة، العلموج كثر أن نحبان وأبولئ، أنت( كنتط لقد ت عباس لابن وقال 
أدخلوهحنن حمل ثم حجكم، وحجوا محلاكم صووا ما أبعد قال: نقتلهم؟ ألا 

يدخلونالناس فجعل ت قال يومئذ، قبل محببة السلمان يم، لم فكان منزله، 
للئ،قاف وجل، عز اض ببثرئ المومنن أمتر يا أبثر فمال؛ ثابا عليه دخل إذ عليه، 

الشهادة.اممه رزقلئ، نم ، فعدلت، وليت، ثم ، للث، كان ما م اض رسول مع لفدم اس 
هويجرفإذا الشاب، أدبر ثم علي، ولا لي لا وذالث، أني وددت أخي، ابن يا I قال 
وأتقناثو؛لث، أنقن فإثه إزارك ارغ أحي؛ ابن يا • له فقال فرد، ردوه، ت فقال إزاره 
نبييبشراب أتن ثم نصحه. أن فيه كان ما متعه ما فوالنه ت ميمون بن عمر قال • لربك 

ماانظر عمر؛ بن اممه عبد يا فقال؛ به، لما أقه فعرف، جرحه س فخرج منه، فشرب 
٩٢٣،م فان عمر، آل في مل ت فقال ألفا، وثمانون بمع فإذا فننروارآ، الدين./ من علي 
■■ غثرهم تعديهمإلي، ولا قريش،، فسل ولت فإن عدي، بك، في، فسل ؤإب ول 

اللام،عليلث، يقرأ عمر إف ت فقل عائشة، المومنن أم ائت، افه؛ عبد يا ت قال 
يدئنأن في يستأذن وقل! بامير، للمومنن اليوم لست، فإني ، المومنتن، أمير • تقل ولا 
نT/ ٩ ٠ السالمان، مقابر/ إلن فردوني أبتا ؤإن معهما، فادفنوني أذننؤ فان صاحبيه، ْع 

لقدفقالت، صاحبيه، مع يدهن أن يستأذن عمر إل • فقال تبكي، وهير الله عبد فاتاها 
قالأقبل فلما رجع، ثم نقي، عاك اليوم لأوثرنه لتفي، المكان ذللئ، أدخر كنت، 
شيءما أكبر، افه قال؛ ، للث، أذنت، قد I قال وراءك؟ ما I قال ثم أقعدوني، I عمر 
فإنعمر، يستأذن ت قولوا يم فاحملموني، قتفتن، أنا فإذا المضجع، ذللث، س إلي أهمم 

اااإم1ن.مقابر إلن فردوني ؤإلأ فادفتوني أذننخ 
توفيالدين الستة هنولأء إلن الأمر ؤإن ، استخلم، يقولون الناس إف قال! ثم 

،افظر«.)آ(فى)ن(:تا(اةطةس)ن(. 



ٍٍٍءكت،باية

و'مدارجمسينوالرمحر، وطلحة، وعثمان، عر، راض؛ عنهم وهو اش. 
فإن، ٌض(ء الأمر ٌن له ولتس عمر، بن النه همد ليثهدم مالك، بن وسعد عوف، 
خيانة.ولا عجز عن أعزله لم فار ور، من به فليتعن ؤإلأ سعدأ الخلافة أصابت 

/iبالهاحرين/وأوصه وحل، عز اض بتغوئ بعدي من الخليفة أوصي ت نال ثم  ١٩٢٤
لهمويحغغل حشهم لهم يمرق أن وأموالهم ديارهم مجن أخرجوا الذين الأولن 

ثئهم،معن ويتجاوز محسنهم، من يقل أن حيرأ بالأنصار وأوصيه حرمتهم، 
يؤخذلا الال العدووجباه وغيفل الإسلام ردئ فإلهم حترأ الأمصار بأهل وأوصيه 

ومائةالعرب أصل فإلهم خيرأ بالأعراب وأوصيه منهم، رض عن فملهم إلا منهم 
وحلعز اض بذمة وأوصيه فقرالهم، عر فترد أموالهم حواشي من يوحد أن الإسلام 

•ولايكلفواإلاطاةتهما ورالهم من يقاتل وأن بعدهم، يورلهم أن رسوله، وذمة 
Iنال كتابه، من الزار مخلد بن سهل بن عمر أبوحفص وحدسا — ١  ٣١١

حدتني• قال سمرة، بن جابر بن حالي بن سلم بن "بمادة بن سلم أبوالنائب حدثنا 
بنالرحمنن همد بن/ عمر بن الحرين همد بن ثابت أبي بن العزيز همد بن سليمان  ١٩٢٠٨

مح-نمة،بن المنور عن أبجه، اعن جعفر بن الله همد عن أبى حدش قال؛ عوف، 
ايوم. ؛؛؛3؛ - الخهناب ين عمر خرج •' قالت - عوف بنت عاتكة أمه وكانت - أمه عن 

أميريا فقال - نصرانيا وكان - شعبة بن الغيرة غلام لولوة أبو قلميه الوق ر يهلوف 
خراجك؟فكم ن قال كثيرأ، خراجا علي فإن ثمة بن المغيرة علن أعذر المؤبن 

حدادأ،نحارأ،نقانا، I مال صناعتك؟ شيء وأي قال! يوم، كل ر درهمان ت نال 
لوI تمول أئك لقد؛لغني ثم الأعمال، من نصع ما علئ بكثتر حراجك أرئ ما • قال 

.جدا صمم، إمح٠ئاد٠ت - ١٣٩٠

عوقبن ارجمنن ب بن صر بن العزثز ب ين صران بن الرين صد دم ثابت؛ اض ين الم،ز ب ؛ ب٠ 
وكانغلطه، فاثتد حفظه من فحدث كته ا-حتردت، ، متررلث، ثابت، أبي بابن يعرف، ، الأعرج الدني الزيري 

([.٣٥٨)]تقريب . الثامنة من بالأنساب، عارفا 
•م من لي بمتن لم صه؛ اراوي ّبىانت ابمه ب؛ د٠ 
يكركاايي ى عن يردى ال والعروق ايضأ، رجمة صلن له انف لم جمر؛ بن والدمدالله ايضأ: ب ر٠ 

(.١٧١،ياكهزب)ْ/
مإيصبمباس، الحرم، المدني، سد ابد ب؛ ين الرد بن ارجمن تمد بن جسد بن الك مد ل٠ 

([.١٧١وتيذب)>،/ ٢(، ]■>_الثامنة. 
.١٠١٨;نيح تقدم • حالف ربما ثقة، جتادْت ين ملم و٠ 

• ٠٢■؛/' من ملن انف لم دم.بمبمت 



رص،لي فاعمل ت نال نعم، ت نال فعلت، باريح تطحن رحئ أعمل أن أرديت، 
ثمت قال والغرب، بالمشرق من بها يتحدث رحئ لك لأعملن سلمت لثن قال؛ 

الومنانياأمير ت له الأحبارفقال كعب الغدحاء0 كان فلما مزله، إلئ عمر انصرف 
ا/ع٢ ٢ عز اف كتاب في أحده I قال ،؟ ilLjJbوما ت قال أيام/ ثلاثة في ميت اعهدفانك 

اللهمت قال أ التوراة؟ في الخطاب بن عمر تحد إنلث، ،^ ؛١١ت عمر تال التوراة، I وجل 
وجحايحس لا وعمر ت قال . أجللث، فني قد وأنه وحاJتلiا، صفتك أجد ولكن لا، 
وبقييوم ذم، المومنان أمير يا I فمال كب جاءه الغد كان فلما قال! ألآ، ولا 

وهيوليلة، يوم وبقي يومان ذما أمرالومنتن يا • فقال الغد جاءه ثم تال؛ يومان، 
الصلاةإلئ الخ2لاب بن عمر حرج الصبح في كان فلما I قال صبيحتها، إلئ للشر 

لولوةأبو ويحل تال; فكثر، هو يحل استووا فإذا رجالأ، بالصفوف يوكل وكان 
نT/ ٩ ١ صربامحن، ست، عمر فضرب ومهله، فى نصابه رأسان له حنجر يده فى الناص/ فى 

-لكنالمح، البمر بن وائل بن كلب معه وقل قتلته، اش وهي، مرته نحت إحداهن 
١٩٢٦،/بن الرحمنن/ عبد الناس أفي وقال مقعل لاح الحز عمر وجد فلما - حليمهم 

بنالرحمن عبد نمش تال! فصل، بالناس فتقدم تال; هوذا، نحم I قالوا عوف؟ 
اعوقبن الرحمنن همد ولحل ، دارْ إلي، فأدحل احتمل ثم ت ثال، طريح وعمر عوف 

وماقال! عل، أثرمحتح إن الومتن أمير يا ت قال ، إليلث، أعهد أن أريد إر فقال؛ 
أدخللا وافه إذن I قال لا، اللهم I قال علي؛دللث،؟ أتشير محاقه أنشدلئ، قال؛ تريد؟ 

وهوالله. رسول نون، الذين الفر إن أعهد حتن صمتا لهي، ت قال أبدأ، فه 
ظحتأحاكم وانتفلروا I قال وسعدأ والزبير، وعثمان، عليا، لي ايع • راض عنهم 
شيثآالناس أمور من وليت إن عش يا اممه أنثدلث، أمركم، فامحوا ؤإلأ حاء فان ثلاثا، 

الناسأمور من ولبت، إن عثمان يا الله أنشدلث، الناس، رقاب علن هاسم بني تحمل أن 
أمورس ولين، إن صعد يا اممه أنشدك الناس، رقاب علئ مجعيهل أبي بني تحمل أن شيثا 

أمركم،انموا ثم فتشاوروا قوموا الناس، رقاب عضر أقار؛لث، تحمل أن سيئا الناس 
تدعفلا بابهم، علن أقم فقال: الأنصاري( ؤللحة أبا دعا ثم ، صهبب، بالناس وليمل 

ديارهمص اخرجوا الدين بعدى؛الهاجرين من الخلقة وأوصي، إليهم، يدحل أجدأ 
بعدتماس الخليفة وأوصي • عليهم تأثر يولا فيئهم عيهم م يقأن وأموالهم 

وأننهم محإلخ، يحن أن فلهم من والإيمان الدار نوءوا الذين بالأنصار 



أنالإملأم مادة فاثهم بالعرب، يعدى من الحليمة وأوصي ]يمفوا[أا،صبم. 
/tبذمةبعدى من الخبة وأوصي / • في دتوصع حفها من صدناتهم توخي  ١١٢١

علنعدي الخليفة تركت بلغت، هل اللهإ عهدهم. لهم يوفي أن اض. رمول 
أميريا مال: ممي، من فانظر الماس إلن انمج عمر بن اض عبد يا الراحة، من أتقن 

ميتشيجعل لم الدي ض الحمد ت فقال شعبة، بن الغيرة علام أبولولوة قتلك المومين 
-اف رحمها - عانثة إلئ اذهب ت عمر ين الله عبد يا واحدة سجدة لله سجد رحل بيد 

اختلفإن ت عمر بن الله عبد يا بكر. وأبي الّكا. ٌع أدفن أن لي تأذن أن الها ف
الرحمنعبد فيه الذي الحزب في فكن ثلاثة ثلاثة كانوا ؤإن الاكئر، مع فكن الماس 

والأنصارالمهاجرون عليه يدخل فجعل للناس، اندن I عمر بن اض عبد يا • عوف ابن 
'■قال الله، معاذ ت فيقولون هنذا؟ كان منكم ملأ أعن • لهم ؤيقول علميه، لمون ي

تيقول أنشأ عمر إليه نظر فلما الأحبار كعب الماس في ويحل 
كعبقاله ما الفول أن شك ولا دها أعثلائأ كعب وأرعدني 

الذنبحعه الذنب حدار ولكن لتت إني رت حذارالمض وما 
الحارثبني س بهلبيب فدعي مال؛ طبيبا، دعوت لو ااومنين؛ أمير يا • له فقيل 

الل\نفخرج لبنأ فامحقوه ت قال - الدم مع يعني المبيد. فخرج نبيذإ فسقاه ، كعب، بن 
/tالأربعاءليلة توفي ثم فرغت./ ئد مال! اعهد. ! أمير يا له! فقيل أبيض.  ١٩٢٢

يومبكرة يه فخرحوا ت فال , وعشرين ثلاث سنة الحجة ذي س بقين ليال لتلاث 
yy It \^ ،وتقدمبكر-ةءةئ-، وأبي/ . الخم، مع يق؛؛" عانثة" بجت ش فدفن الأربعاء

بهلوله.الحديث، وذكر . عليه. فصر صهيب، 
ءءء

-ت رن( افىالآصل، 



٠٩٢٩٨-اى ١٥٥

ضغيالخطاب بن عمر على اتجن نوح ذكر 

بنبحكل حدثنا مال؛ الوامطي، مهل أبي بن مهل الماس أبو حيض - "٤١
أبىبن اض عد عن أيوب، حدثنا قال زيد، بن حماد حدتنا I قال عربي، بن حسب 

١١٣؛/•/ فقال! ذلك فوصف . زج؛ةت - الخطاب بن عمر عالئ ابن ناحت ت مال مليكت، 
زقالممالأم ذاك الله؛ي يد سخماسسأِويارك، 

ئنتقلم أكمامها في ، ^١٠٣١١يعدها غادرت ثم أمورأ نضتت 
ثنبقبالأمس قدنت ا مل-درك نمامة جناحي أويركب يسع فمن 

بامزقالنداْلآا يهز الأرض ك أظلمت بالدبمة نسل د أبم
بنحماد حدثنا قال! حبيب، بن يحين حدثنا قال! مهل، وحسحآثتا — ١ ٤ ٠ ١ 

فيه!وزاد مثله، بهدلة بن عاصم حدثنا ■' قال ، زيل 
سملمرقانمن أزرق كيءوم بكمي وفاته تكون أن امحغى كنت وما 

®براتق*.ت الروايات بعض وفي رأ/خاآ[، الحدث غريب ت الداهية• وص■ باتجة، جمع )١( 
،الشمولعلالراد: ]سمالمب)ها/ا/آ•([، اكسنجنة. )آ(اااسة«: 

ياسواقالماة امان اهم  Ujفألستلأفكئلأحكوكب 
.،ص«إمحرارواياتسمرةفىضج:

اعلم.راث ى.فمايظهر، اف عمر.رصي وناة يدرك لم رم يكة. ايي ابن إلن صحح إم؛اد،: - ١٤٠•
 ٠v تتريب)صوحْ(آ العاشرة. س ثقة، المرى، معرض؛ *؛،،ينحمب[•

نلكنأي ابن عن ايرب نال نال: زيد بن حماد طريق من ( ٤^١٣الهلعات)م/ ثي معد ابن احرجه 
فيالصنف واخرحه الن-كرر. من تن فذكر . • عمر علن ناحت الخن أل ار يبن ميمان عن حازم بن لتزيد 

اللكعبد بعد الإماد اكمل والخلال نعيم ابي وعند • • عمير بن الملك عبئ عن شريك 'لريق س ١ '٤ ٢ • ح 
(،Ur<\/T) ٥٢٤دلأتلاكو'ةح: انظر: ءنئنثةفدماْ. عروة، عن اث، عد بن المقران عن 

،( ٣٣٣ر"ا/ بىهأ طرشن من اليقات ني معل. ابن عانتاأحرب: حديث ومن ؛ا'آرصهاآ(. 
اكرشوابنبد (، ٢٧٤.،٣٦١فيشاراساةح: 

الدرانيىشالك_رإ ا-؛م-بم الوصل *عريف أض بن سردف عن يث ■حا-بث، دس الأ'سعابرآ/'اأيأ(. 
مب'الخديشفي قمحة ابن أوردها والآ؛ٍاذ، . ( ٩٧٣ )T/ ٥  ٢٣الدلازح: ني نعيم وابر (،  ٦٨/ )١  ٦٢إ ح 

٠ومزرد • الشماخ الثلاثة: الإحوة من واحد كل إلئ الأبيات هنيء بت، ون• صحيحتن بإمادين ا ١ ٧ / أ) 
إلنالأبيات هنذه وضمت الأبيات. منيه من نحزرد تبرر ( ٤٣٣ رآ/ صعد ابن ذكر وقل■ • صر١ر ؛ن و'جز■، 
اعلم.واش ا الأييات ه1ا-ه نسبة العلماءقي اختلاف علن محققه وتكتم ( ٤٤رصزم الثماخ ديوان 

ا،،ا.إساده:حن.
ه.زح؛ تقدم واحل-. غير ووثقه أوهام، له صا-وذا، <،ا'لةت م، ( ٠٠٠١٠يه؛ ف٠ 

أعلام.الذكور ايايئ، ني تقدم لخريجه: 



ابىبن منصور حدينا * نال ، البلخى سمح ين حامد و؛حشنخا س ١ ٤ ٢ / ١  ٩٣١،ر 
بنعمر علن ناحت الحز أف عمير بن الملك عبد عن شريك، حدثنا ت قال مزاحم، 

:الخهلاس-محةة.

وياركتإمام ح—رأمن الله جزي 
يعدهاغادرت ثم أمررأ قضيت 

نعامةجناحي ثركب أو يسع فمن 
وغاصتكون أن أخشى كنت نما 

زقالمالأدم ذاك ني الله بد 
شنقلم ا امهأكمفي راتج 

١يدرك  بقيبالأمس قدمت ٠ 

مطرقالعين أزرق شتيء بكمي 
عبيدبن محمد حدثنا ت نال الحتائى، محمد بن يحين أبوزكريا حدثنا — ١ ٤  ٠٣

نال!مليكة، أبى ابن عن أيوب، عن ، نيد بن حماد حدثتا نال! اب، حابن 
الحىءلنعمر-ه-تناحت 

!٩٣٢/t

رباركتأمجر من الله ملام عيك 
بمدهاغادرت ثم أمورا ضيت ق/ 

نعامةجناحي يركب أو بمع فمن 
أفللمثربالدينة لكل ا نف

تبهدلة بن عاصم وزاد 
وفاتهتكون أن أخشى كنت رما 

زقالمالأدم ذاك في الله ند 
لمنقلم امها أكمفي ج والب

يسقبالأمس قدمن ا ميدرك 
اسوقالمياه يهتز الأرض له 

مفرقالسن أزرق شتيء بكفي 
الرحمنعبد حدثتا نال! الجتانى، داود أبى بن أبوبكر ؤحؤبمنا — ١ ٤ ٠ ٤ 

زيدعن الفضل، بن محمد عن سوار، بن سبابة حدثنا قال! سلام، بن محمد ابن 

؟•يا-إّطد،:مصل.
حنث( ٧٣٩)Y/ ٢ْ ٤ ايولاتزح: الإسادابونممفي ومل رند صر. وناة يرك لم يمر: ين اللك ب ٠ 

الإثارةتقدمت كما عاتثة عن عروة، عن ، ألته عيد ين الصقران عن صير ين الللثج عبد إلن طريقه من روا• 
إدذلك.

•١٤٠٠ٌبت'لأمنيحث 
•هناك وتخريجه ، ١٤٠٠فيح؛تميم كما ا مليكة أيي ابن إلئ صحح إمتادءت - ١ ٤ ٠ ٣ 
عته.اش رصي - عمر وفاة يدرك ولم ، ١١٦٥تقدم . صعق وص العمي، زيد إلن حن إماتادْت - ١ ٤ ٠ ٤ 

سبه، اس لا ، جدء إلن تب يند *اشم، بتي مولن القاسم، ابو س"ملأم؛ مصي بن ارجمن مد و٠ 
.٣([ ٤ )٩ ]تقريب . عثرة الحائية 

١٤٠دمبمتمدمنيح؛  ٠.



اءسر1بماتتناب 
>آتق<ً

يقولونوهم عليه الخن نوح ٌمعوا - ؛محك - عمر مات لما ت نال العمي، 
وباركتإمام من خيرأ الله جزي 
نمامةجناحي يركب أو نسع دس 

يمدهاغادرت امررألم ميت م/ 
اظالتبالد؛تة فتيل لمتل  ١٠٠

اتهوفتكون أن اخغى رماكنت 
بابنان في ريي اك وف

زقالمالأم ذاك مي الله يد 
سقبالأمس دمت فى 

شنقلم ا امهأكممي بواتج 
بانوقالمماه يهتز الأرض له 

معلرقالسن أزرق فيء بكفي 
ممزقلا الفردوس وة كومن 

ء0ء

•- ثبمتئن - وعمر بكر أبي فضانل من حضرني ما آخر 
عشرالسادسى لحزء ام 

ومنهافه بحمد الشريعة كتاب من 

وسلم.وآله الض محمد سيدنا رسوله علمئ الله ومش 
يتلوه

افهشاء إن الكتاب من عثر السابع الحزء 
هءا0

!٩٣٣/،





عشرالماثع 





t٩٣٧/اإر؛مهمّ اار؛صن ؛سراللاٌ 
اّميثؤه 
-ساب.١٥٦

'؛٢٩٣ااصحا|ة جميع وعن ئمحه عفان/ بن عثمان أميرانمومغين ذكرفضاتل 
الإعانبعد ه. عفان. ين عثمان فقائل أول الك رحنه - الصسن ئ نحني قال 

1.اف رسول ;ابتتي زوجه بان أكرمه وجل عز اف وبرسوله.-أل وجل عز باق 
إلاالقيامة يوم إلئ يو. - أدم اض خلق منذ ني ابض بثن يجمع لم واحدة، بعد واحدة 

الكثيرة،الكرامات مع بها وجل عز اض أكرمه فضيلة ، ءمان-مح؛كئ- بن عثمان 
يفتلوأيه ياشهادة، له المي. وبشارة الحنة، والفضائل الخميلة، والناب 
ا،لسلمين.دماء وحفن يتل، فصر.نجإكِحتى بالصبر وأمره مفللوما، 

٩٣٨،/ياب ٠١٥٧
خمذبهافضيلة اث. رسول بابض ًٌ عثمان ذكرتزويج 

أبوعمر بن اض عبد حدثتا نال؛ الأسناني، صهل بن أحمد ٢—يئنا — ١ ٤ ٠ ٥ 
الرحمسعد أبا يا الحض، على بن حض لي ت نال ت تال الكوفي، همدالرحمس 

نيابنتي بض يجمع ررلم قال; أدرى، ما واش لا ئك: النورين؟ ذا عثمان س لم 
•ا؛ - قإفة - عثمان لا إ 

I t٩٣٩/ ين محمد حدتنا/ قال; ناجية، بن محمد بن اش عبد محمد أبر ا'ءبرنا — ١ ٤ ٠ ٦ 
،عطاء عن جريج، ابن الحفي،عن عمران بن عمتر حدثنا ت نال لوامض، اب  حرب

ْ.أا.إاطد،;حن
.٥٤تقدم تنح. ب صدوق، الكوني، عم؛ ين الك ب ; ب٠ 

.( ٧٣اعرئ)U/ الس ز واليتي ، ٢( ٤ ٥ )ا/  ٢٣٨المحابآح: سرقة في تحم ابر ام-بم 
,جدا ضعيف إمحئاده؛ ■ ١ ١ 

اقفجرج. ابن ين وحاصة الثقات، عن بالواطل حدث ت عدي ابن نال اخمأ• ٌوض رن ءص ؛ ب٠ 
الكبيرالضغاء (، ١٧٢لالكامل)ْ/ْوغلعل. وهم حديثه في ونالالعد؛لي: يإّنادء. الحديث هتذا 

([.٣٨•اللمان)؛/ ادزان)مأ-بمآ(، (، ٣١٨/٣)
.([ ٤٧٣)]م.ب الماشرة. منار س صدوق، اكالي: الواّض حرب بن سد ل• 

والأوط١(،  ٤٨را/ المغير نى واليرانى (،  ١٧٢٥رْ/ الكامل في ء-عى اين اخرجه 
عمرانين عمبِ •وب إ الببمي ئال رل/آاه(  ٨٣٧ث ح المعابة فماتل في احمد ين اش وعد ، '٢( • / ر١ 

([.٨٣رآ/ سمفبينياالخديثوغرء•]مجمعالزواتد وعر الحفي، 



كربميأزوج أن إئ أوحى رجل عز اش اران ؛ الله.5 رسول نال ت قال هماس، ابن عن 
سءئمانتنعفان«.

بنإسحاق حدثنا ت نال جتاني، الداود أبي بن أبوبم حدمنا — ١ ٤ ٠ ٧ 
تنال سعد، بن ة عنبعن روح، ين الكركر عبد حدثنا I نال الكومج، منصور 
رامايقول اممه رمول ممعت قالت! عياشل١،، أم عن أببه، عن أبي، حدثني 
.الماء(( من يوحي إلا كلئوم أم عثمان زوجتا 

نالالثغوي، العزيز عبد بن محمد بن اف عبد القاسم أبو حلمتا —  ١٤٠٨/ ١٩،/■،
لعثمان،مولن حدثني نال؛ زيد، بن حماد حدثنا قال الرهراني، الربح أبو حدثنا 

--ء؛ك عئمان إلن لخم فيها بمحنة ه افه رمول بعثتي نال؛ زيد، بن أسامة عن 
فجعالتمنهما، أحن زوجا رأيت ما ثيفلأ. - رقية هع جالس هو فإذا عليه فدحلتت 

نال!اش.أ رسول إلئ رجعت فلما رنيه، إلئ أنظر ومرة عثمان إلئ انظر مرة 
لأيات؛; قال، ؟(( متهما أحن زوجا رأيت ررمل قال؛ نعم• ت قلح؛ ، علهما؟،( رادخلت 
.عثمان١٠ إلئ أنظر ومجرة رقية إلئ أنظر مرة جعلت لقد اممه، رسول 

بنهارون أحمد/ وأبو المكري، الصقر الث4؛ن همل• العباس أبو ^^١ ١٨٢— ١٤٠٩ ١٩٤١؛/

علنتصحنت ولعلها . رصح( تصحيح علامة وبعلءها ، قالء عباس ابن ءعن الأصل هامش ني ( ١ ، 
لأل،،!ذاالثبت؛ والصواب ، )ن( أصل ني لك كان وهي ، حط' فترهمها ماص، أم من الناّخ 

•ه اف رمول بتت لرنه مولاة صحاية وهي ه، الني عن ماش ام روته الحديث 

تاد،:صمف.ما*،ا-إ،
.رصأآ"آ؛( ]j؛__ الرابعة. من مجهول، مولاهم، الأموي، ماش: اض ين معد بن مة ب: - ١ 

تهو.ب)\ا/ا"ها([.
عنيروي هناوا عنب •إذ اكهذيج،; في الخاففل تال رئي ترجمة. علن لهما انف لم رجمي•: ابر، رب: - ٢ 

.الناصح من نيادة نلعلها ٠ ءياشُ أم لأييه جدته 
لمري_،العاشرة. س ، معتم، المري، عيد •أبو الزان؛ ما بن ريح بن اض،( ب■ وب؛ - ٣ 

تاريخهغي والخهليب، والعلبراني، ، •:،٠٠ لابن وعزاه ، ٣٢٨١٢: العمالح كتز ني اإهنا.ي ذتمرْ تخريجه: 
فيالطراني اارواْ : ( ٨٣/٩)انيواتد مجمع ني وقال • ماش أم عن جة عن ع—اكر وابن ، ٣( ٦ ٤ / ١ )٢ 

الشواهدا.من لماتقدمه حن وإساد0 ١ الكبيروالأرمعل 
.إمناد،; ١٤٠٨

ممات.رجاله وبقة • م يلم عشان: *ولى • ب ٠ 
ماكر.ابن إلن وماْ (، ١  ٦٨-١ الخلغا،)ص'اآ تادنخ ني الترطي ذكرْ تخريجه: 

ء, جدا صعيف إص٠اد٠ت  ٠١٤٠٩



بنعثمان أبي؛ حدثني ت قال العثمابي، مروان أبو حدثنا قالا! زياد، بن يوث 
أفهريرة أبي عن الأعرج، عن أبيه، الزناد،عن أبي بن الرحمنن مد عن حالي، 
هذاعقمان؛ اريا ت فقال السجد باب عند - نجآفة - عمان ين عثمان لقي .و الله رسول 

ضوع،ى دمي' صداق وبمل ككوم أم زوجك فئ وجل عز اش أن' ؛خرني محو- - •؛تجرمحل 
.مما-صنهاا( 

مروانأبو حدثنا نال; الكرى، الصقر بن اض عبد أبوالعباس وحاوكنا — ١٤١٠
عنأيه، عن الزناد، أبي بن الرحمنن مد عن حدثنيأبي، ذال،ت ان، انمثم

عثمانعند كانت التي الثانية ابنته نبر علن وقف الني أف هريرة أبي عن الأعرج، 
نآ/ ٩ ٤ وما محان، لزوجتهن عشرأ كن ئو عمحان، يزوجها أكر أخو ألا أكر، أم ررألأ فقال:/ - ه - 

اوماء«.من ُحي إلا زوجته 

-باب١٥٨
انمرةتجيش وتجهيزه بماله، ه سجى خؤنحي عثمان مواساة ذكر 

بنمحمد حدثنا نال! المني١بى، محمد بن جعفر أبوبكر حسدستا — ١ ٤ ١ ١ 

.٩ ه • : زيح نندم '؛زوك. الخاني: •روان ر والد خالين ين ماز : ب٠ 
.٦٤٨فيحِت تقدم يخطئ. صدوذ، حالي بن عثمان بن هومحمد اساني; رران أم ابمه و٠ 
.٦٣٢زح: تقدم شيا. وكان بغداد، حقدئاتدم نص صدوق، الزناد؛ 'رجممحرمرأضرب ب؛ و٠ 

أبيحديث من اا)ا/اأ( 'ح عنه أف رصي عثمان فضل باب القيمة، في ماجه ابن أخرجه ٌتحريجه• 
طريقمن ( ٥٢٠/ )ا  ٨٥٨،أمرا/هاه(،حت ت اكاحااةح فضاتل في أحمد بن اض وعبد . به . .مروان 

٣٢٨٠؛ الكنزح ني مقارب بمظ الهندتمر وذكره - أيضا مجروان أيي  .ماكر ابن إلئ وعزاْ ، ١
.جدا ضعيف إمغاد0ت - ١ ٤ ١ ٠ 

الدمراما/صانسخاك:يه: ف٠ 
أعلاه.الذكور الخديث في تقدما رخيخهت ابمه فيه؛ و٠ 

الزداعوروحبنامج،آبي (س>ين١ ٤٣٧.٤٣٦/٢٢•١)٦٣تمج:بيساتيفيهمح: 
-^،Ltلاين وعزاء  ٣٢٨٢٩الكنزح؛ ني الهندؤر وذكره به. . ٠ عنمان بن محلّ أبومروان حدثنا نالا: 

مدْ(منطر^ز ٨ْ٦١٩/١رح؛ المحابة نماتل في التفي بكر ابو واخرجه ■ ماكر وابنر واللراني 
الخدت.متروك اللك وعبد ٠ جده عن ا أبيه عن هارون، بنر الملك 
.ضعف فيه إص٠٠اد٠ت  ٠١٤١١

]تقريب. صحابيا' ءد0 من ووهم ، الثالثة من شول، . سرة ا؛زا *ور البمري؛ كير ايي ين ،و ■' ب • 
عش.تابع.ل أنف ولم ٤([. )ص'٦ 

ثجاعين الوليد تابعه رند ر ١ ٢ ٠ ٤ م،ح؛ تقدم • كثيرة أوهام له عارف، صدوق السري* ين محمد '' فيه و٠ 
•اكالمتن الحدثثثن في ارُلي عص وأم 

•٣([ ١ رصزخ ]تقريب ■ الثالثة من ٠ صدوق ت  ٣٠١٥١ين الله د م٠ 
=([. ٣٠)٨ ]تتريب السابعة. محن عابد، صدوق، ت الرحمنن أبوعبد الخراماني، ٠ثوذبت ين الله د مت٠ 



عنثوذب، بن الله عبد عن ربيعة، ين صمرة حدثنا ثال; قلاني، العري ال
بنالرحمنن عبد عن سمرة، ين الرحمنن عبد مولن كثير عن القاسم، بن عبدالله 
ألفكمه وفي تبوك غزوة في الّى. عفان"ه'"إل بن عثمان جاء قال؛ سمرة، 

يفلهاالمي.أ فرأيت ث الرحمتن همد قال وق، ثم ه اكي حم في فمنها دينار 
.بمدهاأبدأ((سل  ١٠ررماضرعئبمان ; ويقول حجره فى بيده 

/iالوليدأبوهمام حدئنا ت قال اكرز، زكريا بن قاسم أيويكر حاأذتا —  ١٤١٢/ ١٩٤٣
منه.نحوأ الحديث وذكر . رييحة. ين محمرة حدثنا ت قال ثجاع، اين 

قال؛الرملي، عمير أبو حدثنا I قال داود، أبي ين يكر أيو وح-ذأقتا — ١ ٤ ١ ٣ 
مثاله.الحديث وذكر . رييعة. ين محمرة حدثنا 

Iقال س-جاع، ين الوليد حدثنا ت قال المهلرز، زكريا ين قاسم وح-دسنا — ١  ٤٤١
-ه؛؛قئ - عنان ين عثمان أل قتادة عن دعني، ين حني عن لم، مين الوليد حدثنا 

.فرسآ® وسعين يعيرأ وثلاث؛ن تسعمائة العسرة جيس فى جهز 
حدثنات قال الأيلير، عزيز ين محمد حدثني ت قال الفنيايي، وحوك  ٠١٤١٥/ ١٩٤٤،/

■ ٨٨٢تقدم/،,c' مددق، مرةسدمحبمتت ض٠ 
*ح والترمذي )ا/ّآاه(،  ٩٨٣ ح؛ الصحابة فقاتل في والقطيعي ، (  ٦٣)ْ/ أحمل أخرجه تخريجه؛ 

أ-إرصوا^،وايمفىوسملفيافةح:
ينصمرة عن طرق من جميعهم ؛ الذهيء ووافقه يخرجاه ولم الإسناد اصحح ونال; ١( ٠ ٢ رآ/ الستدرك 

وأنسالسلمي، حيان ين الرحمنن وعيد عمر، وابن حصتن، ين عمران عن شواهد وللحدث يه. . رييعة. 
مالك.ابن 
٠كابقه شمف، فيه إمتادء؛  ٠١٤١٢

التقدم.الحديث في الري بن لحمد - ٩٤٧فيح؛ مدم ممة شجاع؛-وهو س ه متابعة؛ فته؛ و٠ 
آنفا.الذكور الحديث في تقدم تخريجه؛ 

كابقه.صعق، فيه إمحئاده؛ - ١ ٤ ١  ١٠

(،٤٤٠)]تقريب العاشرة. صغار من فاصل، ثقة، إسحاق؛ بن محمد بن عنسن هو الرٌليت عير أم و٠ 
([.TTA/A)تهذيب 

.١٤١١ح:في تقدم تخريجه: 
صعيف.إمئادء؛  ٠١٤١٤

التخريج.ني كما شيبت أبي عند صعيد تابعه لكن ، ٨٥٧فيحI تقدم • صعيف دعلج؛ ين خلي" ته' ف٠ 
منمهلمر.فهو ئمان، يدرك لم قتادة آل فيه؛ و٠ 
• ٥١ح؛في تقدم عتعن. وتد مدلي سلم؛ بن الويل إ فه و٠ 

نيضلئمانبنباب: (في١ساتل، ٤٣
نحره.به . قتادة. عن معيد، عن عبدة، طريق محن عفان، 

ءصعيم،. إمئادء؛  ٠١٤١٠



عصئءءءًءءءًءءح؛بمأ
عثمانحمل الزهري شهاب ابن قال ت نال ، حالي ين عميل عن روح، بن سلامة 

فرماجاء ثم بعترأ، وأربعين بعير نعمائه علن تبوك غزوة عفان-لهإ-في ابن 
الألف*.بها فأم 

قالرميي، بن داود حدثنا ت قال الناقد، الهيثم ين إبراهيم وأ'خ؛ارنا — ١ ٤ ١ ٦ 
عنجاوان، بن عمرو عن حمين، حدثنا I نال العزيز، عبد بن سويد حدتنا 

وسعدأوالزبير، ومحللحت، سدعثمان؛نصان.و؛فت-طيا، قال؛ قيى، بن الأحنف 
،له« الئع غفر جهزها ااس العسرة; جيش يوم قال اض. رسول أل تعلمون هل - ؛قء ث- 

اءم اف. رسول أف تعلمون هل . * ا عقالأ؟ ولا/ حهلامأ يفقدون ما حتن فجهزتهم 
ذكرتهاثم فابتعتها، ، لهء الله غفر سيم؛ن سقاية فحعلها رومة يتر يغتري راس قال؛ 

تعم.اللهم ؛ الوان، * لك؟ا وأجرها للمسلمين سقاية رااج*لها ت فقال اش. لرسول 
مفرائه ينا يشتري ااس I قال اغ.ؤ رسول أف تعلمون هل باق فنثدتكم نال؛ 

،لكأ وأجره المجد في ءزده فقال: له ذلك ذكرت ثم فايتعته، ، له* الله غمر المسجد 
اللهإنعم.ت قالوا . ا<أ ذلك؟ ففعلت، 

• ٤٣٧■ ماح تميم 'ّلأ*ةسدب؟ت ؛ ب• 
. ٤٣٧ح; نندم؛ي صعق. ب ءز؛رت س عجمي ب؛ ر٠ 

 .. ٠-٠ ٠ .. .٠ نادء.عن القدم يثنيئالأثر إلاائه • لهنذاالأثر الزمري إرال ب ر٠ 
ينمحمد ثا جعفر حديث، ح;م،ه)ا/ا"اه(س الصحابة نفانل في القطعي ابربكر ا-مجه ٌمبمبمه؛ 

به•-متز-
.صعق فيه إMٌاد٠ت ٠ ١ ر 

]تقرب. ادمة المن ا مغرل، الع؛ن. بفم عمر- ت وينال، المري، التبي، جادان* س _jJ • يه غ٠ 
([.)ص٩١٤

فيثقة. وهو إدريس. ين اش مد تابعه ونل- ، ٠٩٩• ز،ح تندم • الحديث لض ادزيز• ب س ّهمبم • فيه د٠ 
ح;في الولفج سدكرْ اللمي، الرحمنن همد ايي حديث س شامي دله • تناّت، رجاله لذة • ١ ٤ ٥ ٢ ح: 

التخرج.في كما القثيري نمامة حدث عن واحر ، ١٤٠١
روابن ٠(، • ٦ را/  ٨٢٧المحابةح: فقاتل في رابه •٧(، مند،)ا/ احمدفي الإمام اخرحه لم،جه: 

(،رابنمانفيسحهح;١r٣٤/٦ْ.٢٣)٣٦ه؛يح;٧•
؛-ما)آ/مهه(،ضيفىلرته^ًمفيانةح:بمما،

الرحمننهمد أبي حديث، من ١ ٤ ٠ ١ ح؛ ؛ي نعوء المش، واخرجه • به ■ • حمض ءن ءرق )؛/لأوأ(من 
٣٦١•، ٩٣٦• اتي رايصححغري،(، حن : J\ijUofo)T<<<<\احرحهاكر.دىح; _لمي. ال

:\-T\الثةح في َ أبي ابن واحرجه ؛(، XUUA(UU/0ال-خارىح: وطف )؛■/،■■؟آ(، 
بكروابر (، ٣٤٨/١)٦٩١ْاوابنحانفيْسمحهح; والدارمميفيمته)؛/هها(، رآ/أ'هْ(، 

وكانالقشري. حزن بن نمامة حديث، محن ايفأ شاهد ه؛خ)ا/آاه(واه ح؛ المحا؛ة يامر ش ١لقلجي 
فيوابن (، ٢٣٦.اتيراي(، ٦٢٧/٥ر٣٣٧•اكر،اويح; -عند الدار هداء شم 

ْ'مارآ/،هْ(ُىل،اكرمدى:حن.-نةح:ال



_اب ١٠١
مخهابرآءواصحام خؤمحي عثمان وأو ضنكاس أخبارانمى^ 

المش،بن محمد حدثنا ئال المطرز، زكريا بن مامم بكر أبو سوك — ١ ٤ ١ ٧ 
أبي،عن ثلابة، أبي عن أيوب، حدننا I نال اكفني، الوهاب عبد حدثنا نال; 

ه،الله رسول أصحاب من رجال فتهم بالشام مامت حطباء أل الضتعاني الأشعث 
هاض رسول من سمعته شيء لولا ت فقال كعب بن ْرْ ت له يقال رجل آحرهم فقام 

إليه/فقمت الهدئ، عش هنذايوطّ I فقال رجل فمر فقرها، فتنة فدكر ماست،، آ/ن  ٩٠
عفانِو؛ك-.بن عثمان ص فإذا م ت فال هدا؟ من ت فقك بوجهه، عليه فانك 

حاوئاإيراب؛بنءبداض،قال: المميز، قاسم أما وحسشا . ١٤١٨/ ١٩٤٧؛'
عن،ءر،أبيذلأبة، أيوب، عن زيد، بن حماد حدثنا ت قالا إبراهيم، بن ؤإسحاق 

خطباءراسهدت اضنعابي-ئالأ هوأ؛والأسع>ثاحماد: قال إمحاق: قال - رجل 
لولافقال: كعب، بن مرة له: يقال أخرهم في رجل فقام التام، في الفتثة أول في 

رجلفمر فتنة يوما ذكر افه. رسول إل ، قمت، ما ه الل4 رسول من سمحته حدين، 
•فاتعتهفإذاهوءثمال-ه-® ، اخق* على وأصحايه ااسا مة1عفقال: 
إسحاقحدثنا قال: البخاري، صالح بن الله عبد محمد أبو وأ'خأرئاء — ١٤١١

رجلعن قلأبة أبي عن أيوب، عن زيد، بن حماد حدثتا قال: المروزي، ابراهيم ابن 

صحح. ١٤ ١٧
.التالية والأحاديث اكخريج ني كما توع رئي ■ ٠٤٢^!^ تقدم . موته تل تنثر ، ثئة ت الهم الوهاب ب ٠ 
•لمنق فنح شهد ا اكانية من ثقة، ٠ الدال وتخفيف باطلي آد0. بن شراحيل ير الم؛عاتيت الأشعث أم و٠ 

والخلالا>آآار)ا/'ا.ه(، ح: الصحابة كار ني والقطيص (، ٢٣٦، أحمد)أ/هم؟■أحرجه نربمه: 
٤٣٧•(،والترطيفياكفح;٤١/١٢)١٢٠٧٥ح:

منشامي وله الحديث-همنصحمحأاا الترمذي؛ ويال به. . أدب. عن طرق من جبيهم (; ٦٢٨)ه/
القطيعيبكر أبي وعند تحوه، )أا/اأ(  ١٢٠٧٤ح; الص1فا في ثيبة آبي ابن عند عجرة بن كب حديث 

حبانابن عند خوحا بن وآمحامة الحارث بن حرص حديث من ؛أح)ا/ه*ه،-وآحر الص٠>ابةح نضاتل في 
;،-٦٩١٤.
صحح.إمتاده; - ١٤١٨
مقروناوورد وندترع، . ٣٧٥تقدمفيح; حافظ. صدوق، الهروي؛ اس؛ إراممبنما«سه: ن٠ 

إيرامم•بن بإسحاق 
السابق.الحديث في تقدم تخريجه؛ 

.١٤١٧;فيح تقدمتخريجه صحح. إمئادْت - ١٤١٩



•• الفتنة أول حطباء نهدت هو1ووالآلثاكتاش.ىلت حماد! سماه-مال قد 
مثله.الحديث وذكر 

٨11 ؛/ بزر عساص حدسا ئال! المطرز، زكريا بن ثامم أبويكر وحؤوووئ\ ء ١ ٤ ٢ ٠ 
هارون،بن سان حدثنا قال; عامر، بن أموي حدثنا قال؛ العترى، آ ١ ءبدالخظم١ 

ءمترجلiمال;الأههضة، رسول ذكر قال: عمر، ابن عن وائل، بن كليب عن 
•- قهقئ - عفان بن هوعثمان فإذا إله ففلمرت قال: ، طلوءا« المقئع هدا فيها رايقل 

\i\iiباب - ١٦٠
ْظاو1ْيتل ش غق سان انمى^ إخبار 

قال:الصوفي، الحبار عبد بن الهن ين أحمد اممه عبد أبو حيائغا — ١ ٤ ٢ ١ 
عنحصف، عن الويب، أبومعيد حدثنا قال: مزاحم، أبي بن منصور حدثنا 

دونهماوأنا المى.y علير ز؛ءقء- - عثمان يحل قالت؛ ث؛إئأا ] عائشة عن مجاهد 
وعدوانافللمجا يقول؛ ركيتيه علئ حاث - -نمحك وعثمان إلا فجأني فما طويلا، فناجاه 

._0، أحبره أقه فظننت، ؛ قالت، افه! رسول يا 
الزيادي،دحية بن بثر حدثتا قال; المطرز، زكريا بن قاسم حذثتا — ١ ٤ ٢ ٢ 

الشت.والصواب العزيزه. لاعبي ت )ن( في ( ١ ) 

صعق.فيه إسئادهت - ١٤'
([.٢٥رص٦ ]تقريب الثامنة. من لن، فيه صدوق، الكوفي،  ١٠بثر أبر اليرجمي؛ *ادون بن سان ت يه ف٠ 
■]مب)صآا*أ([ • الرابعة من صدوق، الكوفة؛ نزيل الدني، الكري، الهي؛ راتل بن ب م٠ 
التاسمه.من ثمة، ، اثاذان* ؤيلمب الرحمنن، عبد أبا يكنن بغداد، نزيل الشامي، عامر* بن سرد أ٠ 

تمحسستجمء:س.
ح:بىبآ)ه/،آأ(:كلأىامنشزالآسودتخريجه: 

صره.ابن حديث من الوجه هنذا من غرب حن حديث لاهندا الترمذي: وقال به. . عامر. ابن 
صعق.فه إمئادْت - ١٤١

■ ١٢٢تقدم سكأالحفظ• صدرق، وهواينبالرجمننالحزري؛ ثف: مج• 
.١٢٩٠زح؛ تقدم • يهم صدوق، ملم؛ بن محمد هر الؤدبت سمد ابر و٠ 

بنمحمد حديث من ٢(  ٦٣)آ/  ٣٦٨٦البحريزح: مجمع في كما الاوصتل في الهلبراني احرحه تخريجه؛ 
•حض® إستادي ارأحد : وقال ( ٩٠ره/ الجمع ش الهيثمي وذكره • نفه بالإسناد مكرم ين الحسن 

,حسن إمسادهت - ١٤١
والحدثثقات. رجال ويب التخرج. في كما توبع وغد هو، *ن لي يتتن لم الريادي■ دب ين بغر • ب ٠ 

■دمرهما الصمحتن في مخرج 



،اثشساتكتإد

أبيعن حدث -/ النهدى ت يعني - عثمان أبا أل أيوب عن ، زيد ين حماد حدثنا ؛ قال ن ا/ ٢ ، 
رجلفجاء الباب احغظ/ ؛ لي ونال حائطا لحل ء المى أل عري الأشمرمن  ١٩٥،/•

تفقال يستأذن آخر رحل جاء ثم بكر، أبو فإذا ، يابة* ويشره له ررالذن ت قال تاذن ي
يتاذلآخر رجل جاء ثم ت قال ، ِ ة؛ك . الخطاب بن عمر فإذا ، بالجن* ويشره له ءالذن 
،شيه" قديده يلوى بمد ياي ويشره له ا)سن قال: ثم هبهة ه اض رسول فلبث 
وعاصماالهكم بن علي وممعت ت حماد قال . - -و؛فة عتمال فإذا له فاذنت قال! 

نحوه.. المح، عن ' موّن أبي عن يحدث عثمال أبا سمعا أثيما الأحول 
'■قال عمر، أبي ابن حدثنا ت قال يوسف، بن هارون احمد أبر ؤحرفنا _ ١ ٤  ٢٣

موّنأبي عن الهدى، عنمان أبي عن قتادة، عن معمر، عن الرزاق، عبد حدثتا 
لم،نرجل/ فجاء - حائط في قال حمته - ه الني مع كنتث الأش_ادرىقالت  ١٩٠١،/

ِعثمان فإذا فانطلقت ، قددة® بلوى على باب وبشره ذ فأذن »اذما الني.: فقال 
 ١ ٦ /T تيقول فجعل ثديية، بلوئ علئ بابنة وأبشر الحل، ت فمك عته، افه رصي/ ن

•جلس حتن . صرأ• اللهم 
بنسعيد حدثنا قال! الحلواني، يحين بن أحمد جعفر أبر حلزأشنا ء ١ ٤ ٢ ٤ 

ايفاح:الصحابة مائل لم؛ي ومْ؟ا"ا)ي/ها"(، حأ المعاية غماتل في البخاري ا->ر-بم< أءردجه: و =
ادينوش.بم.الإم)ْ/-^(س>قصحيجطيفىانبح:

٦٢١٦رفىالآدبح:  i(or/U)Y-[\r■؛بآمآري/ْ"ا(،ح: ١^،^^ مائل ز البخاري وأخرب 
٢• ٤ • ٢ ح: ممض ني الرزاق ٌب (، ٨٨٦٧)؛/٢ ٤ ٣■ : اامحاةح مائل ني وسالم ٦(، ١ ٢ ا/ • ر

هههرصههاك0إ(،وبينسّاوفيماو.ح:، ٣٩٣
كثيرةأخرئ 'لرق ول التهدي ال مثابي ص طرنا ض دغممم ( ٢٣المحابة)نقاتل ني ار والن
ومرهما•المعتمن يي 
السابق.تقدمديؤيجهفيالخديث • ■إمئادْتصحح ١٤٢٣
.حداضعيف إمثادء؛ > ١٤٢٤
.٦١•زح:تقدم سن. ابن وكلبه مزوك. ايارر: اض ين الأءر همد يه: ن٠ 
•اكاس؛ن ثقات ني حاف ابن وذكرْ ه، الني  ١٣ض ودا ذل: ا-بمم: سمين ين الرحمن ب• ب: ر٠ 

الحدثني الثمي تابعه وند تهذيب)آ/هآآ([. (، ٣٥)ص• ]تقريب لأينزف. القطان: ابن ونال 
اكالي.

رصآبم(آ.]تقريب ة. الخاممن صدوق، ال،-تي؛ الحمحي، ءاد-ا؛ بن محي بن براهمم إ٠ 
.حدناإ؛رامم. : JU^لهيفيدلأئليةرآ/بمهم.'ام(من>ضءبدالأض، دمحريجه: 

الاعلنمد ؤلريق من ( ١٩٢/٠)٠٠٦١الكييرح: في والهلبراتي التالي، ين، الخل■في الصف وأحرجه . ؛< 
ايفاقال:الاومعل ني للطبراني الهيثمي وءزاْ ٠ تحوم به ّ ارنم. زدبن ص الثمي، عن اياور، أبي ابن 

ى؛والتهود ، سن، بن يعن عن دواب؛ ني ووثق الحمهود، محعغه ونل■ الماور ابي ين الاعلن مد اوب 
١([ ٥٦)ه/ الزوائد ]مجمع ا تضعيفه 



بنمحمد بن إبراهيم حدثنا نال.' المساور، أبى بن الاعلئ عبد عن ليمان، )ع
اض.؛رج بعشي عنز؛دينأرذمئلت سيريز، بن الرحمن شد عن حاطب، 

هاش رسول إن ك: كل ويتاع، بجع مها محان نشى المرق ض حتى »اطلق : فمال 
المرقأتيت حتئ انطالقت فشديدا، بلاء بمد أبشربابنة ربمرل؛ الملام علمك بمرا 

١٠٢،/اض رسول إن ت نقاك اض^^، رسول لي تال كما وسلخ/ يح عثمان-ئك- نألض 
اشرمحول وأين ت نال قديدا، بلاء بمد بابنة ®ابقر ويقول الملام عؤك يقرأ .
فقاله، افه رسول أتيتا حتئ حميعا فجئنا بيدي فأخي وكدا كذا ممكان ! ؛ U3ه؟ 

الملامعلمك يقرأ اف رسول إل • لي فقال نيدأأتاني إل اض؛ رسول يا • عثمان له 
يعثلث،فوالدي اض، رسول يا يصيبني بلاء فاى ثدييا، بلاء بمد بابة ءأبشر I ويقول 

ررهوذاك،I فقال بايعنك! مند بيميني ذكري مت، ولا تمنيت، ولا تغتيت، ما بالحق 
■ٌرتئن ■ ■ اكُ ذم 

حميد،بن عبيد بن محمد حدثنا ت تال داود، أبي بن بكر أبو وح-دثتا — ١ ٤  ٢٥
زيدعن المعيي، عن الأعلئ، عيد حدثنا قال؛ الخماتي، الحميد عبد حدثنا تال؛ 

١٠٣،/فئزته؛ابمش؛الوئ / ، - نجك - عثمان إلئ اض. رمول بعثتي قال؛ ابنأرقم، 
مجااش؛ رسول يا فقال؛ المي أتئ حمحء مح، فانْللق بتدى عثمان فاحد تمنيه، 

مندبيميني فرحي مت، ولا تمنيت، ولا تغنينا ما تميبني؟ التي البلوئ هلمدْ 
المييله فقال ولاإسلام، جاهلية في زنيتا ولا اف.، رسول وبايعتا أسلمتا 

.فلاتخس! خس على الماطون أرادك فإن قيما، مقممك عزوجل اش ءإن ! . 
٠٠٠

جدا.صّعيف إمتاد٠ت ■ ١٤

ايق.الما-كوسث، نندم؛ي •تردك• ايارد؛ اض س الأءر، مد ■' ب ٠ 
ترجمة.علن ل اعر لم جمد؛ س محل مجمدين ر٠ 
س، بالإرجا' ولص يخش صديق، الكرش؛ بمثن ابد الرهمض، ب ابن ءُ اشءد مد ل٠ 

]ت؛رس،رص،مأملماكاسة.
وابن، ٢(  ٩٢)>؛/ راكرثى (، ١ ٤ ٩ س)آ•/ ا-؛م-بم النبس دحدبمث، • اض ايالخدتث م تندم 

عاصم،يأبي وابن ، ( ٤ ٩ / رآ١ ث—ة ايي ابن كااحرجه • ء-اتنة مزحدث بمناءح؛آا؛)ا/ال( ما"بم 
و'رواْالخلأومحبما.. ك u_.رضي حدث س رصا"آم( ؛ ١٨ي والخلال النة)آ/،/ْْ(، 

■اآ،)صبمآ-ا(سحديث،نرينتي.



اا"ا_اب'""١ 
ونف<وترك انمانمين، دماء دون دمه عثمان بذل 

ضئفهيقدر وهو 

بزاض عبد حدثنا نال.' الحلواز، يحيئ بن احمد أبوجعفر حدثتا — ١ ٤  ٢٦
عنحوثب، ين العوام حدسا نال! حراثى، بن اض عبد حدئنا نال؛ الكوفي، عمر 

ويذكرنمرته يعرض هتئك. عثمان. عن لحل أنه عمر ابن عن سعيدبزجسر، 

أنلأرجو  Jbنمرتي، من حرج وفي بمي، من جلً في "أنتم فقال؛ يعته، 
ما،لآمظلوما*.وحل عز اض ألض 

قال:داويين,ُتد، حدقا نال: نياإ؛ربي؛نابانقد، 
لماقال: اللك عبد بن محمد حدش قال: الاوزاعى، عن كير، بن اض عبد حدقا 

وأناترئ، ما بك نزل قد اقه فقال: / شب، بن الغيرة عليه يحل - قهق - عثمان حصر  ١١٠٠،/
همالذي الباب محوئ الدار من بابا لك حرقنا محثن، إن ثلاثا: حمالأ عليك أعرض 

أوتلحقبها، سستحأوك،وأنت لن فإثهم بمكة، فتلحق علنرواحللث، فنقعدلث، عليه 
فإلفقاتلتهم، معك بمن حرجت شئت ؤإن مجعاؤية، وفيهم الشام أهل فإلهم بالشام 

محه.:اف/ رصي - عثمان فقال باطل. علن وهم حق عالئ ؤإثك وقوة، عدة معك ن آم 
لنفإئهم بمآكة، فالحق رواحلي عالئ فاقعد بابا الدار من للن، تخرق أن قوللئح: أما 

بمكة،فريش من رجل رايلحد يقول: ه الله رسول سمعت فار بها، وأنا يتحلوني 
أهلفهم بالشام، ألحق أن قولك: وأما • إياه أكون فلن ، ايايمء عداب نمق عله 

٩٧

نحعيف.إمتادءت  ٠١٤٢٦
.١٣٠٤إ ح تغيم؛ي • الكذب صار ابن * Jlpراظق معٍف، خراش؛ س الله ب ؛ ب٠ 
• ٠٤إ تندم تشح• ب صا-وق• الكوني؛ صر؛ ين الله ب ب؛ و• 

الصنف.ض عد عف انف لم لخريجه: 
سم،;مّل..  ١٤٢٧
ديته• رل• • شب ين المرة ص دوئ حام؛ ض ابن نال • مدان ابن هو اللك؛ مد ين سد ؛ ب" 

■([ ٤ )a/ واكا-يل لا■برح • تقه ■ الجند ابن نال • • الادذام 
-شمتيح:م'-اا.ًا-دق.•وبمداللهسك؛م: 

ثبنين وصر ، ( ٤٨٠/ )١  ٧٨٥ح: المحاية نضاتل وفي ، ( ٦٧/ المني)١ ني احمل. الإمام اخرجه تخرتجه؛ 
المدني أحمد ورواء • به • • الاوزاعي عن من'لمرق جسمهم المدينة)؛/ااآا-'آاآا(: أحبار ني 
.عنمان. عن أيزئ ابن من'لريق مختمرا( هلإاا)آ/مإ حتالأمتار كنف ني كما والزار ، ٦( ٤ / )١ 

.نحره 



وأمافها. ه اض رسول ومجاورة هجرتي، دار أفارق فلن معاوية وفيهم الشام، 
!٩٠٦،/فلن الباطل، علئ/ وهم الحي علئ فان ، فأفاتلهم فأخرج وقوة عدة معي إف ت قوللث، 
•حق بغم دم من محجم ملء يإهرانه أمته في . افه رسول حلف من أول أكون 

تنال الوامهلي، الحميد عبد بن محمد بن افه عبد بكر أبو ّمحذ'ذنا  ٠١٤٢٨
قال!القعثان، معيد بن يحين حدثنا I نال الدورقي، إبراهيم بن يعفوب حدثنا 

حارم-عنأنح، ابن ذتس-ض؛ حدثنا اينأنح(حالد-نال'• ت حدنناإسمامل-ض،
ررادعود.: افه رسول ررقال قالت: تينفؤأ. عائشة. عن عفان. بن عثمان مولن - مهلة 

أدعوللن،قاك ، فكت، أبابكر؟ أدعولك • قلت، •' قالت، ا، أصحابي بمض لي 
قال:عثمان؟ للن، أدعو قك: فكتج، عشا؟ للثح أدعو فك: ، كت، فعمر؟ 

ولونهلعثمان يقول أن تنعض-لمسارْآرا، أي هنكدا- لى فقال عثمان فجاء ااادءٍهاا، 
إ/'اْآاإف فقال: تقاتل؟ ألا له: قيل الدار يوم كان فلما/ قالته؛ وحههيتغ1ر، أو يتغير، 
••* ••شي صابر ؤإنح، عهدأ عهد!لي ه اض رسول 

بنمحفوظ حدثنا قال: الستمطي، أيوب بن عمر حفص أبو ؤحدشى — ١  ٤٢١
خالد،أبي بن إمماعيل حدثنا قال؛ العبدى، بشر بن محمل حدثنا قال: توبة، أبي 
:قالتؤ- محفو عائشة. عن - ة؛قئ ِ عثمان مولن سهلة أبي عن حازم، أبي بن نس عن 
نحوه.فذكر • • اطهه رسول مال 

احد.من والبت، •غراثه•. وني)ن(; واضحة. غم الأصل اني 

,صحيح إمسادءت ء ١ ٤ ٢ ٨ 
([.١٢٢/١٢تهJ.ب)ساكاكت. ثقة، منىء؛نمانينءفان: مهلة: م أ٠ 

(،١٦٣ )ه/  ١٣٧ ١ افاو_،ح: ني والترمذي (، ١ • )ا/ ١  ١٣ح: القيمة ني ماجه ابن أخرجه تخو.ب■' 
وا-لمديفينضاللاكحايةح; وني مختمرا(،  ٦٩، ٥٨ال_درأ/اه، في واحمد 

واضسدفياودنائ،)•اآا/،إ(، ثسةفيصفح; وابنأبي حآآ)ا/-آا(، دءح: م
(،٣0٦/١0)٦٩١٨ح: صمحه ني •مان وابن (، ٩٩-رل!،)آ/ تاالمني والخاكم (، ٦٧-٦٦/٣)

إّاءلص طرق، س جبهم : ٣( )'_U؟' ٤ ١ ٩ ال—اح: ني والخلال (، ٣٩١رآ/الدلاثل ني راد-هض 
١١١٢وا;نماحهح: (، ٦٣١/٠)١٣٧١ راكرُديح; (، ٨٦/٦وأخرجهاحمد)به. . ا؛نا;يخاك. 

عنعروة، حدث محن ٧( ٥ / )٦ أحمل وأحرجه • به • ■ عاتثة عن العمان، حديث، من ( ٤٢)ا/اة،  ١١٣
.١٤٢٠تخرجحت ■ وانظأّ ■ منالحدبثه وا"بمز.ءالأخير يه، • • عاتنة 

,صعيف إم؛ادهت  ٠١٤٢٩ حمععا. ٠٠٠٠;•٠ ٠• 

منتقدم وقد ممات. رجاله رباني • ١ ١ • ر،ح: نندم • جدا امء احمد ضعف ٧؛ اض م، ذوظ ه: ن٠ 
آنم1.الذكور الحديث ني صحيح طريق 

السابق.الحديث في تقدم تخريجه: 



نال؛الوامطي، الحميد عبد ين محمد ين اف عبد أبويكر ح^1ذاا ء ١  ٤٣٠
يكنلم ررلو ت ينول مهدى ين الرحمن عبد مسمعت قال الدورقي، يعقوب حدثنا 

وجمعهاذسلمان، دماء دون دمه يدله ؛ كفتاه الخصلتان هاتان إلا - هتيقة - عثمان فى 
.المحق، 

بن/وعمرو ثيبة، أيي ين يكر أبو حدثنا ت نال الغريايي، حذفنا — ١  ١٤٣١  ٨٩٠٨
جعفرأبو حدثتا ت قال الرازي، سليمان ين إمحاق حدثنا قالا! الناقد، محمد 
-ه؛ - عثمان عمر-هئ؛-أل ابن عن عزناغ، الختياني، أيوب عن الرازي، 
الليالة،عنيتا أفطر عثمان، يا فقال التي رأيت، فقال الناس، ث، حد أصح 
عليه.الله .رجمة يومه من قتل ثم صائما، فاصح 

—ياب 1١٦٢/آْبما 
عندهم،ذلك وتعظيم غؤمحي عثمان اش.وقتل رسول اصحاب إنكار ذكر 

إياهمومنعه لنصرته، أنفيهم وعرصهم 
ينإسحاق حدثتا ت قال ، البخاري صالح بن اض عبد محمد أبو ^^١ ٢١س ١  ٤٣٢

حدهعن لءن[لاأءمداض؛نمئ، مريلث،، حدثتا ت قال الروزى، إبراهيم 

جدليلن أبي بن الرحمس مد لأف ؛ رعن• والصواب • ربن' )ن("• وفي • واضحة مر الأصل ي نا 
٠الأخرئ الحديث ومصائر الترجمة وانظر ٠ شريك لا عنسن بن اه عبل 

.١ ٢ ٠ ٨ ح؛ قي ويضبمبمه تقدم . صحح إمحئادءت - ١٤١٣٠
امءا-بمد#:بصعف.

.٢٥٠ت ٠يح تقدم • مغترة عن حصوصأ الخغظ صيئ صدوق، ارازي• جم ام • ب ٠ 
بنإمحاق ثنا مهران، بن احمد بن إسحاق حديث من ( T١٠٣/ ) الثيرك ني أحرجه 3خواباجه1 
ومن, نا؛ع عن حكيم، بن يملن حديث من )م/أب-هما( الطبقات ممدفي ابن وأحرجه ■ به • سليمان. 

نحوء.عثمان امرأت عن وكيع بنت هلال أم حديث 
مامءا-إمئا0:بصعف.

.١٤٧مرح;تقدم • القضاء ولي مند حفظه تغير يخضكثيرا، صدوق، ت القاضي الك همد ين ضك ; ب٠ 
منتشيع، مه ثقة، الكرم: محي أبو الأنصاري، ليلن أبي بن الرحمنن عبد ابن ت مص بمن الك د مت٠ 

الادب.مب)بامء.
.٦٠٢تمءمدارجمنيناضشتتتة،ممممحت ر٠ 

٧٢٧; الصحايةح نماتل م أحمد ين اف وعبد (، ٨٢رT/ الطبقات م معد ابن أحرجه ٌٌرهابمه؛ 
مالدايةواوهايةر^آ.أ(ضس
مافدرك)آ/م.ا(،والدولأبيمص

نذكره.. عتا. سمعت عبادنال: ين تيس )ا/ُأا(ءنءلرقءن 



صبعيه.رافعأ الزيت أحجار عند فه'. - عليا رأيت قال؛ ليلن، أبي بن عبدالرحمنن 
.ظماناادم س إلك أبرأ اللهأإني ت يقول - صعيه مادأ I أوقال 

١٩٦٠٨الخرام.ةال: الرس.فىالجد ^^لينخانم 
نال!هارون، بن يزيد حدثنا I قال - الوراق معلر بنت ابن - ميمان بن محمد حدتتا 
/ن٢١٨عنمحمد؛نعلي، ثابت، أبي بن مثب حدثتي نال؛ حوثب، بن العوام أسانا/ 

بهفتعلموا اتيانه فاراد يدعوه، علي إلن - عثمان أرمل الدار يوم كان لما • نال 
أرصئلا إر ^٣ ١١٠ت تلانا ونادئ رأسه علن كانت سوداء عمامة نألقن ، ومنعو٠ 

به*.آمر ولا قتاله، 
Iقال الحارث، أبى بن إسماعيل حدثنا I قال الحميد، عبد ابن حدثتا — ١  ٤٣٤

كانت نال الحسن، عن فضالة، بن مبارك حدثنا I نال المحجر، بن داود حدثنا 
بمبسالدار يوم - هءمحئ - عثمان عن الناس يرد - ؛ ٤٥٧ءلالب«ا- أبي بن علي بن السن 
جميعا*.بيديه يضرب 

١٩٦١٨بن إسحاق جدثنا ت قال البخاري، صالح بن النه عبل أبومحمد حعبتا — ١  ٤٣٥/
مولنعن ربيع، بن الحارث حدثتا نال: معاؤية، بن مروان حدثنا نال؛ إبراهم، 
قائماالدار في يتردد عثمان-ءك.صل قتل اليمان بن حديقة بلغ لما قال؛ لحديقة، 

صعق. ١٤٣٣

سفمف، زلبغاوا0 بمري، اينس-عد؛بم،طر؛ انتنسام •ح،دتن-اء: ب٠ 
اكخريج.كماني معد ابن تابعه وتد ([. ٤ )'_TA م.ب • ع—و' الخالية 

\-r.نندم واكدلس. ممرالإزّال دلكن جلتل، نب، حءبساضالاني:ممة، ب: د٠ 
صيما-.اه رءلي.رصي تال و؛ين يلي معدين بض الأنتطاع ذه: ر٠ 

نالا;درون بن و.زد الواطئ زيد بن محمد >يق ُن ٥( اليمان)"ا/• ش د ابن أخرجه ٌتحربمبمه؛ 
ابنصن مدر عن الاهمش حدث من ( ٤ )>،_AT ٤ ٢ ١ ت الن٠ح ي الخلال وا■؛مرجه • ب • • ١^١٢ ١^٧ 

(.٤٤)ص٩ للذبي الإسلام تادخ دانظر• • الحتنتة؛~مْ 
،جدا صبس إمحثادْت  ٠١٤٣٤

•؛.TOنندم متروك.داددسا،در: ه: ن٠ 
>درُئءن.هته: إلااذالإ-اماحمدUJ، ٥٩'تار-ًمتيح: دلسذي-وى. ًددقا، ،ماوكسسالة: ر٠ 

بئريحتج الخسن 
صعغ،.-امتاده: ١ ، ٣٠

لمسمً•ذه:ملىءذبمة:
معدمحه روئ ير، عن روئ ربعة.' أي ين الحارث ولعله *و، من لب، يمحن لم ض• ادادث*تن مه؛ د٠ 

([.والتعديل)م/٤٧]الخرح نالهائوحام. -أ~رداصيرُجاسرامحءرى، ا؛را
.٤٩٧تندم اكوخ. يدلىأساء وكال حاظ، مادالسسممة، د٠ 

١الصنم، ء؛ُ عد له ذكر عالن انم، لم ىءر؛بمبمهت 



مضئالؤمن\ن أمير يكون أن أحاف إني اراللهم ت يقول وهو ، ٢١ذامآض؛Lةلاكارال
.ساخطا؛ وهوعلى 

تقال ابراهيم، بن إسحاق حدثنا قال; صالح، بن افه وح_شذاتاعبد — ١  ٤٣٦
-ثان بن زبد أف علي، بن زيد اعن بطر عن الجاني، مرسن بن القمل حدننا 
الدار.يوم - زجك - عثمان علن بكن - اض رحمه 

 /tقال:الوامعلي، الحميد عبد بن محمد بن اض عبد أبوبكر وحدك - ١  ٤٣٧/  ١٩٦٢
أبيحدثني I قال المحبر، بن داود حدثنا مال الحارث، أبي ين إسماعيل حدثنا 
ءمان.خئنبن عثمان قتل لما قال! الثمي عن سعيد، بن خالد عن محدام، بن مبمص 

تفقال اممه رحمه الأنصاري مالك بن كعب رثاه 
دروالغلنمكرات هم امإمعرهم بمد أملمرا شرم عججت 

والصربالأيد ان عشبميج—ادلهم خهله الضيم س مسمرا أنهم فلو 
المميزبالمق الأمام في كان ولا يخائن الإله دين في كان ا فم
والأمرالهي م للحق تاركأ ولا محمد بمهد فكاكا كان ولا 

صرولا منام س مه لي ا ومعدله لفقدي أعذر أبكه إن ف
عذرمن عمان ابن بمد بها أصيب مميب سلم يكي لامرء وهل 
رغوالارم للمحمحه وأهنك سان أعظم كان ا يومأر فلم 

وملأهمفي]حالات[لآآالخرواوربخيرهم الكون أصب غداة / ا/-ا،"بما 

تصحش.ولعلها . ءالتاخر• ت )ن( وفي * واصحة غير الأصل في ( )١ 
.من ثل الحاء حرف ولل • 'اله• ت )ن( وفي واصحة. غير الأصل في ( )٢ 

منوهوممة، ينا;يطالب، علي بن الحض ابن مرث علي بمن ذيل اعباوأل ■،لن • م-ل إسنادا: - ١ ٤ ٣ ٦ 
م(.١ ٢ )T عام اه. ونل.رحمه ( j،Aعام)• ولد وقد الظاعر. عر ومنيا ([ ٤٢٢ رص لتغرب الرابعة 

الخامة.من بالتثح، رعي صدوق، : الحاتل أبوكر عولاهم، الخزوعي، حينة ابن *و ذر؛ و٠ 
)صاا؛ا(،تهذ.ب)اا/"آ([.

ذكرما I باب الغش، كتاب في المنف ني ث—ة ايي وابن (، )"ا/١٨الطمات في مد اين اخرج، لخريجه: 
به.. )صا-ام(.ن>قءننءلر.  ٤٣٦في والخلال )ْا/م'ااأ(،  ١٩٥٥•فيءنمازح: 

 ) ٠ -،I »ا_، ؛ ' •اهع .جدا ضعيف إمفاد0ت - ١ ٤  ٣٧

١•  ٢٥تقدم *تردك■ بنٌص؛ يائي هإ ن٠ 
([.٤٤١لابيان)آ/معيق. ثحذم: معربن والده: ب: و٠ 
١٣ح: في تقدم عمره. احر في تغير وتد بالقوي. ليس سمد: بن مجالي فيه: و• 



بنوهب حدثنا ت نال ناجية، بن محمد بن اش عبد محمد أبو حاوثنا - ١  ٤٣٨
حالي،أبى ين إمحماعيل عن الواسطى، اف عبد ين حالي حدثنا ت قال الواسطة، بقية 
»لويمول: مل بن عمرو بن زيد بن سعيد سمعت مال: حازم، أبي بن مس عن 

..٠ ينقفس. أن محقوقأ لكان عفان بابن فعلتم فما أحد انقثس 
اكئ،ن محمد حدثنا قال! الهلرز، زكريا ين قاسم بكر أبو حاأذنا — ١  ٤٣١

قال!مس حدثنا I قال إسماعيل، حدثنا I قال القطان، سعيد بن يحين حدثنا I قال 
لكان- محمحي ِ بعثمان صنعتم لما انقض أحدأ أل ررلو ت للقوم يقول زيد بن معيد سمعت 
.يتقفسااأن محقوقآ 
t توبة، أبى بن محفوظ حدثنا I قال القهر، أيوب بن عمر حذثنا — ١٤٤٠/ /  t١ ٩٦

بعثت يقول سيرين ابن ّح عمن ، معمر أنبأنا ت نال الرزاق، عيد حدثنا •' نال 
؟؟أ/نإر اذما ت ممال أسيد بن عتاب بن/ الرحمنن وعبد سليط، بن عثمان-محمح-سليط 

قالتأمرنا؟ فما ترئ قد ما الماس أمر من كان قد إيه له! وقولا له فتنكرا سلام ابن 
وقالفلأن، بن فلأن أنت ت لأجدهما فقال مقاله من نحوأ له فقالا سلام، ابن فانيا 

بأنهوأحبراه اللام، فأقرناه الومنن، أمير إر بعثكما فلأن بن فلأن أنت للأخر؛ 
فقالفأخبراه فأتياه وحل، عز افه عند القيامة يوم لحجته أنؤئ فاقه ، فليكم، مقتول 
.أحد منكم معي يقاتل ألا عليكم عزمتج ت عثمان 
توبةأبى بن محفوظ حدثنا قال قعلي، الأيوب بن عمر وحاا،شا — ١ ٤ ٤ ١ 

.بمد،:ٍحح.١٤٣٨ صحح.اسدء; - 1  ؛

;-،نذااللفظ،٢( ١ ٠ )U/  ٣٨٦٣حممرح; إسلام باب: ، الأنماو ضاف ني الخاوي اخرجه 
والقتلالضرب امحار س باب; الإكرام، رني ٢( ١ ٤ )U/  ٣٨٦٢زيدح: بن معتد إسلام باب ني واخرجه 
اثني والخلال، (، ٧٩الطتاض،)٣; ني ّعد ابن وأخرجه (، ٣٣•; ١٢) ٦٩٤٢علزالكفرح: والهوان 

■٩ • خالد• امح، إمامل;>، عن طرق ص جبهم إ ( ٣٢٣)'^،٤ ١ ٢ ح; 
.آما الذكور الحديث ني تخريجه وتقدم . صحح إمتادْت - ١ ٤ ٣ ٩ 

صعتف؛-بمدْ: ١٤٤٠

•مريؤه ابن، ص'واط مر الإدّال،؛ - ١ 
•مرين رامح، سر ي؛ن ارأدي؛ جهالة " ٢ 
.١١٠فيح؛تقدم ■ جدا أمره أحمد الإمام صمم، تربة■ أبي مح، مجحموظ وفيه؛ - ٣ 

إ(.٤٥/١١)٢٠٩٦٤سنهح: في ب-الرزاق أخرجه تخر؛حهت 
,صعيف إ'سادْت > ١٤٤١
.١١٠زح!تقدم كما جدا أمره احمد الإمام صعق مح٠وءلت ت ب • 

مقاربءيإلمفل معد ابن وآخرحه  ٩٦٥ت المش٠ح يي الرزاق مد أحرجه ٌسميجه• 



ْ/tنال قتادْ عن معمر، أنبأنا نال! الرزاق، عبد حدثتا قال! ^ ١٦ I رروافملام/ ابن قال
دمآار.لخذن صلألة محاله كان وكن هدئلمطنرا،ب، كنلكلiتلءثمان 

روقمبن سعيد ين علي حدثنا I قال صاعد، ابن أبومحمد حاولتا — ١ ٤ ٤ ٢ 
بنالله عبد أخي ابن عن ، عمير بن اللك< عبد عن ، أبوالحمام حدثنا I قال الكندي، 

بك؟حاء ما ت عثمان له فقال سلام بن اينه عمد حاء عثمان قتل أريد لما قال؛ سلام 
فقال؛/الناس إلئ اممه عبد فخرج الناس، إلئ احرج قال؛ ضرك ش جئت ت قال  ١٩٦٦،/

ذلأنآفتانيرسملافهسشدامم4،الاس،"إنهكانليامفىقاس ار|يها
ءدإٌ-رابل ض س شاس ولهد ؤ ت ش نزك وجل؛ عر اض كتاب من آيات في ونزك 

مؤئل : ش ونزلت ، •١[ ]الأحقاف: الظالم؛نه  'ضذوي لا الك واّقئرنمإن قآمن فك 
،عنكم مغمودا سيفا طه إل [• ٤٣٠الرعد ت ه الكماب علم عنده ومن وبينكم بنبي شهيدا بالأب 
ه1-ن.افي اطه ناطه ، نبيكم. فيه نزل الذي هندا بلدكم في جاورنكم الملائكة ؤإف 

سيفوليلن الملائكة، مجن جيرانكم لتهلمردن قتلتموه لثن فواطه تقتلوه، أن الرحل 
.القمامجة؛' يوم إلئ يغمد فلا عنكم، المغمود اطه 

توبة،أبى بن محنوؤل حدثنا ت قال الضلى، أيوب بن عمر حذاثنا _ ١  ٤٤٣

ضبف.ؤ ا فى ، ءلتحلبز؛ء ت الرزاق، عبد مصنف وش ■ وانححة غير الأصل ش ا ١ ا 
)ها/أمأآ(عنا-ون ١٩٥٤٣شيبة أيي ابن وأحرجه =)م/ما/(ءنحاوفة. 

الأفري.مّن ايي ص ثتادة حديث س رصآ'آم(  ٤٣٨وأ-محر-بم'الخلألتيانةح: طولا. 
صعق.إما؛ادهت  ٠١٤٤٢

.٧([ ٠ ]تقريب)ص؛ • الئالثت من مجهول، ملام؛ ين الك ب- احي ابن ه؛ ن٠ 
.٢^١٢ : فىح تقدم • دلس وربما حفنك، تغير نب، تقة، صم؛ بن الللث د م٠ 
■١٤١مُيح"■ سالثاُنة ثقأ' الكوش' بممنبنبملنالمحس' ُاغ؛اْ• أ٠ 
■٤([ • ١ ]تقريب)ص العاشرة. من صدوق، الكوني؛ الكندي، مروقا؛ بن ممد بن لي ع٠ 

(س>ز٦٧)٥/•٣٨(،وفىالنافح:٣•٦٨١)0/^لخيرح:٢٣ْ٦
نال.  ٤٣٧٣ مختصراح؛ ماجه ابن وأحرجه غريبء. *حمن الترمذي؛ ونال به، . • الكندي معيد بن علي 

.ثهاتء رجاله ويقيه • يم لم سلام بن اش عبئ أحي ®ابن * البرصيرى 
•اه؛ا-سمه:سف.

١٠ ١ ٠ ت فىح تقدم • جدا أمره أحمل الإمام صش مبةت أبي بن محفرظ I يه حم٠ 
منومنهل . ٧٥ت ح ني تميم الساإالان. عمل لدحوله سيرين ابن ب ترقق شالم، ثقه، هلال- بن ميد ح٠ 

الصنف.قى كما حلال. بن وحميد معمر ي؛ن ءآيربء الصنف إماد 
ابنآحرْ وأحرجه )اا/هأأ(،ا  ٩٦٣ت عثمازح مقتل باب في الصثف في الرزاق عبد أحرجه تخريجه* 

بناش عبد نحوآحرْ وأحرجه مختصرا ملام ين اش عيد عن اللح، أيي رواية من ( ٨٣)م الطبقات في معد 
بن=افه عبد أل وغير0 عبيد بن مريح حديث من ( ٤٩١/١ر٧٩٥ح! الصحابة نضّاتل في أبيه عن أحمد 



لهمنال قال؛ هلال، بن حميد عن معمر، أنبأنا نال؛ الرزاق، عبد حدثنا نال؛ 
١ ٩٦٧!/ الله. رسول قدمها/ منذ ممدينتكم محيطة تزل لم اللائكة إل ملام؛ بن عمداض 

رجلمنكم يقتله لا فراقه أبدأ، ٢ تعودر١ لا ثم لتدهي نتلتموْ لئن فوالله اليوم، حتن 
ؤإمممعنكم، مجغمودأ يزل لم وجل عز الله يف سؤإل له، يد لا أجذم الله لقي إلا 

قال-ؤإما أبدأ- - نال إما . عنكم يغمد لا نم وجل، عز افه ليث قتلتموه كن والله 
ةخمبه قتل إلا خليفة ولا ، ألفا مسعون معه قتل إلا ن3ل ني قتل وما • القيامة يوم 

•- ألفا سبعون زكريا بن يحين دم علن قتل أنه وذكر يجتمعوا- أن قبل ألفا وثلاثون 
اممهعبد حدثنا/ نال؛ البغوي، محمد بن اممه عيد القامم أبو سدك  ٠١٤٤٤

صالح،أي عن الأعمش، حدثنا قال؛ ، معاؤية أبو حدثنا قال؛ الكوفي، عمر ابن 
،الو أمير يا ؛ فقالت الدار يوم . خ؛قئ - عثمان علئ دخلت ؛ قال هريرة أبي عن 

معهم؟ؤإياى جميعا اكاس يقتل أن أيسرك هريرة، أبا يا ؛ فقال ؟ صربر٢، أم طاب 
جميعا،الماص قتاك واحدا رجلا قتلت إن وافه فانك قال؛ لا، قاك؛ قال؛ 
نم ■ 'بعثمان صغ ما ذكر إذا صالح أبو وكان الأعمش؛ قال أقاتل./ ولم فرجعت قال؛ 
هاه.هاه يقول؛ أسمعه كأني الأعمش؛ قال؛ ا بكن 

أبوحدثنا قال؛ شيبة، أبي بن عثمان حدثتا قال؛ الفريابي، حسدقنا — ١٤٤٥
عثمانقتل ذكر إذا كان قال; صالح أبي عن الأعمش، حدثتا قالا؛ ووكتع معاؤية 

٠هاه هاه يقول؛ أسمعه فكاتى بكئ 

يعودواء.ءلا ت الرزاق عبد وعند االأتحودرن٠. ت رش)ن( ■ واخحة غبر الأصل ش )١( 
نيلالنهاJة معرونة. لغة وهي متمأ، التعريف لأم فابدل، الضرب. طاب ت اراد ٠ القتال حل )آ(أىت 

•أمقرب®.ت تكتب أن والأصل (، ١٥■والأثر)"ا/ الحديث غريب 

ايصعفي كما واثهلبراني (، ٤٧٦/١ر ٤٧٧ ت مطرلأمحرح وأحرجه • نحوء فيكر • • ينول كان "ملام 
اورجالختuت•.(نالالهشي: ٩٢/٩)

1،ءا.بمدء;حض.
ثقات.رجاله وبغية - ٥ ٤ ت نيح تقدم ■ تثح فيه صدوق، الكوم• عم. بن الله ب ت يه ف٠ 

الحملةدون به . . الضرير محعاؤية ايي حارت من ( ٥٢٠٠١)ّآ/اليمان في سعد ابن أحرجه ت تخريجه 
اكرايضاءعلابن )■اا/س(وءزا.  ٣٦٣• ٢ اعز؛٧^ وذكرْصاحب الأخيرة. 

صحيح.إمسادهت  ٠١٤٤٠
Iح عنان بن عثمان مقتل في ذكر ما ■' باب القفاتل، كتاب ني مصنفه في ثيبة أبي ابن أحرجه تغربجهت 

به. معاوية. أبى حدت من ( ٨١رّآ/ '—عد ابن وأحرجه يه. . . معاوية أبو حدثنا نال؛ ( ٥١١٢) ١٢٠٩٩
أما.



/الرفاعي، هنام أبو حدثنا ت نال السقطي، أيوب ين عمر ح-إسا — ١ ٤  ٤٦ ١٩٦٩،/
محح،أبي بن زياد عن عنلثينأبي]ض[لا،، إدريس، بن عبداض حدنا قال: 
بالحجارةعثمان-زء؛جن-لرجموا نتل علئ اجتمعوا ررلو قال عباس ابن عن أبيه، عن 
لوط®.قوم رجم كما 

تقال الرذاءي، هشام أبو حدثنا ت قال أيضا، أيوب بن عمر وحدثتما — ١  ٤٤٧
كعب،عن صالح، أبي عن الأعمش، عن ، شربم، حدثتا هال! عان، بن يحين حدثنا 

ما؛،نالقتل لستحلن ةتالتمو0 لئن راض عثمان، تقتلوا ٠لا الأمحار.ةال1 _يميكمح
•وصغانن® مس ولكونن ، صنعاء إلن الروم دروب 

ما"ا-؛اب ١١٧٠٨
اللهرسول أصعاب ئفه عثمان عذر 

حدثنانال! الاشنانى، الكوني الحسين ين محمد أبوجعفر ح^وش ٠ ١  ٤٤٨

الترجمة.مصادر من والثبت ، وسليمانء ت )ز( الأصل، في '١، 

صعيف.امئاده! > ١٤٤٦
لادزانرآأ/آبم([.بالقوي. يس حام; ابر تال اللح: ذ؛ادتناض : ب٠ 
،٧١ت رح نندم فترك. حدسه، يتميز ولم أخيرا، احتالط صدوق، بث• فته• و٠ 
.١ ١ تقدمزح: بالقوي. يى ام*شامالرماض؛ ب؛ د٠ 
.٧  ٩٣رح مدم . الثالثة من ثقة، ١ زيد اسمه ت ونيل • الهذلي حنيف بن آمامة بن عام هر ائلتح• م ٠ 

٧٤٦ت المحابةح نقاتل في أحمد بن اش وعجي (، ٨٠ fy)الطبقات في معد ابن أحرجه تخريجه; 
ازياداوعليهاعلامةاؤيزيدابدل عندعبداطه إلاأن به. . إدؤيس. ين اش عبي• *لرتق كلأهماٌن ; ٤( ٦ ١ / ا )

٨٠اليقات)م/ في صعد ابن نحر، وأخرج الهاش، في الحقق ذلك علن وب تمب  روالْلهراني (، ٠
بدمازص يطالب لرلم فقال: ماص ابن خطب )ا/أخ(من>ضزهدمابرسناو:  ١٢٢الكبيرح: 

.الصحيح٠ رحال اعتر أرجال ؛ ( ٩٧/ الجمع)و في الهتثمي قال ٠ ٠ السماء من بالحجارة لرموا عثمان 
٠ضعيف إمفاده: - ١ ٤ ٤ ٧ 

• ١١■ نندم/،ح • امهياماترف١ض؛له،باهمى ؛ ب• 
.٨١٨ح! في تقدم ٠ تغير وتد كثيرا، يخعلئ عابد، صدوق، عازت بن يُءص إ ب و٠ 
١ح;تقدآني ١ الحفغل يئ ،ثر؛اثتب; و٠  ١٤٧

المنن،.غير محي عف انئس لم ثأميأبم: 
.إّناد•: ١٤٤٨

١ثقات رجاله وبقية ٠ ترحمته آعثر لم خالد; ين الخميد عبد بن أجمد يه; ف٠ 
]تئرم،. -( ٠٧٤نة)ترني صغير، صعابي الكوفي: الجاض مسر ين الجارث بن حاءلب بن عمد م٠ 
(٤٧٣.!:)

]تننر؛-،٠ الرابعة •ن ثقة، الأعور، الكوني، ٠ عيد بن.اش عتيد بن معد هو الفيض: عون بو أ٠ 
)ص؛ا؛(اّ



أبوحدمتى نال.' عر، معن أبوأسامة، حدثنا قال؛ حالي، ين الحميد عبد بن أحمد 
-على بن الحز عند - هقتفه . عثمان ذكروا قال حاطب بن محمد عن الثقفي، عون 
فجاءعنه، ألوه فاسالأن يأتيكم - - علي الوٌنين اٌير ه—ذا ت الحن فقال " ُإقئ؛ 
آعغواالذين عفي ليس ؤ المائدة! فى الأية هندم فتلا - محك - عثمان عن قالوه - >؛؛؛^ - على 

اt٩٧١/ كان آمنوا، الذين/ من عثمان كان قال؛ • الأية ب طعموا..• فيما جناح الصالحات وعملوا 
هالمسغتي يحب والله ؤ وجل; عز قوله إلئ قرأ ثم انفوا، الذين من عثمان 

.;ا ٩٢ندة:]ائا 

قال:الحرام. المسجد في - البردعي حالي بن أبوجعفرأحمد حشا — ١٤٤٩
شعبة،عن أبوقطن، حدننا I قال - الوراق مطر بنت ابن - ملثمان بن محمد حدننا 

محك،- عثمان عن - محك - علمي نل قال: حاطب، بن محمد عن عون، أبي عن 
٢١١.اتقواثم آمنوا ثم اتقوا ثم أمتوا الدين من كان ت فقال 

•فال حبيب، بن يونس حدئنا • قال داود، أبي بن أبوبكر حشما — ١  ٤٥ ٠
يوشعن بثر، أبى عن عوانة، أبو حدثتا العليالمي-قالأ داود-يعني• أبو حيننا 

شهدتقال: فحدثني ت قال الثمرة، - محك علي. بن محمل ئدم ت نال معد، ابن 
١٩٧٢،/وصعصعة، صوحان، بن وزيد / يامر، ين عمار وعنده مرير وهوعلن " ه ' علبا 

الذينفقرأ; معه بعود الأرض في ينكت - محك - وعلي ت نال - هئقن - عثمان فدكر 

انحوالز المالحان رءuو١ واسوا انحوا نا إذا طعنوا جاح؛—ا اامالح١ت دعملرا الذيزآسرا عر ننس ؤ الأية؛ نمى ا ١ ر 
الننجذب.بمب دالك دأحنوا انمرا نم رام؛را 

ثح:بىاآا)آا/،ْ(،وامنممنيس)ا/ْْ(سطث•؛ ٠٩٩^.؛
امزح:ني الهندي نحرء وذكر طولأ■ نحوء التدرك ني الحاكم داخرجه ■ لأ • • م 

■اْأآ'"أ)"اا/اا'(ءزاْ
ضعيف.إمحتاده؛  ٠١٤٤

.١٤١٢٣نندمرح: نحمف. عحدينّد4ان: : ب٠ 
.٨٢٨ثتة• ؛ ٠٣^٠ 

—ابق.ال الحديث انظرتأميج 

زمربالثاكة. .ن بنءازن؛ئنة،يوش وبمال; المرى، مولاهم، ابسضت عد مس رّق ي٠ 

ا'اآا)آا/اه(،راينحريرفياضر)لإا/آبم(،فياث،ح:
حاف.بن سد ( ٦٨٢. ١٦٨ الثور)م/ الدر ايفا. حمد بن مد المورإلن دءزا» 



فماكعثمان. فى نزك : قال ١•١[ تالأساء; بد'ونه صها أولتك الحسنى ث لهم سمتٌ 
.نعم I قال عنك؟ هندا أووي ت علي بن لحمد 

بنهلال حدثنا ت قال الطيالي، العباس بن اض عبد أبومحمد —'حذثتا  ١٤٥١
بنزيد عن ، ، ١ ]ءمرو[ل بن اض عبيد حدثنا ■' قال أبي، حدثتا قال الوني، العلاء 

-عثمان حمر لما I قال المى، ايالرحمن عبد أبى عن إسحاق، أبى عن أنيسة، أبى 
افأنثي فقال! عثمان، عليهم فاثرف ، داره حول الناس احتمع داره في قإك. 

أوصديق، أو نم، إلا عيك فما M؛_،،/ ; فقال حراء انتفض إذ اف^^ نبي سمع رحلا  ١٩٧٢،/
أنتعلمون هل باق أنشدكم I قال سمعناه. قد I ذلك سمع ممن أناس فقال ، شه؛،•' 

مجهدونيومثد والناس ، انمرْ؟ا، جيش في *نملة نفقة ينفق س  1٠٠/ قال ه اف نبي م/ن  ٠١
أفتعلمون باض أنشدكم قال! نعم. اللهم ت قالوا مالي؟ س الخيش فجهزت رون مع

السبيل،وابن والغني للفقير بالي فاثنريتها بثمن إلا أحد منها يثرب لا كان رومة 
عليهم.عدها أشياء في نعم. اللهم ت قالوا عامة؟ والناس 

بناض عبد حدثنا قالا البخاري، صالح بن اف عمد محمد أبو ءحدشا ١  ٤٥٢
عنعمروينجاوان■عنسئن، إدريس، بن اش عجي حدثنا ت نال صرالكوش، 

الوياش أنشدكم I نقال نشد ميك- السعدى، 
،له® الله غفر فلأن بمي مريد ابماع ررس • نال النه.ب رسول أن تعلمون هو إلا إلنه لا 

ابتحته،قد I فقك هؤ افه رسول فأتيت ألفا، وعشرين ة أوبخمبعشرين فابنعته 
باضأنشدكم فقال: قالا . ^٢٠٠٧١١: قالوااك؟ا، وأجره مجدنا في اراجعله قال: 

It له« الله غفر رومة بمر ابماع »_ قال: اف./ رسول أف هوأتعلمون إلا إله لا الذي ١  ١٧٤،
رأجرهالانمسالمتي سقاين اراج١اااها قال: ابتحتها قد فمك: أتيته ثم وكذا، بكذا فابتعتها 

ومم.ربما فب، ثقة، الرش؛ وهو الراجم كتب من الثبت، والصواب • ••ممرا )ن( الأصل، ني )١( 
■٢٢٦'ض-مفىحن 

حن.إ'اسادْت •■ ١٤
التخرج.في كما توع وقد ، ١١٩٢• نيرح تقدم ■ لثن ب ارم؛ •لأو ين ايلأء يه؛ ف٠ 
ثقات.رجاله وبقية • ١ ١  ٩٢•' زح تقدم صل.وق. هلال؛ ابمه و٠ 

.١٤١٦;فيح تقدم ٌءريجهت 
صعق.فيه إمغاد٠ت - ١٤
صحيحةشواهد له والأتر له، متاع علن أقف ولم ، ١ ٤ ١ ٦ • ح في تقدم ■ مجنول جاراذت بن ءسرو ت ب ٠ 

• ١٤١٦•ح تخرج في إليها الإشثارة تقدمت 
.١٤١٦دضجه:تقدمنيح: 



أفهوأتعلمون إلا إلنه لا الذي باض أنثدكم I قال نعم. اللهم ت قالوا —كا<؟ ئ
جيشراسميجهزهؤلأءصاسمصت فقال: الخوم، وحوم في اض.نظر رسول 

ممال;قال: نحم. اللهم ت قالوا ما؟ LIU•؛ولا عقالأ يفقدوا لم حتئ العسرة.فجهزتهم 
اشهد.اللهم اللهمِاثهد، اشهد، اللهم 

بنمحمد حدثنا قال: الواسطي، محمد بن اف عبد بكر أبو حاو»ثانا . ١  ٤٥٣
أبي،حدسي قال حمزة، أبي بن شعيب بن بشر حدثنا قال الكلوذاني، اض رزق 
اش؛نعبد قال قال; عمر، بن اش عبد بن سالم أحبرني ت قال الزهري، أحبرني I قال 

١٧٠،/في يرثد طويل بكلام فكلمي عفان-'ءإقن-/ بن عثمان حلافة في رجل جاءني عمر' 
فيكلامه يمضى يكاد لا ثقل، لسانه فى وهوامرؤ عنمان، عن أعتب بأن كلامه 

أمةأفضل I حي ه اف ورمحول نقول كنا قد ت ئك كلامه، قضئ فلما صريع، 
نماقتل عثمان نعلم ما واش ؤإثا عثمان، ثم عمر ثم أبويكر ت بعدم ه اض رسول 

أءهلاكمو٥فان المال، هلمدا هو إثما ولكن شينا، الكبائر من حاء ولا حق، بغير 
الوالروم كفارس تكونوا أن تريدون إثما سخطتم، قرابته أولي أعش ؤإن رصيتم، 
نريدلا رراللهم ت قال ثم الدمع، من عيناْ مماصت I قال قتلوه، أمترأإلأ لهم يتركون 
ذلك«.

حدثنات قال رسبي، بن داود حدثنا I قال الهيثم، بن إبراهيم حسدينا — ١  ٤٥٤

.بمدْ:س. ١٤٠٣

نيالناص أثت من ت مع؛ن ابن تال • عابد تقة، الخمصي؛ أبوبشر مولاهم، الأموي، جمرة• بنإبي مب ف٠ 
•٧٤■الزمري 

.١ ٢ • ١ : فىح تندم ■ العاشرة كار من تئأ، اخمي؛ القامم أم فعب بن بشر ابمه و٠ 
عمر،ثم أبويكر، جو؛عا-ْ الم، اُة أنفل ت مر اض. ررمول نقول ركنا منه الأول الشهلر أخرج لغريجه• 

حديثمن ٣( A /• ١ ٢ التغضل)^_j، ني باب: النه، في سته ني داود ابر عنهم.. اف رصي - عشا)1( نم 
٣٦٥٥ح الصحابة نفائل في صحيحه في اليخاري الشطر هتذا وأخرج ■ به • ■ مسالم نال ت نال الزهري 

 /U( • ٢ ،) ن>قءن٦٢٩رْ/٧:٣٧•النابح ني ،والترمذي ( ١٣٨/'٢ ات)عون في وأبوداود•)
أيه،ص صالح، أم، ميل؛ن، حديثا من ( )ص٤٨٣ ٥٤١ال—اح:في الخلال وأخرجه • صر ابن، م، نانع 

حسن.-امتاده: ١٤٠٤
.١٤٢•تقدمر،ح؛ • صدوق، م،دأئل،• كلتب ■ ؛ه ن٠ 
]مري_،)صمماآ([.التامة. محن ممه، حلران، نزيل صرالواهض؛ ءالح و٠ 

،٤( ٢ ١ )ما/ ٤ • ٦ ٦ اذح: عتني.نام، والبخاري ، ١( ٢ • ، ١ • ١ أحمل)آ/ الإمام أخرجه تغربمبمه؛ 
■به • • عمر ابن عن مرهب اش؛ن ب- ين عثمان ص (ءنطر3، ٦٢٩/٥)٦٣٧'إ الناتب،ح في والترمذي 

ح:الخاري محي وبنحوْ عمر، ابن عن ملكة ام، ابن، حدبث، >، ٠٢٧٢٦ح؛ته مب أبوداود بعضه ورومحا 
.(rU\/-\)r\r■ •



ابنرجل جاء نالت متكة، ابنأبي عن عنكزب؛نواتل، عمر، بن صالح 
قال:لا، قال: أشهد قال: لا، ئل: أصضاندرأ؟ فقال: عم 
هنداإف له: قيل الرجل مام فلما نال: تعم، هال: الخمعان؟ التض يوم نولن فهل 

ماأعلمذ فمال: له فدعوه ، ردوه فقال: عثمان، في وقعت ؛، IjIفيزعم ينطلق 
/tوسالت:لا، قفلت: يدرأ؟/ عثمان فهد هل >ااكك: نعم، ثال: عنه؟ سالمي ١  ١٧٦

قالت،:الحمعان؟ التقئ يوم نولن هل • وسألتلئ، لا، قلت،: الرضوان؟ ييعة شهد هل 
لهفقرب رسوله، وحاجة اممه حاجة في كان فائه يدر؛ أما عمر: اين نال نعم، 

فيكان فائه الرضوان: ييعة وأما ، غيره لأحد يفريه ولم همه يافه. رسول 
لعثمانالله رسول فيد بيده، افه رسول له فباع/ رسوله وحاجة اممه حاجة 

الذينإي ؤ قال: وجل عر الله فال الحمعان: التمن يوم وأما ه، لتفعثمان يد من حير 
اللهإل صهم الئه غنا ونمد كسوا ما ب؛عض اك1هنال استزلهم إئما ١^١ يوم منكم نولوا 

حهدلث،.علن فاجهد اذهب [ ١٠٠عمران:]آل ه غفورحلم 
ioo  الكومجمتضور ين إسحاق حدثنا قال: داود، أيي ين أبويكر حل،دتا — ١

أيه،عن أي، حيني نال،؛ ءنءسة؛نىُيد، روح، بن الكرم مد أيأنا نال؛ 
وكاننحيدر، أيام رقية علن - هتثك - عثمان الله رسول حلص قالت: عياثن أم عن 

يدر.في وأحده يدر في سهمه ه الله رسول له صمن أن علن عليها فاقام مريقة، 
فيعة/ إلن الرضوان ييعة زس عثمان يث المي. أف الإ-ناد: و؛هللا ١١٧٧،/

ونال:عينه علن اره يبالله. رسول ضرب الميعة حضرت فلما حاجته، بعض 
لعثمان.هنده 

محمدحدتنا قال: الواسطي، الحميد عبد ين افه عبد بكر أيو حلاشا - ١  ٤٥٦
ينحماد حدثنا قال: مهدى، بن الرحمنن عبد حدثتا قال: المخرس، ا االهر عبد ابن 

•الحزس• محمد بن علي بن رمحمد ت رن( ر ، ١ ١ 

علل!عدة فيه صعيف، إمتادْت - ١٤٠٠
جاهل.ماوآم،وجيء: : ب٠ 
.١ ٤ • ٦ : فيح حبُا ملهم الكلام تغيم • نحعتف يلح: ين المم ب ب: د٠ 

.صحح إطدْت  ٠١٤٠٦
]تمردءثِرة. الخالية س حافنل، ثقة، العدائي؛ جعفر ابو اءرست الله مد بن محمد : ب٠ 

به.. زيد. ين حاد حديث من ١( • ٤ ١ الأتعاب)f/ ش الم -مد اين ذمْ تخريجه: 



علنعابوا لقد ت عمر ابن قال قال؛ الله عبد بن ّالم عن معيد، بن يحين عن زيد، 
عليه.عابوها ما عهر بها فعل لو أشياء، عثمان-قه- 

١١٧٨؛/.؛اب  ١٦٤
محممهu< قل ١^ يب الأيش ضق عثصان قل سبب 

ذكرأيه ه ااّكا عن ذكرت قد قابل؛ قاله قإن ت - الله رجمه - الحسن بن نحني قال 
علنيومئذ فإئهم وأصحابه، ه!ذا فاتبعوا I عثمان في قال ثم بعدم من تكون فتنة 

اللهرسول أصحاب أصحابه له! نتل هم؟ من أصحايه عن فأخبرنا هدئ، 
ومنسعد، أجمهم من الدي والإنجل، التوارة في نعتهم المذكور بالخنة، لهم المشهود 

ض•أبغضهم 
والزير،وطلحة، طالب، أبي بن علي له: فيل فاذكروهم؟ قائل; قال قان' 
كماهدئ، علن كانوا كلهم ؤمحة، - وقتهم في الصحابة وسائر - هه - وسعيد وسعد، 

،فه'. عثمان. علمن جرئ ما استعظم وكلهم قتله، أنكر وكلهم ه النبي قال 
•النار في أنهم قتلته وشهدوا"علن 

حدآبقتله وحل عز اض أشقاهم طواف له: فل قظله؟ الذي فمن قائل: قال قان' 
سبقلما محمد. أمة الضغائن؛؛j؛ يوقعوا وأن الفتنة، وأردوا وبغيا، له، منهم 

•أعفلم الآحرة في لهم وما الدنيا، في الشقوة من عليهم 
١ t١٧٩/ بعض أل • شانه وبدو ذللث، أول له'• محل قتله؟ علن اجتمعوا أين فمن • قال ن ^/ 

أسلمآئه زعم اشءليه. لحنه - سبا بن الله بعبد ؤيعرف، ، السوداء ابن ت له يقال اليهود 
الم؛نالمفي فانغمس وللأسلأم، ولمحابته ه لليي الحد فحمله بالمدينة فأقام 

فرقا،وهمقهم أنحلهم حتث النصارئ في  ٢١شاؤللبن بولس اليهود مللث، انغمس كما 
عادواثم تهلول، وقصته تركهم، والكفر، البلاء فيهم تمكن فلما أحزابا، وصاروا 

الأمروأصهر الإسلام، أظهر سبأ بن الله عبد فهكذا . ..ذلك.بعد التهود إلن 
علنالهلعن أظهر نم الأمصار، في أصحاب له وصار المنكر، عن والنهي( بالمعروف 
صأل/دثمطعنعلنأبيكروءمر-ه-ثم ءثمان-ه-/ علن الطعن ثمأظهر الأمراء، 

.وذريته وولد0 طالب أبي بن علي الكرمر الله أعاذ وقد ، - صك - عليا ذ-ولئا أنه أظهر 
ااشاؤذأا;ا(فى)ن(:



ٍٍءء___ٍٍم£صيي

,المسائية وأصحابه سبأ ابن مدهب من . ظغه 
بهاله فصار الكوفة إلئ صار ، وأصحابه سبأ ابن فى والضلال الفتنة تمآكنت فلما 
بهاله قمار مصر إلئ ورد ثم ، أصحاب بها له قمار المصرة إلئ ورد ثم ، أصحاب 
لم، موصع في ليجتمعوا وتكاتبوا لوقت تواعدوا يم ، صلألة أهل كالهم ، أصحاب 
فقتالواالمدينة إلئ ساروا يم ، ففعلوا وأهلها المدينة لفتنوا ، المدينة إلئ كلمهم يصيروا 

.علميهم وردوا حتئ يعلمون لا المدينة فاهل ذلك وْع ، - عثمان-؛؛؛؛ك 
ههعثمان إل ت له بل س؟ اطه رسول أصحاب عنه يقاتل لم فلم ت ؛ابل قال، قإن /  ١١٨٠إ/ 

،للحرب أعد قد جيش بالمدينة يكن ولم الأمر، فاجأهم حنن يعلموا لم وصحابته 
وقد، ذلك أثلماقوا فما ، عن والدب نمرته في - ؤمحء - اجتهدوا ذلك فاجأهم فلما 

منحل في أنتم وقال: علمتهم، فأبئ هم أنفولوتلفت نصرته علمن مهم أنقعرضوا 
•مظلوما سالما وجل عز الله ألقئ لأرجوأن b^، نمرتي، من حرج وفي محعتي، 

هلمولأءالصحابة .وكثيرمن والزبير.أ؟فعاوثلملحة ثلمالب أبي بن علمي حاطب وقد 
اممهرسول أصحاب أن أحوا فلما القول، في لهم وغلمفلوا سديدة، ممخاحلبة القوم 
فرقةفلزمت الصحابة، يتولون أيهم منهم فرقة كل أظهرت علميهم أنكروا د ئ. 

وجلعز الله برأه وقد ، تتولأ0 أنها وزعمت - ه طالب. أبي بن علي باب منهم 
وقديتولونه أنهم وزعموا ، طلحة باب متهم فرقة ولزمت الخرؤج، ومنعوه منهم، 

وقديتولونه، أيهم وزعموا الزبير، باب متهم فرقة ولزمت متهم، وجل عز الله يراه 
قهقئ،- لعثمان الانتصار عن الصحابة يشغلوا أن أرادوا ئدما منهم، وجل عز الله برأه 
يفتلعثمان |را وجل عز الله قدره الذي للمندور أمرهم المدينة أهل علمن وا ولب

أنفسهمعرضوا فقد ذلك ومع به، لهم طاقة لا أمر الصحابة علن فورد مظلوما، 
لهمأذن ولو علميهم، فأ؛ئ عددهم، قلة مع بنصرته، لهم ليأذن - - عثمان علن 

.لقاتلوا

/،١٩٨١ iOY  قال:/شحمة، أبي بابن المعروف الختلي أحمد بن انماس حشا - ١
صعق.فيه إأ*<،غادْت - ١ ٤  ٠٧

ولمغريأ، أثرأ عنه وماق ، ( ٣٨٦)a/ تاريخه ني الخطيب ذكره اارٌلي. معتد أبو اكضل' ين دهثم ت يه ف٠ 
تعديلا.ولا جرحا فته يذكر 

ثقات.رجاله وبقية . ١٩٢فىح؛تقدم ■ الحفظ صيئ صدوق، إمماعتل- بن الونل '■ فته و٠ 
=(. ١٧٤)ص تاريخه في حياط بن حلينة وذكرْ ا ( ٧٣)ه/ الأشراف اب أنفي اللأيري آوردْ تخريجه• 



■قال إسماعيل، المومل.بن حدثنا ت ئال الرملي، أبوسعيد الفضل بن دمشم حدتنا 
فيلقدكان ت نال مسيرين، بن محمد عن وهشام، أيوب زيدعن حمادبن حدثنا 
والخن،عمر، بن اض عبر منهم ت وأبناؤهم والأنصار الهاحرين من جماعة الدار 

،وكذا كدا من حير منهم الرجل حللحه، بن ومحمد ، الزبير بن الله وعبد ، والحسن 
رجلكل علن أعزم فمال؛ القوم، هنولاَء ظوب؛ن  ١٣■١^٠٢^، أمير يا يقولون؛ 

كفانيئا منكم رجل كل علن وأ"رج دما، ش يهريق لا علته لي ؤإن منكم.، 
آأا/عنفسه.'/ اليوم 

لهمينغي فكان القتل، علن أشرف وقد مظلوم، أقه علموا فمد ت قالل يال، ؛إن 
منعهم.ند كان ؤإن عنه، يقاتلوا أن 

.تمييز بغير تكلمت لأثك القول؛ أحنت ما ت له نل 
١٩٨٢؛/تعالن الله وفقهم ءلاءة، أصحاب كانوا القوم لأف ت لتل / ويم؟ ت فال فإن 

بقلوبهمالإنكار من عليهم يجب ما فعلوا فقد والحمل، القول من للصواب 
-صقت - عثمان منعهم فلما ءلا5تهم، حب علئ لنصرته هم أنفوعرضوا وألسنتهم، 

لمحالفوه إن وأقهم له، والطاعة المع عليهم الواجب أل علموا نمرته، من 
ن*ا/ • t . - وعنهم عنه الله رصي - عثمان رآه فيما عندهم الحق وكان/ ذلك، يعهم 

نهيعنه قتالهم أل وقدعلم وهومظلوم، نصرته من عثمان منعهم فلم قال؛ قإن 
.مناك غفلة أيضا وهلدا ت له نل يقيمونه؟ حق ؤإقامة منكر، عن 

تمحمودة وجوهاكلها يحتمل نصرته عن إياهم منعه له؛ نل وكيف؟ ت قال قإن 
تقتلأنك أعلمه قد المي. لأف فيه؛ شك لا مغللوم مقتول بأنه علمه أحدهات 

الميقاله الذي وأف مقتول، أقه علم به أحاطوا فلما أصبر. فقال: فاصبر، مفللوما 
 y. فصبرالصبر، ه نفمن وعده قد أنه علم ثم يكون، أن من بد لا قال، كما حق له
بصابر،هندا فليس عنها والذب ه لتفالانتصار طلب من أن عنده وكان وعد، كما 

وجه.فهنذا الصبر، ه نفمن وعد إذ 

يريدونالذين وأل عدد، ق1ة - •قتخ؛أ - الصحابة في أل علم قد أنه وهو آخر: ووجه 
صون ابن حديث س ( )_rrr ٤٣٢الثاح:ني والخلال (، الدقا-ت،)م/١٧ني سعد ابن =وأخر-بم 

سيخرحوْم حنن اف شاء إن كربوهم لويدهمهم معمائن الدال ني يو*-ذ عثمان مع كان نال؛ صيرين ابن 
اانجينالزمح•وب-دللخ-نبنءر،، مم، ابن ئهم■' ١دلارعا؛ 



ببه،بنبيه صحابة من يتلف أن يأمن لم بالحرب لهم أذن فلو عددهم، كنير نتله 
يعطأن عليه ا فواح٠بر والراعي/ ريع، لأيه عليهم؛ منه أثنامحا ه؛ بنمفوناهم ١  ٩٨٣ر

٠وجه وهليا ، ه بنمفصانهم مقتول أئه علم فقد دلك وْع أمكنه، ما بكل رعيته 
أنيؤمن لم السيف فيها محل إذا الفتنة وأف فتنة، أثها علم لما وهوأل آخر• ووجه 

وهتياالسيف، الفتنة في يسلوا أن لأصحابه يحتر فلم تحق، يلا مجن فيها يقتل 
فصانهمالحومر، فيها ويهتك الأموال، فيها وتذهب نعم؛ عليهم، منه إشفاق أيضا 
•هلمذا جميع عن 

منعلن ثهودأ ر؟قئ| - الصحابة ليكون الانتصار عن يصبر أن يحتمل آخر؛ ووجه 
فيوجل عز افه ثهداء الومن؛ن لأل حق؛ بغير د-مه ومحقك أمره، وحالف فللمه، 
أمتهني الهي، يخلف ولا لم، مدم ببه ييهراق أن يحب فلم ذلك ومع أرصه، 
معدورأموفقا الفعل بهتدا . ؛؛؛s؛ - عثمان فكان . - ههك - قال وكذا لم، مدم بإهراقه 
قاتله.ومحقي عذر، -هة-ش الصحابة وكان رميدأ، 

_رإب ١٦٥ ١٩٨٤/

ساالْاومنابن ذكرقصة 
ساوهقٌ عثمان إلى سار وقصةاتجيشالذي 

حدثناقال؛ جتاني، المحبفح بن الله عبد بن أحمد بكر أبو حذشا — ١  ٤٥٨
إبراهيم،بن ثعتب حدثنا قال: - بدق أبو - التميمي اري بن بممن بن ري ال

يهوديامحيا ابن كان ت قال آ ل الفقسى يزيد عن عتلية، عن عمر، بن محيف حدثنا ت قال 
ااسالم\نبلدان في تنقل ثم ة؛رفن.، - عثمان زمان فاسلم ، سوداء أمه ، صنعاء أهل من 

«اكنمي«.وني )أ(فىاسمنيان/ 
علن.عدة ب صعق؛ إمحنادء: - ١٤٠٨
١٢٤٣زيح: علهم الكلام تميم معنا،. كلهم اكنف: وفخ ين دخمب ءم، س ّءم ؛ ب٠ 
ءطً*؛لميمحنليسم•دب؛ ٠
لمتينليسماضا.القسم.: السبي-وءندالطري: ؛زيل• و٠ 
,١٢٤٢ح: ني تقدم صدرق. يحي: ين لسري ا٠ 

القمعي,يزيد عن I عطة عن سف، عن تعيب ررايأ من ٣( ٤ • تاريخه)؛/ ني الْلرمح، أحرجه دءره*؛ 
فدكرء.



علنيقدر فلم الشام، ثم الكوفة، ثم البصره، ثم والخج_از، فبدأ ضلالتهم، يحاول 
لهمفقال فيهم، فاغتمر ممر أتن حتئ فأخرجوه الشام، أهل من أحد عند يريد ما 

محمدأدأ0 ويكذب ير-ح هو. - عجن أف يزعم من العجب ت يقول كان فيما 
١ i٩٨٥/ • القصص ل ه معاد إلى لرادك القرآن عيك فرض الدى إن ؤ ت وحل عز افه/ قال وفد يرجع، 

الرجعة،لهم ومحع لم عنه، ذلك فقيل ت قال عين من بالرجؤع أحق فمحمد ، دع[ 
وصي- ه؛؛هئ - علي وكان وصي، نبي لكل كان إنه  '•ذلك بعد قال ثم فيها، فتكلموا 
ذلك!بعد وقال ، الأوصياء* خام وعلي الأيياء جام ر'م*ممد • لهم ومال ، محمد* 

ثم. اطه. رسول وصي علن ووثب ه، اطه رسول وصة يجر لم ممن أظلم ررمن 
ن.f/ ٥ رسول وصي وهندا حقها، بغير / أحدها أن جمع قد عثمان ررإ0 •' ذلك بعد لهم قال 
وأظهرواأمرائكم، علن بالطعن وابدوا محركوه، الأمر هنذا في فانهضوا ه افه 

.الأمر" هندا إلئ وادعوا الناس، لتتميلوا المذكر عن والنهي بالمعروف الأمر 
إلئالسن في ودعوا وكاتبوه الأمصار في امتئد قد كان ص وكاتب ، دعاْ فبث 

بكتبالأمصار إلئ يكتبون وجعلوا بالمعروف، الأمر وأظهروا رأيهم، عليه ما 
ممركل أهل ويكب ذلك، بمل إحوالهم ويكانهم ولاتهم، عتوب في بمعولها 

فيوهنولأء أمصارهم، في أولثك فيق—روه يصنعون، تما آخر مصر أهل إلئ 
ماغير يريدون وهم إذاعة، الأرض وأومعوا المدينة بدلك ينالوا حنن أمصارهم 
بهابتلى مما عافية لفى إثا ت ممر كل أهل فيقول ؛روون ماغير ويسترون يفلهرون، 

لغيإثا ت فقالوا الأمصار، أهل جميع عن ذلك، جاءهم فائهم المدينة، أهل هنولأء 
١٩٨٦،/فيه./ الماص مما عافية 

الومننأمير يا ت فقالوا - غ؛ةة - عثمان افه.-إلن رسول أصحاب واجتمع ت قال 
فدفاثا ت قالوا السلامة. إلا جاءني ما وافه لا ت قال أتانا؟ الذي الناس عن أيأتيلاج 

الؤمن؛را،أمير وشهود شركائي فأنتم ت مال إليهم، انتهز بالذي وأسمروْ أتانا، 
حتئالأمصار، إلئ بهم تنق ممن رجالا بعث أن ءليك> نشير ت نالوا علي' فأشيروا 

بنأسامة وأرسل الكوفة إلئ فأرسله مسلمة بن محمد فدعا إليك؛أخبارهم، يرجعرا 
إلنعمر بن النه عبد وأرسل مصر، إلن ياسر بن عمار وأرسل الصرة، إلن زيد 

الناس؛أيها I جميعا فقالوا عمار قبل جميعا فرجعوا سواهم رجالا وفرق الشام، 
الأمر! جميعاوقالوا عوامهم، ولا السلمان أعلام أنكره ولا سيئا، أنكرنا ما وافه 
الملمان.أمر 



بنشعيب حدثنا I قال الري، حدثتا I قال سيف، بن يكر أبو حاوثتا ء ١  ٤٥١
لمات قالا انى، الغ عثمان رابي حارثة أبي عن ، عمر بن ميف حدثتا قال إبراهيم، 

بالكملهم معرض ، وامتحلو0 واستحلاهم أعجبهم ممر رداء الابن فدم 
العاصر،بنر عمرو علن فه؛لعزإ فبدأ فيه، فأءلمعوْ بالثماق عليهم وعرضر فابعدوه، 

بيننا،رى يرجلامنرقويش ألاننمب - أورزقا عطاء- أكنركم ماله ت فقال 
Hتقال العرب؟ وهورجل عمرو/ مع ذلك نطق كيف ت ونالوا منه، ذلك فاستحلوا ١  ٩٨٧

أحد،علينا يرده فلا والعنمنر بالمعروف الائتمار ونظهر عملنا، نعمل ثم منه تتقون 
الخراج،على فجعله عمرو، سمر فأشركه محي بنر اض عبد ومالوا منه، فاسنعفوا 

إلئمنهما واحد كل كتب حئ بينهما لحلوا ثم يعزله، ولم الحرب علير عمرا وولى 
عمروومالوامنر فاستحقوا أولئك فركب صاحبه، عن يبلغه باليي - ق؛كئ - عثمان 

أبايا شانك ما قال . >جإق عثمان. علئ العاصي بن عمرو قائم فلما فاعفاهم، عبداممه 
منذمنير رأيا ولا أمرأ أجمع وليتهم مند كنت ما المومنان أمير يا وافه I قال اطه؟ عبد 

اتت؟أين من ولاأدري كرهوني، 
نفرحاءنؤر ولقد ، أحدر كنت، الذي هو أمر دنا لقل أدري، ولكنى عشمان فقال 

وواطهيكون، أن هوكائن لما بد لا ؤإنه ألا هم، وكرهتعنهم فرددت ركب، منر 
•دجل افعر يعص لم ما ولنتابعنهم بالصر، فتهم لأميري 
بأسبن اطه عبد فصحى يعفى من فهازْ -ت الله ر'منه - الصمص بن محمد قال 

وجميعهنذا، وقتنا إلئ المحاية ونت منذ المسالمين يين أغروا - اطه لحنه - وأصحابه 
إلئاه نفه؛؛ك. - واال_، أببر بن علي كان وقد • مذهبه ا؛زاسبأ علن ينكرون لمذن الم

اطه؛;؛أه قد مجا . جك . طاِو_، أبى بن عر علن والعن ، فأهلكهم فيهم فأقام ماياط 
ولقد، ابة المسإليه ينحله عما والاحرْ الدنيا في قدره وأعلئر ، وصانه منه وحل عز/ ن "ام ' ٦ 

أحرقهمبالماروقال:/
فيبرأارأويموت، ناججت، •رلأمكرا القول سممت، لما 

١٢v ٢١ءشرلأحد صحراء له؛ يقال مموصع/ بالكوفة قهم فحن /ع .
هتاك.وتخريجه ندأ، مسيأتي ( ١ ) 

يقه.كسا ضيف، إمتادْت  ٠١،
١٢٤٣:تيح عليهم الكلام تقدم ضعفاء. كلهم الض: وشخ إيرامم، ين وفمب عم، ين با ه: م٠ 

(.١١٢٤دمشق)لوحة تارخ في عساكر ابن احرجه 



١٨١،/سراسالخينأصاس>وجل 
فتكمن الكه رسول أصحاب امريم وأعاذالك ضيفه عثمان شل 

يحيئ،ين الري حديتا ٠ هال المجمتاثمى، مص بن بكر أبو م^ددنا "  ١٤٦
واليحارثة، أبي عن عمر، بن سيف حدثتا ت نال إبراهيم، بن شعيب حدثنا ت قال 

ناسالإلئ - نه؛ك - عفان بن عثمان وكب I هازا الأطم بن ومحللحة ومحمّد عثمان 
كسا;اليوم ذلك إلئ الناس س عليه صر ما وبكل كان، بالذي 

بعد؛أما عليكم، ملام وا،للمين؛ المومتين إلئ ٠ ■ - الرحيم الرحمن الله م ب
بعدس وهداكم الإسلام وعلمكم عليكم أنعم الذي وجل عر النه أذكركم فإر 

ووسع، الأعداء علن ونصركم البنات، من وأراكم الكمر س وأنقذكم الضلالة، 
اللهنعمت تعدوا وإن ؤ ت قال وحل عز الله هال نعمته، عليكم وأمغ الرزق، في علتكم 

t١٩١/../ . . [ ٣٤]}يرامم: إظلومممانب< الإنسان إنً نخموها لا 
وقرأالمزية، عن ونهاهم أمرهم؛الaلاءة ثم -؛ الك وحنن - النش ين ءال 

المزهة.عن ونهاهم فيها؛الهلاءة، وحل عز افه أمر آية كل يه علهم 
وكبىا؛اآ-محر;

المعميةلكم وكره والهناعق، مع اللكم رصي وجل عر اّه فإف ■ بٌد أُثا 
لهلذكون هيه إليكم وتقدم نلكم، س الذين فعل أبأكم ومد والاختلاف، والفرقة 

لنهائكم عذابه واحذروا وجل عز الله نصيحة فاقبلوا ، عصيتموْ إن عليكم الحجة 
تفعلواومتئ يجمعها، إمام لها يكون فلا تخ؛تلف، أن يعد س إلا هلكت أمة نحدوا 
بعض،حرم يعضكم ويستحل عدوكم، عليكم وسلهل جميعا، الصلاة تقم لم ذلك 

اJاJينإن ؤ وجل; عز الله نال وقد شيعا، وتكونوا دينكم تفرقوا ذلك تفعلوا ما ومتن 
همنون كانوا بما بمشهم ئم الله إلى أمرهم إئما قيء ش نهم لنت بينا وكارا دبمهم فرموا 

نافعذابه، وأحذركم يه، وجل عز الله أوصاكم مما أوصيكم ؤإر [، ١٠٩ام: لأنعال 

له,شامل ال—ابق العنوان إل حث مله؛ لما تابع اثه بملهر قاليي بابا، الولف بسمه م ل٠ 
.صعيفب إمتاده؛ — ١ ٤ 

١٢٤٣: فيح علهم الكلام تقدم نحعناء. كلهم الث: يشخ ارامم، بن دفمب ءم، م ءم< - ه: م٠ 



القوم ويا ؤ لقومه! هال - ء؛قئ ■ شعيب إلئ يرون أولا إليه. وينتهئ به يعتبر نزل القرآن 
أنممصاوحو،امزلوطتجنود قو طر 

.[ ..٩  ٨١]هود: ه ودود رجم رز إن إو4 نوبوا ثإ ربكم وانفروا * بجمي 
٠احر يكاُب وكب 

/tيدعونإثما/ للتاس أظهروا الحديث هنذا قي يقول كان ممن أقواما فا0 ت بعد أما  ١١٩١
علهمعرض فلما فيها، منازعة ولا ثرا يريدون ولا والحق، وجل عز اض كتاب إلن 

تاركومنهم يعطاه، مجن عنه ونانع للحق آخذ مهم ثتن؛ ذلك في الناص إذا الحق 
وزادعمري، عليهم محنال وقد الحق بغير سنوه أن يريدون الأم، في رب للحق 
الحديث.وذكر • • القدر واستعجلوا الأمور في أملهم عليهم 

نربفنزلوا كالحاج، ضربوا عثرة ئنتي سنة ص شوال دخل إذا حنن نالوا 
أربعةعلن رفاق اربع في مصر أهل خرج وثلاث؛ن، خص منة شوال في المدينة 
أرعفي الكوفة أهل رجرج ألما، • يقول والكنر تمائة، سيقول الملل ، أمراء 

•رفاق أربع في الصرة أهل وخرج رفاق، 
فكانواالبصرة أهل وأما ، - - عليا يشتهون كانوا فإثهم ممر أهل قاما ت قالوا 

.الزير ينتهون كانوا فإثهم الكوفة أهل وأما طلحة، ينتهون 
-مقت طالب. أبي بن علي وجل عز افه وند؛و( الله رحمه - الحسن بى نحمد قال 
وJوقعواالناس علي؛ ليموهوا أفليروا ؤإثما الفرق، هندم م؛ - رأ؛قء - والزبير وطلحة 

الحدث;إض عدنا ثم ذلك. من الصحابة الكرم اف أعاذ وند الصحابة، بين الفتنة 
أنإلا فرقة كل تشك لا ثتئ، الناس في جميعا الخروج عض؛ وهم فرجوا ؛ قالوا

المدينةس كانوا إذا حتئ فخرجوا الأخرئ، دون ستتم أمها وأن معها، ا الملجل 
فنزلواالكوفة أهل س وأناس خشب، ذا فنزلوا البصرة س أناس تقدم ثلاث، علي؛ 

بينفيما ومنن الروةل٢ل ذي عامتهم ونزل مصر/ أهل ص ناص وجاءهم الأعرص  ١٩٩٢٨
ولاتعجلوا لا ت وقالوا الأصم، بن اف وعبد النضر بن زياد البصرة وأهل مصر أهل 

لئنفواض لنا، عكروا قد أثهم بلغنا قد فاقه ونرتاد، المدينة لكم ذخل حتئ تحجلرنا 
علمواإذا علينا لهم علمنا يعلموا ولم قتالنا واستحلوا خانونا قد المدينة أهل كان 

•المالح•.)ا(فى)ن(; 
ه/ا-*اا(.؛، TT/Y، ٢٦٤/١سماJالاJان)انظر: الدية. ئرب موانع ن، )٢( 



باطلابلغنا الذي ووحدنا نتالنا، يتحلوا لم ؤإن الباطل، هو أمرنا أن أشد علمنا 
وعليه الني أزواج فأتوا الرجلان، فيحل . اذموا: قالوا• الحر إليكم لترجعن 

هلياتعفي ونالبت هلذا نوم إنما وقالوا: . - ئبمقء والزبير. وطلحة طالب أبي ابن 
أبنفكلهم بالدخول، للناس واستاذنوهم لدلك، إلا جئنا ما عمالنا بعضى من الوالي 
البصرةأهل ومن ، - قإك - علتا فاتوا نفر ممر أهل من فاجتمع إليهم، فرجعا ونهن، 

فريقم نال ، ٠ ة؛؛قن - الزبير فاتوا نفر الكوفة أهل ومن ، يجكإ- - طلحة فاتوا نفر 
فاتننبغتهم، حنن كررنا نم جماعتهم، وفرقنا ؤإلأكدناهم صاحبنا بايعنا إن منهم؛ 
حؤراءشقيقة معتم حالة، عليه الزبير أحجار عند عكر في - ا؛؛؛ةة - عليا يون المر 

-محك - عثمان إلئ - '؛٤^ - الحسن مرح وقد قميمحن، عليه ليس ياليف متقلدا ممانية 
الزبير،أحجار عند - ؤ؛جي ٠ وعلي - ؤقئ؛ - عثمان عند جالس فالحن إليه، اجتمع فيمن 
الصالحونعلم لقد وقال: واطردهم بهم، فصاح له، وعرضوا المصريون علميه فسلم 

محمل.،ان نعلن ملعونون والأعوص حشبا وذي الروة ذي جيش أف 
وأتنذلك./ علن عنده من انصرفوا فنعم، : الواناف. صحكم لا ارجعوا ف

عثمان،إلن بنيه أرسل وقد علي، جنبا إلن أحرئ جماعة وهوفي طلحة المريون 
المؤمنونعلم لقد وقال: واطردهم، بهم فصاح به، وعرضوا عليه، المريون لم ف

وأتنه. محمد لسان علن ملعونون والأعوص حبا لذي الروة ذي جنس أف 
عثمانإلن - ابنه يعني الله. عبد مرح وقد أحري، جماعة في وهو الزبير الكوفيون 

ذيجيش أن لمون المعلم لقد وقال: ٢ ١ بهم١ فصاح له، وعرضوا عليه فسلموا 
وأروهمالقوم ذامج • ه محمد لسان علن ملعونون والأعوص حنب وذي المروة 
وهيعساكرهم، إلن انتهوا حتن والأعوص حبا ذي عن فانفشوا يرجعون، أنهم 
بلغفلما لخروجهم، المدينة أهل فافترق المدينة أهل يتفرق كي مراحل ثلاُثا علن 

فنزلواالمدينة، نواحي في واممر إلا المدينة يغجأأهل فلم بهم درا عساكرهم القوم 
قتلوه.حتن فارقوه فا ، بحثمان-؛ة؛فة- وأحاطوا عساكرهم في 

j/r.Aوقد ظلما قتلوه كيف : يهلمرل والقصمى -ت الله / رحنه - ١^-^ ين مجمد قال 
الفره1ؤلأء قال ولقد عليه، جرئ ما يكون ألا - ؟( ?٢٥- الصحابة وأبناء الصحابة جهد 

الصحابةاجتهاد إلن نغلروا لما فقتلوه، - ه - عثمان إلن ساروا الدين الأشقياء 

•وأطريهم•.نيادة: يي)ن( )١( 



^^إٍ_؛تايبميي-ي

.ُعدء ، لقتالناكمر١ علينا حجة تكونوا أن لولا ت لهم قالوا عثمان يقتل ألا قي وأمانيهم 
تقال الصرني، الحبار عبد بن الحسن بن أحمل اش أبوعبد أخبرة — ١  ٤٦١/  ١١١٤!/ 

ابنعن ، منصور حدثنا ثا بثير، بن هشيم حدثتا قال ، محالد بن حدثنا 
فمتلوْ. نهت - عثمان علئ دحلوا ح؛ن الكلبية القرافصة بتت ناتلة قالت قال سيرين 

بركعةالليل يحيي كان فقد أويدعوه يقتلوه ررإن القرانصة بنت نائلة فقالت ت قال 
.القرآن؛١ فيها يجمع 

منكثير عليه بكن نٍفئ. عثمان. لتل لما : - الك وحنه - المتن بن نحتي قال 
بيوتهمقوم ولزم له، ذكرنا تقدم وند الأنصاري، مالك بن كعب ؤرثاه الصحابة، 

•عليه وناحت ابن وبكته قبورهم، إلئ إلا حرجوا فما 
بنمحمد حدثتا I نال تاني، جالداود أبي بن أبوبكر اشتا ح— ١  ٢٤٦

قال؛/ مرة، بن عثمان حدثنا قال؛ أبوعاصم، حدثتا قال؛ ،، الءتتيل إمحاق أ/ْهها 
اضرسول جد معالئ الحز بكت - ؤمح؛ - عثمان نتل لل * قالت أمي حدثتني 

•عثمان-قهفة- عالئ قالوا ما تنشد وكانت، ثلاثا، 
الص—لأب،بالمم رك يرمإذ جد اليلة 

الأصل.ني  IfJitمضروب ومحي ، تتفاكم، لقد الأمة •في في)ن(: ٢ )١ 
ءالنهسيء.ت نسخة في )ن( رأ(فيها"شالأصل، 

صن.-إمنادء: ١٤٦
رفعهواحد حدث في وهم صدوقاا بغداد، نزتل ايغوكا، الفضل أبو الغلاص، ت ٠١ن٠ءلبن شجاع ت يه ف٠ 

.([ ٢٦)ص؛ زتقرس العاشرة. من العتيلي، سه فيكرم مرتوق، رص 
عنهمااف عثمان-رصي امرأة هي ئئلةت و•  عنهما-.اش ءثمان-رصي امرأة هي لاست و• 

والطبرا;يفى)صآ"آ"أ(،  ٤٢٨الثاح: ني والخلال اينسفياسات)مألأ(، أخربي،تخريجه: 
شيبتأيي وابن ، ٥( ٧ / الخلية)١ وفي (، ٢٦٥/١)٢٧٠ح: الصحابة معرفة في وأبونمم ، ٤( ٣ / المجتر)١ 

٤٢٧ ت ح الصحابة معرفة في نعيم أبو نحرم وأحرج • نائلة حدقث من ١(  ١٢٧ ء/ ر نحره الديتة تارح في 
سلمة.أبي )ا/لأأ(ءن 

مجوصؤع.إمثاد•ت - ١٤
يته.عوف ابن ءسألت حام; أبي ابن فالل • بالصيتي يعرف اش، أبوعبد يزيد، ابن أّحاق• ين ٌصد يه: ف• 

ا« ٢٣٨بغداد)ا/تارخ تالخرحوافداويل)ب/أها(، ذتركّتاحديثه،. صكداب. وفال: فيه، فتكلم 
الصنيء[.الةين--خةت فيااها٠ست وفال الضي، وسماه؛ (، ٤٧٧الاعتدال)م/ميزان 

لمأهتدإلرحمةلها.امعةمانت فته؛ و٠ 
([.٣٨٦]تقريب)مجزالسايعة. لأباصبها ٌوانهميس، البصري، ينمرة: ان ص٠ 

به.. الميل. ئصم آبي من ( )ص٤٤٦٩٣٣النةح: في الخلال أخرجه تخريجه: 



كالشهابصشرأ يرمون بكرة ناموا ثم 
زبم؛مشسصسكارىب

أبوحدثنا تال; سعيد، ين اض عبد حدثتا قال; داود، أبي ابن ؤحاولتا — ١  ٤٦٣
/ع١٢A/ الحن؛ صوت وسمع ت تال إسمحاق بن محمد وذكر ت قال ثميلة 

اتججخيكبن ابن اء نبكك 
اتشنكالئناير رجوئ ريخمشن 

انالممسيالوديعد اب ثيوين 

١٩٩٦،/_اب  ١٦٦
قيفهعثمان قتلة فى روي ْا 

بنإسحاق حدثنا ت قال البخاري، صالح بن اش عبد أبومحمد حع،شا — ١  ٤٦٤
عنر، ]أنى[راابثالولد عن عون، ابن عن زيد، بن حدثناحماد نال: ١^١٣ 

قال!هو؟ فأين • قلن، قال؛ ليقتلته، وافه إليه اروا ئد ت قال حذيفة عن حندب، 
وافه.اكار ني قال: قتلته؟ فأين قلت: قال: الحنة، في 

الوليدأبوهمام حدثتا I قال السقطي، أيوب بن عمر حمص أبو حذثنا — ١  ٤٦٥
أبيبن زياد عن مليم، أبي بن ليثا ءن إدرص، اف؛ن ءب حدثنا ذال؛ ، ا؛ن'^٤ 

لرحمواء؛ئء. عثمان. قتل علئ اجتمعوا ®لو قال؛ عباس ابن عن أبته، عن ملتح، 
•لوط* نوم رجم كما بالحجارة 

الترجمة.مصائر من اكت والصواب ٠^١٠٠ ت )ن( الأصل، ي فا 

كايقه.مرصؤع، ت إمتاد• ء ١ ٤ ٦ ٣ 
.١  ١٨٥ح: في نندم ثقة. واضح؛ بن من م امملة؛ ر٠ 

 t ٦ 1 صحح إمثاد•؛ - ١.
٥١:زيح تقدم ثقة. ايوبثر. لم، معوابن لولد؛ ا٠ 
يب.ابن يقال: صحبته، في مختلف ساحر، القاتل اف، عبد أبو الخترالأزلي، جتدب، عو وجخدبا؛ ٠

([.١٤]تقرب)ص"ابصقن. ذل أبومد: ونال التاسن، مات• ني حان ذكرءابن زمر. ابن ؤيقال؛ 
بنيعلن عن *لأل، حمتدبن حديث، "آاهآارْا/ا'*آ(من المنفح؛ في نية أبي ابن أحرجه 

.به . . الخير جندب عن ، الوليد 
٠الرفاعي هشام ابر ت هناك ذكر إلأأئبم آأأا،حتفي وتخريجه عليه الكلام تقدم . صعيف إساد،ت - ١٤٦٠

دوامعل ادري فلا منتهاء، الئ الملمم، ثخ من الإسناد بنفس ومر • شجاع بن الدلتا ممام ابي بدل؛ 
الناخ.من هوحطأ أم إدريس بن اه عبد عن رروياء شيختن عن ال—قطي 



/٤٩V قال!البغوي، الُزيز عبد بن محمد بن اض عجي القامم أبو حذثتا — ١  ٤٦٦/ آ١
عنلهيعة، ابن عن المارك، ابن حدثنا I قال الحمانى، الحميد عبد بن يحين حدتنا 

•جئوا -هئك" عثمان إلن ساروا الذين الركب عامة أف بلغني إ قال حبيب أبي بن يريد 
.قليلا® لهم الحنون ®وكان المبارك! ابن قال 

بنمحمد حدننا قال! الواسهلي، محمد بن اض عبد بكر أبو وحه،دتا — ١  ٤٦٧
ابنعن البارك ابن حدثنا نال! سعيد، بن ة عنبحدثنا I قال المخرمي، اض عبد 

-محك - عثمان إلئ حرجوا الدين الركب عامة إل قال! حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة، 
.أيسر® لهم ®الحنون المارك! بن اش عبد قال ■ جتوا 

المخرمي،اض عبد بن محمد حدثنا قال! الحميد، عبد ابن ؤحسذثنا — ١  ٤٦٨
حدثتاقال! زيد، بن جماد حدثنا قال! مهدي، بن الرحمنن عبد حدثنا نال! 

عثمان.عمئ أحد الغفاري حهجاْ/ أل يسار بن سليمان عن حازم، بن ا تيريد[أ١ ن م/ • ٩ 
الأكلة.ركبته في فوقت ركبته، علئ فكسرها بها يتخصم كان التي ة؛ك- 

عمربن افه عبد حدثنا ; قال زامحلما، بن إسحاق بن علي —دمنا وح - ١٤٦١/ ١٩٩٨،/

.حجر لابن الإصابة في كما الثيت والصواب أزيدا. ت )ن( الأصل، في )١( 

.١٢٠٩فيح! وتخريجه عله ا؟لأم تقدم . ^ ٥١٠٥١- ١٤٦٦
ءاثال;نه صمف؛ .إستاده: ١٤٦٧
الصحابة.من احدا يدرك ولم ،  ٩٣ت فيح نندم • يرمل وكان نب، ثقة حيتب بن لأل الأنقْلاع؛ - ١ 
.١ ٤ • ٧ فيرح: نندم ٌجهرو. مميت بن محا نته: - ٢ 
وابنالبارك ابن رواية آل إلا ، ٤ ٤ ت فيح تقدم ■ كب احتراق بمد اختانمل صدوفا- كان ؤإن - لهيعق ابن و٠ 

ا.ضرعمن اعدل محه وعب 
.دتربمبم:تقدمنيح:آ*آا

■ععر ابن عن نافع، عن مالك، حديثه ءآ'اْ)أ/م؛ي(من الا-لأللح؛ فى آبونعيم احرحه تخريجه؛ 
فيوالصنف (، ٣٦٧/ )٤ تاريخه ني والطري \/؛Y)T'A ،)i،ح: الصنم، ني ثيبة ابي ابن واحرحه 

الخاففلنال( ندكرء. . ح-هجاعآ. آل ناغ عن عمر بن ائه ءبٍا. عن الريس بن الله عد طرين، م، التالي، الحديث 
عر،ابن م، نافع، عن ءر،'الكوغ/ء، لم، ّ aiالولتد طرين، ص الادددمح، 'دواء ت الإصابة ن، حجر ابن، 

ابنعن نافع، عن عمر. بن اقه همبتد عن بزإدريص، الله وهمد بلا)،، بن ميال >يق من الكن ابن ورواه 
إلهفقام : نال،همتمال حضرا اتهما وعمها وابنها عمته عن سليمان، بن فليح طرين، من، ورواْ • مثله عمر 

عنحازم، بن م،.زيد نيد نح، اد حطرين، م، الحايايت، م، ُور؛ناء • !لح • • الغغادى معد ؛>، جهجاْ 
لأبيالنبوة دلائل هامش م، نقلا ٢( ه ٤ / ]الإصابة)١ الأول،. نحر • • الغفاري حهجاء ان ار يبن، سليمان 

([.٧٤٣/٢نممر
=صحيح. -إمغادءت  ١٤٦٩



•_u^،عمر، بن اف عسي حدسا قال: إدريس، بن اض عبد حدسا ثال: الكوني، 
ركبته،علن يكرها - قهقه - عثمان يد من عصئ تناول جهجاه له! يقال رجلا أل 

ه«.المكان ذك يرس 
،١٩،/حدسا ;/ ثآل حالي، بن بشر حدسا I قال داود، أش بن أبويكر  ١٤٧٠
نجهزت نال يثح بن زيد عن إسحاق، أبي عن الأعمش، عن الحماز، أبويحكن 

ذيإلن نوم سعن ما وقال: حديقة، فنهاهم محك. - عثمان إلن عبص بني من أناس 
•يوترا* أن تل وجل- عر - اض أذلهم إب لدآوْ الأرض يي سلطانهم 

''' Itبن محمد/ حدسا تال; العطار، مخالي بن محمد اض أبوعبد أ'ءبرأ؛ —  ١٤٧١

لمايادي: ابن وعن . إص؛٠ لا الني: ابن عن ومل صدرثأ. كان الخيب: ثال المئف: يغ : ب٠ 
الخديثتخرتج افي كوندترع الصفء• شيوخ •' وانفلر رلل/بمأمآ(، بغداد ]تارخ باالعمرد. يكن 

أنفا.الذكور 
فيتحم عندابي ى عالك تابعه وثل. . ٥٤• نؤرح نندم • ين—يع صدرق، صرالكوفي؛ س مدالله  '•فه ر٠ 

وببرجالهممات.اوولأئل)'ا/"آ،ي(ب 
الذكريآنفا.مدم؛ي

.ب،ا.إ-،ادأ:بففا
]الزان■ وش الكاشف: يي ثال إسحاق. ابن وئ -عه رُتى ما . ؟ الهداتي. يخ: بمن نيئ ه: م٠ 

الكاشف)ل/ا<،-أل([.رأ/تم\'ل(،

■٦٤٢■ماح تقذم ■ إلإدجاء للم يخشا' صددق، اشالماث يمص ام نه: ر٠ 
•عنا ععن رند ، ٤ • ٩ ت نو.ح مدم • عدلى مة، العي؛ ومر إذق؛ ام فه: و٠ 
]تغريب• ايعة ااٌن يغرب، ثتة المرة، نزيل ٠ المكري الغرامي، ابرمحيو خالد: رس شب٠ 

)ءيى"اآا([.
احمدفيعد بكرة أبي حدّث س نعو. وروى الخلريق. منذاس محيءٍرالصنف محليه انف لم يميجه: 

غريب.حض (^: T'0)؛/TTT،وارم.ذىفيالغمحح: افد)ه/آ،(، 
١ t  V علل:عزة ب صعق؛ إ،ساد•: . ١

٠([ ٣٣٥]الزان)Y/ ثطوثٌ. إذاد يقوم لا الأندى: قال علي. بن الخن 4ولن سرب: فته: . ١ 
• ١٣تُدمتيح■ دتدني؛يآ"؛مءمدْ• لى؛الندى، ءجالمرنٌمدت آ-وذه؛ 

]تقريب• ينفل نته له وكان الثاعتأ، عن ضعيف، الكوم، علي، ايو العنزى، عر ء،يت س جان -■ وفه - ٣ 
)صا'،ا([.

ولموالخف، حام ايي ابن ذكر. بها٠ وحدث بنداي يكن الكوفي، ايوصالح •غداش: محوس وفه: - ، 
الخرحلال؛قات)ه/هأ،(، رربما.ذرلف«. وتال: الممات، يي حان ان وذكر، ذماذ٠جرحاولأتعاJيلأ، 

([.٩٢تاريخ؛غدائري/(، ٣٨٥واكديل)آ/
بنمحي. بن جمح حد.يشا من )آا/هّآر( ،■ VIAالامنارح: كثف في كما الزار احرجه ه: تخ—ؤهج 

ا؛يبنحرءوعزاءإلن ، ٩٦رو/ الجمع في وذكرءالهمي • يه • • ٌجالد أو مجامد عن العجلي، محدالرحمنن 
الخافغلوذكرء ضعيف'. ومر ركح بن سنيان الأحر وفي امحرنه، لم عن ا احدي*وفي ■ نال بإمنادين يعلن 

لأيييشرضأ٠(وعزا. ٢٩١>i/ ٤ ٤ ٥ ١ اّلغح: اكلالب يي حجر ابن 



عئ!ثتتتثي

عنعلي، بن حبان حدثنا ت قال حداش، بن بكر حدسا ت قال اكاغاني، إمحاق 
قالالحنينعر-هئ؛-طكتت قال العجلي طحرب عن سعيد، بن مجالي 
واصعآبكر أيا ورأيت بالعرش، متعلقا س اض رسول رأيت رأيتها، رويا بعد لاقاتل 

ورأيتبكر أبى منكب علئ يده واصعا عمر ورأت الني.، منكب علن يده 
تفقل هندا؟ ما ت فمك ، دماء دونهم ورأيت عمر، منكب علئ يده واصعا عثمان 

-- هه - عثمان بدم يهللب وجل عز الله هندا 
يونسبن الرحمنن عبد بن محمد حدثنا قال; مخلد، ابن وأخبره — ١  ٤٧٢

ينالوليد بن العزيز عبد حدثنا I قال الدمشقي، أبوأيوب حدثتا نال راج ال
معّ- ثبمفئة - علي بن الخن أل يذكر أبي سمعت قال المائب، أبي بن سليمان 

ة؛؛ةئ- عثمان قتل لقد • يقولون ر؛قئ؛[ ت لعثمان الحسن فقال ولى وما عثمأن يذكر أعمئ 
ففيلمنه حرمة أعفلم السلمين من الأرض علئ وما منه، أفضل الأرض علن وما 

يوم- ه - عثمان يتل لقد ، - صفق - أبي من ذروتي I فقال أبوك./ فيهم كان قد I له ٢ ٠ • ١ ،/ 
مناميفي رأيت ما إلا يكن ولولم منه، حرمة لمان المعلئ أعفلم رجل من وما قتل 

يمينه،عن بكر وأبو الله برسول أنا فإذا اننفت، الماء رأيت فار لكفانى، 
فتلعثمان دم هندا قال هنذا؟ ما قالت دما، تمهلر ماء وال، سار0 عن وعمّر 

مهللوما.

أبوحدثنا قال; القاصى، حرب بن الثمين بن علي أبوعجني واحبرة — ١  ٤٧٣
صعق،ب إعطد0ت - ١ ٤ ٧ ٢ 

منولكل . ايا. عن ,روى دمشق، اعل من الموحي: المائب ام ين سن الولدبن المزينين ب : ف٠ 
والخانفل(، ٣٩٦، ٣٩٢ذمْاين.ماننىىمح)م/لكناورعاعلزءا;ا<. ن1لايرزرئ: عاد 

تعديلا.ولا جرحآ ب يذكرا ولم ( ٣٦١)ا"/ التهذيب في حجر ابن 
نيتندم يخطئ. صدوق الهمي، من بن الرحمنن ب ين سلمان وعو الدمشغي: أيوب أبو ب: و٠ 

محيتقدم حيرآ. إلا حاله من علمت ما وتال! تاريخه، في الخطيب ذكر0 محرض؛ ين ارجمن عد بن محمد و٠ 

الصنف.غير هد عليه أف لم تخريجه: 
-امئاده:١٤٧٣

الثقاتفي حبان ابن ذكرء الصحابة. مجن حماعة عن روئ ا الأنصاري أصيد أبي مولن سعد: ابو يه: ف٠ 
ثقات,رحاله وبقية )ه/خحه(. 
أنسابفي واللاذري هه'ارا؛هآ(، ، ٢٥٤ح:الصحابة معرفة في أبونعتم نحوه أحرج تخريجه• 

إسحاق=إلئ ٣( / )١ الخوامع جمع في التومحلي وعراه )إ/اُ*ما(. المدينة تارخ في ثبه وابن الأشراف، 



أبيٌمعتا قال• محلثمان، ين العتمسر أحبرئا ت قان القيام، بن أحمد الأشعث 
أل- محك - عثمان سمع قال; أسيد أبي مولن معيد أيي عن نضرة، آبي عن يحدث 

ثم• أخرم في قال بطوله، الحديث فيكر . • فتلقاهم فخرج أملوا، قد ممر من وفدأ 
حرجثم وحنقه، فخنقه الأسود، الموت ; له يقال مدوس بي من رحل عليه لحل 
f• • ٢ i/ حده في تتردد ه شإلئ/ خلهرت حتئ حقته لمد حلقه، من ألن رأيت ما I فقال 
اممهكتاب وبينلث، بيني •' فقال السيف، يدْ وفي رجل علميه لحل ثم جان، نفس كأنها 

ولم٢ ضلعهار١ لم أم أJانها أدرى لا سلمها، بيده فاتقاها صربه فضربه وجل، عز 
الأية;هندم علئ الدم فانتصح مشخصا، فأمعر0 التجيبي علميه لحل نم يبنها، 

.. حكترما المصحف لني فائها ، [  ١٣٧القرة؛ ت ب امحم السميع وعو الك يكميكهم مؤ 
الحدث.وذكر 

-م١٦٧

أوييغضهفيمنيشغأعثمانخؤص 
م/ن ١٠بن يوسف حدثنا ت فال / الضلى، أيوب بن عمر حفمى أبو حذثنا — ١٤٧٤

عننياد، بن محمد حدثتا I فال التئمي، زفر بن عثمان حدئنا فال اكئان، مومئ 

ظعها«.٢١٠ولملالصواب: ا5دافيالآصل،)ن(. 

خاطين حليفة بمحوْ احرجه آماله. في ثران ين القاسم رائي الماحق، داودفي ايي واين راعويه، -ابن 
الدبةني'-١)^ ب ابي دائن ، ١( صْخ ١ ق ١ ١ يثق)ج تاييح ني ع—اكر دائن (، ١٧٤)ص 

WtAoli).)إ/ْ\اآا(
أ-إساهء;مصرع.٢^٤.-إساد،: ١٤٧٤
الس-ابعة.من كديوه، الكوفي. ثم الرقي، اليموني، الأعور، الطحان، اليسكريت زاد ين محمد يه: ف• 

دبمثأرجالهىًتجيه.([• ١٧٠تهذي—،رآ/ لمرب)صآي،(، 
.٢١٢تقدمفيحت صدوق. عجلان: بن حي م• 
)ص'أهمأ([.]تقرب العاشرة. نار من صدوق، الكوني؛ صر، أوأبو زفر ابر امحم■ ذر س دان ء٠ 
فيالأبيان ثعتب، بن وماصّل صفيان محمدبن تابعه وقد . ٢٠٠: نيح تقدم صدوق. الفل١نت ٌذ، ري• 

واحدوغير ب، طالأبي بن النمل حديث، 'آآ(من التانب،ح:ه.لأ'ا)ه/.في الترمذي احرجه تخريجه: 
)آ/ا"هْ(.نحديث،يومف؛نواحرحهابنا؛يعاص_مح:به. . زفر. بن حدثتايثمان نالوا: 
حديثمن ( ٥٢٠بم0م)ا/أحايةح: الم_فماثل ني أبوبكرالتعليعي واحرحه به. • ّ ثناعتعان مرّتى 
وابن"ا(،  ١٥ا/ر الصوّمة اللألئ في كما الصحابة فقاتل في حيثمة أبو واحرحه ّ به . ريال. بن محمد 
بنمحمد طريق من كلهم (: ٣٣٦الوموحمات)\/ في ابرزي وابن (، ٢٥٠الجروحض)أ/ ني حبان 

يه.. نياد. 



أتنعنال-كاهل اض، ب-بن جابر عن الزير، أبي عن بدن، ن محمد 
تركترأيناك ما اض، رسول يا ! نفالواعليه، يصل فلم عليه، ليصلي رجل بجنازة 
الله*.أبغيه عقمان يغض لكن رارإل فقال: هتذا؟! علئ أحدإلا علئ الصلاة 

T«'t/t /قال؛الوا'■مهل، لحميد ا عبد بن محمد بن اطه عبد أبوبكر و؛ءذذنا — ١٤٧٥
زفربن عثمان حدثنا I نالا الأبليان، شعيب بن ومحمد سميان، بن محمد حدثنا 

مثاله.وذكرالحدث . التئمي. 
أبيبن اطه عبد حدثتا مال! العلرز، زكريا بن نامحم ؤحسدثتاأبوبكر — ١  ٤٧٦

بنهلال عن منصور، عن سميان، حدثتا تال؛ هشام، بن معاؤية حدثتا نال؛ زياد، 
أبغضإر فقال.■ زيد، بن ممد إلئ رجل جاء ت قال غالب، بن ماز عن اق، ب

أالحنة؟ أهل من رحلا أنغض صنعت ما بئى فمال! أحدأ، ابغضه لم بغضا عثمان 
.حواء نمة وذكر 

 /t ْ • منأوأحدأ عثمان ب لمن شقوة به كفئ -ت الله رحمه - الصحن بن نجمد قال / ٢ ٠
راكاسوالملائكة الله لخة فعليه أصحابي ب رانن نوله: ه الله ول رمأصحاب 

أحبهمقس بمدي، غرضأ هخذوهم لا أصحابي، في الله »الله وقوله.: أجمعأن«لاا، 
آذىكد وسآذاتي ظدآذاني، وسآذاعم أسلهم، سمم أسنهم رس أحمهم، فحص 

شينرالدي أصحابي، فنثوا )الأ ولقوله . أن نوفاك الله أذى وس الله، 

(٥١)صء  ٨٣٣; الثنح ني والخلال ، ٥( ٢ / المحابة)١ نمائل في أحمد بن الذ بد أ"صجه ( ١ر 
سلمأءرنهم«)*ا/ماا(.•اوب رنأل; اللراتي إلن الجمع ني الهبمي وعزاْ محعتف، بن،■ 

٨^(، ٤٩ا،أ)ا/خأ، واذهفىاساتلح:(، ٥٧(،)ه/؛ه، 

كائنه.مرصؤع، إمتاد•؛ - ١٤٧٠
•٤([ ٨ ١ ]تترب)ص • •ثر؛ الخالية س ، ءا-رق، الأبر؛ الررد ابي ابن ّدءان؛ س حمد *٠ 

آنفآ.الذكور الخد_ls في تقدم تخإوابجه» 
-إسادء:١٤٧٦
رب.ض ل أف ب غاب مر حان يه: ف٠ 
.٤٩٤:فيح تقدم • أوهام له صدوق، هشام؛ ين ساؤية و٠ 
ْا-وذ،.٠ الكرني الرحمنن، ب ابد اشلواني، زياد ا؛ي بن الحكم بن اث مد م ناد- اض س الاه ب ٠ 

ثقات.رحاله وبقية ([. ١٩٠تهدب)ه/ (، ٠١٠ ]تترب)ص٠ العاشرة. من 
صمانتا > الترشي معد بن ع—د را/هاا'(منءلريق  ١٤٢٥ح! النة عاصم،ي ايي ابن احرجه 

ينصعد عن ظالم، ين اه عبد عن القرشي، حيان بن فلأن عن اق، ببن يلأل، عن ممرر، عن ، مووأ 
غال:ابهلحالماحبهاحدأنط٠ ا-؛مرنيءنءاي،اتانيرحلنقال،: نال: بننغل، صرر نيدبن 

الحديث،.وذكر ■ - حراء تحرلث، • قال يحدُث، انشأ ثم - ■ الحنة آ،ل من رجلا آبغضت، ، صمت، ما يس 



ا.ولاصش>(ر١ ندأحدهم ادرك أحدذماU *ثل أحدكم لوأنمق يده 
٢< • t/٦ والدىبضمان.هة-لأضر مك؛ / -ت الله رحمه - الحسن بن •حمد قال 

مذلأومآ،مهيدأ يمثل أنه الني.ؤ له سهد قد - ز؛إجن . عثمان ه، نفيفر وإثما عثمان 
ه.فىفرردث،رواهضبنأنىطاف-ه-،وسره 

عَُ 

عوفبن الرحمنن همد ورواه - م - نفتل عمروبن بن زيد بن سعتي همه ورواه 
علنالحنة، أهل من - ق؛؛ك - عثمان أن - عليهم الله رحمة - الصحابة من وحماعة هق، >. 

•والاخرْ الدنيا في مهس ذلل منافق اكل أف١٢رغم 
T..U/t_ااب  ١٦٨

سهوفضله تيضه لعثمان ه الغبي إكرام ذكر 
أبوربحدثنا ت تال ناجية، بن محمد بن افه عبد محمد أبو ح-ددتا — ١ ٤  ٧٧
عكرمة،عن ، عمر أبى النضر عن بكير، بن يونس حدثتا ' قال ، العلاء بن محمد 

اللألكةإن ا،للائكة، منه تمحي ثمن أمنحي ءالأ نال; اممه. رسول أو عباس ابن عن 
.ءمانا<ين عثمان من كتم 

-Tافه عبد حدثنا/ قال; البغوى، محمد بن افه عبد القامم أبو حيكتا — ١ ٤  ٧٨ 'A/t
غريب.ت ونال مغفل، بن اف همد حدث من (، ٦٩٦/٥)٣٨٦٢الناوّ-اح؛ ّفي 

.نءدثابيّبلسرى.(، ro/U)rUTرا(اخرج<الخارىفىسانلاسح: 
(L.(T سلة.)من)ن

..إ-اد،:س.ءتا١٤٧٧

■١  ١٧١بم-مشحت ئردك• الخزان■ عم ام الدر؛ ؛ ب٠ 
■ ٩٦٤لأمتيحآ *صض<ندأسوف.ضأ 

وتخريجه.التالي الحديث انفلر • صحيحة آحرئ ءلرق وردمن والحديث 
الحدثوانظر: ^١،إلنابن ٣٢٨٣٩، ٣٢٨٣٨ذم.الهدىفىالكرح: أ٠ام،٠بم٠: 

١كاليوئمبمبم•
صحيح.٠إمئادءت ١  ٤٧٨

]j؛__السادسة. من ثمة، إليه، يب وند حريف، ابن مولن 'لدني، القرشي، حرملة• اض ن ا ٠

(،٢٤)٨/•٤٨١ْ(،رابوضح:١٨٦٦)/١٢٤•اكحابةح:مائل 
آ(،صيح;هبممآ)؛ا/؛«ا(،راينباننيمبهح:لأ.بمآ

،-.وسلم)أ/آآحا(،واندفىادد)ا/ام(.٣٥١رضي 
واخرجامقرونا. ان وعنعانثة حديث (ٌن i٩)١/'٧٩٢'ت ح المحاية نقاتل وابته؛ي ، ١( ٠ ْ )آ/ 

=واينا;يئصمتيالئة (، ٤٦٣.٤٦٢/١)٧٤٩، ٧٤٨المحابةح: نقاتل ني رايته (، ٢٨٨احد)ا■/



كت1دااصسء\/ 
———٠———_:_ش

عطاءعن حرملة، أبي بن محمد عن جعفر، بن إسماعيل حدثنا قال: طيع ابن 
كانت نالت - يبمفعأ - عاتشة أف ت الرحمن عبد بن ملمة وأبي ار يابني وسليمان 

لهأذن فة؛؛قئ. أبوبكر. ناصتأذن ساقيه، عن كاشفا مضعلبما بيته في النه. رسول 
يموهوكيلك، له فأذن - زة؛كئ عمر- اساذن م نتحدث، الحال، نالك وهوعلئ 

نالتحرج فلما فتحدثه، ثيابه وّوئ اطه. رسول فجلس ظك. - عثمان استأذن 
 ١T / فلمعمر لحل ثم تباله، فلم أبوبكر دخل افه، رسول يا / ت - النه رحمها ِ عانثة ن

تمصرجل س أمتم ررألأ فقال؛ ثيابك؟! وسؤت فجلت عثمان يحل ثم تباله، 
حماعة.>ق الحدث ولهدا اللألكة؟ا،. محه 

أبومعمرحدثنا قال ناحية بن محمد بن الله عبد أبومحمد/ .وأ■خرنا ١  ٢٤٧١ا/ع 
عمابن عن عزنايع، عنمثر؛ن"صمجم، شر، ن حدثناثا تال؛ الخطيص، 

عمان«.ين محان وامد؛ه»احاء »... اض.: رسول قال نال: 
أنهالني عن وجه غير من روي وقد الله رممه - السنن بن نحند قال / ٢ • • '٩ 

عمان،بن صان حاء وأصدقهم صر، الله دين ني وأقواعم أبوبكر، بامحي أمحي ررأوحم قال: 
.١^^١٢ وذكر ؤقء. طالب». أبي بن علي وأقضاعم 

العثماني،مروان أبو حدثنا قال: يوسما، بن هارون أحمد أبو حآى — ١  ٠٤٨
عنأبيه، عن الزناد أبى بن الرحمنن عد عن حالي، بن عثمان أبى؛ حدثني قال: 

صانلها وربمي ريق، لم ®لكل س: الله رسول قال قال،: هريرة أبي عن الأعرج، 

c._fا  ُ

.- عنها تعالئ اش لصي - حنمة حدث من ( ٥  ٨٨/ ر؟  ١٢٨٤=ح! 
بمب،ا-بمدأثءمفطو

■فيالكاللأينءدى)آ/آآ-آ(^ممفيح:ْآاا•ي-/بيناض■■ 
.١ ١٦٠دريأبمه:تتاومفيح: 

.جدا صعينب إمحظد،ت > ١٤٨٠
.٩٥٠رح:نندم • الحديث متروك ^ ١٢ين صان : ب٠ 

•وابمهاممران:صدوقيخش.صمفيح:ه؛1.
١٢٨٩الناح:ني عاصم ايي وابن (، ٤ ٠ )>/ ١ ٠ ٩ ح: الغيمة نر ت ماجه؛ي ابن احرجه لغريعبمه؛ 

/T(٠٨٩ ،) حالي ين يثمان أيه ص اني، المثابي.روان من»إرض ٢( ٠ ١ / العلل)١ ني ابرزي وابن■
اثلفض مر أحسمي بن اه وعبد (، ٦٢٤)ه/ ٣٦٩٨عثمازح: مناقب ثي صته يي الترمذي وآحرحه به. 

قالمنحديثسةينسداهuل: ٨٦١، ٨٦٠، ٨٤١، ٨٢٠(،ح: ٤٠١/١)٦١٦\كس{لأح: 
.وهو باكوي إستادء ليس غرب، حديث، امندا الترمذي: تال تذكره. . هو. اه رصرل 



عمان*.اين 

بتيمولن اض همد بن محمد حدثتا ت قال داود، أ|ي بن حاومحتاأبوبكر — ١  ١٤٨
ء/'بن عبيدة عن زيد/ بن طلحة حدثتا I تال حان، بن ا ١ الوصاحل حدثتا تال هاشم 

الدبام ولص )رألت لعثمان; قال اض. رسول أل ت جابر عن ، عطاء عن حمال، 
.والآحرْاا

بنحماد حدثنا ت قال حالي، بن هيبة حدثتا نال الفريابى، قنا حاو ء ١  ٢٤٨
لنانال I نال حوالة ين اش عبد عن ثميق، بن اش عبد عن اأجرمى، عن ملمة 

t/، ابط•./ اعل من حٍر؛ يزد يايع رجل عر »؛هجم-ون اش.: رسول 

الترجمةمصادر من واكت اخء علامة الأصل هي ءآبوا وعلن ءأبوالوصا١ح٠ ت )ن( الأصل، في )١( 
داكخرج•

ذقه.منهاشيءنحت ولايعل وجهه لنردملونهاعلن رامه يلمهاعلن عوأن • •الاعتجاربالعمامة؛ )٢( 
([.١٨٥الأت؛ر)ما/لال٠ا^ةلأين 

موضوع.-إسادء: ١٤٨١
وعليأحمد تال ٠ متروك ٠ دمشقي أصله ٠ الرني محمد أبر او - أبومكثن القرني، نيئ" ءللحة؛ن مه - ١ 

 t([.٢٨٢]تتريب)٠ الثامنة من يفع. كان وابرداود
(،٩٢رأ/ والتعديل ابرح في حام أتي ابن ذكر• تجاري، الالعبري ومر سان؛ بن بند؛ ونجه؛ - ٢ 

الزانت لاتغلر الثنات. عن الرضوعات يروي • حبان ابن وتال الحاديث، منكر •' نقال عنه أبي مالت آ وتال 
)أ/ا-مآ(،ُالاوان)ا-/ْآا([.

.( ٠٢٢ )ا•/ ان والي(، ٣٣٢]الزان)!/ سلا. كان ننال: القوي ذكر. ان: حبن اترء؛اح ومه: - ٣ 
.([ ٣٣٢الزان)T/ ني اللجي وضعنه 

 i - :ترجمه.علن له أعثر لم •احم: ض •ولى الك عد بن مجمد ونبه
•٨٩٦مايراتي؛ممة-ص'منيح؛ *دس؛ 

اْ'أا)،/إ،(،رالخاتمفيئدركه-طولأ/)م^(،ئع.ح:
منكلهم الخرزيفيالرضوءات،)ا/أمم(: وان ٠(، 

عاصمأبي وابن (، ١٨٠م ) ٢٥١٤الأصتارح: كثف ني كما الزار وأخرجه ء به • • زيل- بن ^٠ ١٠حد-يث 
اسه.عن عبيدالخمٍري، بن عبداه عن ممس، بن خارجه حديث ْ(٠ن ٨٩/٢)١٢٩٠ح: النة ني 

.٣( ١ ٧ / المتوعة)١ اللألى وانفلر: • مجن ابن كليه •؛،-ا، وخارجة 
صحح.-إمباد،: ١٤٨٢
حمادملع لكن بثلاث؛ موته نل احتلط وقي. ، ١٠٠١فيح؛ تقا"م • ثقة • إياس بن *وّهيل• الميوي؛ د٠ 

الأخلاط.قل ئه، 
واحرجهإصنادالمش. بض ( o\o/\)\toح: المحابة فقاتل ني أبوبكراكلعي أخرجه ٥^٠٠: 

التادركفي الخاكم وأخرجه . ؛٠ ١ ١ محالد بن •دبة حديث مجن ( ٥٩٠)أ/ ١٢٩٢ح: التتة في عاصم أأي ابن 
ا،يتداوقال: ٠ به . ملمة. بن حماد ثنا إصمّاعل، بن مؤمن ثنا ٠ الأيمن، بن ملمان حديثؤ من ( ٩٨)م 

•الديي ووافته يخرجا•؛ ولم الإسناد صحح حاديثإ 



،اص1عاتكتا|\/ 
————ٍء———_صت_

.- والشراء المع مي الماس: يبايع - حبرة ببردة معتم وهو عثمان علئ غهجمنا 
حدثناقال حرب، بن زهير أبوحتثمة حدثنا ت قال المزياُي، ؤحاوإثتا — ١  ٤٨٣

تقال مسرة، بن الرحمن عبد عن عثمان، بن حريز حدثنا قال مرار، ين شبابة 
أ*نىس رجل يشفاعة اخئف رريدخل ت اض. رسول قال I يقول الجاهلي أبا؛مامة سمعت 

بنعثمان الرحل ذلك أن يرون المنيخة تكان قال؛ ، أومضر* رمعت اختمح، أحد •فل 
.ءفان-ءك-

محمدحدثتا ت قال البغوي، العزيز عبد بن اف عبد القامم أبو وحازذنا — ١  ٤٨٤
—وحدساتحس-رارااأب قال! يمان، ابن حدثناقال - الرفاعي يزيد-أبوهشام ابن 

رمحعةلقل القيامة يوم عفمان اريشفع الله.: رسول قال قال; الخمن عن جعفر، 
ومر*.

T/t  ١ • T/توبةأبي بن محفوظ حدثتا ت قال الضلي، أيوب بن عمر حدينا - ١٤٨٥
بنحان عن الاوزامى، معت ّ■ قال ي، الأمد القاسم بن محمد حدلما نال 

أمررتوها أخرت وما قومت ما عمحان يا لك ررغفرالله ه: الل4 رمول قال ; قال عطية، 
.المامت(، يرم إلى هوكاثن وما أيدين، وما أخمن وما أعكت، رما 

أمام/ - المؤذن - يمكة القزوينبر إدريس بن ححفر اممه عبد أبو ؤتمحلماثنا  ٠١٤٨٦،/'اا'آ 

.٨١٨فىح!نفسه الولف إستاد في تقدم كما الثبت. والصواب . ءالخسنء )ن( الأصل، في ( ١ ر 

.٨١٧ت؛ندمردمبمبمفىح• ■إم"ادءتحن• ١  ٤٨٣
.٨١٨فىح!وتخريجه عليه الكلام تقدم ضعيف. إمتادء! ■ ١٤٨٤

.حداضعف إمئاده: - ١ ٤ ٨ ه 

.٢٤١:فيح تقدم • كدبوْ الأمدي: الألامم مر محمد ب: - ١ 
.١١٠ح:ش نندم جدا• أمره احمد صعق توبة؛ أبي بن محنحوظ• رنيه: - ٢ 
■ققأ الم وبتن ْ' ٩ ٩ • زح تندم الرابمة ٌن ثقة لص - ءُلءُ س حان ض الانقطاع وب: - ٣ 

ح:آما انمحاية فضائل في والقطيعي را/ا*هأ(، ٣^١ ٦ ح: اثمحاية نماتل في احد أحرجه تخريجه؛ 
wor  ،)وءزاْي4نحو.. . ٠ الخام بن محي حدث ض ٢( ٢  ٠٣■را■/ الكال ش حمدي وابن )ا/اِاه

ي،ضآجلآييتماصاحبالكزح: 
.إ،طاد•: ١٤٨٠١

ترحمة.صلن له انف يم حعنر. والد اهر.ىمت سد بن إدرّس ته: ف٠ 
.٩٠١:فيح تقدم يرمل. وكان فمه، ئ مهران؛ بن بون و٠ 
]تقرب■ اسة ايمن الزمرى، حديث ني يهم صدوق، الرني. الد عد ابر الكلابي، بريان؛ بن مر ج٠ 
(١٤٠.])



إّماعيلحدثنا قال؛ المزويني، يصد بن الرص أبي حدش قال! الحرام، المجد 
مهران،بن متمون عن برقان، ن جعفر عن هشام، بن كير حدسا قال: توبة، ابن 
إلكن،الناس ماجتمع - قمحن - الصديق بكر أيي عهد علن المطر قحط قال؛ عباس ابن عن 

ثديية،ثدة في والناس تبت، لم والأرصن تمطر لم الماء ت أبييكر-محأإقت-مماترا
م/ن ١٢عنكم. وجل عز اف يفرج حتن تمسرن لا فإنحم انصرفوا / الصديق؛ أبوبكر فقال 

أوبرا. راحلة مائة فجاءته الشام، من ء؛جي. عثمان. أجراء جاء أن قليلا إلا لبثنا فما 
الباب،عليه فقرعوا - نجك - عفان بن عثمان باب، إلئ الناس - طعاما قال؛ 

قدالزمان ؛ قالواتثاوون؟ ما فقال؛ الماس، من ملأ في -  ٠٥؛؛- عثمان إليهم فمج 
وقد؛الغناأنثديية، شدة في والماص ، تتتب، لا والأرض تمعلر، لا ماء والنحْل، 

وكرامة،حبا عثمان؛ قال السالم؛ن. فقراء علئ نوسع حتن قبعتا٥ ؤلعاما، عندلئج 
فقال؛>ء؛جت.، - عثمان دار في موصؤع الطعام فإذا المجار، فيحل فاثتروا، ادخلوا 

فقالعشرة، اثنا للحثرة ؛ قالواالشام، من تراني علن تربحونتي كم الجار معشر يا 
زادوني.قد عثمان؛ فقال عشرة. أربعة العشرة ؛ فقالوازادوني، فد ؛ - ه - عثمان 

ماعمر: أبا يا المجار: قال فينالوني، عثمان؛ قال عشر، خمسة للعشرة : ق١لوا 
درهمبكل وجل عز اممه زادني فقال؛ زادك؟ الدى ذا فمن غيرنا، نجار المدينة في بقي 

هنداجعلمتؤ قد أر اممه أشهد فإر • قال • لا اللهم • فقالوا زيادة؟ أعندكم • عشرة 
رّوللتلمي من فرأيت : عباس ابن فقال السلمين. فقراء علن صدقة القلعام 

نعلانرجليه في نور من حلة علمه أبلق، برذون وهوعلكث، - المنام ؛، ٢٠يعك؛، اض.- 
٢• ١ ، ،/ اشتد لقد الله؛ رسول يا ؛ فقلمت، وهومتعجل، نور من قفيب/ وببدْ نور، من 

عفانبن عثمان إف عباس؛ ابن يا ; قادرا؛ إذن؟ تبادر فاين كلأملئ، ؤإلئ إليلث، شوني 
وندالحنة، فى عروسا بها وزوجه منه، فبلها ند وجل عز اف ؤإف بصدقة، مد3ا 

ااسال«.افى)ن(:

(.٤٦•)ص ]تترب ازمعت. س ثتة، بغداد. نزيل الرني، سهل ام الكلام' *غام؛ ين و ،٠ 
العاشرةمن صدوق، نزؤين. نزل، ثم • الطاف من اصد الممغي، زيد ين ملمان ابن ٧؛ س اءتل ّإ٠ 

لم,ب)صآ'ا([.
الصنف.ض صد عف انف لم تخريجه؛ 



•عرسه إلن دعيتا 
-ئقة - عفان بن عثمان فقاتل من حضرتي ما آخر 

ومنهاش بحمد الشريعة كتاب عقرمن المائع بزء ام 
الأميالنثي محمد سيدنا رسوله علن ومحش 

آجمعنالصحابة عن اش ورصي 

الثقة.وبه اض شاء إن الكتاب مجن عشر الثاس ابزء يتلوه 
٠٠٠



م

عشرالناس 
٥٥





.,١٠،/ارجمر وجمن بمر١٧* 
أ،سسنؤه 

ظاهرة،  ljJl_4بالنعم علنا الفصل ض الحمد -: الله رحمه . الحسن بن نحمد قال 
حال،كل علئ الحمد فله الحمد، يحب الكرتم مرلأْ أل يعلم من حمد وباطنه، 
وسلم.الدين، وعلئآله الني محمد علئ اض وصش 

ا،آا«كظب
صنفهطالب أس بن على المومغين أمير فضاض 

-قه - طالب أبي ين علي المؤميرا أمتر أف ؤإياكم" اممه رحمنا - فاعلموا يعد؛ أنا 
وفضلهكثيرة، ومناقبه عفليمة، بالخير مرابقه الشرف، الكرثم؛أعلئ افه نرفه 

فاطمة،وزوج عمه، وابن ه أحوالرسول نبيل؛ وقدره وحعلرْحليل، عفلمم، 
ه،اطه ول رمعن ا التكربر١ ومفرج ل٠ين، الوفارس والهين، الحسن وأبو 

لاحق،المتع الأحرة، في الراغب الدف في الزاهد العادل الإمام وiاتلالأiران، 
•شريف حلق بكل اكلوأ الباطل، عن الناحر 
٢•  t١٨/ إلا يحبه لا الذي ، محّ_، والرسول ض وهو ، ٢ محبازر له ورسوله جل عز فه ا/ 

آمابإلا الخالق رمحا ، رحيم - تعالن - اف هو الكرب ٌفرج لأل سليم؛ غير الإطلاق بهنذا اللفظ هنذا ( ١ ) 
يعيبهمقاتلوهم ؤ تعالن; اش قال • ونحرها كربات تفرج من أيديهم هملن مقاديره - اث"بالئ يجري 

اعلم.أاا.واله ضوبمرتم'تي...ه]ي:
يعصهما٠ءومن نحو: يالتثية ه رصوله الني واسم تعالن اش اسم ي؛ن الخمع عن الصرح الهي ررد ٢ ١ ر 

الخمعةفي مسالم الإمام رواه الذي الحديث م وذلك التوحيد، لحتاب حماية التسوية؛ من يوهم لما 
)عون١ ٠  ٨٦ت قومرح علن يخدسا الرجل باب ٦ الملأة في داود وأبر ، ٥( ٩ ٤ ر"آ/  ٠٨٧ ت ح 

 /rحطبرحالآ أف - ييص - حام بن عدي حديث من ( ٣٧٩، ٢ ٥ ٦ / منيه)٤ واحمدفي (، ٤٤٩
تاش رصرل فقال غرئ، فقد يعصهما رمن رثي، فقد ورسوله اش يُبي *س • فقال قه الني عند 

ورسوله؛.اش يعص ومن * قل أنت، الخطيب 
للهءالحمد ت فال تشهد إذا كان . اد4 محي. - عري مابن رواية من الحاجة حديث في جاء لكن 

ذكره. شه، إلا يضر لا فإنه يعصهما ومن رشد، فقد ورسوله الله يعير ُمن ■ قوله إلن ٠ • • نستعتنه 
الحدثصح وند • مجهول وْر المدني عاض أبو منيم في لكن داود لأبي وماْ الزاد فى المم ابن 
اوماللفظ بهنداالمع حديث، منياصحة من نبج اللفظ عندافيه وليس آحر• جوم وس 

محبازلأءله ؛ هنا ا،لولف تول نحو الملة نفس نحمل الي الثاهة الألفاظ عليه ويقاس • يعصهما؛ 
تهو كقوله صحيحة؛ نصرص في ابجر ورد فند ؤإلأ لكريه هنا الغ ويل ه—يا، • أعلم واش 

رراهء. ديث الحمواهها..ا ثما إله احب ودموله الد يكون ان الإممان؛ حلاوة وجد فه ّض من ءتلاث 



|اوسسةكتاو٨

•والآدب-ةءمح- والأم واسم العقل معدن ثقي، منافق إب يغمه ولا تمي' مزمن 
>؟،١٠٠٠١٧٠ ٢٠١٩،/

ثقطاف أبي بن عالي ْغافب جامع ذكر 

أبوالحسن حدثتا ت مال / ، ^٠^١^ ٠١١داود أبى بن بكر أبو حاوسا — ١٤٨٧"ا/ن  ١٣
أبوحدثنا قال; زائدة، بن محيي محمدبن حدينا ; قال الكندي، عبدالرحم!ن 

الفرأيها باض؛ أنثدكم ; يقول - ةٍق؛ - عتا سمعت ت نال الطفيل، أبي عن الحارود، 
هلباض؛ أنثدكم قال: لأء. ءراللهإ I قالوا غيرى؟ اض. لرسول أخ أفكم جمعا 

تقالوا الشهداء؟ خير ه، رسوله وأمد اف أسد حمزة عمي مثل عم له أحد فيآكم 
بابناحننالمزين جعفر أحي مثل له أحد أفيكم باض؛ أنشدكم ت قال لا. اللهم 

هلباض؛ أنشدكم I قال لا. اللهم ؛قالواr ثاء؟ حيث الجنة في يهما يهلير بالجوهر 
قال؛/ • لا اللهم ■' قالوا اش.؟ رمول ابنة -  ١٠- فاؤلمة زوجتي مثل له أحد فيكم  ٢٠٢٠،/

أهلثباب يدي والحان، الخن يطي صمثل له من فيكم هل باض؛ أنشدكم 
معجميعا القبلتن صر أحد فيكم هل باه؛ أنشدكم قال: لا. اللهم ت قالوا الجنة؟ 
يأخدكان أحد فيكم هل باض؛ أنشدكم قال! لا. اللهم ت قالوا غيري؟ اش. رسول 

فيكمهل باض؛ أنشدكم قال; لا. اللهم I قالوا فامحلمة؟ زوجتي وغير غيري الخمس 
لا.اللهم قالوا غيري؟ العامة في ومهما الخاصة في مهما ّهمين، يأخد كان أحد 
قولهفي غيري ماء المن ممودته وجل عز اض أمر أحد فيكم هل باض؛ فأنشدكم قال: 

أنشدكمباض؛قال: لا. اللهم قالوا: [؟ ٣٨]الروم: ؤءآتذا وجل: عز 

•لم وم"الخاري 
(،وس٤/١(،رئلالآ٠Lر)٢٤/٢^^حاكر,ب)

.٣( ١  ١٧.٣ )ص0 نيئ أبو بكر لاثح اللتجة ادا،نى سم وانظر )صءآآ(، u؛؟u_ الحاب 

.*وصؤع إمئادءت ء ١ ،  ٨٧
ابنحام ابد ينال •ع-ثن، بن يمن كديه رافضي، الكوني، النكير بن زياد الأيس: ابارود ام : ب٠ 

(،٢٢١رص تتقريب • السابعة من ، اش. رسول اصحاب مثالب ئي الخدبثر وصع رانضيا كان حيان 

■٢([ ٦ ٥ والتعديل)U/ لالخرح • به اص لا ت ■حاتم ابر تال • امتي الامدي، ين معد ين حمد م٠ 
رحمة.يلن له أنف لم الكن،«ي: ارجمن ب ين خسن ا٠ 

المش.غم محي ءف< انف لم تخرس: 



'•مالوا ؟ غيرى ه الله رسول بقول شديدة كل عند قريش مشركي قتل أحد فيكم هل 
\م0بثغنارا،عنرّلإوو كانأعظم أحد أمكم بافه، فأنشدكم : JUلا. اللهم 
•ما/عاللهم • نالواغيرى؟ دمي مهجة له وأبدل بنفي، أميه مفجعه في/ أتفعبع جئت 

T• ٢ ١ ؛/ ُم ر'أنت / ؛ مرة غير له قال النه رمول آخاه أحد أفيكم بافه؛ فأسدكم قال؛ لا. 
فيكمهل باممه؛ فأنشدكم : ، قال١٢لا. اللهم : نالواغيري؟ س هارون بمزلة 
■لا اللهم ؛ قالواغتري؟ اممه. رسول عيي غمض ولي أحد 

إبراهيمبن إمعحاق حدثنا I قال أيضا، داود أي بن أبوبكر ؤحسدقتا — ١  ٤٨٨
أبوحدئنا قال! عواتة، أبو أخثرنا قال؛ حماد، بن يحين حدثتا نال؛ النهنلى، 

إذ- الله رحمه - عباس ابن إلئ لجالس إي I قال ميمون بن عمرو حدثنا قال؛ بلح، 
فقال، هتولأء دح1ينا أن ؤإما معنا، تقوم أن إما عبامى أبا يا فقالوا؛ رهط تسعة أتام 
٢٠٢٢،/فلا فتحدثوا فاشدوا قال؛ البتمحر-/ صحيح ديويوُّم " معكم أقوم بل هماص؛ ابن 

عثر،له رجل في وقعوا ، وتف، أف I ويقول ثوبه ينقضي فجاء قال؛ قالوا، ما أدرى 
،ررموله'؛ الله يحب أبدأ الله يخزيه لا رجلا •' الني. نال رجل في وقعوا 

يطحن،الوحنررص هوفي فقالوا؛ ، علي؟* ®أين فقال؛ ، استشرف، من لها فاستشرف 

•محا،'•.ولعلها: )ا(كدافىالآصل،)ن(. 
الأصل.ماص إمحانة؛ي مصحح الخدبثا آخر إلن عنا من )٢( 

أخرن.سخة ننى ملامة ومليه ، رالوحا، الأصل: ماص ش  ١٢٣

*اكخرج في كما متكر حديث وهو ■ صعق فيه إمثادء؛ - ١ ٤  ٨٨
رتقدم ماكر. له ت الل—ان ني الحافظ وتال صدرق، ت حام أثي ابن فال ايهشش• ايرامم بن إّحاق • ته ف٠ 

أوابنريم، ومل؛ اسهبممنين—لم، الكير، ثمالرا'علي، الكور، النزاري، ام<لج؛ ب؛ و٠ 
.٦( ٢ }تقرب)صْ • الخامسة من اخطأ، ريا صدوق، • الأموي ام ابن 

. ١٣٩٦رح: نندم ماباو. ثقة، هوالأودى، بون: ين رر ص٠ 
٠٨٥٢تقاّمفيح• • آيضأ عابد صينجمادُثةة، مب٠ 

٦٣١٦^ىنيتيهمئىافياسةح: 
(:١٣٤.١٣٢/٣(،والحاكمفياكدرك)٩٧/١٢)١٢٥ي

ووافقهصعحالإثاد، الحاكم: تال به، . اخ-رناأبوعوانت• تال*• حماد، ين يعن طرقتا من جيب( 
اباختصار والأوصط الكبير في واللراني أحمد أرواه ت وتال ( ١٢٠ ١٩الجمع)في الهئس وذكرء • الذمي 
الإماممهم الحديث هتذا العلماء أنكر وند لنء. وفيه إ ثقة وهر يلج أيي غير الصحيح رجال أحمد ورجال 
(،٣٤السنة)ه/منهاج في كما الإسلام وصح ، ( ١٨٢ رصي رجب لأبن الترمذي علل مرح في كما أحمد 

(وس.٣٨٤/٤والدهيفيابيان)



زفنفث ت قال يبصر، لايكاد فجاءوهوأرمد ت قال ليطحن، أحدكم وماكان ت قال 
بكر-أبا بعث ثم قال؛ حني، بنت بصفية فجاء إياه، فأعطاها ثلاثآ الراية هز نم عينه، 
اضلعل • بكر أبو فقال منه؛ فاحذها حلفه . هٍقئ - عنا بعث نم التوبة، ؤرة ب- 

لنيوقال قال: ، وأنا عو*م رجل إلا يها لا؛ذهب ولكن »لأ، قال; ! .ورسوله.
الدنيا/في أواليك أنا علي: نقال ا، فأ؛،. والآمحرة؟« الديا م يوافي ءأيكم عمه: م/ن  ١٤

ثوبهه افه رسول وأحد نال؛ ■ والآ'؛مةاا الدما م ولص ررالت ت له فقال والاحرة، 
محكمليذهب الله يريد إثما ؤ فقال -  i±Sj- وحسين وحسن وفاطمة علي علن فوصعه 
لبسه، نفعلي وثرئ قال: . [  ٢٢: ]١^١٠٩ ه تْله>إا ويطهركم اتئت أنل الرجس 

فجاءه، اممه رسول المشركون؛رموز وكان ت نال مكانه، في نام ثم الني. ثوب 
افه،نبي يا ت فقال الله نبي أنه يحسستح بكر وأبو نائم، محمحُ" وعلي" - ة؛؛كن - بكر أبو 

-أبوبكر فانطلق فأدركه، ميمون نحوبتر انمللق قد افه نمى إف نٍك. - على له فقال 
افهنبي يرمن كان كما/ بالحجارة يرمن - ههك - علي وجعل الغار، معه فيحل - هأك ٢ ٠  ٢٢أم 

عنكشف ثم أصمح حنئ يخرجه لا الثوب في رأمحه لفا قد وهويتضور، .ؤ 
قال. ذلاان، استنكرنا قد تتضور وأنت، ر يتقو فلا نرميه صاحبك، كان I فقالوا رأسه، 

معك،؟أحرج I  'ه- علي له فمال سوك، غزوة في يالماص ه النه رسول دَج 
نما،يتؤ إلاأنل؛، مومى من هارون بمزلة مص تكون ان ®أماترض ت س النه لي له فنال 

كلولص، *أنت ه: افه رسول له ونال قال: • خلقتي* وألت إلا أذهب أن لي بمغي لا إنه 
جنبآالجد ويدخل ، عفي« باب محر الجد من الأبواب *رمد قال: بعدي،. مؤمن 
نال:مولاه،. علتا فإن مولاه 'كنت وقال:قال: غيره. طريق له لمى طريقه وهو 

مافعلم - الشجرة أصحاب يعني - عّهم رصي فد أنه القرآن في وحل عز افه وأجرنا 
لهنال جن - >ءأك - لعمر الله. ني ونال ا عليهم؟ مخهن أنه حدثنا فهل قلوبهم، في 
يدريكرما فاعلا؟! »ركت، قال; عنقه، فأصرب ر ائذن بلعتن: أبى بن حاطب فى 
.لكم((غفرت فمد خمحم ما اعملوا بدر"فقال: أهل على اطغ وجل عز الله لخل 

/tإبراهيمبن/ إمحاق حدثنا قال؛ أيضا، داود أبي بن بكر أبر ؤحسدقتا —  ١٤٨١ ٢٠٢٤

صعيف.إمئادءت - ١ ٤ ٨ ٩ 

.٢  ٩٧ت فيح تقدم ■ بالتشيع رم صعتف، "محر• بن مكيم • ب ٠ 
^.بما(،ومحانرأ/أما(،رسفرأ/أمآ([.

جرحآءب يذم ولم ١(  ٧٦رالسيل)ما/ الخرح ني حام أتي ذكرءابن الأزلي،. صررت  Jiالكرمام إ ب ر٠ 



حدثنات ئال عمرو، بن عمروأحومعاوية بن الكرمانى حدثنا ت نال الهشالى، 
ماسابن عن شداد، بن علي عن ■محر، بن حكيم حدثنا ت محال يونس، بن إصرايل 

منها،نحا منها واحدة إلا له يكن لم لو منقبة عثرة نماني نجنك. - لعلي كانت لقد محال؛ 
.هبله لأحد كانت ما عشرة ثلاث له كانت وكد 

نال؛يعقوب، بن عئاد حدثنا ت نال داود، أبى بن بكر أبو ؤحسدثنا — ١  ٠٤١
.T ٢٠؛/ ما/ قال: عباس ابن عن عكرمة، عن بديمة بن على عن راشد، بن عين أ-؛صردا 

عاب،ولقد وأميرها، وشريفها رأسها - ح؛قة - علي إلا ه آمنوا الذين أيها يا ؤ ت آية نزلت 
إلا- >تءك - عليا ذكر وما القرآن، من آي غير في محمد أصحاب وجل عر الئة 

٠

بخير.

y.TMi—اب  ١٧١
هورسوله مسقا0هعزوجل 

وجلولرسوله^عز  ٨٧محب علثأ وأو محقي طالب أبي بن لعلي 
إيراممحدثنا I قال ، الهليالي العباس بن اض عبد محمد أبو حذتحا  ٠١٤١١

الحديث.فيكر . سالمة. ين حماد عن يروي شخ وقالا ( ٢٩)ه/مام ش ^0 ابن وذكره تعديلا. -ولا 
صره/'آااتبش(ينصرهوتخريجه: 

٠حدا صعق إمئادْت -  ١٤١

.٣([ ١ ١ f/ ر ]التزان الضماء. كتاب فى البخاري ناله منكر. وحبره مجهول، رافد: بن عنس فيه: - ١ 
تقدمالتركء. *يستحق نقال حبان اين ويالم رافضي، صدوق، ت هوالرواجس بمقوب- بن عيال * وب ■ ٢ 

٦٦٤.

.٣([ )_A؟ ]تقرب السائمة. من بالتشح، رمي ثقة، الحزري. بن علي - ٣ 
الكبيرالعجم في والطبراني آّآ"آرا/مهآ(، ت ح المّحابة معرفة في نعيم أبو أحرجه تخريجه: 

حليأالأولياء)ا/؛آ'(سطرقني ابرنمم وأحرجه ته. . راشد. بن من طريق كلاهمامن : ٢( ٦ ٤ / ١ )١ 
خيثمة،أبي ابن حديث من إلا نكبه الم ■' نال • نحوْ م٠رءآ عنهما- اش لصي - ماس اثن عن ا"مئ 

•ِونونأء رووء والناس 
•صأامذ فيه إمغادء؛  ٠١٤٩

رناص؛أي بن سمد بن الد تمد بن خارجة التراجم: كب دني رناص؛ ام بن ب ين خارجة ت فيه - ١ 
ابرحفي حام أيي وابن ، ٣( ٠ ه رf/ تايخه ني اوخ_ارى ذكرْ الدية. اعل ني يعد القرشي، الزمري، 

.( ٢٧٣ماص)I/ ش جان ابن وذكرْ حرحآولاتحديلأ. فيه 0بم(ولمذكرا والتعديل)٣! 
]تقريب—ابعة. المن يهم، صدوق الأصجحي، إسماعيل; والد أليس؛ بن الله بد بن الله با ت ونته - ٢ 

ر'سا'-م•
=.  ٣١٠زح تقدم • حففله من أحاديث في احاهل1 صدوق، ايمه؛ إسماعيل وفيه; - ٣ 



،|أشساتكت،|\َ 

Y.YU/t  الحسن،عن/ أمه، عن أوص، أبي بن إسماعيل حدسا نال: ١^^، سعيد ابن
ر'لأىاتي/اش.ت رسول مال نال؛ أيه عن وناص، أبي بن سعد بن خارجة عن 0ام/ن 

.غأعطاه -نجنك. فدعاعاث ا، ورسوله الله ربممه ورسوله، الله رجلايحب الراية 
بنبمحتن حدثنا نال؛ الخراني، الخن بن اض عبد حاوثتاأبوشعيب س ١  ٢٤٩

عنصمون، عمروبن عن بلج، أبي عن أبوعوانة حدنا نال: الحاز، الحمد عد 
اللهويعه ورسوله، الله يحب رجلا غدا الراية ررلأعطعن ه; المي قال ; قال عباس ابن 

-يهلحن أن يرصن منهم أحد كان وما - يطحن فقالوا؛ ءاي؟اا، ارأين فقال؛ ،  ٠١ورسوله 
بصمة.فجاء الراية إليه فدفع به قوتي 

قال:١^١^، بن إ؛رابإ حيفا قال: _حشامني،  ١٤١٣
أل/هريرة: أبي عن أبيه، عن صالح، أبي بن مسهل عن سلمه، بن حماد حدثنا  ٢٠٢٨،/

اللهبمتح ورسوله الله يب رجل يد إر ازراية رالأدفعن خيبر: يوم قال اض. رمول 
فقالقال: لها، فتهتاولت يوثل.، إلا الإمارة أحست فما : - زي؛قي - عمر فقال عليه،، 

تقريبل التامعة. صغار من الخديث. مرنة اتهموه أيهم إلا ا حافظ الخميد عد بن يحص ت رفيه  ٠٤=
)صيْ(ء•

■الخرج ش صثأتي كما دهمرهما اكحتح؛ن ءي ثابت والحديث 
و4. وناص. أبى بن صعد أبيه عن صعد، بن عامر حديث من ( ١  ٨٥/ ١ ) ند الفى أحمد آحرحه 

أمحديث من يلنه الذي وفي ■ عباص ابن حديثا من التالي الحديث يي االصغّا ومجدكره ٠ منا مئا أحلول 
نضاتافي وملم (، ٨٧)U/  ٠٣٧ ١ ت ءليح *نائبه في الخاوي أحرجه والحديث، • محتالث، وتخريجه *ريرة 

تح علي متاتب في البخاري وأحرجه - الساعدي سعد ين سهل حديث هن C ١  ٨٧ ٢/٤ر٦٢٤•ح؛ الصحابة 
٧٨(،  ٢٧٠٢/U( ميخا(صحدثدتبن، ١٨٧٢/٤)٢٤٠٧انمحابةح: نمام في وملم
•أبته عن بريدة، بن اث همد (منحديث ٦٠٨/٢ر ١٣٨٠ت اوّتةح في عاصم أم ابن وأحرجه • الأكؤع 

آبمءا-سمء:حض.
تقات.رحاله وبقية • ١ ٤  ٨٨•' زح نندم • ربماأحطأ ا صدوق ييج؛ أم ■ يه ف٠ 

. ١٤٨٨صج4:تأوومتيح: 
مبم؛ا-إماادء:حسن.

.٢٠٩رح؛تقدم * *أجرم تغيرحفظه صدوق، صالح؛ اض ين سبمل يه؛ ف٠ 
نندم.كما عليها ثتغق شواهد وله الصمبم. في مخرج والحديث 

ن٢ الصحابة فقائل في والقيعي (، ٦٠٨/٢ر١  ٣٧٧ت ح التنة في عاصم آيي اين أحرجه ت تخريجه 
.بم.(٠نسص١ددندة.٣٧٩/١٠)٦٩٣٤^يحه:

١٠  ٨٧ه'أأرإ/اح؛ الصحابة فضاتل في صحيحه في وملم (، ٣٨٤السند)أ/أحمدفي وأحرجه 
اأأآرص.أآ(،ومدبنند،ح:^^لطياويفيمج

ح;النة في عاصم أم وابن ، ٢ ١ ، ٢ ٠ ، ١ ٩ : الخماتصح في والنسائي ، ٢٤٧٤ح:-مننه في منصور 
:جبهمُن>قءنسهيلبنأييآأاا^راكحابةح;

نحره.به . صالح. 



الاهبمتح حى تكمن ولا اراذمب يال: ثم إليه، \ذف\ء ندفع ، »دم« س.ئك.: 
الناس؟أنتل علام ت علي-محإك- نقال للعزمة يلتفت ولم قام نم هنيهة فمشئ ا، علك 

دئءعممحك محمرا ص قالوا فإذا الك، إلا إك ألا يشهدوا حتى #؛اطهم ; ه المي فنال 
•وجل" م الك على وجمابهم بمطها، إلا وأموالهم 

تفال يعقوب، بن عيال حدثنا نال; داود، أبى بن أبوبكر وحاأوى\ — ١  ٤٤١
٢٩٨عن/ ذروْ، أبي عن ليمان، ّأبي بن الملك عبد عن هاشم، بن ض أحبرتا 

وأصحابه- ه - عمر اممه. رسول بعث نال؛ أبيه، عن ليلئ، أبي بن عدالرحمن 
يحجارجلا إلهم مابمث إني أما تتهزمون أراكم لي ، ٠٠ه؛ الني فقال منكما، فجاء 

محمد،أصحاب لها فتثمأف ، عليه* الله شح ورمحوله الله ويحبه ورسوله، وجل عز الله 
هواممه؛ رسول يا ؛ فنالواءلي؟ا، ررأين فقال! عليا، فيهم ير فلم القوم في فنغلر 

،بالثناء له ودعا عينيه في فتفل يقاد، يه فجيء ، علنا* لي *ادعوا نال؛ ثم ارمد، 
أولهم.علن ثح حتئ أصحابه آخر به لحق فما الراية وأعطاْ 

بنإسماعيل حدثنا قال؛ الطرز، زكريا بن قاسم بكر أبو وحازشتا — ١  ٤٦٥

صعيفإمئادءت - ١٤٩٤
•ب

٦٦٤.

صمى.أسال•: - ١ 

ترح مدم اكركء. ءستحق ت فقال حان ابن يابخ رافضي، صدوق، الرواجم• يخرب ين اد م ٠
٦٦٤.

■'١ ٦ ت ح في نندم • واحد ضر ررس ■ العام له صادق، يان؛ اض ين اللك همد ب: ر٠ 
.٣٣٠رح؛ نندم • يتنيع صدرق، مئام: بن ءُصا د٠ 
تهذب(، ٥٢)ص٩ ]تترب ادمة. ّالمن صدوق، الكوني، الهد.ى، محالم بن •سلم رر؛ت ذبر ا٠ 

•صحابي • اد ب• ُزتل • داود ُننال؛ اوبلل، بلال، اسمه الدجمن؛ مع والد بر م ا٠ 
.وتخريجه  ١٤٩١ت ماح بعضها نندم صحيحة شراهد له الحديث واصل 

وعزاه. به . . يعقوب بن عيال طريؤ، من ( ٢  ٩٧/ ١ )  ١٣٣ ٠ ح الصحابة معرفة قي نعيم ابر أحرجه تخريجه• 
.وتخريجه  ١٤٩١وانفلرح . { ٨٦ص ١ ٠ ق ١ ررآ نحوء تاريخه في عساكر لأبن محقته 

صعيف.إمحتاده: - ١ ٤ ٩ ٠ 
ولم. ([ ٦٣ ٩٠٠٣)زتقريب ربيعة. بن عمر اسمه ت نيل السادسة. عن مقبول، الإمحأدي• ربجعة ام ■' فيه " ١ 

متاع.علن له أقف 
.١ /١٤ ن ماح نندم • ء؛نضاء دلي، متد حقتله تيثر ، ،صادوق، ضبمثاّ ■ وفته ■ ٢ 
دريخش، صدوق، الكوفي، - إسحاق ابر ؛ اُ محمد- ابر المنادي؛ *وس بن لّاءءل وب؛ - ٢ 

التالي.الحديث في الحميد عبد بن يحين تابعه وتد ([. ١١٠رص تتقريب • العاشرة من بالرقص، 
الثاكة.من ثمة، ناصيها؛ الروزي، ّّهل أبو الأسلمي، الحصيب بن بريده بن اش عجي هو بؤبدة• س ا٠ 

لمب)صيهأ([■
خي=والترمذي )ا/مه(،  ١٤٩ح؛ القيمة ني ماجه وابن (، ٣٥٦)ه/اهآ، أحمد أحرجه 



T<r>/t  ،مال:أبيه/ عن بريده أبي عن ربمةالإيادى، أبي، عن شرك، أحبرنا قال؛ مومحمل
يارّولاض؛سم؟،ذل؛أليمة؛' بمب ١^ وجل عز الله ررإن اض رسول نال 

■بممهم'ا أنه وأمحرلي بممهم ^١ ٨١٠ثلاثا، ذك يقول *تهم"، ااء،ي مال: يا. سمهم 
بنيحين حدئنا ت قال ، الغوي محمد بن افه عبد القاسم أبو ح^آقا . ١  ٤٩٦

نيريدة ابن عن الأيادي، ربيعة أبى عن شراك، حدثنا ت قال الخمانى، الحميد عبد 
بمصهم،أنه وأمحرلي أريمة بمما وجل عز ربي ®أهوني اض رسول نال قال: امحه، عن 

ثلاثا.علي يا ؤإئك محهم، علي يا 
عمرين افر عبيد حدثنا نال: القطؤر، أيوب ينر عمر ا ذأقنح— ١  ٧٤١

أبؤرعن شريك، حدتنا نال: الزبير، بنر الله عبئ بنر محمد حدتنا قال: القواريرى 
تجاركرم ررإن ه: افه رمول قال نال؛ أبيه عن بريدة، أبئر عن الأيادي، ريعة 
مناممه، رسول يا قيل: بمصهمء، أنه وأمحرلي أصحابي، س أرمة أحب أن أرني رمالي 
.الأموداربن واكداد والفارمي الخفاري ذر وأم مم، *علي قال: هم؟ 

بنضان حدنا ىل: ءلى؛نإّحاق؛نزاطا، أبوالخمن/ /خائا-حوشا ،ِا'أ*آ 
بنحعفر حدنا قال؛ حالي، بنر لم مالرنجي، حدثنا • نال ، العثماني، اممه عبد 

اللهإل محمد؛ يا مقال: ه المي، جريل-محو-أتي، أل جده؛ عن، أبيه، عن، محمر، 
عليا،يحبإ وجل عز الاله فإل عليا، يحب من، وتحبا عليا، نحب أل يأمرك/ وجل عز  ٤٨٣١

يحملررمن، قال: عليا؟ يبغض ومن، اممه؛ رسول يا ؛ قالواعليا. يحب، من، ويحبؤ 
ا.عرعداوته؟ الناس 

تالترمذي قال به. . • الأيادي آبير;ي*رة عن شّريك، حديث من جميعهم (؛ ٦٣٦خابّآره/ًا،انافح! 
ا.شريك حديث إلامن لانعرفه غريب، أحس 

عناك.وتخريجه تمامه. ا صمف إمتادء؛ - ١٤٩٦
.إمتادء;صمف.١٤٩٧

-١ ٤  ٩٠نىح;  UfJLpالكلامنندم ٨،^،: الإيادي، ربمأ ام ت ب ٠ 
.١ ٤  ٩٥نرح: مدم تخريجه: 

.موصؤع إمحتادْ؛ ■ ١٤٩٨
الثنات.أي عليهم. يفع كان I الدهتي نال الثاني. النامي، الأموي، الله: همد بن همشمان ; ب٠ 

لادزان)-أ/آإ([,الأعشار. سل ض إلا حديثه محب، لابمل الحديث، 
■هأ الم وبغ، ٠ العابدتن ءرزين بن الح؛ن ابن دم ءش؛ م، الأسلاع نته'• و٠ 
تقريب)ا/آ*ا(، ل١اJزان الثامة. من الأوهام، كثير صدوق، فقيه، حالي؛ غن ملم زنج"ي• را٠ 

الصف.محيغير عليه انف لم تخريجه: 



العدنيعمر أبي ابن حدثنا ت قال يومف، بن هارون أحمد أبو حإئتا — ١  ٤٩٩
•٢ ٣٢،/ عن أبيه عن الرحال،/ أبي ابن أحبرنيه ت قال محمد بن جعفر بن محمد حدثنا قال; 
تفقال طير إليه فاهدي بيته، في الني. مع كنت؛ نال؛ مالك بن أس عن ، جدْ 

منرجلا اجعله اللهم فقلت؛: اليرار، هذا من مم يأكل مه، رجل امحم )راللهم 
يحلإنما ت فقلت علي، أنا ت قال هندا؟ من فقالت؛ فجن الباب فقئ الأنصار، 
برجلالنم رراللهم ت فمال الدعوة، الني. فأعاد عدت،لوص ثم الساعة، الني. 

علي،أنا • قال هندا؟ من فقلت! فجئت الباب، ^٤ ٢٠٠، الملم* عذا س ٌم يأكل لجه، 
الميفقال الباب، فمميع ، الدم، ه الني قاعاي لونني، عدت ثم قليلا، فقلت؛: 

بنمحمد قال وهومنه. هو فأكل ة؛؛ذ؛.، عر. فإذا ففتحت، ، ألس« يا »اذتح : .٠ 
وأمه®.رراللهم قال: أنه ثقات قوم من رروسمحمت، ا: جعفرر١ 
٢•  ٣٣،/ حدثنا قال: الدمشقي، عاصم بن أحمد بن جعفر محمد أبو حات'ذ؛ا — ١٥٠٠/

الشت.إلئ الهامش في رصححت الالخسينء، ت الأصل ي فا 

نحعيف.إمحائاد٠ث  ٠١٤٩٩
تقدمفيه. تكلم الدهي: وتال الضعماء. ش الكامل في عدى ابن ذكره مجمدت ين جطر بن مصي فيه! - ١ 

تيح:يهبم
•رجمة علن له آنف لم العمّان؛ بن حارثه بن اش عبد بن الرحمن وهوعبد الرجال• أبي جد ■ وفته " ٢ 
]نقرسة. الخاممن ثقة، لقبه. ور ا يكنتته مثهور الرجالات رأم الله عبد بن الرجمن مد بن صي م٠ 

انمانين حارت بن اف ب ين الرحمنن بد ين محمد بن الرحمنن مد ص الوجا)،ت اض ين ارجمن ب • 
([.٣٤]تقريب)ص• الثامنة. من أطأ، رمما صدوق، الثغور، نزيل الد-ني، الأنصاري، 
^•ا(،واصر)ا/آهأ(ذمرأ،وأىض)ي/ه،ا(تغربما; 

نرطعش *صحح ت الحاكم قال به. . أنس. عن طرق من ( ٠١٣ الترك)م/ في والحاكم أيضا، مختم-را 
يجّرلم العلير حديث أن أظن طويلا زمانا كنتا ولقد أعرفه، لا عياصى ابن * *. يءنوله الذهبي وتحقبه ٠ الشيخئن 

حديثفإذا ٠ فيه الي الوصرعات محن الهول رأيت الكتاب هلدا علقت، فلما ا مستدركه في يورده أن الحاكم 
الروايةًأححت، تم أ، نفتلاثتن من أكثر جماعة أنس عن رواء *وند •' الحاكم تال مماءا. لها بالنية الهلير 

^لماللاكهة)ا/ه1أ.آآأ(سذةضر
الإطالأار فلم منللم كلها طريتا نحوثرين من مدو؛ه ابن ذمء •رند نال: ثم • ر-بم م ءك وين وجها، 
ُنيجي، ا إنموضع. اّانر احدث طاهر: ابن نول نقل ثم . ([ ٢٣٣ر\/ اكاب زالملل ه. ا يدلك• 
الرجع)ا/أمآ([.ومرءا]ض أنى ص والجاهل الثابم ءن الكرفت أعل غاط 

.صعيم، إمغادءت - ١ ٠ ٠  ٠
]نقرس. الرابعة من ُمبول، الدني، الأنصاري، تابت بن زيد ابن أظنه صعدت ين مجرمي ت ه يف- ١ 

)صاهه(،تهديب)'ا/ه؛آ([.
محنء، صعيم، ، ^٠ ٥١١٠لقبه إسماعيل؛ أبو الصنعاتي، العدني، ميمون ابن عمرازت بن حفص ت وفيه " ٢ 



——ثث؛؛محتي

الخن،عن معد، بن مومئ عن عمر، بن حفص حدثنا ت قال ممض، بن محمد 
ورسولهالله يحب برجل اكي )راللهم : نقال جبلي، يطير ه المثي أتن ; قال أنس عن 

هالله رسول إل أنس; فقال الباب، ية-رع - هئك - عل فإذا ، ورسوله* الله وبمب 
إفت أنس فقال الثانية، أتي تم الأنصار من رجلا يكون أن أحب فكنتا I قال مشغول 
النيفقال ، عنٍته* كد أدخله ألس،  ١٥١٠فقال الثالتة أتئ ثم هومشغول، افه رسول 
»سإليمإب•.:

الصوفي،يحيئ/ بن أحمد حدثنا I قال داود، أبي بن أبوبكر ح^،ش — ١٥٠١ ٢٠٢*/*
عنالملاقي، مسلم بن افه عبد أحبرني I قال الوراق، أبان بن إسماعيل حدثنا قال 

تفقال محليرأمشويا، افه رمول إلئ أعن أم أهدت •' قال مالك ين أنس عن أبيه، 
البابعلئ وأنا فامتأذن عر.ه. فجاء هم«. يأكل وأحمه نحه س عئ أدخل اراللهم 

الأنصار،رجلامن يكون أن أحب وأنا ثغل، اممه٩^علئ رسول إن • فقلت يومئد، 
المىمع فالثالشة جاء ثم فر-أع، حاجة، علن إنه •' فقلت فاستأذن الثانية جاء ثم 
اراللهمت وقال منه فاكل يديه موضع؛؛ن وهو فيحل له*، ١ااأذن I فقال وته، ص. 

ئليمين(ثلأثمات.
نال!يعقوب، بن عناد حدثتا ت قال داود، أبى بن ح—عكناأبوبكر — ١ ٥ ٠ ٢ 

•([ رصرر'آما١ تتقريب لتاسعة. ا— 
. ٧٩ت مآح تقدم ■ أوهام له صدوق، ممض؛ ين مححمد ت وفيه ٠ ٣ 

آنفآ.الذكور الحديث ثي تقدم ت تخريجه 
.جدا صعيف إمائادْت - ١٠٠
توالنسائي الفلاص نال ، الأعور الكوني الضمي، اش عمد ابر كيسان، ابن وهر اللاتي• يسلم ت فيه - ١ 

]الميزان. أصعتفء ت التغريب فى الحافظ نال . ٠ حديثه يكتب لا ٠ ؛ أحمد وقال . الحال.يثاا امتروك 
اكقرب)ص،مآه([.)؛/ا"'ا(،

ترجمةعلمن له لمأعثر ت الله عيد ابمه ت وب - ٢ 
من. للمتشيع ؛ فيه تكلم ، ثقة كرش، - إبراهيم أبو • أو - إسحاق أبو الأردي، الوداق• ابان ين إساهمتل ؤ٠ 

-([ ١ ٠ رص٥ ]تقريب • التاسعة 
.١١٠٦رح:تقدم ثقة. الأولي: هر بن أجمد و٠ 

محعيف.إم؛ادهت  ٠١٠٠

]تقربالثاكة. س ؤبمشح، تخطئ صدوق، الكوفي، الأموي ابر المحمي، عو سحرت ين جنح ت ب - ١ 
)صآ؛>([.

.٦٦٤ت رح تقدم ■ الترك يستحق فقال: حبان ابن وبالغ رافضي، صدوق، ءبممبت بن عيال وفيه: " ٢ 
]تقريبالمائعة. من ثقة، أصبهان، من آماله الكوفي، الخزاعي، غتية، أبي ابن حمدت ين الملك سي ع٠ 

([•رص٢٦٣



قثصزًءًءءًءًءءً>آجم
عاتثةعن عمير، بن جميع عن حميد، بن الالالثا عبد عن هاشم، بن علي أحبرنا 
فقالت- ظك - عنا فيكرنا غلام، وأنا أمي ح ا عليهيحلن ت عنها-قال اض -رصي 

ولامنه، الله رمول إلئ أحب نط رحلا رأيت ®ما ت عنها اف رصي - عاسة 
''،٣١٧اض./منامرأته*. رسول إن أحب امرأة 

٠٢  ٣٠إ/ محال: الوامطى، الحميد عبد بن محمد بن اض عبد أبوكر حاوشا - ١ ٥ ٠ ٣ / 
ينيحئ حدسا .نال! أبوالري، حدثنا ت ئال اض'االح-رمي، عبد بن محمل■ حدتنا 

التميميجميع عن اشان، إسحاق أبي عن أمحه، عن ،، غ~ةأ أبي بن تمد«الملك 
-هقمحت عيا- لها فدكرت غلام، وأنا - اش رحمها - عائشة عن بي مع يحك قال 

رسولإض أحد امرأة ولا منه، اش. رسول إن أحب تهل- رحلا رأيت ررما •' فقالت 
.امرأته* من الله. 

٢٠٢٦٨_اب  ١٧٢
موسىمن هارون رسولاسه'سزمم 

بنوحب حدثنا نال ناجية، بن محمد بن اممه عبع• أبومحمد حذثنا — ١٥٠٤

أءبأ.)١(ني)ن(: 

ايه،عن غث، ايي اين حديث من يعلن م إلن ونب  ٢٣ ٦٧دالهاية)U/ الج-ايت ممرم ذمءابن مجث■ ٌ ً
i*■• ءوض■ 

,صمف إمئاد٠ت ء ١ ٥ ٠ ٣ 

_.Ulالحديث م تقدم ؤيشع. يخطئ، ٠ صدوق ١^٠ت عمر ين جمء ب؛ ٠ ١ 
اكاسعة.كيار من أفراد، له صدوق الكوفي، الخزاعي، ت غنة أثي بن ^؛ ٠٢م اس ب م ص ونته؛ " ٢ 

]مب)صآا،ه([.
جرحاولاتعديلا.ب يذم ولم ر؛ا/آآأ( تاييخه في الخطيب ذرْ ادري• ام، • وفته " ٣ 
آنفا.الدير الحديث فى تقدم ت حميد بن اللك عبد محو يمي• م أ٠ 
([.٢٥رصرآ ]تقريب ة. الخاممن ٠ ثقة الكوفي، صليمان، أبي بن مليمان إّحاق م أ٠ 
٤١ ٥ ٦ ت زح تقدم حافظ. تقت، الله عد ين حمد *٠ 

آنفا.الدير الحدث في تقدم هفوأج*'' 
ء،ها-إمئاده:صحح.

.٧١٨قيح:تقدم ■ ضعيف التتلخامرت ين الرجمن ب ت فيه " ١ 
٢٠ ٠ ١ : فيح تقدم والتدليس. الإرمال كشر كان أنه إلا فاصل. نقيه، ثقة، ^١^ اض س "مءب وفيه؛ " ٢ 

ها.وفدتن 
وغيرحام وأبر والنسائي داود وأبر معد ابن صعقه • شيعي صدوق، الكندي: الله مد ص ^ ٨١وفيه: " ٣ 

فيءمعد حدبمشر من ثابت والحديث ([. ١٨٩تهذيب)ا/]تقريب)ص٦٩(، • آخرون ووثقه واحد- 



بنالله عبد بن الأجلح عن الوامطي، اف عبد بن حالي أحبرنا نال؛ الواطئ، بقية 
•،البيلماز بن الرحمنن عبد عن ثابت، أبى بن صب عن الكندي، الهديل أبى 
يقولاض. ول رمحسمعت إني أما ينول وناص أبي بن سمعي محمعت ت نال 

نال!يشيعه، ا؛ءجئ. - علي نخرج تبوك، غزوة قي ا،لديتة علئ - ة؛؛قة عليا- واستخلف 
هومى،س هارون بمزلة محي تكون أن/ ترضى ارأمحا ت قال جزعه رأئ فلما عر، قمح ٢ •  ٣٧ءم 

•ض* بمدي بس أنه غم 
توبةأبى بن محفوظ حدثتا ت نال الضلي، أيوب بن عمر ؤحذثتى — ١ ٥ * ٥ 

حدعانبن زيد بن وعلى قتادة، عن معمر، حدثتا ت قال الرزاذ، عبد حدثنا ت قال 
أبيه،عن حدثنا وقاص أبى بن سعد ابن حدثنا I مال الميب، بن محعيد حدثنا قالا! 

ر.الني اصتخلف حن حدثنته/ عنك حدثته حديثا ت فمك أبيه علئ فدحك ت قال ٢ •  ٢٨،/ 
ابنهأن أحبره أن فكرهت به؟ حدثك من ت وقال سحي فغضب ت قال المدينة، علن عليا 

•الهرض *نذا غم من ما دغم "اكححن 
•هفأ اش رصول صحابة من حمسة عن الحديث هندا الصنف اخرج ت تخريجه 
مسهش وسلم ٧(، ١ ٦ )U/ ٤ ٤ ١ ٦ مب0ح: ني الخاوي احرجه رزاص: ام ن س >ض الأول: 

; ٦٩٢٧ممسح; ني حبان وابن (،  ١٨٣-  ١٨٢منيم)ا/ ني واحمد (،  ١٨٧• ر؛/ ٢ ٤ • ٤ ح: 
واخاّ-ءهال-خاريفيحإبه• ■ روناص• ممدبن امحه ص معد، ممعب؛ن ص طرق ٌن جعجهم 

 ٣٧• ٦  /U(٨٨ ) ،ُأيه.'.ت.ذ،عن بن إبرامم حدث محن ١(  ١.٨٧٢  ١٨٧ ر؛/ ٢ ٤ • ٤ امح: و
٢;حبان وابن •٦(، ١ )٦!  ١٣٣٥ءاممح: أبي وابن (، ١٨٧١. ١٨٧•)،/  ٢٤• ٤ لمح: واحرح4س

)ه/ْ«أ(، ٩٧٤٠ح: منه في الرزاق، عبئ وأحرجه به. . اي«. عن ّعل، بن  ٠٢٠■،(حدينا محن ٦ ٩ ٢ ٦ 
آ؛آا)أ/ا'آ(سحدث، ١٣٤٢ا(،راصديرالأ(،وا؛نأبىظصمح: 

ابطابن حدث )٤ْ/١(من ١٢١ح: محاح* ابن وأحرجه • به • • وناص ر معدبن ص اب بن صمد 
٠و4 . . معد عن 

هناك.تخريجه م صحح ند ي ١٠٠٩فىح!الصفا ت أخرجه عبس• بمن اسماء ّارءاق ال؛اتي* 
وتخريبماك،. ١٥١•٠يح;المش أ"؛م"بم؛ ا"ا'ا'دي• صد ُلر؛قام اكالث: 
.عنالت،وتخريج،  ١٠١١ح:ني الصمم، أحرجه: الجويرث• م، هالاث الرابع؛ 

هناك.وتخريجه  ١٥١٢رح؛المش أحرجه; أرقى، ابي ين زمحي• ًلرس ا'اذاٌرا• 
.١٢٤٧:ءاصمح أبي ابن عند نمل صروبن بن ويد بن يسمد لجابر ارنم بن، ذبد ءلر.م، من، للي يند 

٠وانس وانراء، عباس، وابن *ريرة، وا؛ر، ه نفصردخم، ُلرين، كماويدمحن لآ/آ'ا"(  ١٣إ؛، ١٣٤٨
عش"ترجمة ني اكر عابن امحتومها •وند ونال: الحافظ، ناله وعترهم. جتاد بن وجيش سعرة، وجابر 

/U([.٩٣]الفتح)
.صعيف إمسادهت ■ ١٥٠٥
.١ ١ • زح: تقدم جدا. أمر؛ أحيو ضعف، لوا: ام بن •حمرءل. به: ن٠ 
مقرونامعنتادة.إلاأرورد •  ٩٨■' تقدمزح • صعيم، بنجا«ءانث ءايينني،• فه؛ و٠ 

.السائق الحديث في تقدم تخريجه؛ 



تبوكغزوة في خرج ح-؛ن اض. رمول إل لي؛ نال ثم عليه، فيغضب حدثنيه 
تخرجأن أحب كنت ما اض رسول يا علي! فقال المدينة، علن - ز؛ءق؛ عليا- استخلف 

الأنه غٍر مرمى، س هارون بمزلة مني تكون أن ترضى ررأما I فقال معك، وأنا إلا وجها 
■ني'.ةثيا'

نال!ثبيب، بن حدثناملمة ت قال داود، أبى ين أيويكر ؤحذثنا — ١ 0 ٠ ٦ 
عنالسبب، ين معيد عن نيد، ين وعلى قتادة، عن معمر، عن الرزاق، عبد حدثنا 
منيررألت : ؛ء؛مح؛.الب. i٠أبى ين لغلي اممه. رسول نال قال: وقاص أبي بن معد 
•بمدي" نم لا أنه إلا س هارون بمزلة 

الرواجني،يعفوب ين عباد حدثنا قال داود، أبي بن بكر أبو وحع،سا — ١ 0 ٠ ٧ 
-الله رحمه - عن،عد عزالأمهل، ، النواء كثير عن القامم، بن عمرو أحبرنا قال! 

٢•  t٣٩/ معد! فقال معنا؟ تخرج/ أن منعك ما معاوية له فقال ِ اممه رحمه . معاوية أتن أنه 
قال:قال؟ U فقال: قال: اض.يقولفيهطقالا رمول سمت رحلا أقاتل 

لملا أنه إلا مرمى من هارون بمزلة يشي ارألت لعلكب: يقول اش. رمول سمعت 
منهنذا سمعت لو قال: ملمة. أم قال: معك؟ هنذا ممع من قال: دي؛،. مب

.قاتلته؛؛ما الله رسول 

قال:حبيب ين يونس حدثنا قال: داود، أبي بن أبوبكر ؤحدشنا — ١٥٠٨
ا/ذ ٣٨معيد عن ، زيد بن علي عن ، حدثناشحبة/ قال: - الهليالمي -يعني حدثناأبوداود 

صحح.إمئادءت  ٠١٥٠٦
قتادة.مع مقرونا ورد ليلت بن علي و٠ 

.١٥٠٤ح:في تقدم تخريجه: 
صمم.إّسادءت  ٠١٠٠٧

. ١٣٣٦• رح تقدم ■ صعيف اتراءت كير فيه: - ١ 
•الأنبل ■مد ض من الدني، الاثبلي، }/ص أم أنه؛ دبمليّ • م س لي يمتن لم الاشهل؛ دفيه: - ٢ 

وتهذيب(، ٦١)صم١ ]تقريب الثالثة. من مقبول. ونال ■ وتقريه التهذيب من الكنز أدل هم، الخايظ ذكره 
)ألل/أ([.

.٦٦٤ح: في تقدم الترك. تض ينقاو; حبان اين يالغ رافضي. ، صدوق، بموب؛ بن ماد ت ونته - ٣ 
فيحجر ابن وذكر، )ا/0؛(،  ١٢١ذكرىاينماج،نيتح: والقمة . ،•ءاتقلمفيح: لخربمع: 

'ْ؟'لدماْلأ؛ي؛خم،•اسالب 
.صعق إءسادْت  ٠١٥٠٨

١٥٠٦، ١٥٠٥رح: قتادة ح مقرونا ورد وقد .  ٩٨: فيح تقدم جدعان: ين زيع" عليٍبن يه: ف٠ 
.١٥٠٤مدمفىحت تخريجه: 



ا|اءشمماتكتاو\_/ 

-ًسلسءءًءءءًءصت
متيررأنت ; نهك. لعلي. اض. رمحرل نال ت نال - اض رحمه محعد- عن الميب، ابن 

•بمدي® لص لا أله إلا هوس س *ارون بمزلة 
تقال علي، بن تصر حدثتي ت قال أيضا، داود أبي بن بكر أبو ؤحدقنا — ١ ٥ ٠ ١ 

__liعن/ الحهني، عزمومئ صالح، بن علي عن داود، بن همداض أخبرنا إ/•،•* 
ت- قه لعلي. نال الله. رمحول أل عمتس بنت أسماء عن -، عنهم اض رصي - علي 
•بمدي® نص لا أنه إلا مّس س *ارون بمزلة محي ®أنت، 

نال!الواسطي، الحميد عبد ين محمد ين اف عبد يكر أبو حادئط س ١ ٥ ١ ٠ 
عنممد، ن عطية عن الأعمش، عن جرير، حدثنا ت قال وكح، بن سفيان حدثنا 

مرمىس *ارون بمزلة محي ®ألت، نقه.: لعر. الشي. قال I قال الخيري محعيد أبي 
•ءءرأنهلأنبي٩دي٠ 

بنالهن حدثنا I قال البخاري، صالح بن اف عبد أبومحمد محبرحا — ١٥١١
صحح.إمحقاد•؛ - ١٠١
.([ ١٧٥ )ص ]تتريب اإراسة. من ثمة، ت طالب ايي بن علي بمن املمة ف• 
لمعاد، ممة، ، ١^٠٠^٠ سلعة، أم الرحمن، ب ابن ت ؤيقال ،  ٠٥١عجل ين موصن م ابهم؛ وّمرا م٠ 

]تقريب)ص1هه([.مزالسادصة. بمح١لالقaالاندنب. 
]تتريبالسابعة. من عابد، ثقة، حن؛ أحو الكرفي، محمد أبو الهمداني، صالح ابن ت صالح بن لي ع٠ 

([.٣٣٢/٧(،ت٠ديب))ص٢٠٤
التاسعة.من عابد، ثقة، الأصل، كوفي الخريي، الرحمحن عباد أبو ، الهماداُي، عاص ابن داود' ين الله ب ٠ 

•٣،[ ٠ رصزا ]تقريب 
مجرصنعن طرق من ( ٤٠)الصحابة نماتل في والناش (، ٤٣٨، ٣٦٩رأ/ أحمد آحرحه وخاوأجه,' 

•وتخريج^  ١٥٠٤واتفلرح:• يه • • ابهي 
٠صعيف إٌذاد،ت - ١٠١
.٥٨٤• ح في تقدم • مدلسا شيعيا كان كشرا، يخهلئ صدوق، العرفي؛ معدت بن عية ت فيه - ١ 
نلمننصح حديث، من ليس ما عليه فادخل بوراته ابتلي أثه إلا صدوتا، كان وكمع• بن ّغتان • وفيه ■ ٢ 

.٤٠٠في،ح؛تقدم * حديثه فشل ا يقبل 
يه.. ععلية. عن طرق مجن ٢ ٥ ٢ ٦ ت الأصتارح كثف في كما الجرار ، ٣( ٢ أحمد)م/ أحرحه دمربمبمهت 

•وتخريجه ١ ٥ ٠ ٤ ح وانظر؛ 
-إمتادء:صعيف.١٠١
مننحعيف، الواصطي؛ العلحان، مرصن أبو القرشي، آو السلمي، عمران ابن أبازت بن عمران ت سه ن• 

•]تقريب)صحآ؛(آ التاسعة. 
الحسن.وأبوه (، ٤٦٠)U/ اسات م حبان ابن ذكره الحويرث. بن مجالك ابن الحسن؛ ين مالك فيه و• 

أيضافيالثقات)؛/؛آآا([.ذكره 
أب،الحويرثءن بن الحن بن مالك سعن دميجه: 

حد••عن 



٠٢ t ١ t/ بن الحسن بن/ مالك حدثنا قال! أبان، بن عمران حدتنا نال; الحلواني، على 
قالقال; الحريرث بن مالك حدى عن أبي، حدثني I نال الحريرث، بن مالك 

الإلاأذه لإب م ءارون بمنزلت محي نكرن أن ترضى »اط لعالي-ه-: اض. رسول 

Y.tr/tبن اله؛ن حدثتا/ نال الحلواني، يحنن بن أحمد أبوجعفر وحومحا — ١ 0 ١ ٢ 
Iقال الرمراني. الربيع أبي مع المرة من علينا مدم شخ الزايع. عدى المحمد 
بنالله عبد عن معن، بن يزيد حدثني قال: العبدى، عثاد بن الزمن عبد حدثنا 

®أيننقال مجده اض. رسول علئ لحك I تال أوفئ أبي بن زيد عن شرحبيل، 
توافرواحتن إليهم ؤيبعثؤ يممقدهم أصحابة وجوه في ينظر فبمُل فلأن؟ا، أين فلأن؟ 
روحيذهبت د لقت . نييقق - علي فمال - أصحابه بين الواحاة حديث فذكر - عنده 

منهندا كان فإن غجري، فعلت ما بأصحابك فعلت رأيتك حين ؤلهرى وانقهير 
*ايالحق بمشي ®والدي ت الله. رمول نقال والكرامة، الدتين فلك علي منك مخط 

روذكبمدي...« ض لا أئه مر موسى، من مارون بمزلت محي فألت لمس، إلا أخرثك 
أما/عإدآخرْ•/ الحدث 

ء0ءا

٠صعيف إمئادْت  ٠١٠١
زاليزان٠ حديثه علئ يتاع لا • البخاري وتال حام، ائو مطه البدي• عجاد ين الؤس عجل ٠ فيه ■ ١ 
(٦٧٠/٢.])

نيحام أش وابن ، ١( ١ ٧ تاريخه)ه/ الخاري؛ي ذكرْ القرشي، حة ابى فرجل؛ س الله مد إ ونته - ٣ 
وعند- ( ١ ٤ ه/ ) ثقاته محي حان ابن ويكرم تعديلا. ولا جرحآ نٍه يذكرا ولم ( ٨٢٠٨١ره/ والتعديل ابرح 

•'صدجل* • اتجرانيجملب؛نتمدافهلزيدبنانيادنن 
■١([ ]تترب)ص٨٦ العاشر؛. من صدرق، المري، ابرعالي ^١^؛ ١١العيي هءس ين الحي ر٠ 

نيمحياير تال.حقته: (^. TT«/o)،>\،Tاحر.بمال»بيانيفىامرح: دسمهجه: 
درئرقالالخايظفيالإءايةربأ/آهه(رئلاينانن: إيا0زبم.معنا/ (: ٥٣٧الأتُاب)آ/

إستادومنيا ت ( ٢ ١ ٧ / ١ ) الصغير اكارح محي البخاري ونال يمح، ما نبها ليس ّلرق، مجن؛لاث حدثه 
ءن> حالي أش بن إّمامل ءن رداءيمضهم بعض، س بعضهم سماع ولايعرف ءده، لاتتابع مجهول 

رالخسنينّغءانااه.ابن ورئاء له. اصل ولا ه التي عن مداش؛نا؛ياوةن، 
الشيخذكره والخديث ، ال11رذة( أعل باتفاق منترئ مكذوب )هنذا ت وتال الإسلام شيخ ذكرْ الحديث وهننا 

عنداعلن لائحة والوضع انمنع ءلواتح (وJال: ٥٤٨/٣ر ١٣٦٨: الضمنةح الياة محي 
وتخريجه,١ ٥ ٠ ٤ ت دانظرح • اعلم واش أ الحديث 



باب ٠١ ٧٣ ٢٠٤٢،/

التجئ.؛قول بم 
ولم!_J_ وليه كغت ومن مولاه صش مولاه كنت رمن 

بننمر حدثنا ت نال الطيالى، العباس بن اض عبد ابومحمد  ٠١٥١٣

عنالحكم، عن غب، أبي ابن أخبرنا • نال الزبتري، أبوأحمد أخبرنا ت قال علي، 
ارمزت ه اض رسول قال I قال الأسلمي بريده عن عباس، ابن عن جبير، بن سعيد 
.مرلأه« ص' مولاه كت 

القطان،سان بن أحمد حدثنا ت قال داود، أبى بن بكر أبو وح_عأذتا  ٢/٠١٥١٤ ٠ ٤ ٤ ؛/ 
تقال غب، أبى ين حميد بن المالان١ عبد حدثنا I قال الربثري، أبوأحمد حدثنا ■ قال 

٠بريدة حدش مال؛ ماس ابن عن •صر، بن سعد عن عتب، بن الحكم حدثنا 
علنقدت فلما جفوة، منه فرأيت ^يالم؛يء^إنىالمنحءلي-هة-، قال؛ 

نمبالوسن/ أولى ارألت فقال: رأسه الني فرفع إليه، شكوته الني. م/ن ا٩ 
صحح.إمتادْت - ١ ه ١ ٣ 

.١٥٠٢زح!تقدم • ثقة حميد! بن اللك عبد غ؛يةت اض ين ا• 
.٤٩١إ ح نندم؛ي • بت ثنة، اه؛ ء-د بن محي الزمحري؛ أجمد م ا٠ 
.١٢٤;فىح تقدم • ُب بت، ثغة، ءتٍة؛ ابن م خكم؛ ا٠ 

Iالصحابة س جمة طريق س اكنف ■>و'ج* الحديث منيا تخريجه; 
،١٠ ٤٧)ه/ ند. مفي أحمد الإمام أحرجه • بلته والدي الحديث منيا ومر الأملمي• رندة طؤيق س الأول؛ 

ه*اهآ،، TOT؛•، ٢٠٣٣رالزارفىح: ، ١١٧٧، ٩٨٩، ٩٤٧الفضاتلح: رفي (، ١٠٦١، ١٠٥٨، ١٠٥•
.( ١٣• > ١ ٢ ٩ )T/ ، ١( افدرك)م.١ ني والحاكم ، ٦( ٠ ٤ )Y/  ٥١٣ ٤ الناح: ني َ أبي وابن 
نحرمبه . ٠ بريد ص طرق من جمعهم .٧٣ْ(l ٣٧٤/١٥)٦٩٣•ص-حيحهحأ في حبان وابن 

•منالث، وتخريجه  ١٥١٥ح:ني اث أحرجه اّامت• هولي سام ابي طزض س اكالي: 
مناك.وتخريجم  ١٠١٦نيح:اكنف احرجه م،'خو،رث• *اللت، ط0؛ق س ال؛الث،ت 
٠محاك وتخريجه  ١٥١٧ع:في الث احرجه ا،رب• اض ضن، م الراءت 

.هناك وتخريجه اّاها تحاها،فيح المسف أخرجه الله• عبد ين جابر ءلرق س اخاُس• 
ساك.وتخريجه  ١٠٢•فيح؛ اكص أحرجه ارالم• بن نيئ طريق س ادس؛ اي

وانسهماص، بن اغ ومد عاذب، بن والراء طالب م بن علي طريق من أيما الاباني الشيح حرجه وند 
ح!في الصنف وذكر (. ٣٣٠)أ/  ١٧٥٠الصح_ي_امحةحت انظر! وأ؛يعريرة• i سعسد وأثي مالك، ابن 

الحدثهتدا طرق استوعب وتد اش.ؤ رسول من سمعه كالهم الصحابة! من عشر ثمانية يه شهد آته  ١٥٢١
(.٩٣نالهالحاظفىاكح)ي/يمسان: 

صحح.إمئادءت - ١ ٠ ١ ٤ 
القدم.علي بن لصر - ١ ٤ ٧ ح؛ ني تقدم - حافظ ثقة، وهر اممطان: منان ين احمد متابعة: فيه و٠ 

كابته.مخريجه: 



راضىُملأهص'ملأْ«.نال: بلئ، قلت: قال: أثسهم؟«، 
،/ْ،قال: / اصح، و بن المسيب حدثنا قال: داود، آبي بن أبوبكر ؤحدفتا — ١٥١٥

قال:مولن(مامة، بهلمام أبي عن مرزوق، عن الفزاري، معاؤية بن مروان حدثتا 
لأحهإني والله علي؛ رريا ت اض رسول فقال منازعت، اة؛فة. - علي وبتن أسامة بين كان 

سأيا*ة؛ رريا الله.ؤ: رسول فقال ه نففى وجل - ؤ؛فة - عليا فكال ، -ا؛ أسامة ني مب- 
،،ولأه«.^ ٠١٥مولاه كت 

بنالحسن حدتنا نال: البخاري، صالح بن الله عبد محمد أبو أخبرتا — ١ ؛ ر٦ 
مالكبن الحسن بن مالك أحبرنا نال: أبان، بن عمران حدثنا قال: الحلواني، علي 

قالر.ّولقال: مالك؛نالحويرث، جدي، عن أبي، حدثني قال: ا؛نالحويرث 
مولاه!.أنني مولاه كن »من الله.: 

Yأ/٦،قال: البغوي،/ العزيز عبد بن محمد بن اممه عبد أبوالقاسم ح—لثنا —  ١٥١
بنرياح عن الحارث، بن حنش عن تميك، حدثنا قال: سة، أبي بن عثمان حدثتا 

فقال:الفر، أثر عليه رجل جاء إذ الرحبة في جالس - ءثفة - علي ينا • نال الحارث 
صعق.-أسائم: ١٠١٠

.٢ • : فىح عله الكلام نندم ■ صمف واضح؛ الحب؛ن يه؛ - ١ 
والممديلالخرج ر حام م ،وابن ( ٢٨٣الكر)U/ ني المنادي ذم• • ماثان ابن د٠و ت دب - ٢ 

.٤(  ٨٨ثقاته)v/ نى حان وذكرءابن جرحاولاتعديلا. يدراب ولم ٢( ٦ ٤ رح/ 
مفىالخرحراسل)و/خأمرلمذمبجراولأأمبمطام: م.وب:

.أعالم وافه أيضا، مقطعا يكون وبدلك صحاييآ، ليس وأظنه تعديلا- 
.وتخريجه ١ ٥  ١٣'' وانظرح ■ الصف غير عنى عليه أثق لم تخريجه• 

،صعيف إءسادهت ء ١ ه ١ ٦ 

.١٠١١رح:نندم صمف. ايان؛ بن صران نيه: - ١ 
.١٥١١رح:نقدما حان. ابن ء؛ر يرمما لم وابر•؛ اخن بن *الك وب؛ - ٢ 

خلاف!.ويهم وثنوا، •رجال وقال: _، وءزاْ ١( ٨• ، ١ • ٦ ادبمع)ا،/ ني الهبمي ذ/ْ 
وتخريجه. ١٥١٣واننلرح؛

٠صعق به إمحتادْ: - ١ ٠ ١ ٧ 

.١ ٤ ^١ I رح تقدم ٠ التقاء ولي متد نز كبرا، يخض ٌدوفا، '؛/؛(-،• • ب ٠ 
.١([ ]تقريب)ص٣٨ ■ ادمت ايمن ، i* بأس لا الكوني، اكُم، لقثُل ابن ا"يار'ثا؛ س "دش ا٠ 

لتقريب)صااآ([.ص\س'. ثقة، الكوفي، ابوالص، •ر؛احتناخاوثاكما: 
تالبه. . س>سحنشينالخارث.  ٤٠٥٣، ٤٠٥٢^١^^ آِد)ه/ا،ا؛(، تخريجه:أخرجه 

روذكره ، ثقاتء أحمد ورجال والطيرانيا أحمد أرواه )ه/م*ا.أ"ا(ت الجمع قي الهبمي 
وتخريجه.١ ٠ ١ ٣ ت وانظرح ، ماتء رجاله جيد، اإسناد0 وتال ٣( ٤ ٠ / ٤ ) الصحيحة 



ءت1||امم،ساتم \

عر.فقال الأنصاري، أبوأيوب : .نثلا؟ىلواقال: السلأمءاوكياملأي. 
مولاهكنت امن يقول: اش. رسول سمعت  '•أبوأيوب فقال له، أفرحوا: - نه 

سملأ0ْ.
 A ىدا — ١ ٥ ١Jالرواجض،يعقوب بن عاد حدثتا ت فال داود، أبي بن أبوبكر وحا

اضهمد بن جابر عن عمل، بن محمد بن اض عبد عن ثابت، عمروبن حدثنا قال: 
امنكتمولأْيملأْؤءنالمي.تذال: 

T«iV/t /نال البغوي، عبد بن محمد بن اف عبد ؤ؛يوقاأبوالقامم — ١٥١١•
اللهعبد حدثنا قال: نياد، بن الطالب حدثنا قال: الكوفي، عمر بن الله عبد حدثنا 

حمبغدير بالخحنة كنا فقال؛ الله عبد بن جابر عند كنت نال: عمل، بن محمد ابن 
ملم،ملم، مرات: تلاث بيده فقال طامحل، نأو حباء من الله. رسول إلينا حرج إذ 

فقالة؛أفة. - علي بيد فأحد وجمار، وأسلم وجهينة ومزينة حزاعة من ناس وثم ْلم، 
مولاهكت امن نال؛ بلئ، نالوا: أمهم؟ من أوريالومضن ألت اطه.: ول رّ

هننيمولأه«.
حدثناتال: بشار، بن محمد حدثتا تال: داود، أبي بن أبوبكر حدشا — ١٥٢٠

صعيف.إمئاده؛  ٠١٠١٨
.محمف، واتل، ين يكر ^ الكويي، القيام، م ابن لأبن؛ بن صري ب: -١ 

([.٤١)ص٩ 
.١ • ٤ ٣ ِإ: في تقدم اترة. تنر رند لن حدث ؛ي صدوق، ءت؛ل؛ بن محي بن الاه عد ت وب - ٢ 
.٦٦٤■ مرح نندم الترك'. ريّتحق يغال حبان ابن راثضي، صدوق، بمتوب: بن ماد وب; . ٣ 

بناث ب صن نياد، بن الطلم، زق من ٦( • ٤ )آ/  ١٣ْ ٦ ال-ةح; ني عاصم ابي ابن احرحه لغريجه؛ 
وتخريب. ١٥١٣وانغلرح: آم؛ا"مُءزاءإلنالزاد. وذكرْمحاح-،اعزح: ؛٠. ٠ بنممل. سد 

صعق.ب إ،ساد،: - ١ ٠ ١ ١ 
.١٠٤٣زح:تقدم ■ بأحرة تغير وتد لن، حدث ني ا صدوق عقل: بن مح،د بن الله تمد I ب ٠ 
]تقريبمزالثامة. وعم، رمما صدوق، ا الكوني مولامم الثتني، زمر آبي ابن ادس،بن0اد؛ ر٠ 

)ص؛آه([.
.٥٤■ ٠يح تقدم ت—يع. فيه صدوق، امفما• صر بن الله ب • 

.وتخريجه ١ ٥  ١٣ت وانظرح ، ١ ٥  ١٨ت ح ش تقدم ٌربمبمه' 
•؟ْا-إط«:ثمف.

التعريب(، ٢٣٥زاليزازر؛/الرائعة. من صممه، سمر؛، ابن مولن اليصرى، افه عبد ايو ممون• ه م٠ 
([.00)صآ

مطرلأ.- أحمد وأحرحه يه. , ٠ اش عبد آيي ميمون حدث من ( ٢^١٣)٤/ أحمد احرحه تخريجه,' 
/\(UT^/t) .(\\A  .من>قصود)يه.. والمارنياىض)ه؛



T«tA/t Iتال عبداض، أبي/ برن عن شعبة، حدثنا غندرأ-ثالت محمدينحمر.منيت 
فقال!. علي.؛؛؛!^؛ عن ناله المطاط، أئصئ من رجل فجاء أرقم بن نيئ عند كنت 

ررهمنفال؛ بش، I قالوا يالرء؛ءنسألمهم؟٠، أولى ررالمت قال; اش. رسول إل 

سعتدبن اف عبد حدثنا قال أيضا، داود أبي بن أبوبكر حذشا _ ١ ٥ ٢ ١ 
عميرةعن مصرف بن طالحة عن أبيه، عن الاجالح، اف عبد حدثنا ت نال الكندي، 

يمول!الني سمع من الناس؛ .خنك.ينشد عاليا فال؛ ا؛نتس-عدءرا،، 
هاف رسول سمعوا أنهم فنهدوا عثر، ثمانية فقام مرلاهء لطي مولاه كنت س  ١٠

''،٣٢'»سكن/مولأهيءولأْ«رآ/ يقول;
r.tMiإلإا_ياب 

^مدعاءاضهمحواشضينأسسه
عاداهمن على ودعائه وتولاه، 

بنمحمد حدثنا I فال العليالي، العباس ين اش عبد أبومحمد حعآثتا — ١  ٥٢٢

>،(•٧٥، ٢٣.٢)الأوّذح: في الطراني محي كما الخن وانمواب اىب«. )ا(فيالأصل،)ن(; 
.الترجمة مصادر في ركما 

*و}غوب.)أ(فيئشالأصل: 

صعيف-إمحائاد٠ت ١  ١٥٢ ٠  m .إءءء•

تهذيب(، ٤٣٢رص ]مريب . الثالثة من مقبول، الكن، أبر الهمدتي، مميت ين عميرة ب؛ -١ 
 /A(٥٢  .])متابععلن له ام، ولم ١

٠شيص صدوق، بمحين. اسمه بمال؛ الكندي، حجية اثا يكتن حجحة• ين الله مد ين الأجلح ت وفيه - ٢ 
.١٥٠٤ح:في تقدم وعترهم. حام وأبو والناني، داود، وأبو سعد، ابن صعقه 

]تنربالخاسة. من ناضل، نارئ ثمة، الكوني، ، j'Mكب حممروبن ابن *موف: رن س—أ ء٠ 
_.(TAr.])

لمب)صْآآ([.التامعة. من صدوق، الكوني، معد، أبو ااكأل«ي: الأجلح ين الله د مه٠ 
ابنوأحرجه - به ■ - معد ين صيرة عن ملريفنؤ س ( ٧٠٧٥، ٢٣٠٢)الاومعل في الطراتي أحرجه تضجهت 

إلاتحوى فيكر . (-نسالهاحر؛نصيرةأوسرة؛نالهاصمل.  ١٣٧٣عاص: أبي 
وسنةالحانب، هتذا من صتة فقام عاصم؛ أيي ابن عند يثيع بن زيد رواية وم، • ٠ • ■ عشر اثنا فقام تال:٠ آته 
رواه• اش.■ رسول أصحاب من أوستة حمسة فقام نال: وهب، بن صعيد رواية وفي * ابانب هلدا من 

١٠([ ٠ ٨ رو/ الزوائد ]مجمع الصحيح* رحال ءورحاله الهيثمي؛ قال • أحمد 
صعيف،.إمئادءت ٠١٥١



ثءبداسينتينال: ثكاملآ،ينض، قال: موسئالح_رشيلا،، 
مليملأْ كت ®_ اض.; رمحول تال تال; أرقم ين نيد عن عطية، عن محقان، 

عاداه«س وعاد والاه، من وال اللهم مولاه، 

الثساني،مدرك/ بن الخن حدثنا قال! داود، ايي بن أبوبكر حاولتا ها_  ٢٣ ٢٠٥٠،/
أبوحدثنا قال؛ حماد، بن يحنن حدتنا قال: الادمي، العلن بن محمد بن وأحمد 
عنالطفل أي واثلة بن عامر عن ثابت، أمح، بن ■ميب عن الأعمش، عن عوانة، 

فأمرحم، غدير نزل الودلع حجة من اض. رمحرل رجع لما • فال أرقم بن، زيد 
ة؛قئ- طالمتا أبي بن علي بيد أحذ ثم ، فاجئت٠ دعيت ءكأتي ت وتال فقممن، بدوحات 

والاه،س وال اللهم محولاه، ^ ٠٥محولاه كن وأتامايىكلءرسوس .ولأي، ءالله ت قال ي- 
،عاداه((محن وعاد 

الترجمة.مصادر من والبتآ . ءالخرشيء ت )ن( الأصل، في ( ١ ر 
الترجمة.مصائر في هر كما البت والصواب . رغنامء ت )ن( الأصل، في )٢، 

,٥٨٤ةيح تقدم شيمامدلمسآ• كان كثترآ، يخطئ صدوق، اامني• عطًة • فيه ١" ًً 
.١٠٦زح؛تقدم • أرمحام له صدرق، ملييازت أض بن اللك ب وفيه - ٢ 

■ ١٣٢٧منالعاشرة. ل؛ن، ابننميع؛ مجمدبنم'ساخر'ثيت م-دذهت 
]تمرس)صآحّآ(ا.مزتارالتاممة. صدوق، أبوعليالكوفي، اينممر١لعا٠ري، ع؛امبنثليت و٠ 

.١٥٢٠ح:في تقدم تخريجه: 
صحح.إسادْت - ١ ٠ ٢ ٣ 

تلشنإلن داود أبو به ونيه، باص لا اكلحان؛ البصري علي ابر اليومي: بشير ين مدرك بن لض ا٠ 
بنمحمد بن باحمي. مقرونا ورد وند . ([ ١٣٢ رآ/ (، رص٤٦١]تقريب • عشرة الحائية من الثاخ، 

]تقريبالحاديةعشرة. من صدوق، يكر، أبو المري، وهرت الألم، العلن 
ح؛في تقدم وهوصدوق. حليفة فعلربن تابعه إلاائه وهومدلس، : ايي بن سءب عنعنة؛ نيه و٠ 
.١٧٠٦:نيح عوف بن زيد تابعه كما • التخرج في كما حبان ابن عند - ١ ٤ ٣ ٦ 

هوو:افه رمول صحابة من حمة عن الصف آحرحه ا هنذا الوالأة حديث تخريجه: 
والنائيالمني)آ/حاا(، في أحمد الإمام أخرجه • الحديث وهوهندا أرنم، بن زيد عن الأولى• ائر,بق 

فيعاصم أثي وابن (، ٤٩٦٩والطراني)(، ٢٥٣٨والبزار)(، ٤٥اسائلروني (، نيالخماتصر٩٧
سكرمه'ا(سم>زَبينأبيثاسصأبي

عنحليفة نملربن ؤلريق من ( ٣٧٥ا/ )٥  ١٦٩٣ : صحيحهح في حيان أحمدوابن وأحرجه به. . ٠ العلفيل 
به•-اييالدل*

هناك.وتخريجها محعيف، بإستاد ١  ٤٥٢ برتم الصف عند الواردة عازب بن اليراء عن اكانية: 
٠هناك وتخريجها جدا، نحبف بإستاد ١ ٥ ٢ ٥ برتم الصنف عند وهي مالك، بن أنس عن الثالثة: 

٠هناك وتخريجها جدا، صعيف بإستاد  ١٥٢٦برنم الصقيا عند وص معود، بن افه عبد عن الرابمة: 
•هناك وتخريجها حن، بإستاد  ١٥٢٧برنم الصقا عند وهي ماس، ابن عن الخاسة: 

,I١٧٥٠ ح الصحيحة السلسلة في وصححه ا الألباني السخ طرقه علن تكثم والحديث 



وأبصرأذناي سمع ت نال ا اض.ؤ؟ رصول من هنذا سمهت أتت ت لريي محقك 
بعينيه.ورآْ بأذنيه سمعه محي إلا واحد رحل الدوحات في بقي وما عيناي، 

٢٠٠١٨بن/ محمد عمي حدثنا ت نال أيضا، داود أبي بن أبوبكر حذاقا — ١ ٥ ٢ ٤ 
عن]ءااي[رااينزددملمة، بن حماد حدثنا ت نال حجاج، حدثنا قال! الأشعث، 

حجةفي ه الله رسول مع أقبلنا I قال عازب بن الراء عن ثابت، بن عدي عن 
هاممه لرسول فكح حامعة، الصلاة نيتا! نودي حم بغدير كنا إذا حتئ الودلع، 

ا،هم؟ أشمن ألد ُادت • ال قثم - قمحت - فأحذبيدعلي شجرة، نحت 
هذا®غإن قال! بالئ. ! قالوا، نمه؟* س *وس بكل أولى ®ألت تال! • بلئ ! قالوا
--ههئ الخهياب بن عمر فلقيه . عاداْ« س وعاد والاه، س وال اللهم ملأْ، كنت س هولي 

مومجن.كل مولئ، وأمسيت أصبحت ، أبي ابن يا للث، هنيثآ فقال! ذلك، بعد 
يحينبن أحمد حدثنا I قال أيضا، داود أبي بن أبوبكر ح — ١٥٢٥
TiOY/tالأسود،/ أبي بن منصور أحبرثا قال! الدهان، ثابت بن علي حدثنا تال؛ الصوفي، 

الأحرئ،ارواية ممادر من والئت عيها. ٌمردب كأنه الأصل دش 'ءطاء'ا، )ن(؛ الأصل، ني ٠
منعطا، اسمه امن النن: الطراني حزء —_، ح نيئا، ين اعطا، اسمه: من الرواة في ولتس 

أملم.والد الرواة، 

صعيفإ،أسادءت  ٠١٥١

. ٩٨ت نيح تقدم • صعتف "بمدعان؛ ابن وم ليه• ين علي • ب ٠ 
داودآم أخيه ابن عنه حدث الأشعث، بن محاليمان داود آبي آخر السأ>ستاتي، الأهعث; بن مجمد ت فيه و٠ 

*٥ ٩ ماح' تقذم • ٢١٤٩الثقات)؛/في حبان اين ذكرء • الجتاني 
■ ١٢٢٠رسباكع• ثقة، ديسئيتت ع٠ 

احمدبن أش وعجي (، ٤٣/١)١١٦حتالمنيمة في ماجه وابن (، ٢٨١)؛/أحمد آخرحه عريج-هت 
وانغلرح:به. . • تابت بن عدي عن زيد بن علي عن ملمة، بن حماد طريق من ■بمبهم (؛ ٢٨١)؛/ 

وتخريجه. ١٥٢٣
حدا.صعق إمحسادهت - ١ ٥ ٢ ه 

الت أحمد ويال الحديث، متروك واكامحى! الفلأس تال الملار. كيسان ابن وهر الأعرر' مسلم يه؛ ف٠ 
.١٠٥١فيح! تقدم حديثه. كتب 

الثامن.من ياكشح، رْي صدوق، جماذم؛ امحه اسم بمال؛ الكوفي، اليتي، الأسود: اض يمرد،ن *٠ 
([.٥٤رص٦ 

•)ص\،آ٣([ ]تترب العاشرة. تمار من صدوق، الكوفي؛ انملار، اليمان: ^٠ ١١ى لي ع٠ 
انهونه معد، بن ءمٍرة حديث، من  ٢٤٤٢ح: والاومعل ، )صآ"ا( الصغر ني اليراني أخرجه 

الهثي:نال فيكرم. • • يتول ه اش رسول ّمعرا انهم فشهدوا ُالاث، بن وانس صعد وابر مريرة ابو نام 
١([.• ٨ الزواتد)ه/ لمج٠ع لن' إّناد• وفي والممر الأوسط في العلراني 'دواء 



،مه.أا

وهوحم، غدير يوم الله. رمول سمع أيه مالك بن أنى عن الأعور، لم معن 
مولاهكنت ررمن فقال; ِ علي..؛ بيد أحذ ثم ، أنمهم* س أولى؛الؤ*تتي ررأنا ت يقول 

عاداه((.من وعاد والاه، من وال اللهم مولاه، ^ ٠٠

الصوفي،يحين بن أحمد حدثنا قال؛ داود، أبي بن بكر أبو وحثثنا — ١ ٥  ٢٦
الكندي،قاسم بن على حدثنا ت نال الأمدي، عمرو أبو خالد بن عقبة حدثتا I قال 
وهوآخذاف. رسول قال ت قال اض عبد عن وائل، أبي عن عرفان، بن المعلن عن 
عاداه،من وعاد والاه، من وال اللهم ولته، وأنا ولم، ر)هذا وهويقول: ، ِ علي.نجك بيد 
عاداه((.من وعاديت والاه من والت فمد 

شاذانإبراهيم بن إسحاق حدثنا ت قال داود، أبي بن بكر أبو وحثثنا — ١٥٢٧/
بنعمرو/ عن بلع، أبي عن عواتة، أبو حدثنا نال؛ حماد، بن يحين حدثنا قال؛ ، j/U'؟؛

دلته'فض وله كت ررس ت - ه - لعلي قال الني.أنه عن هماس ابن عن ميمون، 
عاداه((.من وعام والاه، من وال اللهم 

قال؛محمدبزالأثث، عمى؛ حدثنا قال؛ داود، أبى ابن —وحث؛نا ١٥٢٨
مولنصبيح عن السيئ، عن ، نمر بن أسامحل حدثنا قال؛ ان، أبوغحدثنا 

-إمتادْتصعيفحدا٠ه١ ٢٦
متروكاش; الشونال منكرالحديث، البخاري: ونال بنيء، لس ت سن ابن نال ^٥؛ م، ام، ث فته - ١ 

ا،لتزان)؛/ا'إا([.(، ٣٣•لالخرحواكدل)م/ كان.نءلأةالبن. قالالد٠ي: الحديث. 
لالحرح■ غال ثيعي I الدمى وقال • بئوكا لتس حام( ابو فال الكندي؛ ناّم ين يلي تلمتذه( ونته - ٢ 

الٍزان)ئ/-ها([.والممديل)ا-/ا-(آ(،
]محجمعمتروك. ومر عرفان، بن العلن ونيه الهتئص: قال ( ٧٤)١/ الأوّءل ني الطما'ي ا"؛مجه 

)\</A«\([.الزوائد 
حن..إساد،; ١٠٢٧
.ثهايت، رحاله وبقية • ١ ٤  ٨٨ح؛ ني تقدم آحهلآ. رمما ا صدوق يلج؛ أم • يه ف٠ 

ثقات*.ءورحاله ؛ ١( ٠ )؟/٨ الهيثمي قال ، ٢٠٣٦ت ح الامتار كثف في الزار أحرحه تخريجه؛ 
٠صهيف إراسادهت  ٠١٠٢٨

■([  ٤٢٧ )ص ]مريب • ايادمة من ، ممول • اسلم بن زيد مولن ت ؤمال ا سلمة آم مولن صينح؛ ؛ ه م٠ 
•ٌثاع علن له انف ولم 

٠٦٢٧ت نيح تقدم يغرب. الخطأ، كثير صدوق، الهبمداب لصر ين أساط فته• و٠ 
.٤  ٨٣: فيح تقدم ثقة. : مطرفربن سمد ابومان ٠

رالترمذي وأخرجه • به • • همان آبي حدث حته؛ا)ا/آه(من القيمة ش ماجه ابن أخرجه 
ه1دامن نعرفه إئما غريب ءحديث ت ومحال به، . نتمر. بن حديثأساط من ( ٦٩٩)ه/ ٣٨٧٠النادبحت 

رعن حازم أبي حدث )آ/آأئ(من أحمد وأحرجه ممعروف* ليس سلمه أم مولن ومح الوجه، 
نحره.. هريرة. 



ق!ثصلء

-وحسان والحز وقاطمة لعلي نال أنه الني. عن ارنم بن زيد عن سلمة، أم 
.مالكم((لن وطم حاربكم لن ارأناحرب رضي\شم.: 

،/،ْ"آات قال الوامعلى، الحميد عبد بن محمد بن اف عبد أبوبكر وح^وش — ١  ٥٢١/
ثليدحدثنا ت قال حنبل، بن أحمد حدثتا I قال الكلوذاني، اف رزق بن محمد حدثنا 

نالت نال هريرة أبي عن حازم، أبي عن أبوالخحاف، حدثنا قال؛ ماليمان، ابن 
لنحرب ®أنا عنهم؛ اض رصي - والحّثن والهن، وناطمة، اف.لعلي، رسول 

سالكم«.لن وملم حاربكم، 

نملأيسإلأسمصذكرصاضسإشضينشسه 
ihrrس/ الله لرسول المؤذي قلقه يض والمؤذي إلامنافق دلاييغضه 

أبىبن عثمان جدثنا I نال المنيابى، محمد حعفربن أبوبكر حذينا - I ١ •"اه 
عنالأعمش، حدثنا قالا: وبممنينَ،، الأاح، بن حدثناوكح نال؛ ثية، 
عهدإلنقال: [ ■_طالب، أبي بن علي عن عززربزحجتش، نابتا، بن همدي 

مافق.إلا يبغضك ولا مومجن، إلا يحبم، لا أنه الني.؛ 
٢•  t٠٦/ قال; / اللولوى، يونس بن هشام حدثنا ت قال داود، أبي ابن وحتتا — ١  ٥٣١

قال:بن-مش، زر عن ثابتا، بن همدي همن عزالأهممس، معاؤية، أبو حدثنا 
النيلعهد إنه النسمة وبرأ الحبة، فلق ®والدي ت يقول النر علن محأهة" عليا" ممعتا 

معيقإمثادءت - ١٠١
.١١٩١• ح ي تقدم • معيق رافضي، ملمان؛ ين نيئ ؛ ب• 
.١١٩•ح; في نندم • ربمااحطأ شتم، صدوق' ابحان،؛ ام ر٠ 

بي.. تليد. حديث ٤(من  ٤T /Tاحمدفي.ند.)احرحم تخريس: 
محأءح.-إمئادء؛ ١٠٣٠
ُندرردممرونامعوضين. ٦٦٢ح؛ في نندم ورم؛التشيع. يخش، صدق، بم؛ ص؛ن مب٠ 

رالض.اويفي1داف)ا/اه(،  ١٣١رمارم؛يالإهانح: (، ١٢٨، ٩٥احد)ا/؛خ، اخرج. لخريجه: 
(اا)ا/أ؛<:تيافام،ص/هاا(،راينمابفياكدمةح;

به.. حبُهمس>قءنالأعمش. 

لهميب،)ص،ماْ([.العاشرة. من ثقث، الكوفي، القاسم، ام ،دامبنمدسامُي؛ •٠ 
ؤابق ايالديث، في تقدم لخربمبمه: 



—^_£تثبيي

.ا،منافق إلا يبغضك ولا مؤمن إلا بمحبك لا أنه إلي.؛ الأٌي 
oYy  قال؛البغوي، العزيز عبد بن محمد بن افه عبد أبوالقاسم حسدشتا — ١

أبوحدثنا قال! ففيل، بن محمد سمت فال! الأحنى، عمران بن أحمد حدثنا 
أمعن أمه، عن الحميري، اور معن الأنصاري، الرحمن عبد بن اف عبد نمر 

ولامزس إلا حبك ارما ت - ؛ ؛؛؛iS- لعلي يقول الله رسول ممت نالت! سلمة 
يغ3دكإلأئاشا(.

،iUUحدثنا/ مال: ءثمان؛نشنتثة، حدثنا قال: ّا''ا0أ_حاوشاما؛ى، ل/'اْ•؟ 
معيدأبي عن صالح، أبي عن الأعمش، عن إسرائيل، حدثا : تاJ،إسماعيل، ابن 

■محهءا' - طالب أبي بن لعلي يغفهم الأنصار منافقي نعرف، كنا ررإيما إ نال الخيري، 
OYt  حدثناقال: الدمنقي، عاصم بن أحمد بن جعفر أبومحمد وح_عاذاتا — ١

عبداضعن على، بن محمد عن مومئ، بن اض عبيد حدثنا قال: مصمئ، بن محمد 
إلاالأنصار معشر منافقينا نعرف، كنا راما قال: جابر عن عميل، بن محمد ابن 

.جداصعيف إم؛ادهت ٠ ١  ٠٣٢
أموتركه ؛ تركوه ا كوفي ■ ابرزرعة وتال • فيه يتكلمون ت الخاري تال الأض*مت عمران أحمدين ت فيه - ١ 

]اليران)ا/مآآأا([.حاتم.
.( ١ ٠ ٣ / ١ ٠ ) تهذيب ، ( ٥ )ص٧٢ ]تقريب • السادسة من مجهول، ا'ؤيوي•' سارد ومه؛ - ٢ 
•([ ٧٥)٩ ]تقريب الرائعة. من حالها. يعرف لا الحافثل تال الخمرية. ساويت أم ث وفيه ■ ٣ 
.١٨٢ت فيح تقدم • بالتشح رٌي عارف، صدوق، كيل• محمدين ت وفيه - ٤ 
■٣،[ ١ )صزا ]تقريب • الخامة مجن ثقة، الكوفي؛ نصر، آم ت الضم مدالرحمن بن دالله مت٠ 

(;كلأساس>ق٦٣٥/٥)٣٧١٧فيادابح:تغربمه: 
غريب.حسن وتالاكرمني: به. . صل. بن محمد عن 

ممها_سمه;صحح.
التاسعة.صغار من عابد، الكتاب، صحيح متقن، ثقة، الكوفي، غسان، أم ادهديت إصمامل بن الك ه• 

([.٥١)صزاّ ]تقريب 
هارون،أبي عن سليمان.، جعفربن حديث من باي'آ)ه/ه'؟آُ( ح؛ الناهب ش الترمذي أحرجه ت٠ميجهت 

تكلموتد هارون، أبي حديث من نعرته إنما ا غريب حديث اهتذا ت الترمذي قال • نحرم به • • سعيد أبي عن 
سعيدا.عزابي وتدروي،منذاعنالآصش، هارون، فيأبي ثمة 

،مها-إمااده:ءيهصعف.
.١ ٠ ٤  ٦٠ت ح في تقدم ياحرة. تغير وقد لئن، حففله في صدوق، عمل؛ بن محمد بن الله مد ت يه ف٠ 
■ ٧٩* ماح تقدم • أوهام ل صدوق، ُمضت بن محمد فه: و• 

الهبمي:)م؟ها(.نال الأستار ممف في ^ما تخريجه: 
١٠٨٦: اسابةح فقائل في أحمد ين اض عد وأخرجه (. ١٣٢-'١٣٢/٩بسانيدماسينةء)

ك.اتلاكّحابةح؛في احمد وأحرجه به. . حائر. عن عقيل ين محمد ين اش عبد جديث من ( ٦٣٩)آ/ 
٩٧٩  /t(٥٧٩ ) نحوه.• - الخيري صعيد آبي عن صالح أبي حديث من



^^مشينشطاف.ه«.
٢٠٠٨،/ين يحنن حدثنا/ • قال ادش، بن محمد حدثتا قال! \ؤو°،تجا، حدقتا — ١  ٥٣٥

قال!الخدلى، افه عبد أبى عن إمححاق، أبى عن إمرائيل، حدثنا قال! كثير، أبى 
Iفقلت فيكم؟ اض رسول أيب لي؛ فقالت - اض رحمها - سلمة أم علئ دحلت 

/ن٣٢T/ يقول! الله رٌول ممعن شا-أوسحاناضا-أوكلمةلمحوها-فقالت! 
.سبي(( فقد عالتا ب ))_ 

T.  t٠١/ بن عناد/ حدسا قال! الكوفي، ، ■^١١بن محمد جعفر أبو حدكنا - ١  ٥٣٦
أرقمبن زيل أحي ابن زياد أبي بن يزيد عن ثابت، عمروبن حدثنا نال؛ يعفوب، 

ات5وفة.أهل من قاك؛ أنت؟ ممن I فقالت ملمة، أم علئ فدخلت ارحججت قال؛ 
أحدأسمعت ما ا واض لا قلتن؛ نال! ه؟ الله رمرل ن-هم يسب الدين من • قالت 

وكانعليا، يحب وممن بعلي الله فعل يقال؛ أليس قالت؛ يبرّولارله.ا 
.يحبه® الله. رسول 

قال!عمر، أبي ابن حدتنا قال! يوسف، بن هارون أبوأحمد حدكتا — ١  ٥٣٧
الذينالصنمح شيوخ احد وهوالاثناني الكوفي'ا الحض بن 'محمد ولعله؛ )ن( الأصل، في ك-ذا ٢ '١ 

بغدادصخ في كما الررا-بمي يعقوب بن عباد عن وهوالراوي الكتاب، هندا في ءنهم ردئ 
اعلم.واش الأمم، بهندامحمي من الصنف شيوخ في اجل ولم ( ٤٢٣ / آ) 

.صعق فيه ■إءام؛ادهت ١  ٥٣٥
.٤ • ٩ تقدمفيح: عنس. ولد مومدلس، إمحاق: ام ( ب٠ 
ل-ضبمزتمارالثالة. رءي;اكثح، ثقأ، الرننلما، أوب-عد، اسه: ممداللها-ددلي: ا٠ 

والطرشالذهى(، ووانقه ومس  ١١٢ التدرك)م ني ُالخاكم (، ٣٢٣)ا■/ جمد اب 
JLj؛ه. . إّذحاق. اض عن ُنءلرق ( ٢١)أ/واكسر والآوس>ل)آ/حْ(، (، ٣٢٢فىالكير)آآ/

ثقأءوهو اه همد اأي غير الصحيح رحال التلراني ورجال يعلن، وابر الثلاثة في اتجراتي ُرواْ • مثثس 
([.١٣الزوائد)ا</•]مبمع 

صعق..إسادء: ١٥٣٦

ه.٦ ح؛ ني تقدم شما. وكان ١ يظش مار ا ننغم كر صعق، نياد؛ ايي بن ٧• ■ ب " ١ 
.١ ه ١ ٨ : ^يح تقدم بالرفض. رمي فمنذ، ص؛ن؛ابمتا: ■' وب - ٢  اكرك.يمض فقال: حيان ابن نال رافضي، صدوق، صادبنبمقوب،الرراص: آ-وفه: 

اآ-أأ(سحدّطإيوشينءدىاعوفي،داىرويناي
زه■ءن.?لأ؛زاي القيام، 

ء. صعق نه إمغادْ؛ ٠ ١  ٥٣٧



عن|ُي، حدثتا ت نال إيراهم، بن يعقوب حدثتا ت نال علي، ين الحبن حدثتا 
بنعبداش عن/ ءنالفضلرن]سلآلا،، عزأيازيزصالح، إسحاق، بن محمد 

الحديبية"غروة أصحاب من وكان - الاملمي ثامن عمروبن عن تيارالامحلمي، 
>تنذك مفري في فجفاني اليمن، طالب-نجإفي-إلي أبي بن علي مع حرجتا قال: 

هالض ذلك بلغ حتن الجد في شكوته المدية تدمنا قالما نمي، ني علميه وجدت 
يمول؛- بعينيه فأبيني آصحابه من أناس قى والنص. يومأ الجد فدحلت نال: 
قلت:نال: ، آذه؛يا، كد والله أما عمرو؛ رامحا قال: جلت إذا حتن إئ. الفلر حيد 
كدأذاليء.علتا »>نآذى ئال: اض، رسول يا أوذيك أن باش أعوذ 

الترام،المسجد في القزؤيتي، إدريس بن جعفر اش أبوعبد حدنحى - ١٥٣٨
بنجعفر بن يعقوب حدثنا قال: اليصري، الخلأيي زكريا بن محمد حدثنا قال: 

بنسليمان أبيه، عن سليمان، جعفربن أبى؛ حدثى قال: الهاشمي، سليمان 
كمبعدما عباس بن/ اش عبد أبي؛ مع كنت فال: عبداش، بن علمي أبيه عن علي، أ/اا"'أ 

أمح،علي؛>، يجوز زمزم صفة في الشام أهل من نوم ؛^، ٣٠٠بمكة، وهو بمره 

الصواب.وعر امعقل•. إلن؛ الهاش في وصححت امغمل•، الأصل،)ن(: )ا(فى 

•ما ءص وند ■ ٦  ٦٧■ ماح تندم • والقدر بال—ح لرما يدلرأ' محيونا، إمحانات بن محمد ب؛ ٠  =
بيدم ولم ، ٦٧)U/ الخرح ني حام ابي ابن ذم، الأهجص: سان بن سل بن اسل ب: و٠ 

.ثقات رحاله وشة تعديلا. ولا جرحأ 
]تترب)صيأم[.صتنياراودي^س، ب٠ 
ارب دابن فجمله حزم ابن وومم الأنة، وثقه ،ولامم، القرشي، محل ين عسر ابن مالح؛ بن بان ا٠ 

٩٠([ ٤ / )١ تهذيب ، )_UA( تتةرس_ا ة. الخاممن يضعفه، 
احدوأحرجه مختمرا■ به . ابرامم. بن يعقوب حديث، من ٤(  ٨٣احمد)v/ احرحه ه: مي>؛أىف

(OTY/T ،)١٦(زارJوا ،)ءلدقءن*ن جبهم آاآا"ا')ْا/ها"آ(: وابن ٢ْ
ادآمعزي ااهبمس وذيْ ■ بنتهما صالح بن أبان ذكر دون . ؛٠ . معتل. بن القمل عن ، إسحاق، بن معمد 

ررحاو،احدمات«.ئه، احمر والزار إرواءاحدواليراني.ياخمار. ريال،: ( ١٢٩)ا/
١  ٠٣٨ m صعيف إماااد،ت.

يفعالدارنيي؛ وقاو فه، تكلم يد،: ابن قال ابوجعفر. ، المرؤ، الخلابي: رضا بن ععد : ب٠ 
•ثقة' عن إذاووئ بحديثه 'يعتر ونال؛ مرالثقات، حبان ابن ذم0 رثي ضيف، الدمي; ريال الحدث. 

لالزان)م/-هْ([.
ترجمةلهمايلن اعم لم دام،ت الهايم( علي م، ميبمان جخر.>0 بن بحرب ب; و٠ 
•متاع علن له أتما ولم . ([ ٢ )ص٣٥ ]تقريب السادصة. عن ممول، ال٠اثميت علي ين ملجمان ت نه ر٠ 
.٤ ٤ ٥ ت ٠يح تقدم ■ اكالثة من ثتة، أيومحمد؛ ع؟است ين الله عد ين لي ع٠ 

المش.غير محي عاليه انف لم نضجه: 



اض؟الساب أنجم فقال؛ إليهم، ردني يقوده؛ وهو جمّ بن لعيد فقال - محئفة - طاف 
ماواف I نالوا اف؟ رمول المثاب فأنجم I فال اف، يب فينا ما ا اف بحان نالوا؛ 

فقالكان، فقئ هثذا أما قالوا؛ عليا؟ الماب فأنجم نال؛ . اف رمول يب أحد فينا 
دسبصا' فقئ علنآ ب ص • يقول اش. رسول لسمعت اشهد نإر هماس؛ ابن 

نارجهم(ا.م محخره على وجل عز الك أكه وجل عز الك ب وس الله، ب كد بي 
Iأبة يا I فقك صنعوا؟ رأيتهم مجا بتي يا I لي فقال همتهم؛ ور ثم 

طراكوسإليففارالخازررة سمباض لْلرواإوك 
فك:بني، يا زدني فال: 

١^١^إلى نقلوالليل مكسورا؛أذقامم انمون خزر 
لكننال: فاك، الذي همير أبه يا نبالة هدى لمس نلت؛ بني، يا زدني ت نال 

نيادة؛محيي 

واواقونكٍحتسمأمواتهم ض ءزي أ-صاؤعم 
اللؤلؤىيونس بن هشام حدثنا قال؛ داود، أبي بن أبوبكر حدينا - ١  ٥٣٩

قال؛مالك بن أنس عن عمير، بن الللث، همد عن سليمان، بن الحسان حدثنا ت ذال 
VY Itويغهالث بمبي أل 3ءم _/ علمأ، ي طالب أبي بن لعر اض. رسول تال 

هدكذس

يبانى،المدرك، بن الحن حدثنا تال؛ داود، -وضشاأ؛و؛كر؛نأبي ١٥٤٠
ن Irtrالماثب/ بن عطاء عن أبوعوانة، حدثنا قال؛ حماد، بن يمن حدثني قال"• 

«ضؤ)>(فيالأٍل،رن(:

مكر.والخير صعق. -إمئاد،ت ١  ٠٣٩
لأ'ظيءالنحوث،مدى: آبن رلال لائنزف، الذمي: تال ا-د-؛نسّان:دماسي. ؛ ب٠ 

]ادزان)ا/ا-"آْ([..نيا. وذرهداالخم . حدثءنءداللكمسماس. 
.١٠٣١نندم/،x ممة ماممي: س• 

ءٍرالمص.عد ■fA* انف لم ^٠؛ 
صعقب إضا؛اد.ت  ٠١٠٤٠

. ١٨٢امحيل. صدوق، المالب: ين عناء : ب• 
■ ١٠٢٣تُار"متيحت دبب لأيأسبم، ادزسءددك: د٠ 

المس.ءٍو عند ءف< انف لم ٌمبمبمت 



-ه؛؛ك - عليا يغض رجلا رأت إذا ت فقال الصامت بن لعبادة ابني لمتا الآلا،1 ]ة
مال!الصامت بن عبادة جدي؛ عن أبي، حييتي ت تال ثم يهودي، أصاله أن فاعالم 

سهاما عن رجل عيكم بمللع ءالأن فقال! فلأن أل حديقة في الله. رسول مع كنا 
أضس هاما من رجل عليكم يطلع ارالأن ; تال ثم أبوكر.ةإقئ.،فطلع ا-لةه، أهل 

أهلمن هاما من رجل عليكم يطلع ءالأن I قال ثم فجلس، ِ ه؛؛قة عمر. !^ ٥٠، ابنة® 
فجلس.، فطلعءلي-؛محك- اجعلهعليا®، اللهم علتأ، اجعله اللهم اجعلهعن، اللهم الجة 

نال؛بشار، بن محمد حدئنا نال داود، أبي بن بكر أبر حاوذا؛ا /ائهأس '٢  ٦٣أم 
قال؛إمحاق، أبي عن حدثناثعبة، غندرأ.قال! يعني؛ - جعفر بن حدثنامحمل 

منأوستة فقامحمسة، عليإ-هن-الناس، نشد قال؛ وهب، بن معيد محمت 
•ملأْ* تحلي ملأْ 'تمت ®نن I قال ائنه. رمحول أن فشهدوا الني.؛ أصحاب 

ألفيه وزاد مر ذا عمرو محمت I قال إسحاق، أبي عن و؛إ*سند،ل، — ١ ٥ ٤ ٢ 
أونال;احه®. س وأحب تمره، وانمرس والاه، س »االهإوال قال: الله. رسول 
.- أبغيه(، من ®أبغض 

القي،واضح/ ن السب حدتا قال: داود، ا؛نض _وسوشالآ، ١٥٤٣أِ،آ-آ 
بنمصعب، حدسا قال؛ النهمى، الله عبد بن ثان عن معاوية، بن مروان حدثنا قال؛ 

أامكر«.)،أ(فى)ن(زيادت;«ئاك•. افىالأءل;

([.٩٥تهذيب)٤/ (، ٢٤]مي_،)صرآمخضرم. ثئة، ؛ور_أ، الختراني، الهغداني' بنوب"؛ عد م٠ 
من١( ١ ٨ / ند)١ الزراتد في أحد ين اف رعبي (، ٤٩٩الصنف)U/ في لثة آيي ابن أحرجه ٌميجه• 

ارواءاحمدوتال: ١( • ٤ الجمع)٩/ لي الهبمي وذكر، به. ■ • ينع بن زيد ص رعب ممدبن عن طرق 
.وتخريجه >انظر0 . سعد محن عميرة حديثه من  ١٥٢١نيح وتقدم ■ ^٠ ١^٠٢رجال ورجاله 

محعيف.-إمئاده; ١ ه ٤ ٢ 
•]تقرمج)صحآ؛([ مزاكالة. سول صروذوم١^١٧ ■' ب٠ 

.١٥٤١، ١٥٢١ت زح نندم تخريجه؛ 
صعيمؤ.-إمغاد٠ت ١٥٤١٢

([.٤٥رص٦ ]تقريب المادصة. من مقبول، اليهمرت الله همد بن قنان فيه؛ " ١ 
.٢٠نيرح؛تقدم ■ صعيف واضح• بن الميب ت وفيه - ٢ 
.١ ٣  ٨٣زح: تقدم الثازثة. من ثقة، دلاص؛ اض بن معد بن معب •٠ 

محققه:قال، الخارث. إلن وءزاْ (، ٦٤)؛/  ٣٩٦٨الماJةح: اللاو_، ني حجر ابن الخافنل ذكرء 
ورجالباحممار، والزار أبويعلن روا، ونال: ( ١٢٩الجمع)و/ني الهبمي وذكر، ■ الومري علته ّكتا 

ثقتان.وعما وئتان، حداش بن محمود غير الصحح رجال، يعلن آبي 



عليافتناولا المجد، فى ورجلان أنا كنت قال! أبيه، عن C وناص أبى بن سمد 
بالاهأعوذ فقلت.' الغضب، وجهه في أعرف غضبان، اش رسول فأقبل . .٤؛؛^،؛ 

فقدعليا آذى س آذاني، كد عيا آذى س ولكم، لي راما فقال: اض، رسول غضب من 
كدأذاتيء.عيا آذى س آذاني، 

تقال الرواجني، يعقوب بن عباد حدثنا فال؛ داود، أبي ابن ؤحدءنما — ١  ٥٤٤
بنجابر عن المكي، اش عبد أبي عن سعد، بن هشام عن العكلي، أبويزيد حدتنا 

بنعلي بمض _؛ أنا ولا م فلس ف س'كن ءئلاث س: اض رسول نال ت نال اض عد 
كلام،.الإممان قال: وس محم، لأعل ونهب اض'لمالب، 

T• ٦ ْ !/ القطان، زئجويه بن موّن بن محمل بن أحمد أبوالعباس احبرة — ١٥٤٥/
أسلمعن هلال، بن الكرم همد حدثنا ت قال أبان، بن عمر بن اش عبد حدثنا قال؛ 

في٠لابهملى ينأبي علي أخد قال: الطميل، أخبرنيأبو قال: المكي، 
أبغضنيما بخشبة المؤمن أنف ضرت لوأز العلفيل؛ أبا "يا • لي فقال المكان، هندا 
فلاببغضي، النافقين ميثاق وأحد بحبي، الومنن ميثاق أحد وحل عز اه إل أبدأ، 

•أبدأرا منافق يحبني ولا أبدأ، مؤمن يثغضتي 
بنمحمد حدثنا فال: العقثار، مخلد بن محمد افه عبد أبو حذكنا — ١ ٥ ٤ ٦ 
أبىعن حميرة، بن الحارث حدثتا قال: كثير، بن محمد حدثنا قال: حلف، 
وءليى-ق؛ك-إلنالض^، هد جالسا كنت ءنىرانبننن1نئال: داود، 
النوءويكشغإ دعاه إذا انمضطت بمبم—ج، أمن ؤ الأية: هلمذه افه. رمول تلا إذ جنبه 

jlrrt.;جفة.فأمكهالمىه علي/ فارتعد تال: ٢'■[، وكم'ظاءالآ7ض...^]١^ 
ضعيف.إمتادْت - ١٠٤!

.2:٦٦٤وبتيح\ اسضهمك«. ممال: حبان ابن بالغ رافضي. صدوق، ءادالرواجم: : ب٠ 
.١٨٥• رح تندم • درصبالتشح لهاوهاما صدوق، معد؛ ين ■ ب و٠ 
اسهمداممحيماصسممحليسسأمب"ب■ و٠ 

جائر.ص للديي وعزاء ، ٣٣• ٣ ١ انماوح: نحز ني الهندي ذمء زمبمه: 
صعق.إّااد،: - ١٥٤٥

]ادزان)مآ/'اأا■([.•لأيددئسءو«. نال،الدمى: بام؛رس*لأر،؛ : ب٠ 
.٤( ٦ )٤/ ثتاته. ني حان ابن دكرء ّف. ابن ومحو ام؛ اّلم ■ ب د٠ 

المس.مر عند عله انف لم لخريجه؛ 
•١٢٢١•بم"تمصوآمممدمبمفىح؛  ١٠٤٦



جب؛مميبمة

أبتلئأن نخثيت الأية هنذ0 قرأت ، اض رمول يا ت قال ، علي؟® يا للث ررما •' ال ون
اليده، شي ®والذي ت الثي فقال / رأيت، ما نأصابتي نمي أملك فلم بها، ا/ع  ٣٤

محافق،.إلا يسك ولا موس إلا بمصك 
حممر*جاءني خك; ش محمد ناللاأوووكر.وعنيت مخلد; ابن نال / ،/آآ•* 

.،* 1i.jJLi-هنذا عن نالي الطيالي، 
Iحير بهم أريد ند الدين المؤمنين صفة من -ت الله رحمه - النش بن محمد قال 

ذلكعلئ دل، س، اش رسول بيت ولأهل ، - ه - طالب أبي بن لعلي المودة صحة 
والتة.القرآن 

OtY  العلاف،وهب بن إسحاق حدثنا ت نال داود، أبي بن حدنحاأبوبكر — ١
بنإسماعيل عن التزي، علمي بن حبان حدثنا ت قال أبان، بن إمحماعيل حدثنا ت نال 

بنمحمد عن صأ؛ييى-رولا،مونىشر؛نءافالأسدى، الأزرق، ملميمان 
يودا الرحمن لهم سينل اكالحات وعملوا الذيزآميوا إن ؤ ت الأية هندم ني - ^؛4^؛ - الحنفية 
طالب.مح-.أبي بن لملي ود وبمه وفي نال؛ [، ٩٦]/۶؛ 

الهليالى،اض عبد بن عبن حدثنا قال: داود، أبي ابن وسوك — ٢/١٥٤٨ ٠  ٦٧،/ 
تقال سليمان، بن إسماعيل عن ندل، حدثنا ت قال صالح، بن اض عبد حدثتا تال• 

غالب،عنسمد؛نالجة-ه-نيذولهءزبن بشر مولئ، حدثناأبوعمرو؛ 
بنلخلي ود وقلبه وفي إب مؤمنا تلقن لا قال: ه ودا مإ ّحخنل ؤ وحل: 

بيته.ولأهل - محك - طالب، أبي 
٠٠٠

•امءم€.: ١٢٢٢ازح: 

صعيفإمياد،; . ١ ٥ ، ٧  صعيف.إسد،؛ - ١ ، 

.١٤٧١زح) نندم صعق. الري؛ عش س جان ■ ب ٠ 
امءمدمدضسءابلممحليسمم•ب■' ر٠ 
.١ ٥ • ١ مرح: نندم للتثيع. ب تكلم ثتآ، ا<انت م، ّامل ئ٠ 
([.١٠]تتريب)ص*؟ • حمترت الخالية س 1 صديق، ا الوامض بمقرب ابر الخلأيه؛ دما س '-حاثإ ل٠ 

.١٢٢٢دربم:صمفيح: 
.١٢٢٢فيح:نندمريضبمبمّ: صعق. -اساد•: ١٠٤٨



<T،/س؛اب  ١٧٦ -،A
و\نخىاة،اسم من تيهي طالم، أبي على،ن أعطي ما ذكر 
بالسدادوالتوفيقلم المضاءودعاءالغنى الصواب وتوفيق 

بنثجلح حدثنا قال.' ناجية، بن محمد بن اض عبد محمد أبو \ثخبوؤ — ١  ٥٤٩
حدثتات ال قالبصري، ، بحرر١ بن الحميد عبد حدثتا قال! أبومتمور، 

على-محقي-قال؛عن ارحمن، عبد أبى عن كهيل، بن ملمة حدثنا قال؛ شريك، 
يا،ها«رآ؛وعالي الس •دية ءأنا اض.: رسول قال 

٢٠٦١،/التزي، الفضل بن يحير حدثتا قال؛ داود، أيي بن حا1دتاأبوبكر — ١  ٠٥٥ / 
عنضل، بن سالمة عن ثرياك، •حدثتا قال؛ اروس، عمر بن محمد حدثنا قال؛ 

فمنبابها، وعلي دارالخكمة ررأنا ه! اض رسول قال تال؛ - ه - علي عن الصنابحى، 

زادجزء'اسالحالثانلي.)آ(فى)ن(: «بمءر«. : رفونها «يحين«، )ا(فى)ن(: 

٠جدا ضعيف إمغادْت - ١٠٤٠
زايزانعدي. ابن نال وكذلك الحديث، بمرق كان ت حبان ابن نال البمري؛ بم م اخم؛د ب : ب٠ 

.[(orA/T)
ترجمة.طن ل انف لم محمود: ام تجاع ين يجاع رب: ٠
.١٤٧;فيح تقدم القضاء. ولي ٌتد حمقك نص كمحرأ، يخش صديق، ضك■ • ب د٠ 

والقفياكالي، الحديث ز والخنف (، IT-U/o) T-UYT"النابح: م التردزي بمتحوْ أخرجه 3</_■ 
عنافابمحي، عن كهيل، بمن سالمة عن سريك حديث اخ"ا)آ/؛'آآ(ءن انم،حا؛ةح; اتل نقني 

٣(٤ ٩ ا/ اللوضوعات) ني الحوذي ابن را-مجه • مكرُ غييب 'منياحديث ■' الترمذي نال ■ به • • علي 
ابنعن طرق ومثر جابر، واحدام، طريقا ذكر ثم ■ .٠ ■ العلم مدينة 'أنا تبلمفل ص'ض طرق ادع ل لذكر 
الوجو0اا.حميع من بمح لا حديث *منيا تال؛ ثم هماس 

الحاكم:(ئل ٤٨/١١والخفر(، ١٢٦/٣التاJرك)يي الحاكم طمج< عباس: ابن حديث >ق وعن 
فيعدي ابن واحرجه • • موضوع بل ت ينال الدهي لتحب • • يخرجاْ ولم الإسناد صحح حديث لحدا 

ءلرقاأحرئوذكرالٍوءرله • به • • عتمان بن صرر بدالذبن بن ٠ثان حديث الكامل)ْ/'آآخا(من 
.( ٥٦٣ t/ الصحابة) فقائل تخرج يتوسع; انغلر ٠ العلامي حسنه نيله ومن تحننه إلن ومال 
صمف.إم^اد٠ت  ٠١٥٥٠

الماشرة.من منكرآ، حديثا شريك عن روئ ت حام أم ئال الحديث، لين سر بن محمد يه: ت٠ 
([.٣٦٠تهذيب)ه/ لتةريب)صمهإ(، 

ترجمة.ل أجد لم المحل: بن بحم نه: و٠ 
ادوكورآما.الحديث في تقدم ضلث: فته• و٠ 

مب)ص1،م([.مزتماراكاسن. :نهوتقة، 
ّايق المالحديث في تقدم 



-^نوآًءءءًسءءءء—صت|اثش1عاتكتا|\م 

•لعلماكثيرأ أضلاعي ب؛ن إف يقول - -ه؛؛ك علي وكان قال؛ . بابها٠٠ س اتاها أرادها 
T<U>/t بنعثمان/ حدثنا نال! زاطيا، بن إسحاق بن علي أبوالحسن —  ١٥٥١

عنمجاهد، عن الأعمش، عن يونس، ين عيسئ حدثنا نال! العنماني، اض عبد 
•بابها* وعش الحكمة مدينة ءأنا ه: اض رمول قال قال: عباس ابن 

بنعنسن بن القاسم حدثنا قال! الوامطي، مهل أبي بن مهل حدشا س ١  ٢٥٥
أبيعن الأقمر، بن علي عن سغبان، عن مرمل، حدثنا قال: الهل-ائي، إبراهيم 

إلئاض. رسول بعثتي لما قال: - وجهه الله رم - طالب أبي بن علمي عن ححّفة، 
علمولا ؤيسالوني قوم إلئ ترملني إثك اينه، رسول يا قلت I قال اليمن، أهل 

وينفلك، منهيي وجل / عز التن ررإن ت قال ثم صدرى، علمن يدْ فوضع قال؛ لي،  ٢٠٧١٨
منسمعت الأخركيا س تسمع حتى تةم؛ن فلا اخصمان يديك بهز نعد فإذا لمالك، 

أوماقاصيا. زلت ))نما ; . .؛ علي. ال ق. المماء((لك بممن أن أحرى فإئه الأول، 
. ١٠- بعد قفاء فى مككت، 

اللهعبد حدثتا ت قال ناحية، بن محمد بن افه عبد أبومحمد والحمرة — ١  ٥٥٣

موصؤع.إءسادهت ■ ١٠٥١
حديثهكتب يحل لا الحدث، - الثقات أي ٠ عليهم يضع لكن الذهبي؛ تال اك٠اتيت الله عيد بن عثمان ت يه ف٠ 

•١ ٤  ٩٨• فىح تقدم • الاعتبار سيل عش إلا 
.١٥٤٩ح:ني تقدم تخريجه: 

صهف.نه إمحغاد•: - ١ ه ه ٢ 

■ ١٩٢ماح' تقدم صدرق، و*واينإمماءتلت الزتل؛ ؛ ب٠ 
.٤([ ٥ ١ ]تقريب)ص الخاشرة. من تغتر، صدوق الوامض: ادلاتي ابرامم ين مى بن التامم ب: ر• 
.٣([ ]تقريب)_AS • الرابعة من ثقة، كر؛ي، الهمداني؛ ابرءمرُ الألم؛ ين ص ٠ 
. ٨٤٧زح: تقدم معروف. صحابي عدأش; بن *وومب جعمأ: ام ر٠ 

٩،١٤٣،١١١سر١/. ؛خبم)آ/اه0دح;^١(،وا٩فياساتوح: ٩٦،٩،
ا'ص)صآ)(،اشفىالخمواك(، U\-،/T) ١٢٢٧(،ح: ٦٩٩/٢) ١١٩٥)آ/أ؛أ(،ح: !؟•ا 

(>١٤•واوهقير-ا/ ها-0'ا)منا'/\/\<أ(، كبالقضا،ح: باب: وابرداودالجتانيفىاس1ء، 
، ٨٨/ احمدر١ واحرجه به. , علي. عن حش صن اك معن رق س جبلهم ; ١٠٥٤زع: والصنف 

أحمدوأحرجه صحيح. بإسناد به . علي. عن مضرب بن حارثة حديث .ن  ١٥٥٥ح؛ في والصنم> (، ١٥٦
ماجهوابن (، ١ الخماتص)صزا م واى5ي (، ٥٨•)أ/  ٩٨٤الفضاتلح: في وابه (، ٨٣افد)ا/ ني 

عنالخرق، انح، عن ، م؛ عمريبن، عن الاعمم، عن ُلدق س جبهم ؛ والتهم،)•ا/٦٧( ، ( ٧٧٤رأ/ 
•علي ٌن بع لم البحتري فايو • ^٠^ ٤٠٠ؤإمتاده به، . علي. 

.إّ؛اد،:صعغ_،. ١٠٠٣
فيتقدم ة. الخاممجن صعيمج، الكويي، افه أبوعيد إ اللاتي الميي ان كيابن وهر الأعور: ملم يه؛ غ• 



==—^^ss—ء^ءء^أءثع7آه
لممعن فضل، بن محمد حدثنا I قال الرحمن، أبوعبد الكوُي عمر ابن 

اض.رسول بعثتي علي قال قال: ليلئ أبي بن الرحمنن عبد عن الأعور، 
فوصع، القضاء أحمن ت، لإني اض؛ رسول يا ت فهالت؛ بينهم، لأقضي اليمن إلئ 
والسنالشرائع )اعلنهم نال; ثم اكماءا، علنه "اللهم I قال ثم صدري، علئ يده 

.والشروالزفت((وا-كم الدباء عن وانههم 

T<UT/t; قال ا عبدالعزيزاابغوى، محمدبن ين عداض حل،ثتاأبوالقامحم — ١ إ0ه 
علي.عن حنش، عن ، سمالث، عن ، شريالث، حدثنا قال! الزهراني، أبوالربيع حدثتا 

وتعشيشابه، إني اش؛ رسول يا فقلتا؛ قاصيا، اض^^ رسول بعشي ةءفئ-قالت 
فسمعتهالخممان أتاك ررإذا قال؛ ثم يدعوان، لي فدعا I قال أسنان، ذوى أقوام إلن 

بعدعر احتالغه مما للئه(ا، ألته فإل الأخر؛ من لمع حى ينهما  ٧٣٥٥فلا أحدهما 
.القضاء((ذللثج 

الكومجمنصور بن إمحاق حدثئا I قال داود، أبي بن بكر أبو حدكثا س ١  ٥٥٥
بنحارثة عن إسحاق، أبى عن إّرائل، عن مؤمن، بن اض عبمد أنمرنأ نال؛ 

إنك،بثيفمك: اين، اض.إن رسول بعثتي عنءرر-ءمحئ-نالت مصربه، 
لمالك،مثن وجل عز التذ ®فإن ت نال بينهم؟ أقضي لكف ز، أمس هم نرم إلن 

.قدلثه(اويهدي 

أشكاب،بن محمد حدثنا قال؛ المهلرز، زكريا بن قامم حيكتاأبوبكر — ١  ٥٥٦
؛هءلناكر-س.، ١٨٢: فيح -ث بميع. صدوق كلاما يم: ين الك رب لنحل ين رسل ٠  =

آنفآ.الذكور الخديث في تقدم تخريجه؛ 
.صعق فيه إمئاده؛  ٠١٥٠٤

.١٤٧زح:تقدم • القضاء ولي منذ نص كثترأ، يخطئ صدوق ضلدت ت ب • 
.٦٩رح؛تقدم • صدوق مماك: و• 
.٤١٢ح:في تقدم تقة. اسام: حض و٠ 

.١٥٥٢زح:تقدم تخريجه: 
صحح.إمئاده:  ٠١٠٠٠

]تغريبترى. انه الدس سن؛نلءناين غلط اكاية، س ثقة، الكوني، العيي، *درب؛ م،  ٩١٢"
)صبم؛ا([.

■ ١٠٥١٢دمبمبم؛مل'مفيح: 
صعق.ب إمتادْ:  ٠١٠٠٦

•٦٣٧تٌادمنيحإ شرل، الكئود: ام : ب٠ 
. ١٥٥٢تندم تخريجه: 



vUZt *• إسحاق،أبي/ عن الثوري، مفيان أّمرنا ت قال، مرسن، ُن اممه عسي حدسا ت قال
بعشيافي،سإدومنمينصش-عنطي-ه-ئالا؛ 

أخافؤار أسنان، ذوى شيوخ نوم إلئ بعثتي إك اف؛ رمولط يا ت نقلتا اليمن، 
•قيك® ويهدي يالك، سبت وجل عز الك *إل( اش.ت رسول، فقال( أصب،، ألا 

00  Y حدثنات ئال( القاصي، البهلول بن إسحاق بن أحمد أبوجعفر حذثتا — ١
ليدعن سيابي-ه-ءنكمبنلماصمي، ال: اض.وأبي-رحمه 

تاض. رسول نال ت قال الخيري سعيد أبى عن الناجي، الصديق أبى عن المس، 
وذكرعمحان...« حٍاء: وأصدقهم صر، الله: دين في وأقواعم أيوبكر، انى: أنى ارأدحم 

الحد_ش

OOA  بناض عبد حدثنا ت نال صاعد، بن محمد بن يحين حالكتاأبومحمد — ١
يطوب؛ن1؛رسم-حدشعزا-يخيت قالا الزهري، معد بن إبرامم بن سعد 
الْلويل، أسلمءر ]ابن وهو ت ءبومحمد قال - التتيميمي اض أبوعبد ملام حدثنا قال؛ 

قال:الخيري سعيد عنأبى عنأبى الداتنى.ءنزيلافو،/ آ؟م/ن 
الله:دين قي وأفوامم كر، أم لهنا: ة الأنهذه أزحز «إن ق: اف ول رمال ن

كب،بن أم تعالى: الله كاب واقروعم عني>ا واساعم: عثمان، حياء: صر،واصدقهم 
ازساعلم جل بن وساذ الخراح، بن مدة أم الأمة: سه وأمن ثابتا، بن زيد وأقرضهم: 

أمصدق ويكر يدرلأ، لا علم رملمان اللم، من رعاء وحراعهءوأبوسرة الله/ بح—لأل ٢ ٠  ٧٤أ/ 
ذد*•

ننيأبي بن الحقن حدثنا تال: أيضا، أبومحمد صاعد ابن وحل،شا - ١ ا00 

الإمنادفي هر كما الصواب وم ُلايناسلمُ• ت خع الهامس رم • ُسالمُ )ن(؛ الأصل، ي فا 
ا'1اا.تصهحت

,١ ١  ٦٥ت زح وتخريجه تقدم • جدا صعيف إمتادءت - ١  ٠٠٧
>ناك.وتخريجه  ١١٦٦فيح!تقدم • جدا صعيف إمئاد•! " ١٠٠٨

بم.ْا-إيناد#:صعيف
.٩  ٩٨مرح! تقدم صعق. ألرزان! بن صعيد القال! معد ام يه! ي٠ 
([-٤٠رص٦ ]تقريب • التاصعة س لن، فيه الأكفاش؛ السمت طيم ين يهد ين عش ت نه و٠ 
ابنوذكر0 . -( ٠٢ ٠٤)عام توقي , اكوش الحسين بن أجمد رمه علي، أبو الدياغ! نيئ ابي بن افحث و٠ 

(.١١٠)A/ نداي .^ ٠٧٠٠(، ١٩١)A/ الثقات ن حاف  (,١١٠)a/ (نداي يخ ناو ٠ (، ١ ٩ ١ )a/ الثقات , ز حسان 

.١١٦سم٠تتقدمفيح:ْ



قال;- البقال ٢ ١ ]معد[ل أبو حدثا قال: المدار، زيد بن علي حدسا قال: الدباغ، 
قالت قال محجن أبي عن المرزبان. بن معيد وهو مله: حديث قى صاعد ابن أحبرنا 

رجلعز الله بأم وأقواها المدق، أبويكر الأمحة بهده اكاس أرأف ررإن اض.: رسول 
الفرالضاب بحوأعلمها ءلال؛ا، أيي بن علي مضاء وأعلمها عئمان، -صاء وأشدها عمر، 

الحديث.وذكر ثابت...« بن زيد 

٢٠٧٠،'^ا_اب 
مدع،ءالضه

ا1ْاغمرهمع البلاء من بالعافيق ئمحه طالب أبي بن لعلي 
٠Ol  نال؛الموفي، الحبار عبد بن الهن بن أحمد الله أبوعبد ء ١
'-عنتالحثاءل[ل ت يعي، - أبوشهاب حدثنا ت قال المباركي، محمد بن سالمان حدثنا 
T.Un/tعن ءبداف4؛نم1نة، عن/ ءنءمرو؛نصة، إسحاق، عنأبي الفرادى، نمر 
ذنوبكللث ممفر تقولهن كاماات، أعلمك )رألأ ه; اممه رسول لي قال قال: - نمحك - علي 

إلهلا ام؟ر، الحليم الله إلا إله لا لك: مغمور أله •ع الذر، *ثل أو الحر، زبد مقل ولوكانت 
ربلله والحمد الضم، العرش ورب ايح السماواتأ رب الله بحان العظيم، العلي الله إلا 

ادالتي«.

الترجمة.مصادر في كما الثبت والصواب ءصعيدا. ؛ )ن( الأصل، في ( ١ ) 
واكتصمصادراب.)لالخياط«. )ن(: )أ(فيالأصل، 

صعقفيه إٌااةادْت  ٠١٠٦٠ ٠محمحما ۴ اءء. رءm ا >

([.٣٠)ص٦ ]تقريب . الثانية من ، حفظه تمر ، صدوق ؛ الكوفي ، الرائي ٌست ين الله ب ت ب ٠ 
• ٠٦٤يهم-تْا-مفىحت صددق، امث٠اباخاءلت ب: و٠ 
يكونشيح هوثقة، أبوزرعة; ونال به، باس لا ت مع؛ن ابن عنه نال ائوداولت اياركي *حد ين تمان ط٠ 

([.TUA/A)الثقات (، ١٤•تالخرحواكالل)أ/ اينمانفيتقات4. وذمْ بغداد. 
زالخرحثقاته. ني حيان ابن وذمْ زرعة وابر حام ابو وثقه ; أبوالوليد الآشعثا، ايي ابن الترائي: مهر ل٠ 

الممات)؟/■(؛ه([.واك«ليل)خ/اا<؛(، 
١٢١٧ءاْمح: أبي وابن (، ٣٩٨)؛/ ٧٦٧٨و\و\تيتيمئح: س)\/ص, اخدجه دميجه: 

٧٦٧٧واح_رحهافاشفيايئح: ؛٠. . •رة. بن عموو ص إسءازا أبي حدث س ٥(  ٩٧آ/ )
ومجفي)آ/أهه(،  ١٣١٤^كو)ا/مْا(،واينانىئمنىانتح: 

مرنةفي وأبونمم (، ٧١١)Y/  ١٢١٦; المعابةح نقاتل ني احمد بن اث وعيد اكورلث،)مخآا(، 
عبدعن ، إسحاي، آبي عن محلوق من ( ٣٧٢/)يا  ٦٩٢٨ح) صحيحه في حبان وابن ، ٣ ٠ ١ ح؛ اام-حابة 
ح:المحابة نقاتل ني والقفي (•هآ)ه/بمأْ(، اكر>دىح: واحرحه به. . لّبير. أبي بن الرحض 

؛٠.. ءنالحارثالآءرر. (س>قءنابيإسًاق، ٦١٦/٢)١ • ٠٣



سفيان،بن أحمد حدنا قال! الطرز، زكريا بن قاسم يكر أبو حطوفتا . ١  ٥٦١
;قالواالتجى نمول بن ومحمد يعقوب، بن والمضل زنحويه، بن وأبوبكر 

افهمد عن مرة ■يروبن عن ١^۶،، سفيان عن الفزيابى، يوسف بن محمد أخرنا 
إناللهم نقك؛ يعودني، الني. فاتاني مرمحت عنعلي-نهئ-»او؛ ابزسلمة، 

متاخرأكان ؤإن فصبرني، / ، ١ وال_لأءل الشدة كان ؤإن فأرحتى حفر أجلى كان  ٢٠٧٧٨
يده.فوضع تال! وكدا، كدا تك! قال؛ ، قلت؟( كٍف أعد ١١نقال! عي، فخفف/ ْ'اا/ع 

.بعد صممت فما ، اففه« رراللهم I محال ثم بطض، علن - رجله أو 
بنمحمد يندار حدثنا I تال ا،لطرز، زكريا بن ئاسم بكر أبو حلاقنا — ١  ٢٥٦
.. محنيان. حدثنا تال؛ القهثان، محعيد بن يحين حدثتا I محال بشار، 

حدثناقال! أبي، حدثنا I نال وكح، بن صفيان وحدثنا العلرز! نال — ١  ٥٦٣
لماعنعلي-ةمحن-دال! كعب، بن ناحة عن إمححاق، أبو حييني محال؛ محميان، 

ولانواره، اذهب رافتال! مات. عماكر إ0 فقلت؛ الني أتبت أبوطالب مات 
فأمرنيواريته، قد فناك؛ أتيته ثم ذو\روت< فذهبت ، تألمء حتى غجشأ ثندث 

لي؛هنًماءانالأرضأة/ أب ما بدعوات لي فدظ الت.زادوك؛ع.قال: ظغت ٢٠٧٨،/
راكدة•.•البلاء )١(ش)ن(: 

صعق.فيه إ'سادهت > ١٠٦١
ثقات.رحاله ويب • السائق الحديث في نندم كما . حفظه تغير • صدوق متلنةت ين الاه عد ت يه ف• 
([.٥٠)ءسأ عشرة. ١لأدية من عارف، ثقة النسابوري. جعفر أبو اش؛نمت سعود ين جمد م٠ 
Jالقات.م؛ررذا ورد وند ' ٤ ١ ١ • زح تقادم صدوثا■ *غتان؛ حمد،ن ا• 

٨٦٩٧١٦) ١١٩٢انمحاةح: نقاتل وفي (، ١٢٨، ١٠٧، احUلفيادد)١/^١Aاحرجه لغؤيجه: 
فيحبان وابن (، ١ •  ٠٨والللأ)اليوم محل في واواتي (، ٠٦•(ا-ْ"ا>ه/ والترمذي 

به.. مروبن.رة. عن >ق، من ٦( ٢ • المتدرك)آ/ في والخاتم ، ( ITAAا/ >ه  ٦٩، • ْحح،<ح: 
صحح.■إمتادءت  ١٠٦٢

١١٣١ ،اأمأرمي،ه(،واىتيفيكداردفيالحارح:(، ٠٩
اكنفني ب ا؛ي وابن ، ١(  ٢٣/ ١ > الطشا-ت، في سعد وابن (، ١ ١ ٩ ر١ ١ ٩ • ; اJطهارةح في المغري 

•١(س٣/١.بم.و١حرباصد)حاو،.س>قءنا;يإء
.١٦١الشخالآوا؛يفيالمح؛حثح;رصحح* حديثإبراممبنابيانماص. 

حن...إمحاد،:  ١٠٦٣
يقيل،فلم فتمح حديث، من ليس ما عليه فادخل بوراته ابتلي، أل 1لأ صدوتآ، كان ركبع* بن صفان • يه ف٠ 

٤٠في،ح;نندم • حديثه فمهل  ٠التخريج في وكما آنفا، الن.كور ايديث، في كما توبع آل إل* . ٠
.٣٦٩ءئسكم،:مم\مدمفيح; ظ٠ 

السابق.الحJيث انظر ت تخريجه 



سشيء•
j/fTvفال: سنان، بن أحمد حدسا فال:/ أيضا، الهرز قاسم وحشنا - ١  ٥٦٤

ناجية،عن إسحاق، أبي عن سفيان، حدثنا الزبيري-قال! ت بمني - أحمد أبو حدثنا 
حمرمن إر أحب ص >دءو\ت لي دعا *ثم وزادت مثله، • • • ءنء-لى-ه- 

اشم«.
-باب. ١٧٨

أْراضهسمح
شالهممْم وجل عز اش وأو الخوارج، شال 

بنمحماد حدثنا قال ناحية، بن محمد بن الله عبد أبومحمد أ'خبمرأا "" ١  ٥٦٥
عوف،حدسا قال: الضبعي، ييمان بن جعفر حدثنا قال؛ فازلإين، 

أييبن علي مع ®سهدت، ت نال لماني، العبيدة عن يرين، عزابزّوهشام، 
مخيجرجلا فيهم إل - محك - علي نال، الخوارج هتلت، فلما الهر، - هه - با طال

ثلاثذلك، فقال عليه، يقدروا فلم ذفلروا ت قال، اليد، مثيل، أو اليد، أومولن، الد، 
اليمنئيدْ متين آدم رجلا فاسخرجوا قال: القش، ونثوا انفلروا قال؛ ثم ، مراُت، 
وأشالله فحمد يديه ورفع القبلة امتقبل - محك - علي رآْ فلما الرأة، ثدي كأنها 
إبوجهه علينا أقل نم بقتالهم، أكرمه والذي قتلهم، ولأم الذي الله وشكر عليه، 
قتللمن الكرامة من المى. لسان علن مق ءا لحينكم زبْلروا أن، لولا ؛ فقال، 

أوالم،.و؟ عن بلغلئ، أشيء الؤم-ين؛ أمير يا • فقلمتا •' هميدة ذالا • القوم ٠—ولاء 
الكعبة®.ورب، سمعته ل قال: منه؟ سمعته ثيء 

٢• ٨ • t/ أبو حدثنا/ ت قال ناجية، بن مجحمل• بن الله عبد محمد أبو ؤحذشنا • — ١  ٥٦٦
صحيح.إّهادء؛ - ١٠٦٤
.٤٩١رح نندم ثت. ثقة، الزيرت بن اث همد بن عحمد م اجمب- م و٠ 

. ١٥٦٢ثخربمبم;ماومنيح: 
. ٥٣نندمودمهجهرح: • صحح ل*طدء: - ١  ٠٦٥

حن.-إط": ١٠٦٦
يىى ام، رهثعرف، تابعه لكن ، ٢٣١:نىح تقدم صمف. الكندي: وار — دموابن اش*ث؛ ؛ ب٠ 

آنفا.الذكور الحديث 
اضأ.ئاح ممه مو. س ر يئن لم ا-سمما؛ الر■ءم٠ ءد ام ب: ر٠ 

• ٥٣نندمم،ح: لخليجه؛ 



سيرين،ابن عن أشعث، عن غياث، ين حمص حدثنا تال! الحعفي، عبدالرحمن 
قال!الهر، أهل ثل فلما الهر، - - علي ع شهدت نال• لماني، العنده عن 
تميجدوه، فلم ره فالتماليد، أومخدج اليد أومثيل اس مولن رحلا فيهم إل 

فىفوجدوه فالموه التمسوه، ٠ لهم قال لم ، يجدوه فلم فالموه التمسوه، ■ قال 
ؤإذاالأحرئ، يده مثل امتدت مدت إذا يده وكانت ت نال عليه، والقتلئ وهده، 

ممالحدتتكم تبهلروا لولاأن ! - زجإق؛ئ - علي فمال "ًغلم، فتها وليس يحلن، أرحين، 
لهفنال ت قال . محمد ان لسسعلن قتلتهم الي العمابة ه—غ-ه وحل عز افه وعد 

.-١١ موجن - الكعبة ورب نعم • فال النه رسول من هندا سمعت ارأنت I عبيده 
بنمحمد حدئتا I قال البخاري، صالح بن عبداممه محمد أبو وصبرم — ١ ؛ ٦٧
عنالعامري، ريك ث بن الله عبد عن الزبير، بن الله عبد حدثنا ت قال لوين، سليمان 
يالنوجرمهم إلن نفلرت الخوارج - قئك - علي نتل يوم كان لما ت نال جندب، 

دابتيعن فنزلت بعند، غير العكر عن فتنحيت قالهم، في فشككت شماتلهم 
وأناالثمس، من متترآبه ترمي وعلقت تحتي، درعي ووضعت رمحي وركزت 

اممه.رسول بعلة علئ - ؛؛،^٠ - علي/ ١^٠۶٧ أمير ؤللع إذ ناحية؛ العكر عن معتزل  ٢٠٨١٨
ماحندب؛ يا لي! فقال إلي، وهويجيء منه أفر أنا وله، لي ما • نمي في فقلت 

فشقوعك أصابني الومنين أمير يا ت قلت العكر؟ عن تتحين المكان هليا ي فك 
غبارفي للعبد ما بلغك أمحا لي! فقال I قال الوقوف، ١<^؛^ فلم الغبار، علي 

فأحذتفقعدت ونحي دابته براس فاحال فنزل رحله ثنن ثم أ الأجر؟ من/ العكر ا/ن هآ'
يركض،فارس حاء إذ لقاعد إني ؛^ ^I١١ قال الثمس، س فترته بيدي ٢ الترسل 

فقال:فالتفتاإلمأ ت قال ذاصن، الحر قلعوا قد القوم إل ؛ أميريا فقال؛ 
رحلآحرحاء إذ واقف ءنا-ْ الن-يأ-؛مره الرجل محاق ت قال الهر، دون مصارعهم إل 

إفويحك قال! أحد، منهم بقي فما عبروا والله نل• الؤمن-ين؛ أمير يا ت فقال 
؛( jwoالوأمير يا ت فقال يركض، آخر فارس فجاء ت قال الهر، دون ممحارعيم 

إنهمحتن رجعوا قد فقالوا؛ الناس جاء ثم رجعوا، لقد يالحمح، بيه. بحثا والدي 
إلالومتتن؛ أمير يا • فقال حاء رجلا إل نم العور، ءلء1، زحاما الماء في انملون لتت

■ُااليرُسأا )ا(فىسحةت 

.٠٥زح:وتخريجه عليه، الكلام تقدم صعيف. إمحتاده: - ١  ٥٦٧



هندات -.؛- علي فقال فلأنا، جرحوا وقد نيتا، ورموا الصفوف صنوا قد القوم 
لمته، فلجسلاحي إلئ فقمت بغلته، علي فمعد فوثب • نال القتال، ؤياب حان 

عبداممهيا والله فلا حرحت،، ثم رمحى، وأحيت فرمى عالئ تعدت نم عئ، مددته 
ِ  - ُ - -<

•جنُ محيى محاك الغلهر-خن •' العصر-أوقال صليت ما شريك ابن 
بنالوليد حدثنا ت تال صالح ين صفوان حدثنا ت قال الفريايى، قنا حش _ ١  ٥٦٨

T>AY،/ر بعن الأشج، بن/ اممه عبد بن بكير حدثنا فال؛ لهيعة، ابن حدثنا ت نال مسالم، 
وهمحرجوا لما ورئة الحر ررأف ت - سلمة أم مولن - رافع أبي بن اف مد عن سعتد، ابن 
أريدبهاحق كلمة اجل؛ ■' - محقت - علي فقال • إلايثه حكم لا ■' نالوا- محك - علي مع 

يجاوزلا الحق، يهولون صفتهم! لأعرف إر أناما وصف افه. رسول إل ت باطل 
إحدئأمول فيهم ، وجل عز الله إلئ الله حلق -أبغض حلقه إلن وأشار - منهم هندا 
فلمفتفلروا انغلروا. I ال ن. . علي. قاتلهم فلما ثدي، حلمة أو شاة طي يديه 

وجدوهثم - أوثلاثآ مرت؛ن - كذبت ولا ^؛^1، ما فواممه ارجعوا ت فقال ثينآ، يجدوا 
أناراغ أبي بن اممه عبيد نال يديه، محن وصعوه حتن عليا به فآتوا حربة، في 

.منهم٠٠ ذللث، حضرت 
Iقال صالح، حدثنااحمدبن فال داود، أبي وحذشاءأبوبكربن — ١  ٥٦٩

عنالأسم، ءنبكتر؛ن الحارث، عمروبن أتمريي مال؛ وهب، بن افه همد حدسا 
لماالحريرية أل اممه.؛ رسول مولن رافع أي بن اف عجني عن سبي، بن ر ب

.- مواء الحديث مثل وذكر - محك - »لالب أبي بن عر مع وهم حرجت 
•فال الموفى، الحجار عجي بن الهسن بن أحمد النه أحجرئاأبوعجي — ١  ٥٧*
قال!زياد، أبى بن يزيد عن زكريا، بن إسماعيل حدثنا • قال بكار، محمدبن حدثنا 
T<Ar/tمألتتى قال: روق،/ محدثتا فقال; النهر، أصحاب عن جبير بن معيد سالت، 

الثدية؟ذا يدكرون الذي الرجل أنت، أبصرت هل ت فقالت، عائثة-وغها-عنهم، 
الأرضقدمتؤ فإذا نالت،: رآه، ئد من محيي شهد ند ولكن أره، لم • تلت • قال 

منفكلمت، قال ،  ٤١٢١والنامن فجثتخ I قال ، أمتاء رأوه قد نفر بشهادة إلي فاكتب 
افهقاتل • فقالت، رصن، عدل هنولأء كل •' فقلت، I قال رأه، قد ممن عثرة سع كل 

.٠١ص.ص؟اسممص،وميجٌفيح: -إءطد،ت ١٠٦٨
.٥٢;نيح دتمبمه عاليه، الكلام تقادم ■ صحح -إمئادء؛ ١٠٦٩

(.٤٣٤/٦،وصتيدلأتلامةيي)٠٦ح:



^^ب|»شربمي

.ممصر أصابه أقه إلي كتب فإل فلأنا، 
مسمعتI تقول - j؛^J؟ - عاسة مع ّمن وحدني يزيد• قال ت إسماعيل قال 

irts  سيكان ما قاك: ثم خارأ*نياا، بمتلهم أمحي، فرار ررإئهم ينول: الله./ رسول ن
وأحمائها.الرأة ين كان ما إلا وبينه 

T.At/t اب ١٧٩—
محمحيطالب أبي بن علي فضاثل جوامع ذكر 

وعندانمومنينرسوله وعند وجل، عز عندالله الكريهة الشريفة 

ينمحمد حدثنا قال! البخاري، صالح بن الله عجل أبومحمد ^^١ ٠٢١— ١٥٧١
جعفر،أبى عن دينار، عمروين عن عيينة، بن سفيان حدثنا I نال لوين، سليمان 

عليهفدخل نوم، وعنده النبي عند كنت I قال أبيه، عن معد، بن إبراهيم عن 
مات فقالوا تلاوموا حرجوا فلما ، . >هإ - على وجلس فخرحوا فقاموا ، - ءك - على 

يلوأخرجنكم، أدخك ولا وأدخلته أخرجكم أنا »ما المنى.: نقال فرحعوا أحرجنا؟ 
الالهعزوجلأخرجكموأدس//آما/ع 

/tلوين، سليمان بن محمد حدثنا ت قال صالح، بن الله عبد وأخبره —  ٢١٥١^ ٢٠٨٥/
جابرعن عميل، بن محمد بن الله عبد عن - الله عد بابي يكنئ - الملح أبو حدثنا • قال 
رجلالصور ط؛ محت، من علكم لايْللع فقال قاعدأ س الخم، كان ■ قال ، افّ عبد ابن 
ءيدخلقال: ثم اض.. رسول قال مما فهنآوه - مزك - أبوبكر فدخل ، ١■^؛* هل أس 

صحح.إمئادْت - ٠ ر 
■([ ]تقريب)ص٩٨• اكالثة من ثمة، الدنى، الزمري، وقاص؛ اض ين ذ ين يرامم إ٠ 
'٨٤■ ح م تلأم فاصل' ثٌآ' ■ الح—؛ن بن ض ئدبن م جم• م أ٠ 

محمدبنعلن نرأت ت تال أْام/آا)ه/أ؛( ناتبح؛i١في الكيرئ النسارفي آحرجه تعريجه: 
وصعقعباس ابن عن سراني وعزاْ اكمر، ابامع قي الجرطي وذمْ به• • منة■ ابن عن سلمان، 

.٥ ٠  ٢٣ت وز؛اداتاهح الصغر الخايع صعيف انظر: الألباني. الشخ 
صعق.فيه امئاددت ٠ ١ ر 

.١٠٤٣:فىح تقدم • تغيرباخرة وتد لتن، حديثه في صدوق، عتل• بن بن الله عد يه: ف٠ 
٢٠٦وفيفضا"لاكجاةح; (، ٣٨٧، ٣٨٠، ٣٥٦، ١٣٣ افد)م في احمد اخرحه 3خويج<: 

الأثارممف ني تمما والزار رك)مأآ(، 
ووافقهالإصاد صحح الخاكم: ونال به. . عميل. بن محمد ين اض عبد عن *نرق من لكلهم (: ٢٦٠٤)

أحدورحال والزار الأوسط في والطبراني أحمد *رواه ونال؛ ( ٥٧الجمع)؟/ في بمي اله وذكره • الذهمر 
ه.ا موثتوزا رجال أحمد أسانيد 



نالبما عمر-ةءكئ-فهناوه فيحل ، ابة® أهل من اكور، هذا نحت س رجل علكم 
ثم، ابنة® أهل س انمور، هذا تحت س رجل علكم رردخل قال: نم اش.. رسول 

ضءضذا«،قلحلش-ص.
جدي،حدثني • قال الحراني، الخن بن الله عبد أبوشعيب، حذأثغا — ١  ٥٧٣

٢< t٨٦/ اض عبد بن جابر/ عن عمل، بن محمد بن الله عبد عن أعين، بن مؤمن حدثتا I قال 
؛^^١١فقال: لها، نخل في فجلتا الأنصار، ْبن امرأة إلئ الني. مع حرجنا قال؛ 

جعلتهفثت إن ^٠؛ I١١١ ؤيقول الخل بتن ينظر وجعل قال - ابة،ا أهل س رجل علتكم 
قطايءلئا«، 

لمأبومحدئثا قال شاهن، بن محمد بن أحمد اممه أبوعبد حذثنا _ ١  ٥٧٤
،عبيدبن صعيد حدثنا قال الكلأيي، ربيعة بن محمد حدثتا قال الأودي، 

ررإنالله.: ررمول قال قال: - ه محنالب. أبى ين علي عن عنعلي؛نريعة، 
فلاوخدمك، وأزواجك كورك في تئاء "*e-؛، اُبتة في وأنت إلتك يدا ومالي مارك ربك 

.ف((أتت، مما شا عدك روص محيل 

٢•  ٨٧؛/ اككوسج منصور/ بن إمحاق حدتثا ت قال داود، أبي بن أبوبكر حلمتا — ١  ٥٧٥

ءالي«.»ءاونا )ن(; في )١( 

صعق.ب .إمائه:  ١٥٧٢
ثقات.رجال رشة آنفا. الذكور الخدث نى تقدم هل: ين سد ين الاه ب : ب٠ 
١٠ ٧ ح; في تقدم ثقة. صالأوق، أيوحام: عنه تال شعيب. آبي بن اش عبد بن احمد هر بأب: أبي د ج٠ 

ء١^آنفا الحديث ثي تقدم تخريجه: 
.إّاده: ١٥٧٤

•بهم *حج رجال دبب • م س لي يتئن لم الأيدي• ّلم ام ؛ ب٠ 
.٦٤٢نندمفيح:• ثقآ بندمحّأ؛ ش ء٠ 
([.TT]^^؟)^■ثقآ، الهاويلالكرش، ابر لطالي: ا ٠
.([ لتقري_إ)ص٨٧٤التاصعة. محن صدوق، ركع، عم ابن الكوني، ادكلابي: مرده*ة  ٠١٠٥٠٠

الصمم،.غير عند عاليه انق، لم دميجه: 
صعينح.-إمائه: ١٥٧٠
باس،به لتي سن: ابن ونال أبوداود، وتقه ة، اد-المن مقبول، بمير، ابر الكردي؛ بر.ن إ ب - ١ 

ّمتابع عن له اقن، ولم ُ ٣([ ٩ ٤ / ١ نهديبح)* (، ٥٥)ص٦ •الأزلي وصعنه 
٤٠([ ٤ ]تقريب، ١ السايعت من لن، فيه المري: قتيبه أبو ١ككاوي: عميره بن الفْدل ت وفيه - ٢ 
]تقريب،التامعت. من ١ يهم صدوق، يوح. ابر المري ال-كي، حممة: أري رن ءءاره ُن ما*ي إ دب " ٣ 

([.١٥٦)ص



Iقال الطفاوي، عميرة بن الفضل عن حفمة، أبى بن عمارة بن حرهي أحبرثا ت قال 
بيناقالعالى-ةٍك- قال؛ التهدي، عثمان أبر حديتا I قال الكردي، ميمون حدثتى 
يافقلت بحديقة مررنا إذ المدينة، سكك في نمشي ونحن بيدي، آحان اش رسول 
بأحرئمررنا ثم •تهاء، أهمن الجة م لك ررإن ت فقال أحنها! ما اض؛ رمول 
حتئ، ، ر١ منهاا، أهمن الخنة في لك ررإن فقال؛ نها! أحما اف؛ رسول يا •' فقك 

الخنةفي ررلك / ت فيقول أحنهاا ما اش؛ رسول يا أقول كلها حدائق ؛تسعلى مررنائ ! ٣٣'
أِنمحهااا.

 /iثيية أبي بن عثمان حدثتا ت قال ، القطى أيوب بن عمر ححآثظ — ١  ٥٧٦ا  ٢٠ ٨٨،
عن، ربيعة أبي عن ، صالح ين الحسن عن ، الأمدى اش عبد بن محمد حدثنا I قال 

وعمارعر إلى الحة ®تشتاق اش.; رسول قال I قال مالك بن أنس عن الخن، 
ومالمانء.

تقال ، الواسطى الحميد عبد بن محمي! بن افة عبد بكر أبو حذثنا  ٠١٥٧٧
بنيحيئ حدثنا ت قال ، الري أبو حدثنا قال ، المخرمي اض عبد بن محمد حدثنا 
،التئمي جميع عن الباني إسحاق أبي عن أيه، ،عن محة أبي بن الملك همد 
ءانا.ه.فقاك:لها فدكرت غلام، عاتثة.٠؟!؛؟.وأنا إلئ معأز يحلن قال: 

اضرسول إلئ أحب امرأة ولا منه ه اممه رسول إلئ أحب كان قهل رحلا رأيت ررما 

ءُسعء.)آ(فىسحةت ضففيابصىwبءا. امحثت أم إلئ هنا من )١( 

التدركفي والحاكم (، ٦٥٢)آ/  ١١٠٩ح!الصحابة فضائل في أحمد بن اش عبد آخرحه ٠سميابمهت ت —
(،واين٣٩٨/١٢(،واسفيب)١٥٠/٣)

اان-هI ونال الهيثمي وذكره ر؛/أ%آ(، العالية ا،لطالب في كما والزار يعلن أبو دأحرجه ته• • اينعمترْ• 
نحو0عباس ابن عن وذكر (. ١١٨)ه/ تقاتء رجاله وبقية ، غيره وصعقه ، حتان ابن وثقه ، عميرة بن القفل 

صعفء,فيه أيضا ومتدل أعرنهم، لم من رنه العلراني *رئاء • وقال 
أبها-إمئاده:صس.

عنعنةوفيه متاع. علن له أنف ولم • ١ ٤ ٩ ٥ • ح في تقدم • السادسة هن مقبول، ا الإيادى دمحبمة• اير * يه ف٠ 
الحسن.

.١٢٤٠ح! في تقدم بالتشيع. رهي عابد، فقيه، ا ثقة صالح! ين لحسن ا٠ 
حديثمن ( ٦٦١^)ه/  ٣٧٩١^ءنع_ح! اممه رصي - الفارس سلمان مناتب في الترمذي أحرجه دسميجه؛ 

منإي نعرفه لا غريب، حس حديث لاهندا ونال! به، . • صالح بن الحسن عن أتي، حدض تال؛ وكح، 
صالح(.بن الحس حديث 

.١٥٠٣فيح!وىمهجٌ عليه، الكلام تقدم • ضعيف إمئادْت - ١  ٥٧٧



.سامأتهأ.

تئال يعقوب، بن عباد حدثنا ت قال داود، أيي بن أبوبكر ؤحالكتا _ ١  ٥٧٨
عنالشياني، إسحاق/ أبي عن حميد، بن اللك عبد عن هاشم، بن علي جيما 
عليافذكرتا غلام، وأنا أمي •ع إليها دخلت ت نال ]ءُفءاا عاتثة عن عمير، بن جمح 

ولامنه افه. رمول إلئ أحب كان نط رجلا رأيت ءما • _؛؛ ijعائشة نقاك - هز ن. 
امرأته*.من افه. رمول إلئ أحب امرأة 

قال؛الأشعث، بن محمد عمى؛ حدثنا ت تال داود، أبى ابن حاوكتا — ١  ٥٧٩
عنالأزلي، إبراهيم بن إسحاق حدثتا تال القناد، طالمحة بن جماد عمروين حدثنا 

علىأدمحم ارألأ اش.: رسول قال قال: أرقم بن نيد عن جعفر، أبي عن معروف، 
،اهوهدا* I تال اف. رسول يا يالئ قالوا ، ملكوا؟* ولم مملوا لم امترر؛دءوه إذا من 

نال:ثم »رازروْولامحوهوصدقوه*. قال: ثم وءليبنأبيطابسجاش، 
»إنمريل.ضأمتيءاسُلكم*.

/١OAبن افه عبد حدثتا : قال الحلواني، يحن بن أحمد حذثتاأبوجعفر —  ٠ /t١٠ r•
عمروبنعن العدى، جميح عمروبن ؛ حدشت تال الرازي، يحئ بن داهر 
.١٥٠٢:فيح وتخريجه عليه، الكلام نندم ٠ صعيف إمثادءت ٠ ١  ٠٧٨

٠منكر والجر ضعيف، إمئادءث - ١ ٠ ٧ ٩ 
لكنL معين اين وضعفه ، وهم ربما ، صيوق عثمان، آل مولن الم، ■حريوذ ابن وهو سروف• • فب " ١ 

)•ا/*ّآآ(آ.تهذيب (، ٥٤٠رص نتقرب الخامة. من أخ-اؤياعلامه، 
بالرفض،رعي صدوق، حده، إلن يتب وتد الكوش، عحمد ابو اسادت ءسة بن جماد صروين وفيه؛ - ٢ 

٦٢٧العاشرة. ُن 
إداقسلضبيالآذدي؛لمضليسص■ا-وب: 

.٥٩;نيح تقدم • الثقات *ي حان ابن ذكره الأث٠ثت ين مجمد ت وفيه " ٤ 
يني نمم ابي ؤإلن سراني رمزا، ،  ٤٣٦ ٤ ٨ ،  ٣٣• • ٧ : الح المم ني الهدي ذكرْ لخميب: 

.٦([ ١ ٩ / ١ والهاة)١ ]ايداة حديث.ذكرا »،ثوا ممر: ابن وقال الأولتا،، 
محرصؤع..إمحنادء:  ١٠٨•

ونالسن، ابن كدبه كر؛ي، ان، عنابر ينل: النيئ، أبا يكتن الجدي؛ جمحح ين هممرر ب؛ - ١ 
]الزانالحدث. مكر البخاري: ونال ا يالوصع يتهم كان عدي: ابن وتال متروك، • وجماعة الدارفلني 

.\U0\/y)

>اعتروك بدعته، إلن داعية لكن االثأهور، العتزلى ا البصري عثمان ائو باب؛ بن ءءد: بن عمر وب؛ ■ ٢
([.٧٠)a/ سيب (، ٤٤٢ )صى ]نقرسي، ١ السابعة من عابدآ، لكن انه هع جماعة اتهمه 

ابنقال بالأحمري. نج يعر يمن، ابر ونل؛ ابوميمان؛ 'راوي؛ ،"ص دا*رين، م، الاه ب ■' ونته " ٣ 
.٤([  ٥٣ره/ بغداد ]تاؤيخ حير. فيه ان إنعنه مايكتب، بثيء، ليس • معير1، 

اكغط.غير عند اجل0 لم تخريجه: 



^ءء__؛تثمحث

•- ة؛|محن - لفاطمة اض.ؤ رمحول قال نال حصين بن عمران عن الخن، عن عسي، 
فيومدأ الدنا في ميلأ زوجتك ص حقا بالبوة بمقي فوالذي عمك، بابن اقنعي بنية ارأي 

الآخرة«.

بزة،أبي ن القاسم حدثنا قال! البخاري، صالح اضين عبد أخبرنا — ١  ١٥٨
نزيد عن ، ١^^، سابق بن يحين حدثني قال معاؤية، بن محمد حدثتا قال 

علييا الخة، في/ مص أتت علي، »؛ا اض رسول قال قال: عمر ان عن أسلم،  ٢٠٩١،/
اات،ميفيالخنة«لاا.قالهالأى/.

قال!البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اف عيد القاسم أبو حلاقنا م ١  ٢٥٨
أبىعمروبن عن مصعب، ن محمد حدثنا ت قال الرقى، عمر بن يمان حدثنا 
-نهئك - عليا ذكروا '• نال حبير ن سعيد عن أبيه، عن - ثابت عمروبن  '•ويقال - المقدام 

ظهرعلير محو- - ■مريل لطي، لتمع كان إن رجلا ذكرم ررلقد ت فقال عباس ان عند 
.بنته® 

قال:/ البغوي، العزيز همد بن محمد ن اممه همد القاسم أبو وحلائتا - ١  ٥٨٣ ٢٠٩٢!/

الثاك.)ا(فىرن(زاد 

جدا.صعيف امثاددت ٠ ١  ١٥٨
يروي•' حان ابن ونال بالقوي، ليس ت حام أبو نال الخلقاتي، ت له ينال الدض؛ سائق بن بمص • يه ن٠ 

]الزان)أ/بلأّاآ([.الثقات. عن 
.١١٩٠:فيح تقدم وهم. رمما صدوق، صالح: ابن ،^؛ ٦٠ين ءسد و٠ 
لممحليسم•الئمتناض،ز؛؛ د٠ 

لأبنالجار.ى؛ربمبم:ذكرْالهديتيمح:
.صعيف إمئاده؛ ■ ١  ٥٨٢

. ١٠١٨نندم ر'يُالرص■ صعق، ءمرسلأبت: : ب٠ 
منيهم، صاJوق، بكنيته؛ مشهور • الخيال القيام آم الكوني، المي، همسم" بن تابت أمء؛ ■' فجه و٠ 
لتتريب)ص"آ\ا([.ة. اد.ال
الجرحش حام اى اين وذكره ، ٢( ٨ • )A/ الثقات ني حبان ابن ذكره الرم؛ سر ن سلتعان به؛ ر٠ 

•١ ' ٤١امل(دلمذمبجراولاذ'ث-ممح،ح؛ دالسلر؛/ 
المش.غير عد احده لم لخريج*; 

صعق.فيه إمتاده: ■ ١  ٥٨١٠
والعديلالخرح في حاكر ايي وان ٣(، ١ ٩ اكشايت،)A/ ني بان ابن ذكرْ الدمحم؛ ن صدئا ه: ب٠ 

)أ/أآ،(رلميدمفتهجرحاولأسلأ.
جردنة،لقبه مكة، نزيل البصري، •ميل بن النه ب بن الرحمن ب عايم؛ بتي ءرد ّمءد• ام • نته د٠ 

=([. ٣٤٤رص تتقريب • التاسعة من أخطأ، رمما صدوق، 



صدنةعن هاشم، بتي مولئ أبوممد حدثنا نال.' الكي، عباد بن محمد -ليثنا 
'ن٣٣١قال: عزأيه، ّمد، أبي بن الرحمنن عد عن عربة، بن عمارة عن الربح، ابن/ 

فخرجسميابيه-والأنصار، الهاجرين من نفر ه اض بيت عند كنا 
اترمنامحن'إنءزوجلرر'؛محارماقال؛ ؛لئ. : قلناررألأأخمكمبخاركم؟*، فقال: 

ا-ني»عررالخيىمعذا،طاب..فقال: بزر قال: بمءباضاض«. 
ذا«.

0Aبنأحمد حدثنا ت قال ناحيه، ين محمد بن اض محمدعبد أيو أحبرظ س ١  ٤
عنشالح، حدثنا نال! ا، الأشقر؛ ين-محسن سان ت قال الصوفي، يحنن 
والأموي؛/•ابم.آننس بن/ علممة عن عزابراهيم، الأعمش، عن المندي، الحكم بن علي 

كلحميأكرمك وحل عز اف ااإ0 له: فقلنا الأنماري أيوب أبا أتيتا نالا: يريد، ابن 
فضيلةصيفك، اش. رسول فكان ، با؛ائ، علن فرك؛، رحلته إلن أوحن ذ إه 

مرحباقال: • - هتثك - طالب، أبي بن علي مع تقاتل حرجتا ثم بها وجل عز افه ففنلك 
أنتماالذي البيت هثدا في اف.ؤ رمرل كان لقد باض لكما أقم ش وأهلا، بكما 

يديهقائم وأنا ممينه عن جالس هءكء- - وعلي افّ. رمول عتر اليت في وما فيه، 
فتفلرورجعفخرج إالاب،ا، انظرمن •يأأنس اض.: رمرل فقال الباب، إذحه 

أنس؛يا  ١١يقول: ه اممه رمول قمعت، أبوأيوب: قال ياسر، بن عمار هنذا فقال: 
اف.رسول علن ثم فعمار قاحل الباب أنس فقح ، الطيب* الطيب نممار؛ افتح 
واختلان،هات بمدي أمم في ستكون إنه عمار؛ رريا وقال: به، ورحما اللام عليه فرد 

والصواباب.•الأفري•. ي)ن(: فا 

بئتهو ولمس الخديث كشر كان ممد: ابن وفال النالثت. من ثمة، ممد: ش بن الرجمن مد ب: ر٠ 
.١١١٧تمدمِنيح:به. يحتجرن ولا روايتثه تتضعفون ؤي

. ٨٧٩: فىح مدم يهم. صدوق ماد: .>و سد ف: و٠ 
• ٩٣٢مفيحت تند • به لااس ءز.ية؛ بن صار؛ ب؛ د" 

•سه اض،"نمورني ٠—نرءزلن ني لأبي؛علن ُءزاْ  ٣٣• ١ ٨ الكنزح: في الهندي ذكرْ 
صعيف.إمغاده: - ١ ْ ١٨ 

]تتريبالعاشر؛. من الشح، في ويغلُ يهم، صدوق الكوفي، الغنائي، الأفقر: الن بن ا"دءا ه: ف٠ 

حااءدضسامحاالهيتل(محليسىا■يه؛ ل٠ 
يامر،بن عزم الديلمي إلن وعزا، مخمرا، )\\رr\٦( ^٧٦r٣الممزح:ني الهدى ذم. ل«يربمبم: 

ايرب■ا؛م، لص 



ذلكرأيت فإذا مض، م بممهم ومرا مضأ يمضهم شل حى يتهم السف خلف حتى 
واديأءاي وملك واديأ كلهم ملك عيا-محك.ئن محص-؛عنى: ص الذي بهذا سك 
طاعةإن عنار، يا عدى، عن يردك لا عليا إن عمار، يا الناسطرأ. وخمل علي، وادي فاسلك 

•رجل* ءثّ ارك طاعة س وطاعتي طاعتي، علصإ 
بنالرحيم/ عبد بن معحملء حدثنا قال داود، أبي ين بكر ح^وقناأبو —  ١٥٨٥ ٢٠٩،/،

عنزياد، أمح، بن يزيد عن الأحمر، جعفر عن قادم، بن علي، حدثنا نال؛ زهير، أمح، 
ثوبهعلي نطرح النم،. ^،^١^؛، مرصت تال؛ - ه - علي عن الحارث، بن اش عبد 

ش؛ألا،إلامالتلضي عزوجل الله مالت *ا ياعلي ءيم تال: فلمامغ بملي، تام ثم 
يميك!.نوة لا فال: أنه إلا ص إلا شئأ اك وئ ض، لك، 

قاليعقوب ين عباد حدثنا I نال داود، أبي/ بن أبوبكر وحاولتا — ١  ٥٨٦ي'اا/ع 
■مداللهبن، الرحمس همد عن رانع، أمح، بن( هميد بن، محمد عن هاشم، بن علي حدثتا 

يا ٠٠؛ - ق؛؛كئ - لعلى ه الله رسول نال قال؛ اممه عبد بن جابر عن أبته، عن الحرمي، 
أنعلمأ ض أجفوك، ولا أعلمك وأن ألمتك، ولا أدلتك أن أمرلي عزوجل الله إن علي، 
•عئمحاُ تم أن ٠ لحق محك' دجل عز الله أءا?ع 

0 /t المهرؤ،داود بن سالمان حدثتا قال! أيضا، داود اى ابن حدئنا — ١  ٥٨٧/ ٢ • آ

افتاضا.)ا(فى)ن(:

.صعيما -إمثادءا ١  ٠٨٠

• ٥٦نندم ءوبمتن0اادتصمف. ت ب ٠ 
.٣٠١:فيح مدم بمي. صدوق، الأحم: جمر و٠ 
'٤([.]مريب)ص٤ منالتامعة. بميع، صدوق،، الكوفي، الخزاعي، ئيرن،ادم؛ و٠ 
■١١٠٩*رح ^"٢ * حافظ ثتة، ارمم• مق بن حمد م٠ 

(.٦٢٥/١١)٣٣٠٤٩^سة.ئلسيفيمسلح:
جدا.صعيف إصيادءت - ١  ٠٨٦

حديثهت معين ابن وتال ذامب. جدا، الحديث منكر • حام ابر تال رالمع* ايي ين الله هميتد ين مججمد يه ن٠ 
]محان)مهمأ([.وسض،.

•ترجمة لها احد لم رام*؛ الله'■برس ب• ين مد'لرجمن، ب؛ و٠ 
• ٠٣٣ • فىح نندم • يتثيع ، صدوق، *ادم؛ م، علي ف؛ و٠ 
•٦٦٤تتد'مم،ح؛ داُضي،■ صديقا، مادم،يسرب؛ ف: و٠ 

داحرجالامالمي، بريدة حديث من ٥( ١" مٍر•)٩آ/ حريرالط-ُؤاني ابن مختمرانحو، احرج* ُمبمه؛ 
عنه..اش علي.رصي حديث محن ■( ١٧/ ر١ الحلية في نعيم آ؛ر ايضأ مختمرأ نحوه 

ضعيف..إ-؛اد،:  ١٠٨٧



عنالبجلي؛ معاؤية أبي عن أبوصخر، حدثنا قال! وهب، بن الله عبد حدتنا I قال 
ملمة;أم لي قالت قالت; الهمداية عمرة عن ، الصهباء أبي عن جبير، بن معيد 

ي؛نأصسب الذي الرجل هندا عن تخبريتي ألا أمتاه يا نعم ت هالت؛ عمرة؟ أنت 
اللهيريد ا إئمؤ I وجل عز اض أنزل ملمة؛ أم فقالت محب؟ وغير فمحب ءلهرانينا 

إلاابن ]الأحزاب:ما[،ومافى ه ^-^١ وبجركم ت أنل الر'خس عنكم دد'عب 
وأنا،عنهم. الله رصي - والخبز والخن وفامحلمة وعلي اش. ورسول جبريل 

أمI قالت ، نائي® صالخي من ررأثت ت قال المن؟ أهل من أنا افه؛ رسول يا ت فقالتا 
وتغرب®.الشمس عاليه مما إلي أحب كان نعم، •' فلوقال عمرة، يا ت ملة 

٢•  ٩٦!/ ;/ قال إسحاق، بن هارون حدثتا ت نال داود، أبى بن أبوبكر حا؛داتا — ١  ٥٨٨
حالفحما ءبدافبم.يقولت يعي - إدريس ابن ممعتا ت تال سالم، بن الله عبد حدثنا 
قيامه((.أوان في إلا - زء؛ك - علي قام وما منه، أحق - ههك - علي كان إلا أحد - محقن عليا- 

تقال إمححاق، بن هارون حدثنا ت قال داود، أبي بن بكر أبر وحدقتا — ١  ٥٨١
-سفيان ممعت، I نال ملم، بن عطاء عن يونس، بن الله عبد بن أحمد حدثتا 

•٠ - محقن - علي حجه أحدإلا • ة؛فن عليا- حاج ٌا يقول• الثوري" • ي*~ي 

■([ TUA)»_]تتريب الرابعة. من شول، الدتي، ار الجري، الكري، صهتم، ص اكه؛اء؛ ام ب؛ • ١  —
•تابع.علن له انف ولم 

]تقريبة. الخاممن يتشح، صدوق، الكوش، الدهني، معايئة بن يمر مو الجضت ٠—عاد؛يم دام - ٢ 
)صبى؛(،تبماليب)ي/أ«إ(ل

]تتريب• ادمة ايمن يهم، صدرق، • الختا»ل الخارق أبي بن زياد بن *وحميد مخرت ا> ت وب - ٣ 

روئملمة، ام عن تروى وئال: ( ٢٨٨الممات)م/ ني جمان ذكرعاابن الثاغع. بنت وعي ءعر؛ت وفه: - ، 

([.]تقريب)ص١٠٢عشرة. الجادية من ثقة، اكري، ابوالربح المهدي؛ يائي ين صبان - ْ 
به.. صرة. >يق من ٢( ٤ ٤ )أ/  ٧٧٢الأثارح: ثكل ني اللحاوي اخرجه دمبمه: 

محن.-إساد»:  ١٠٨٨

• ١٦٧ ■ ماح تميم ■ ٌددذ، ماأساق؛ الدن •٠ 
الحاديةكبار مجن حالف، رمما ثقة، المفلوج، القراز، ايجوفي، أبومحمد الربيدي' لعله ّالمث ثن الله د م٠ 

([.٢٢٨)ه/تهذيب (، ٣٠٤]تقريب)ص • ه(  ٢٣٥منة)مات عشرة، 
الهش،.عندغتر عيه انم، لم تخريجه: 

صعق.فيه إمئادءت ■ ١٠٨٩
.١٢٣٣تقدم يخ٠لئممرJ صدرق، ثنسلم: ^؛١٠ه: ن٠ 

المق،.ء؛ر عد ءف< انم، لم تخريجه؛ 



كتاو4اءشسةاجسَ 

 /tمحمد بن جعفر حدثنا نال; داود، أيي بن بكر أبو ؤحسدسا ء ١  ٥٩• ٢ <  ٩٧/_
عمارعن يعلن، بن يحن حدنتا ت نال الحمد، عبد بن يمن حدثنا قال: الهديل، 

الفال: فأرقم بن زيد عن ٠^^ بن زياد عن إمحاق، أبي عن اينرريق، 
ربيوعدني اكي الجة ويدخل س وبموت حناني محمى أن أحب »_ اف.: ول رم

لنفإنه أبي'ئالب بن علي فلبمول - بنده فمالها غرس ومالي بائك الله فإذ - وجل ز ع- 
ضلالا،.في يدخلكم ولن عدى، من يخرجكم 

أبوحدثنا/ قال: القاصي، حرب بن الخسان بن علي أبوعبيد أحمرة - ١  ١٥١  ٢٠٩٨،/
خليفة،بن فطر حدثتا قال: الحنفي، بكر أبو حدثنا قال: المقدام، بن أحمد الأشعث 

اض.رسول رج ت قال الخيري سمد أمح، ص أيه، ،عن رجاء بن اسماعل عن 
فقاميملحها، وتخلف عليِنجج؛. فأحدها نحله شع فاشفر نسائه حجر بعض من 

ضعيف. ١٠٩٠
لم,ب)صحآه(ا.شيص. صعتف، الكوني، الأصلمي، ه: ف٠ 
•رجة علن له انف لم سملرن،: نيادبن فه; و٠ 
.٤٠٩ح:ني تقدم ٠ باخرْ اختلط لكنه عابد، ثقة، السمي: وهر إمحاق: ام نته: و٠ 
.١٤٩٢: نيح تقدم ٠ احدين، رنة باتهم انه إلا حافظ، اشتدت عيد بن يحص I فيه و٠ 
(،٤٠ر>_U ]تقريب الثامنة. س به، باس لا ا الكوني الأحرص أبو التميمي، -أو الضبي زديق؛ ين ار ص٠ 

تهدب)U/••؛([.
]تقربعثرة. الخالية من حديث، صاحب ثقة، امامة، أبي صسط الكوني، الهديل: محي بن سر ج٠ 

إونال به، ■ • يزين بن عماد ثتا يعلن بن يعن حديث، من ١(  ٢٨التدرلث،)■آ/ في الحاكم احرحه تخويج*■ 
،متروك ت شيبة أيي بن والقاسم الصحة، له اأمل ت يقوله الذهبي وتبممبه ا يخرجاهء ولم الإصناد "صحيح 

رأبر، ( ٢ ٢ ٠ ه/ ) الكبير في الطبراني وأخرجه • آ إ أترب؟ الرصع فهوإلن ركنك، واللفظ صعيف، ت وشيخه 
نممفىاس)؛/ه؛آ(.

حسن.-إمئاده: ١٠٩١
.٢([ )صزي لت،نريب • الثالثة من صدوق، الكوفي، إسماعيل؛ أبو بن جاء ر٠ 
([.١٠)_U ]تقريب الخامة. من حجة، بلا الأندى تكالم ثقة، ت الكوفي أبوإسحاق ت اسماعتل ابمه و• 
.١٤٣٦تقدمرح: صدوق، بنحلمة: ر ط٠ 
]تقربّ التامة من ثقة، المهرى. اث عبيد بن الجيد عبد بن الكير عد هر ايغيي: بكر ابو ر٠ 

\ص.ir) ١٠٧١اكحا؛ةح: نقاتل في والقفي (، ٨٢، ٣٣احد)ماآ، أخريجه:اخرجم 
الكاملفي عدي وابن (، ٦٤; ١٢) ١٢١٣١وابنابيتسةح: (، ١٢٣واداكمنياكورك)مأآا.

رالقط؛عيفي(، ١٥٦الخماتص)ني اكاتي واحرحه به. . (ُن>لرقءناّاءيل؛نرحا،. ٢٦٦٦/٧)
٦٩٣٧صحيح٠ح: ني جان وابن وا؛وملنفىس)آم'ا(، (١ ٦٣٧/٢) ١٠٨٣ضاتلالمحا؛ةح: 

ُابنالخرزىفياسل)ا/همآ(،رابوىري0ْأ(، والمكمفيتركه)آ/ممآا(، رها/هخم(، 
ه.ا وهر حليفة بن فعلر غير الصحح رجال ورجاله أحعد أرواه وتال• 



قاتلتكما القرآن تأويل على بماتل لن محكم ررإن ؛ _،J معه وقمنا ينتفلر ه اممه رمول 
اللهرسول فمال ظفغو. وعمر. يكر أبو ومهم القوم، فامتثرفها ت قال . ت؛-زيلهااعلى 
كأئهرأسآ. بها مع ير فالما نبشره، إليه فانطلقنا قال: انملرار، صاحب ولكنه رالأ، ه: 
سمعه.كان قد شيء 

٢•  ٩٩؛/ حدثنا / ت قال الأعرابي، زياد بن محمد بن أحمد معيد أبو ح—لثنا — ١٥٩٢
عنالكلبي، عن حماد، حدينا قال؛ مسلم، ين عفان حدينا قال. المتئ، بن الخن 

■'- هءك -  wJlifأبي بن لعلي قال عمة بن الولد أف .- - عباس ابن عن صالح، أبي 
فإئاكامكت فقال! مناك. للكتيبة وأجلئ منانا، منك وأحد لسانآ، منك أسهل أنا 

.1  ١٨]المجدة: ه يستوون لأ هامما كان كمن مؤمنا كان أفمن ؤ وجل! عز اض فأنزل فاسق. 
٢١٠،/.لأب - ١٨٠

ئمحهطاف أبي بن علي الموْغين أمير ثل ذكر 
والاخرْسصوقاسمناساءضانمسا وئ 

■ا"ام/نتحرك حراءوقد وهوعلئ الّكا قدقال / "• الله رحمه - الصتن •حمدبن قال 
وأبوه اض رسول وعليه ، وذهءد« وصديق ض علنلث فإنما حراء ائت ٠٠•' فقال الحل، 

•المشهور؛١ا المدكور الحديث في من وسائر والزير وطلحة وعلي وعثمان وعمر بكر 
ودتلءثمان-ه.فمتلءمر-ؤمح.شيدأ، ، شهداء بانهم ه المي أبر ففد 
الدنيافي وأخزاه طالب أبي بن علي قاتل الله لعن شهيدا، - ه - علي وقتل شهيدا، 
•والاحرْ 

قالهلما بد ولا مقتول، وأنك —، مستخلفأنلئ، - ؛ ٥١- لعلي ه البك، أجبر وقد 
عزربهم عند - ثئء - لهم درجات، وذللث، يكون، أن من بد لا يكون، أنه اللمي. 

لهم-ظهئ,.منه كرامة فضلهم، إلن فضلا يزيدهم وجل، 

هناك.وتخريجه ، ١١٦٩برقم;تقدم )١( 

جدا.ضعيف -إمئادْت ١٥٩٩
• ١٢٣٢ددم،بالدض• الكذب، تهم الِ،؛ 'عدينالاممي؛ : ب٠ 
ا>تح_،إلي'ذمْاينابيحاتمفيادحدسل)آا/آآ(رنال: ابنساذاكري■ النبنالمحي: •

.ولا جرحا فته يذكر ولم • يعص 
كتابهفي الأصفهاني الخرج أبو أحرجه ت وقال ( ٥٥٣ ١٦٦التنور الدر في التوطي بنحوء ذكرْ 

؛■■-naعاس اين ص طرقا س اي مهوابن دالخفا، ^s، وابن •_^(، وابن والواحدي، الأغاني، 





التراب،ذلك في تتربنا وتد برجله -محمحذ-فغمزْ عليا فأتن ، اضرسول إلا أوةظتا 
-هذا على والذي؛ضربك اكاقة، عاقر احيمريود الناس: بافقى أمحرك ألا ®قم. ت ال فق

االح؛تنبم.*تهااوأحل هذه وتبل - ترنه وأثارإلن 

بنعباد حدثنا قال! الكوفي، تا-لحسان[لا٢ بن محمد جعفر أبو حذمحا — ١  ٥١٤
t/'بن / جابر عن مماك، عن ناصح، عن هاشم، بن علي حدثنا ت ال نيعقوب، 

ؤإنثول، ؤإئك متخالف، مذص ٠^ ه.: لعلى. ه اف رسول فال تال: سمرة، 
رأسه.*من لخته هذا. س مغضوبت هذه 

بنالخن حدثنا قال البخاري، صالح بن اض عبد أبومحمد اخبرئا — ١ 
تالسعد. بن الالسث، كاتب يعني؛ - صالح ن اض عبد حدثنا ت قال الحلواني، علير 

عن^ل، أن ن معيد عن ش حالي حدش هال؛ محي، بن الليث أ-تحرني 
شكوةفي نجقئ. عاليا. عاد I نال - قال هنكدا - الدولي سيارآ أك أسلم بن زيد 

ولكنت قال . هنداشكواك فى المؤمنين أمير يا ~^، Ipتخوفنا لقد I ففيل اشتكاها، 
ارإلكيقول; الصدوق الصادق سمعت، لأر منه؛ نفسي علن تخوفت ما واش 

صاجمهانكون لختك، تخضس، حى دما صدغيه.تسل إلئ وأشار هتا.  ١٠ضربت متضرب 

وانموابالشت.•الحس،. لا(فىالآصل،)ن(: 

صعيف.١صئاد•ت - ١٠٩٤

ى'ح0ثا\الخاتك، اف عبد أبو ا اللحمي التميمي، الرحمنن. عبد ابن أو ٠ اف عبد ابن وهو همح• يا ■ يه ف٠ 
([.)_UOo]تقريب السامة. كبار من صعيف، حرب؛ بن سماك 

-٦٩نندم - صديق حرب؛ بن هو ساك: ر٠ 
•٣٣ْ تميمنيح• • يتئح صديق' ء-ءلٌابن*الم• 

٦٦٤صدرق،;اضي.صمفىح: رءادسبمرب:  •• "•  ١Cv ى م • ا•،■ 

واحرجه• يه . • يعقوب بن عاد حديث س ٧( • ٩ )T/ ٤ ٩ ١ الدلائرج: ني ايونعيم احر-بم تغريج-ه؛ 
XT\l\X)r^USالكرح: في الهدي نال ام. الطرا؛يداينء

صعق.ب إمتادءت - ١  ٠٥٩ 
.٤ فيرح: تقدم الغلط. كير صدوق، اليث؛ كاتب مالح؛ ين الك ب ؛ ب٠ 
.٤  I٢٣ نرح نندم صدوق. *لأل؛ اض ين ممتد و٠ 
iJlJالرواية؛ني الوارد الدولي، ايوضان ث؛ الظن وغالب ترجمة، علن ل انف لم ^١•' ٣١ّجال ر٠ 

نال...،ذكيا الإضاد: في نال وليلك 
فيواخرجه به. . صالح. بن مداش حديث الكٍرح؛آماا)ا/أ'ا(من ني الطراني احرجه هسمأج-*■' 

نالالمفي احد الإمام بنحو، واحرجم • به • ■ املم بن نلد ص الاصش، حدث س ( ١١٦الغابة)،/أّل 
وا؛نمداورفيالأث_ّاب)؛/إْا(س)آ/هآا•(،  ١١٨٧الصداةح; فقاتل وفي ١(، را/آ• 
وتخريجه.١ ٥  ٩٨ت وانظرح . أبيه. عن فضالة أبي بن فضالة حدث 



كتا|اادسسات\__/ 

i /t .أفقيثمود«.اكاه/ عاقر كان كما أفقاها  ٢١

حدثناقال؛ علي، بن الحسن حدثنا ت قال صالح، بن اض عبد وأخبره — ١ آا0 
يريدحدثني • قال أسلم بن زيل عن جعفر، بن اف عبد أحبرنا ت قال هارون، بن يزيد 

•المي عن مثله • -ه- علي عن الدولي، أبوسنان أمية ابن 
بنزيد حدثتا ت قال الواسهلي، الحميد عبد بن محمل بكر أبو زثنا ح ء ١  ٧٥١

،بنملمة عن الأعمش،/ ّمعت I قال داود، بن اض عبد حدثتا قال؛ أحزم ٢ ١ ' ،/٠ 
dim  المنبرعلن خ؛ة؛. علما. ممعت قال: مع بن الله عبد عن بنأبيالح٠ُد، سالم/ عن

هتذا،دم من هندم لتخضن ه اض رمول إلئ عهد سقنا، إلا ننتفلر ما ينول: 
-• قاتلي غير بي قتل رحلا اض أنثي قال؛ عترته، نثير حنن بقاتلك أحبرنا : نالوا
الحدث.وذكر 

هنامأبو حدثتا قال: صاعد، ين محمد بن يحين محمد أبو وأخبرة — ١  ٥١٨
عونأبو حدثنا قال: أبوحناب، حدثتا نال: أبوأمحامة، حدثنا قال: الرفاعى، 

يفرأعلي بن الحسن وكان السلمي، الرحمنن عبد أبي علن أقرأ كنت قال: الثقفي، 
صعيفحإمغادءت .  ١٠٩

•ب

٥١٢.

صيى.إمئ،د0:  ٠١٠٦٦

ح؛في نندم صعق• ١^^؛ بن علي والد رلامم، العدى، نمح، ابن جمر: بن الله مد : ب٠ 
٥١٢.

([.٠٩]مريب،)ص؟ الصحابة. من ح من ومنهم الثاية، من ممة، ا،؛ة؛ بن يزيد الدزلي؛ ّ؛ان م ا٠ 
٠آنغآ الذكور الخدث يي تقدم تخريجه؛ 

حن.^٥٠: ٠١٠٩٧
وقد- اليزان)آ/بآ؛([ (، )ص٠٣ْلتقريب مناكالثة. مقبول، -ارمحجح-؛ ينمع؛ الله همد ؛ ب٠ 

ادقدم.الخديث ني الدولي منان أبو تابعه 
■١٠٠٩■ماح تقدم • عيد ٠ ثقة داود* بن الاه ب ٠ 

ااآارآ/بم'ا(،وابنوني (، ١٣٠، ١  ٥٦)١; افد في أحمد أخرجه تخريجه: 
زؤامالهثميفيص)ه/؟آا(وئال: وذكرْ يه. . سنيالأبقات)مئآ(من>قءنالآص. 

وانظرحنء. بإستاد الزار ورواء وهوثقة، ّع بن الله عبئ غير انمحح رجال ورجاله يعلن، وأبو احمد 
وتخريجه. ١٥٩٥ح: 
صمم،.-إمغادء: ١٠٩٨
.١ ١  ٨٨رح تندم ■ تدليسه لكثرة صعنوه؛ حية؛ أبي ين يحين جناب؛ ام ت فيه - ١ 
١١ ذمزح: ضباكرى. امعشامارفاض: رب: - ٢ 
.١٤٤٨ح:ني تقدم الرابعة. من ثقة، افه؛ صد بن محمد هر القفي: عون م ا٠ 
.٣٠٩• ح ني تقدم • دنس ربما ، ثبت، ثقة، ت القرثص أسامة بن حماد امحامة: م ا٠ 

^٩١٣^١٥، ٣٦٥٦٧وا;نلرىزافالح: (، ١٢٠.أحر.بمابنالآرفيكاكا؛ة)؛/بماا سمب: 
.(.١٩'/\r)



—I——

تميمبتي من رجالا' - ا؛ءمحئ - علي ااؤمنتن أٌتر فاستعمل I ارحمن عسي أبو قال عليه، 
منواد بالكان من \}كوذة يدخل أن وأمره السواد، علئ ثرة بن حبيب له؛ يماو 

يقرأن أحببت واد باللي عم ابن إل ت - أ؟فء! - علي بن للحن ففك السالم؛ن، 
الماسفإذا الغد، من عليه فغدوت حتم، ند كتا؛ك، تغدوعلئ فقال: ممكانه، 

القصر؟إلئ أتقر؛ني ت للغلام نقلتا ا المؤمنين أمير تتل المؤمنين! أمير قتل ت يقولون 
صوائح،ؤإذا الحجرة، في الجل في قاعد علي بن الحسن ؤإذا الفم، فدخلتا 

١٢ • ٦ t/ البارحة حرجت لى فقال جنبه إلئ فجلت/ • ارحمنن عبد أبا يا ادن •' فقال 
أهليأوقفل الليلة بتخ إر بني؛ يا لي! فقال الجد، هلمدا في يصر المؤمنين وأمير 
ليفح عيناي فملكتني رمضان، من عثرة لع بدر صييحة الحمعة ليلة لأنها 

خ"اا/ع. فال. - واللدد؟ الأود من أمتلثح من مالقبتج الله؛ يارسول فقلتات افه./ رسول 
اللهمررادععد-هم«، لي: فقال الخصومات- . والليل. العوج، والأود؛ 
فأذنهالتياح ابن وحاء قال؛ • ثرا يي وأبدلهم منهم، هوحير من بهم أ؛دلىا 

فيصربته فونمن، أحدهما قاما ارحلأن فاعتوره حلفه، وحرجتا يخرج بالصلاة، 
•رأسه *ى ذأسها الأحر وأما الطاق، 

يغاركما عليه لأغار إش امة: أبوأمسنال أبوهشام، ررقال : صاعد ابن قال 
.حيا٠ دمتح ما به تحدث لا - الحديث، هتذا بمي الحناء- ارأة علئ ارجل 

T>-U/tاداءاب 
وجههالله -،كرم JLbأبي بن علي بقاتل مافعل ذكر 

بنأحمد حدثنا قال؛ انمثار، مخلد بن محمد اممه عيد أبو حذفتا — ١  ٥٦١
أميةالكر:بمإأبي عبد عن جريح، ابن أحبرنا تال؛ ارزاق، عبد حدثا قال؛ منصور، 

الشم-ءليهلخنةاممه-طا-ه-ققال; الفضل مولن لثم عن 
فاقتلوهمنح فإن ارحل، حبستم لما عليكم ُأعزمتا • ُإقأا ومحمد- والحض للحن 

ضبف.إ،اسادْت ■ ١٥٩٩

رجالويب ([. ٣٦١]تقرب)ص • ال—ادمة من صعق، الخارق: ايي اين مر امءت أم المم ب ت ب ٠ 
ممات.

([.٤٥]صرب)ص، . الد صغر-رصي صحابي م؛ ل• 
ابنإلن وعزاء  ٣٦٥٨٦; نيح الكز صاحِط وذكرء (، ١١٨الغابة)؛/فيأسد الأثير ابن اخرحه ُخويجه: 

•صعد 



،اأضوماتءتا|

تتث—ً——ً—ءءءل

وحرياه.فقطعا0 ومحمد حن إليه قام مات فلما فال; . به((تمثلوا ولا 
سعدبن إبراهيم حدثنا ت مال الجدر، هارون ين محمد يكر أبو _ ١ ٦ ٠ ٠ 

بنحنفللة/ بن ، عرل أبوطلق حدثتا ت مال امة، أبوأ»حدثنا I فال الحوهري،  ٢١ ٠٨ا/
هومإثما وه، رراحبت علي قال ه" - عليا ملجم ابن صرب لما • قال أبيه عن نعيم، 
اللهعبد عليه فعجل . دتلتموْااهلكت ؤإن أوعفوت، امتثاJتل٢ا برئت فإن جرح، 

رجليهوقطع عينيه، وفقا يديه فقعي - تحته علي بنت نيب وكانت - جعفر ابن 
فيتنقرض قاتما صنعت ما صنعت إذا ت له فقال اك. يهات ومال; وجدعه، 
أبدأ،للث، أحرجه لا ؤإر يه، وجل عز الله أذكر فدعه ؤيحلث، لساني وأما جدك، 

عيتيه،ليفقأ مارأ محش ثم فقطعه، لحييه/ من؛؛j، انه يوامحتخرج لحييه فثق ْ'ا'ا/ذأ 
ماواممه حبث يا ت وتمول نكي زينب فجاءت مضرل'آا. بملمول لتكحل إJااثا فقال; 
صعقتوما ستفي حانتي ما والله أ نينب؟ يا ^^٧ علام •' فقال الومت؛ن. أمير صرت 
يدى«.

ثإء؛ا،- بفامحلمة تزويجه علي فضائل ومن "• الله رحمه - الءسين بن محمد قال 
حالبعد حالا تيإف؛ا- فاحلمة- فضائل باب في محنيكره بها، بتزويجه الكرم افه خمثه 

إزشاءاممه.

الخهضمب،علي بن نمر حدثنا ت تال داود، أبي بن بكر ابر حديتا —  ١٦٠١/ ٢١.٩،/

ينحنظلة ترجمة في نال حٍن< اغضانء، I اممه أل حبان ابن وندحزم الأصل،)ن(. (كذافي )١ 
وءال\• ١(  ٦٧]اكمايتف)أ/بن غضبان ت طلق ايي واسم ا آبوطلق ابنه عنه روئ • • ٠ ت نعيم 

]الحرحذلأث،اا مول، أبي صمعت، حنظلة، بن غضبان ابنه عنه ءروئ ت نهيم بن حتظلة عن حام آبي ابن 
الكبيرلاكارح غضبازا ابنه عته ررئ . . . ٠ البخاري؛ نال وكذلالث، (، ٢٤٠ّآ/ والتعديل)٠ 

لأ؛نحثان)يمض.آ(،واك،ءاليينواكنات٠ (، ٢٦٧صصلأخاري)يم 
■أعلم داذه • عم عن امحه، عن يروى ت ااشتاني حتغللة 

القصاص.يريد بالمثل، آحذئتج •' )٢(يعنى 
ءfمالولثمض،.وتيأ.ندالخا؛ة)؛/حاا(: )ن(. ر*ا(كذا"فىالأصل، 

.إضاد،: ١٠١
الكيرني الخارى ا وذكرماعلأء، التعلق نر كا التقات ني حبان ابن ذكرعما وابمه: لمم بن حنفيلة ه: ي٠ 

جرحاولاتعديلا■ا يذكرالهولم والتعديل ابرح ني حام آبي وابن 
يمنياطالب ر بن محمد ابو الزبرنان، بن اه مد ابن مو مل جعفر: بن الماص لي سن لم ناد•: إم- ١٦

لهأجد لم رمندا الصادق، جعفر أولاد ص انه أم ، ٢( الضيّح)ص٢٩ ني ترجمته عنرة. الخالة س صدوق 
ًأعلم. واش أ عترهما؟ أوأنه ترجمة 



عنعليينأبيظل-هث-:عنجل0، عنأبيه، جعفر، بن الماس أ-تح-رذا ت ذال 
ويتنجيبه في رنه ثم فمجه كاء دعا - - فاطمة زوجه حين اممه رمولط أ0 

ثموالمعوذتين، أحد، هواممه بقل عوذه ثم ذلك مثل بها فصغ فاطمة دعا ثم كتفيه، 
لمررإلي وقال؛ • به فعل مثلما بها ففعل استحياء علئ تمني فجاءت فاطمة؛ يا فال 

•مأذزوجكِخرأضي 
٠٠٠

->ه - طالب أبي بن علي الومّئن أمير فقائل من الكتاب آحر /
جليلةعفليمة كثيرة وفضائله تعالئ، الله يسره مما 

العالينرب فه والحمد 

عثرالثامن لحزء ام 
ومنهاطه بحمد ررالثريعةا٠ كتاب من 

ساليماومالم وآله الني محمد علكثر اش وصلن 
يتلوه

الثقةوبه افه شاء إن الكتاب من عثر التاسع الحزء 
٠٠٠

مام.لأس رءزاْ ( ٦٨٢/ ١ )٣  ٣٧٧٥• الكتزح:ض الهندى ذمْ 





عشرالتامع 





nr-Zs همحيررحمن سراممٌ 
اممهاؤه 

U_-iAr

فاسءألفإ؛ففاثل 
ر؛إق؛؛-ؤإثاكم-أز؛محلمة- اض اعلموا.رحمنا ؛ ٠٧١رحنه النسن- ين نعمد قال 

عظيم،شرفها المومنتن، جميع وعند رسوله. وعلن جل و عز اف علمن كريمة 
سيداوالحسنوالخسين.^٤؛- وعلي.نءإك؛-سلها، اشسأبوها، ويصلهاجزيل، 

منالشرف لها الكرم افه جمع ند أمها، الكبرئ وخديجة ولداها، ابنة أهل شباب 
وعنبعلها وعن عينه،. وزرة نؤادْ، وثمرة اض.، رسول مهجة كلوجه، 

*خسكونال.ت عالها*، نماء سدة افاءية الني قال اياركة، الطية ذرذنها 
وأستاش. ومول بمتا وداءدة خويلد، بمن وخديجة عمران ابمة مر؛،ر ايال؛ن ساء لس 

ا،رأةزعون«.
حفرنامما تادئإلينا ما نضالها من وسدكر ؛ ٠٧١-رحنه النش بن مخي قال 

عالمها!ساء سدة ؤبمفؤأ فاطمة س؛>اإو الغبي فول ذكر 
بنالخن حدثتا نال! قهلى، الأيوب بن عمر حنمى أبو حذثتا — ١ ٦ ٠ ٢ 

حن.-إمحاد،:  ١٦٠٢
متصورناسه لكن ، ٠٦• فىح تقدم شيعيا• الكن نماربملش ، اكير٠؛^ صعيف ييادت ايي هنئيين يه؛ ف٠ 

.١( ٥ ٤ محيالخاكم)r/ الأسري ابي ابن 
]تقربالثالتة. عن صدوق، العابد، الكوفي، الخكم، ابر البمجلي، لنم؛ ابم بن الرحمن جي مه٠ 

)صآْم([.
.٨٥٧نندمفيح; درق. ه عوا؛وحغصالأبار؛ الرجمن؛ ب بن صر و٠ 
.٢٦٧مرح؛تقدم • صدوق ^٥؛ بن الحن ر٠ 

٣٣١اكعا؛ةح؛ فقاتل وفي (، ٨٢، ٨٠، ٦٤، ٣٦٢، المني.)T/ في احمد احرحه 
إمإ،مفيافدرك،)مإْا(س>قءنصتمافياسمح:

التالية.الخديث، سواهد وانتلر يه. . نعم. ابي بن الرحمن محي 
صحيح..إسادء: ١٦٠٣
(٧٠٨/٢٠ر ١٣٣٢لكنتا؛عهمعرىفيضا*لاسا؛ةح: رفدمحس. داد؛:طوس، يه: ف٠ 

.١٤٢٩ماوالأض:ئقهءتقدمفيح: •سدين 



ااثس>دعةكتاو\َ 

الرحمنعد عن زياد، أبي بن يزيد عن الرحمن، عد بن عم حدثنا قال: عرفة، 
نماءسدة ))ذاط«ة ; اممه.٠ رمول نال ; قال الخيري معيد أبي عن نعم، أبي ابن 

صرانء.ابمة لر؟( وجل عز الله جعل •ا إلا عا،لها 

بنمحمد حدثنا قال؛ البخاري، صالح بن اض عبد محمد أبو حلفتا _ ١ ٦ ٠ ٣ 
عنمعمر، أحبرثا/ قال: منام، بن الرزاق عبد حدثنا بدالآءاإئ[لا،قال؛ لء ٢١١ْ/ْ

عمرانابمة مرم العال؛ن ساء من ارخسك م: اض رسول نال نال: أنى عن قتادة، 
•الله.٠ رمول بمن وفاؤلة خويد،/ بمن وخديجة ن  ١٣٣٦

قال:الوامْلي، الحميد عبد بن محمد بن اف عبد يكر أبر وحذ'ثنا(ا — ١ ٦ * ٤ 
حدثناقال: حنثل، بن أحمد حدثنا قال! الكلوذاتي، اض رزق بن محمل حدثنا 

قالقال؛ مالك بن أنى عن قتادة، عن رامي، بن محمر أحبرتا قال: عبدالرراق، 
وفاطمةخويلد، بت، وخديجة محمران بت، مرمر الرال؛ى، نماء من راخسك الله.; ول رّ

•فرعون® امرأة وآمتة الله، رسول بمن 

حدثناقال: الأسناني، الكوفي الحسن بن محمد جعفر أبو حسدفتا — ١ ٦ ٠ ٥ 
أبوهلال ابن/ حدثنال٢ا قال؛ ، العزيز عبد حدثنا قال؛ الحاربى، عبيد بن م،حمد T ١ ١ م/٦ 

• ١٦٨٣اكتتحامساثفيحت والصواب: •^،٠، )ن(: )ا(فيالآصل، 
الأصل.هامش ني تصحيحا مضاف هنا إلئ الحديث، أول من )٢( 

١٣٣٢رآ/هْلأ(،ح:  ١٣٢٥فيالمد)م/هآا(،رفياساشح: غ_ريج_ا،: - =
(Vح; ٥٨/٢،)راكرسينيافابح:، ٢٠٩١٩اكغ،ح: ني الرزاق ومد (، ٧٦٠رآ/ ١٣٣٧

راتجرانيفيايرح:آ'-ا)آآ/آ-إ(،ح:(، ١٤٧فىاسل)
وابر(، ٤٦٤•٧ره١/ ٣• صبءهح: ني حبان وابن افدرل؛،)آ/يْا(، ني والحاكم (، ٣٧/٢٣/)
به.. الرزاق• مد طرين، من  ٣٩٥٠دالغوكاح• (، ٣٤٤اسآ)أ/في نمم 

الدكررآنفا.الحديث، ني تخريجه تقدم صحيح. امتاده; . ١٦٠٤
.صعيف إمحتاده؛ ■ ١٦٠٠

■٢ ' ٤ م،ح؛ نندم • داكي، صعتف، ؛ الحسي، يزيد ابن وعو جاض؛ ؛ ب٠ 
■،ء ٤ )ص،ْه —ا ■العاشر؛ من ، مدوي، الحارم؛ محي بن محمد و٠ 

نيوملم (، ٨٢ا/ )١  ٦٢٨٦،  ٦٢٨٠الأّتذازح: في الخارتم، احرجه حدبث، من عرجز، تخريجه: 
الخلتانفي سعد وابن ، ( ٢٨٢الند)٦! في واحد  i(\^-0)^إl'٩\.٦l0': المحاةح فضائل 

والقطبعيفي(، ١  ٥٦افيرلئ،)م في والحاكم ْ(، ١٨/١) ١٦٢١وابنءا-بمفي1افاتزح: >م/آآ(، 
.عنروق، معن الثعثي عاص عن فراس، ين طرق من ( ٧٦٢)آ/ ١٣٤٣الخسحايآح: فضاتل 

ندالفي ل• وآح•ه؛آ)؛/؛ءها(، ح: ملم وأخرجه ٠. تيلمحا - وصحكها احلمة فبكاء قمة وفيه 
•^؛ ١٠م، الزبم مح، ^٠ م، امحه م، صعد ض، حدبث^١٠٨م،  ٢٢٨٢>ا■/ 



هالله رسول قال قاك! عاسة عن \كلضل.I لمي عن حائر، عن يعنور، 
اء؛إومها«.نمادتر،رم ك«ا أم نماء مدة ألك ااأ،اأوبو هبمفيأ; لفاطمة. 

العسكري،بن"حام يحسن حدثتا I ئالر داود، أبي بن أبوبكر حا،ثتا — ١ ٦ * ١ 
عنهند، أبي بن داود عن دينار، بن محمد حدثنا ت قال مهران، بن بثر حدثنا ت نال 

منهن)احسك اض.ؤ؛ رسول نال ت قال الأنصاري الله عبد بن جابر عن الثعبي، 
مزاحم،بمتا وآسة حويلد، يمتا وخديجة محمد، بمن فاطمة العالن؛ نماء سداتر أربما 

ومريمبمت،عمران«.

١٧م/بن اممه عبد حدثنا I نال الحلواني، يحين بن أحمد جعفر أبو حدشا — ١٦٠٧/
عنسد، عمروبن عن البدي، جمع عمروبن حدثني نال؛ الرازي، داهر 

تفقال وجاها منزلة الله. رسول من له وكان حمين، ين عمران عن الحسن، 
منزلةعندنا لك، إف الحمين، بن عمران ®يا فنال عليه فسلمت النبي أست 

وأمي،أنت بابي افه رسول يا نعم •' ففك ، ٠ فاطمة؟ عيادة في لك فهل وجاها، 
فاطمةبباب وقم، حتئ معه ونمت اممه. رسول فقام ا هندا؟ من أشرف شرف وأي 

بابيالله. رسول يا الحل ت فقالت ررالسلأمءليك،ياسة،أأدحل؟ء، -وإف؛؛-فقالت 
معي ١١ت نال الله؟ رسول يا معك ومحن ت قالت ، ٠ معي؟ ومن ®أنا • نال • دأٌي، أنت 

لي،عباة إلا علي ما أبه يا بالحؤأ بعثك والذي قالت؛ ، الخزاعي* الحص؛ن بن عمران 
أنتبابي الله، رمول يا I فقالت، - بيده وأشار وهكذا- هكذا بها اصنعى بتية ®يا ت فقال 

ملأةغ اممه رسول إليها نالض برأس؟ لى فكيف واريته، ند جدي هندا ، ر١ وأمي 
ودحالت،فيحل له أذنت، ثم رأ>>كااا، علن بهدم ثدي بنية، ®أي •' فقال حلثة، له 

االومحامن اش ُاتل الأ ا اش.؟ رسول به تندى الذي أبوها هو من ( ١ل 
ضعيف.-إسثادْت ١٦٠٦
.([ ٣٢0]الزان)١/ حديثه. آبي ترك حم; ابنايي  Jliالخمّاف. مهران؛ بشرين ب؛ - ١ 
٠بالقدر ودمي > الخفنل سيئ صدرق، الغرات، ابي بن ابويكر الطاحي، الأزلي دبمار؛ بن ء*ءمد ونتا؛ - ٢ 

]تغرب)»_UU؛([.مرنه. نل وتغير 
ترجمة.علن ل انف لم المكري؛ حام بن يمي وب'• - ٣ 

حديثمن وتقدم نعيم، ايي ألن ٩( ١ ُاا/ ) ٣ ١ ٣ ٨ محساح؛ - المض ابامع ني التوطي ءزاْ ديريجه؛ 
'ا-ا-لبدونذكرأب.اسفىحإ

موصؤع."إمحتاده؛ ١٦٠٧
.١٥٨٠: زيح عاليهم الكلام تقدم كلهم داهر؛ بن الك رب بئ بن رص مد، س ء٠رر ه: ن٠ 

.١  ٠٥٨ • فيح تقدمت الحديث من الأحترة والفقرة • الصنف غير عند عليه آنف لم تخريجه؛ 



بائياض رسول يا وجعة واش أصبحت فقالت! بنية؟ أى أصبحت كيف ت فمال معه، 
فقدآكله، طعام علئ أقدر لت أر وجع من بي ما علن وجعا وزادني وأس، أنت 

وقرىبنية/ يا أبشري نال; ثم معه، بكيت اش.ثم فبكئرسول الحؤع. أهلكني  ٢١١٨م/
لأكرمؤإني ثلاث، منذ طعاما ذقت إن حقا بالنبوة بعثتي فوالذي نحرعي، ولا عينا 

ولخنلفعلت، ويميني ربي يعلعمني أظل أن ولوثئت منلث،/ وجل عز اض علن هما/ع 
إنك، حمال بالنبوة بعثتي فوالدي نحزعي لا بنية؛ أي الدنيا، علن الاحرة آثرت 
أميةفأين ماتت، ليتها يا ت قالت ثم رأسها علن يدها فوصمت الحال^ن، اء نلسيدة 

اءنسيدة/ آسية ت قال ا خويلد؟ يئن وخديجة عمران ابنة ومرتم فرعون امرأة ب'ا'ا/ن 
اءنسيدة وأنت عالها، ناء سيدة وخديجة عالها، ناء سيدة ومرثم عالها، 

اض،رسول يا •' فقالت • مب ولا فيها أذئ لا فصب، من بيوت في إنكن ، ءالان، 
ثمت قال ولاصخب. فيه لاأذئ نتب، من درمجوف ت تال تصب؟! من مابيوت 

حقابعثتي؛النبوة فوالدي عمك بابن انتعي بنية؛ أي • فقال منكبها علن يندم صرب 
ا.الأجرة الدنياوسيدأفي سيدآفي لقدزوجتك 

قال/ الثغري، العزيز عبد بن محمد بن اغ عبد أبوالقاصم ؤحدشا — ١٦٠٨ ٢١١٩،/
عثنة،ابن حالي بن محمد حدثنا قال: هاشم، بني مولن مؤمن بن المضل حدثتي 

عنأخرم وهب بن اش عد أل هاشم بن هاشم حدثثي نال؛ يعقوب، بن مؤمن عن 
ثمفبكت، فناجاها المح بعد - غه - فاطمة اش. رمول دعا •' تاك ملمة، أم 

،اش رسول توفي حنن شيء عن اسآلها فلم •' سلمة أم قالت فضحكت. حدثها 
ممونأئه اض رسول أمحبرنى ت فقالت وضحكها، بكاتها عن سألتها توفى فلما 

٠فضحكت! عمران يئن يعدمربم الحتة أهل اء نسيدة آني حيلتي لم فيكتت، 
به.يحلف كان الذي ه التي حلف معروف )١( 

.صعق غيه إمتاده؛  ٠١٦٠٨

ثئ،ف:م؛ ماثم;ن بن ماثم يغال: الدني، الزري، رناص، ايي بن ب ابن *الم؛ س •اشم ت ب ٠ 
.([ ٢ ٠ / ١ ١ ) تهذيب (، ٥٧٠رص ]تتريب . السادصة من 

]تقريبالعاثرة. من يخش، صيوق، انمري، الحم - آته ائها تنال ٠ عث ابن خاد"ت بن ءسد ت فيه و٠ 

.١٢٩٤تتقمفيحُ ٌسئالخغفل. صدوق، بن ءرس ت ثته ر٠ 
.اهارمأ)ه/ح.ي(منحاوثمسدينأس'آ)ه/ا'ب(،ح: اكرٍذيفيادام،ح; أخرجه لميس: 

XPعاليه متني والخدث ٠ الوجهء هندا محن ضيب حن حديث، اهندا الترمذي: ناو ٠ يه ٠ ٠ عنمه ين خالد 
.١٦٠٥فم،ح؛تخريجه نندم ٠ عاتشة حديثا من وغيرهما الشيخين 



——ًس—حي
ْ/'أا-اب ١٨٤

سهفدرها وعظيم ه؛ وماس الخن. إكرام دم 
'•مال الوامطي، الحميد عبد ين محمد ين اض عبد أيويكر حارئظ _ ١ ٦ ٠ ١ 
'■قال الصري، عمر ين عثمان أحبرثا I نال الكلوذاني، اش رزق بن محمد حدثنا 
النهدى،صب بن مرة عن اليص، إسحاق أبى عن يونس، بن إمرالل حدثنا 

ما '•نالت - ^؛؛ sj- عاتثة االومتان ام عن طلحة، بتت عائثة عن عمرو، ين المنهال عن 
دحلمتإذا وكانت ، اض. يرمول مجن وحديثا كلاما أثمه أحدأكان رأيت 

لحلإذا وكان ، ه مجالفي وأجلسها وتبلها، ييدمحا فاحد إليها ونام بها رحب عليه 
١٢١®/قدحك ها، مجالفي وأجلسته فمثالته يبده/ ناخدت إليه وقامت يه رحت عليها 
إليهاأسر ثم ، فبكت إليها وأسر وقبلها يها فرحب ب توفي الذي مرصه في علبه 

أولأنى إلي أصر يم فيكست، مت أنه أحيريى إلي أّّر ٠ فهنالت مسألتها ، فصمحكبمت، 
.فضحكحآ، يه لحونا أهله 

بنوهب حدثنا قال ناجية، ين محمد ين الله عبد محمد أيو اخيمنأ م ١ ٦ ١ * 
عنعمرو، ين محمد عن العلحان، الله عبد ين حالي أخرثا نال؛ الوامطي، بقية 
علمنأكببت حين ءأرأيت ت . ؛؛؛ ij- لفاؤلمة ائهاقالت - غه - عائشة عن ملمة، أبي 

٠حسن إمثادءت ■ ١٦٠٠
تمب)صْهْ([.سالاسث. صدوق، الكوني؛ ابوحازم الهدي؛ ■محب ،ن *ءر؛ ؛ ب• 
■٦١٠■ح قمح، م • ربمالحم صديق؛ *•رد؛ س المال و٠ 
.، • ا■ نرح: مادمت، - ثتة ءسل؛ ن، مب ٠
مدلايرفا،.ين يعن لكن فل: ثتة، يخاوئ، س اصك العيي، قارص ابن ءم س دان ء٠ 

٠([ ]تقرب)ص٥٨٣التاصعة. من 
٣٨٧٢ني واكرمذي ، ٠٢١٧:اشامح ثي جا، ما بام،: الادبط، ني ابوداود ا-مج، 

التدركفي والحاكم (، T٤٢١/ )٢ امم في واممراني اسة)،ا"أ(، فضاتل في والمالي (، ٧٠٠)ه/ 
س>قءنسنينِسبم.رميم

حديث،u_.من انمسنويرما مخنجفي ومر ١ ٦ • ْ حت زت 
.حن إءساد،ت ■ ١٦١'

.٢١• رح نندم • العام ل صدوق، ءردالض• مصيس ته؛ ف٠ 
^ثج)آا/اآا(،محاتيفيامر)1مآاأ(،ُاكا5يفيدمهجه: 

حدثمن وتميم ؛ه. .صرو.بن معد آْاا'سءلرقءن مازح'• وابن (، ٢٦١المعاية)فقائل 
نيومومخرج . ١ ٦ • ٠ ت>؛جح; في ٠،^ من الزير بن ءرُ؛ حديث، وس ءاث' عن مريق عن النعم، 

■وعترها ارمحياء؛ز، 



^ٍ^£تابامميبمة

هنداوجعه من ميت أو4 أخبرنى قالت حكت؟ ص ثم فبكيت الله رمحول 
الحنةأهل اء نمحيية ؤإر به، لحونا أهاله أسينأ أر فاخبرني عليه أكبت نم ، يكبت؛ 

.فضحكت؛؛ عمران بتت مرتم إلا 
_ئب ١٨٥ْ/^اأ 

٥^،فاطمة ممضب النحس غضب يكر 
 ١ ٦ ١ ١ I نال الضلى، أيوب بن عمر حنمس أبو حذثنا I بنمحمد حدثنا

ملنكة،أبي ابن عن دينار، بن ممرو عن سفيان، حدثنا قال! الحرجراتي، الصباح 
أغضبهاقس مني بمعة فاطمة ءانما هو اطه محمول ر نال قال مخرمة بن السور عن 

.اغضبي؛؛ 
قال:كرهمدامم4؛نسد؛نعدالبدالواض،/ ْ/أاأاآ 

•على بن محمد عن دينار، بن عمرو عن / محميان، حدثنا قال: القرئ، ابن حدثنا ن ح'ام؛/ 

علمازءان فقال: النبر عن الني. فقام جهل، أبي ابنة ينكح أن أراد - '؛؛؛كن - عليا أف 
،،١ الله؛ حسب ابمة ولإن الله عدو ابمة لإن بمبمْع أن ك ذلك يكن ولم العوراء، يكح أن أراد 
أغضبي(.كد أغضبها فمن مني، بضعة فاطمة إنا 

والرمالة. ١^١١ ،احسب يرين، اض® ورسول ت الصنف غجر عند عليها ونفت الش الطرق جميع في آ ١ ' 
الحة.من اعالئ والخلة 

٠إمئاده؛  ٠١٦

البخاريعند الوليد أبر تايعه وند . ١١١ح!في تقدم • صدوق ا'برجرائما* المياح بن محمد ت يه ف• 
(yT\/U.)

س٢( الخماض)ص0 ني ائي واك، ( *١١١ )U/  ١٠٧٦٧المحاةح; فضائل ني ايخاري أحرجث لخريجه: 
ابيابنة بمزيج أن •ملي إرادة نمة مماعنادب واح-وجا'-باطرل ■ مغرية الرربن عن ملكة ايي ابن طرثق 
فيوملم . ١( .٧• ١ • ٦ )U/  ٩٦٢٧٢ الصحابة فقاتل ني ف.ااخارى والدي التالي الخدث في كا جهل 

نذكره.. الور. أف الحسين ين علي أحبرني نال؛ الزهري، حديث من ا وغيره( ١٩٠١"/ ح! 
والترهديآ؛؛آ)؛/أ.بما(، و—المح: (، ٣٣٢، ٣٢٨، ٣٢٦، ٣٢٣وايرجهالإماماحمد0/ْ، 

واuكم(، ٧٥٧.٧٥٦/٢اكماة)سائل ني اضينأسد ومد ُايوداود)آ/ْآأ(، )ْ/حآأ(، 
نذكر... هخرُة. ين الرر اذ ملتكة أبي ابن عن ًلرق ُن وغيرهم ١( ْ ٩ رم 

.مرمل إمثاد٥ت - ١٦
.انه سده لم لكنه اييه محن سمعه جقوولعله الي من سع لم ا■لج٠٠ءةت بن جمد م• 

(٧٥٥)أم  ١١٠٢٦ت الص٠>ادةح نضائل في أييه عن أحمال بن اض عّبد اكلرص؛ ئدا من أرجه ت*ٌرهجه• 
الممدم.الخديث ني الحديث تخرج وتقدم 



قال;افه، رزق بن محمد حدثنا I قال أيضا، الحميد عبد ابن ؤحاوكتا _ ١  ٣٦١ 
قال!حمزة أبي بن شعسس، حدثنا قال; الحمصي. اليمان أبو نافع. بن الحكم حدثنا 

ألأحبره مخرمة بن السور أل - ثبمثعإ - الحسسثن بن علي أحبرني ت قال الزهري، حييني 
هت،الله رسول بنت فاطمة وعنده جهل أبي ابنة حهلب - تمحك طالسا- أبي بن علي 
،فاطمة؟(، يا فانك ررما لها; فقال اض رسول أتت فبمفيأِ فاطمة. ؛دلك، سمعت، فلما 

ناكحطاوسإ أبي بن علي وهندا لثثاتلث،، تغضب لا إثك يتحدثون قوملث، إف ت فقالت، 
ثمتشهد حان معته قاممه. رسول فقام ت مخرمة بن المسور قال جهل. أبي ابنة 

٢١٢iْ/ هت اش رسول ابمة نحتيع لا راش ؤإئها متي، بضعة محمد ابمة فاطمة قائما بمد؛ )رأمأ ;/ قال 
الخثة.ةإٌ. - عر فترك ه. علما. ذللث، فبلغ قال: . وابمةعدواشأ؛دأاا

ذممومفاس
اكياممرامات من التزويج ض وجيزعه عب الله شرفها ما وعظيم 

بهاعزوجل اس خصهما 

 ١ ٦ ١ ٤I • قال:الواسهلى، الهميد عبد بن محمد بن اش عبد أبوبكر حدشتا
قال؛الرازي، حميد ين محمد حدثنا قال: ال،5لوذاني، اض رزق بن محمد حدثنا 
حاليبن شعسبح عن قيس، أبي ين عمرو حدثني قال؛ المغيرة، بن هارون حدثنا 

عن-نده، عن أبيه عن نحبة، بن المسيبا بن بنترة حنفللة بن عثمان عن الجلي، 
يذكرهافلا تذكر، ِ هقلأ اض.. رمول بن-نإإ فاطمة كانت، قال؛ عباس بن اض عبد 

صحح.امناده; - ١ ٦ ١ ٣ 
.٧٤٠ت ح في تقدم ثت. ا ثقة ٧^؛ س لحكم ا٠ 

.١٦١١ىميجهت'ث-مفيحت 
صعيف.^٥٠! ٠٥١- ١ ٦ ١ ٤ 

■١  ١٨٥* فمحاح تيدآ * صمف ف حافظ اراري• حب• ين محمد ؛ ب٠ 
'١ ١ ٦ ١ * فمحاح تقدم • الهام له صدوق، محس• أم عهروبن يه؛ ر٠ 
^ةينابيننحة:وآملخشرجمة.يه: و٠ 
٢(٤ ٢ )٣; واس ابرح ني حام ابي وابن (، TA/r)اي ني الخارى ذكرْ حظتتنّيرة: امْ: ر٠ 

(.٢٢٦.1سيخ.وذكرءاينمالفىاكات)ا/هآ
بمىفىصر؛م؟مالداينابيئتمشمححدجدْ:سرةتنالم،تنئماري: ر٠ 

(.٣٤١)؛/الثقات ني حبان ابن وذكرء سيلأ. ولا حرحا ب يذكرا ولم ( ٢٩٦التعديل)؛/
ل-مرس،)ص'اآآ([.باس، به لبى القاصي، الرازي، م-،سخاكادج،ي: ث٠ 
([.٥٦رص؟ ]تئريب، • التاسعت من ثقة، الجر. حكم ابن ال*مةت ادون؛0 *٠ 

اس،.غير محي عيه امم، لم تخريجه؛ 



أييبن لعلي الأنصاري معاذ بن سمد مقال ، عنه أعرض إلا . افه لرسول أحد 
ذلك؟أترئ ت عر فقال غيرك، بها يريد س الني أرئ ما وافه إي ت - تمحك - طالب 

.افه رسول علم لقد عندي، ما يلتس ليا يدي أنا ما الرجلئن من بواحد أنا وما 
مال!لتفعلي. عليك أعزم عني لتفرجنها * معد له فقال ، بيضاء ولا حمراء ر ما أل 

فاطمةؤإلئرسوله اممه حاطاإلن جثتك له: تقول قال: ماذا؟ فأقول عر: له فقال 
اممهلرمول تعرض ءر-محفة-حتئ فانطلق فرحآ. ذلك فى لى ناف محمده ابنة 
ست«،/يقال: أجل، قال: رركألكلكحاد؟«'، اطه.: رمول له فقال ْ/آآاأه، 

•الله.ؤ رسول له فقال محمد، ابنة فاطمة ورموله اممه إلئ خاطبأ جئتك فقال؛ 
فقالمعاذ بن علي.ؤئق.سعد فالقي تفتقا، ثم ذللث،، علئ يزده ولم مرحا*، ارمرحا 

يى.رحب أن علن زادني فما الدي,كلفتنى، فعلت، مد ت قال صنعت،؟ ما/ ت معد له ن آا*'ا/ 
اله الني إف بالحق، بعثه والدي أنكحلث، ند والركة، يالرفعة ت معد له فقال 

تبنيمتئ اممه؛ رسول يا له ولتقولى غدآ لتلقينه ءليلث، أعزم يكذب، ولا يخلف 
فانهللنلا. I له فقال حاجتي؟ أنول أولا الأولن، من أمد هنده ت له فقال ر؟ 
إنءاليلة له: فقال ل؟ تبنى متئ افه، رسول يا ت له فقال افه.، رصول لقي حي 
ابميقاطمات زوجت قد ءإئي فقال: بلالا افه. رسول فدعا ، انصرف، ثم ، الله* شاء 

الخمإلى بلال اذهب؛ا النكاح، عد اممام أمم أحلاق م يكون أن أحب أنا عم، بن اس 
مال:والألمحار*. اياجرين علها أجمع لنر قمعت لي فاجعل أهداي رمحمسة/ خاة فخذ ٢ ١  ٢٧ْا

تفلثم أعلاها، ر فطعن نال: يديه. بض صمها فو فؤغ حن بها أتاه ذللقا، ففعل 
يردونفجعلوا ، غرها* إلى رفقة تمارق ولا الجد، إلى الناس ؛رائع تفال ثم • وبرك 
عليهفتفل كمت، ثم تتابعوا حتن أحرئ نهضتارا، رفقة وردت كلما رفقة، رفقة عليها 

فقحل، غشءكن« س واطعمن 'كلن لهن: هل أمهاتك احملهاإلى رريابلال فال: ثم وبرك، 
ابميزوجت لد راش ت لهن فقال النساء، علن يحل ه اممه رسول إن ثم بلال، ذلك 
إلئفقمن ابمتكن*. قدوتكن الأن إله دامها دش مم، مشزلتها علمم، وقئ عس، بن ام 

وومادة، ليفحثوه فراشا بيتها ر جعلن / وفنها حليهن من عليها فعلمن الفتاة •*ا/ع 
هووعليأقبل ه الله رسول إل ثم بوابة، أممن أم واتخذن ومخضتا، -صريا وكساء 

وبينهناء، الموفاطمة.ٍإفأ؟-ْع مجليهما. ا جلمحتئ - محأك - طالمب، أي ابن 
فأقبلتح،بيوته.«، بعض ر وهي - فاطمة رابا ،: فهتفحجاب، اممه. رسول و؛ين 

•وردت،.ني)ن(: )١( 



ادني ٠٠ت ه اممه رمرل لها فقال وبكت، حصرت ه اض رسول مع زوجها رأت فلما 
حصرتكنه في كفها يجعل أن أراد فلما علي، ؤيد بيدها وأحد منه، فدنت ، محي* 

أجلمن بكاها يكون أن وأشفق علي، إلن رأسه اف. رسول قرقر عيناها ودمعت 
أهلي،خم زوجتك القدر، يك أصمت لقد وشي، ألونك »ما لها: فقال ، شيء له ليس أنه 

ا.منهنلأل نال ، من م ؤإته الدنا، م سدأ زوجتك ص اش وأم 
البالكما، وأصالح يعكما الله جمع بمسكما، إلى رراذها لهما; فقال كفها، من وامكثه 

١٢  TAْ/ الومنين أمهات/ وعندهما يهما، مجالا جنحتئ فأملا آيكما،ا، حض ثء؛آ تهؤجا 
دقحنن الني. أنبل ثم ، اء الممع وفاطمة حجاب عر وبار، وبيتهن والماء 
البابله وفتحت ، الد رمحرل ُأ؛ا • فقال هندا؟ من أعن؛ أم له فقالت الباب، 
فقالتأءن؟ا، ياأم أخي ءايم اض.: لهارسول فقال ، وأم، أنت ؛ا؛ي، تتقول دم، 

هواض، رسول يا ت فقاك . * - ه - طالب أبي بن *علي ت نمال أحوك؟ ومن له؛ 
والحرام؛الئ،.الحلال نعرف، إثما له فقالت، ، تمم*  I٠١ فقال ا ابنتلثح؟ وتزوجه أحوك 
يمرنفلما عميس، بنت أمماء وبقيت رعات ماء الموحرجت فدخل 

ننرملك، راعلى ت اض. رسول لها فقال لتخرج. مقبلا؛هثح، اممه. برسول 
بهاغنئ لا بها يبتن ليلة الفتناة إل وأم، أنت بأمح، عبى بنت أسماء • فقالت أنت؟اا 

إلاأخرجك ا>ما اض.: رسول فقال إليها، بها أفضت حاجة لها حديثه إن امرأة عن 
فقالمحوياتيلث،. الأمغ، والروح أكدب،  ١٠بالحؤ، بعثك واادتم^ إي فقالت؛ ذاك؟اا، 

سمحليك لإن وم، نحتك وس فوقك م، يحرّك أن إلهي ا'ل ُءا'ٌت ه اض رسول لها 
،ماء« واملتجه انحمب ناولي الرجم، للبل١ن س شمالك وعن منك وعن خلفك، 

ثمفيه، مجه ثم فاْ فملأ به، أتته ثم ماء الخض—ا فملأت عميس ابنة فئهختأسماء 
ثمفطهرهما*. وءلهرثئي، الرجس عم أذمت كما اللهم محهما وأنا مي إنهما ^٠( ١١٠فال: 
ها،ثدي؛،ن ماء مجن كفا فضرب ؤإزارها، القبة وعليها إليه فقامت فاؤلمة دعا 

ثمالتزمها، ثم وجلده، جلدها نضح ثم هامتها، علن وبأحرئ عانقتها، واحرئ؛؛ن 
فءلهرهط«وتيني الدجم، عم أذمت فكها اللهم ، ١٠٣وأنا *م إلهها *اللهم ؛ ذالا

فصغأحر ءرخض_ا لمحا ثم وتتوضأ، وتتتئق وتمضمغى تثرب أن ببقيته أمرها ثم 
٢ ١٢٩ْ/ وانطالق./ بابهما عليها أغلق ثم ، ٧ دعا كما له ودعا ذلك مثل بصاحبه صغ كما يه 

حتنخاصة يدعولهما يزل لم أنه عميس بنت أسماء عن همامحي بن النه عبد نزعم 
أحدأ.دعاته فى معهما يشرك ما حتن حجرته، وارته 



الحسنأبو حدثنا قال! العطار، مخالي بن محمد الله عبد أبو وح^1ش ء ١  ٥٦١ 
بنالملك، عبد حيني قال: التميمي، يعلمن عن يحن، بن عمار عن نهار، بن محمد 

-دمشق ماحل - اليرقي دينار بن محمد حدثنا حيار-ا؛نمحين؛نض.هال: 
النبيعند قاعد أنا بينا قال؛ أنس عن الخن، عن يونس، عن هشيم، حدنا I نال 

-جبريل به جاءني ما تدري أنى؛ ُيا ' لى قال عنه، مري فلما الوحي، غشيه إذ 
نجبرل-هبم-مجاء مجا وأمي بابي قلت: وجل؟ عز العرش صاحب من ه- 

•علي من فاؤلمة أزوج أن أمرني وجل عز اش إل ن قال وجل؟ عز العرش صاحب 
الأنصار.من وبعدتهم والزبير، وطلحة وعلميا وعثمان وعمر بكر أبا قالع انطلق 
بنعمه،المحمود لله الحمد  I٠١ النبي.ؤ قال مقاعدهم أحذوا فلما ( فدعوتهم قال! 

النافدعذابه، من المرهوب عنده، فيما إليه المرغوب لهنانه، بالعلاع بقدرته، المعبود 
بدينهوأعزهم وميزهم؛أحكامه بقدرته الخلق حلق الذي وممانه، أرنحه في امرْ 

وأمرألاحقا با نالماهرة جعل وجل عز افه إ0 نم / ه. محمد بنبته وأكرمهم  ٢١٣٠/
'jZUt  ،ذكره وتعالئ اممه/ تبارك فقال الأنام، وألزمها الأرحام به وشج ممترصا I وهوؤ

إلنيجري وجل عز الله ئأمر ، [ ٤ْ ]الفرقان: ه وصهرا ذسا تجعله بشرا اداء من حلى الذي 
ماالله يمحو ؤ كتاب أجل ولكل أجل، قدر فلكل قدره، إلن يجري وقضاؤه قفائه، 

فاطمةأزوج أن أمرني وجل عز الله إل ثم [.  ٣٩ت الرعد ] ب الكتاب ام ومحله وبمب يشاء 
.علي" بذللن، رصي إل فضة مثقال أربعمائة علن زوجته ئد أر وأمهدكم علي، من 

أمراممه رسول إل نم حاجة، في الله. رسول بعثه ند غانثا، - محك - علي وكان 
-علي أقبل إذ ننتهب؛ نحن نيتا انتهبوا، ت قال نم أيدينا فوضع؛؛ن بر، فيه بْلق 
أزوجكأن أمرني وجل عز الله إن علي رريا • نال ثم ه، اإّما إليه فتجنم - ه 

قدرصين،ت على فقال .  ٠٠رضيت؟ إن فضة مثقال أربعمائة زوجتكهاعلن وقل فاطمة 
إلئحثبني الذي وجل عز ثكرأممه ساجدأ؛ نحر مال - محك علميا- إل ثم • الله رسول يا 

واسعدفيكما، وبارك، عليكما، افه رربارك، ه الله رمول فقال محمد. حيرالبرية 

مرموع.إمنادء: . ١٦١٠
ه([.٤  ١٢]الزان)م/ • م س درئ ولا كذب، حدث م الذم: نال الرم،؛ ليال م، مجمد ٢ ب ٠ 
]الزان• محن كذبه دالت، ؛للمات الذمي: نال • منيم عن لمحاد، بن مسد عن جاد؛ م، اللك ب ٢ ب د" 

.([ ٥٧]الزان)؛/ الدارممي. نحش نهار: س محمد ب: و٠ 
اسنه.ءٍر عد عله انف لم تخريجه: 



الطيب،؛.الكثير منكما وأحرج حدكما، 
.الهلثت الكثير منهما أحرج لقد • أس قال 

١T ٢ ١ ْ/ بن أحمد أبوعمرو/ حدثنا ت تال أيضا، مخلد بن اض أبوعبد وحيكا ء ١ ٦ ١ ٦ 
حدشI الآحيلالخمصي-تال بابي حالي ويعرف في. JLاليود بن ، ١ حالدل 

الأعمش،عن الثوري، سميان حدثنا I تال مومئ، بن اطه عبيد حدثنا قال! أبي، 
العرسصبيحة تيلثؤأ. - فاؤلمة أصاب قال الله عبد عن عالممة، عن إبراهثم، عن 

الصالحين،لمن الآحرة ني ؤإنه الدنيا، ني ميدأ ءزوحتك ت الّ؛ي لها يقال ' رعدة 
الحللفحمالث، الحنان نجر وتعالئ تبارك الله أمر لعلى أمالك، أن أرديت، لما فامحلمة يا 

صاحبهأحذ مما أكثر شينا يومئذ منه أحذ فمن الملائكة، علن فنثرته وأمرها والحلي 
فاطمتكانت، فلقد ملمة! أم تالتخ . القيامةاا يوم إلئ صاحبه علن به افتخر وأحسن، 

.محو- - جبريل عليها حْلبا من أول لأل ؛ النساء علن تفتخر - ه 
٢ ١٢٢ْ/ بن محمد بن أحمد الحز أبو حدثتا قال! أيضا، مخلد ابن ؤحدشا — ١٦١٧/
بنجعفر حدثنا •' قال - بمري عمرو- بن معبد حدثنا i تال الة-ر؛يْليرآ،، أس 

•والذمي ثنم أبي من والممرب • عم• حاليين صريبن 'أحدبن رن،؛ أا؛فىالأصل، 
•القرض•.

.مرصؤع إءاسادهت  ٠١٦١٦
وغالوغيرْ. عدي ابن ورما• الفريايي، جعغر ممز-؛ه معتق، الخممي، اثي؛ صري ين غالي ; ب٠ 

تقرب(، ٦٣٧لاد_زال)ا/ا'"آا•.ُذكرء. . كذب. حاوث الاخل،ندا بلاياأبي وس الذمي: 
•([ ١٨٩)ص

ترجمة.عش له انم، لم احد؛ ابمه ب: ر٠ 
أحمدحدثنا ت قال عمر، ين محمد حديث من ٣(  ٩٨)صر^المنوعة اللألئ ش كما نعتم أبو أخرجه ٌربجه• 

عنالثوري حديث من غرب ت نعيم أبر نال . إلح . ٠ منه إلا سمعته رما - السلفي عمرو بن خالد ابن 
هندا: ( ٦٣٧/ الزان)١ في ونال • السلفي صرو بن خالد حال في والنظر ممات، أعلام رواته الأعمش، 

بعفنتابعه وند الإستاد، بهنذا حالي يه تقرئ • جدا غريب • وتال تاؤيخه في الخطتب ولكرم • كدب حديث 
كيلك.الته عبيد عن فرواْ الناص 

موصؤع.إمتادءت  ٠١٦١٧
رواتهمامن الأثر هدا الذمي ذكر ]الهرض؛ الجسن ين عصي ين احد رردءذ« محمرو بن ب ؛ ب٠ 

.ا.،اوصعهاحدهما.وتال؛ 

فيالصنوعة اللألئ صاحب وذكرء وكدبه. بطة ابن إلن ( ١٤١)؛/الزان في الذمي عزاء ٌذربمهت 
وذكرعنهء معبدأوالراوي يجاوز لا امرصؤع وتال؛ هنيء الاجري راية من ٣(  ٩٩)^،الوصوعة الأحاديث 

الذكورآنفا.5لأماإدهي 



تزوجنمة ذكر - ر؛قء - أبائه عن محمد، بن جعفر أحبرني • تال الضسص، سليمان 
يات أمحماء له فقالت . عمبس بتت ء أمما ونمة زفافها، ليلة إلن بطوله * محقيأ - فاطمة 
وزوجتهاتزوجهم فلم قريش من والأموال ذووالأسنان إليك حيها اض، رسول 

لكنفلما غلاما، له وتلدين الغلام يهندا ستنزوحن ، أسماء يا ت نمال ٠ الغلام هنذا 
مغلتياثنتي ملمان يا ت فمال ، الفارسي سلمان إلئ .ؤ افه رسول بعث الليل من 

بهايمول سلسان فكان . تيلقئ؛ ٠ فاطمة عليها نحمل الثهباء ببغلته فاتاْ الشهباء، 
فإذافالتمت ، فلهره خلف حسا ممع إل كيلك هو فبينا ، بها يسوق اش ورسول 

أنزلكم؟ما جبريل يا فقال: كشر، الملائكة من وجمع ؤإسرافيل وميكاتيل هوجريل 
كجرثم مكايل، كجر نم جبريل، فكبر زوجها، إلن ناطمة نزف نزلنا ؛ نالوا

نحارالتكيرسلمان، كنر ثم ، س/ الني كنر نم الملائكة، كنرُت، ثم اسرافل، 
هافأجل- ؛ٍك عر. علئ فأدحلمها بها، فجاء ا، ١ ١لليلة١ تلك من منة العرائس حلم، 

فقدأكرمها فمن بنتي منيم/ عر، يا قال: تم اكلرى، الحصير علن جبه/ إلن  ٤٤٨ ١ 
شةذرية منهما واجعل علتهما بارلث، اللهم ■ قال نم أهانني، فقد أهانها ومن أكرمي 

الحديث،.وذكر • • وثب ثم الدعاء محميع إنلثإ 
ولديهمافي و؛ارلث، فيها بارك والله ند ؛ ٢٢١تافه[ رحنه - الحسين بن محمد قال 

يثنأهمولا مؤمن، إلا بمصهم لا الذين أجمع؛ن - ؤقء - الماركة العلمة ذيئتهما وفي 
إلامافق.

عمرأبى/ بن محمد حدثنا I قال يوسم، بن هارون أحمد أبو حذمحخا —  ١٦١٨ ٢١٢ْ/!

.محنة يه شت فلا ؛ ٌرصوع دم ' ثنت لو هملدا ( ١ ) 
)\(سابلألة:ٍاقطسالأصل.

ذكرهالخسثة. في لكنت فاطمة تزوج حتن عميس بتت فاسماء غلطا، ب أف إلا ممات. رجاله إمشادءت - ١٦
الماب)^ا"آ(تمةال:الطالب حجرفي ابن الحافظ صو:ب<)صوكم^0\(وىذك 

حمزهء.اهرأة ور عميس، بتت سلمن لأخها لكن ذلك أفلعل 
تهذيب)آأا/*ح'آ(إأآُدورد، رءسهخأ( ]مريب ■ الرابعة من محشرل، المرة، نزيل ئومحيي١^٠^؛ ا٠ 

بعكرمة.مقرونا 
من٥(  ٦٨)T/  ٩٥٨ح; الصحابة فضاتل في وأحمد ، ( ٤٨٥المس)ه/ في الرزاق همد أخرجه ىتحريجهت 

ت٢ الصحابة فضاتل في والئهليعي ، ١( ٥ ٩ ر"T/ الستيرك في الحاكم وأحرجه به. . الرزاق. همد حدث 
حدتتيت قال أبيه، عن وردان بن حام بن بُح ثّا طم بن اُتح مد بن إبرامم حديث من ( ٧٦٢)آ/  ١٣٤٣
عكرمةحدث مخمحرأمن ( ٢٢٨/ ا )١ المنف في عبدالرزاق وأخرجه نذكره• • عنأبييريد٠ ايوب، 
السب=ابن عن تادةا عن عروبة، أبي حديث محن ٢( ٤ )M اليمان م سعد ابن وأخرجه ٠ إلخ • • مرسلا 



الدينييزيد أيي عن أيوب، عن معمر، عن الرزاق، مد حدثنا ت قال العدني، 
-قعأ - علي إلية فاحلمة أهديت، لما I قالت، عميس ابنه أسماء عن أحدهما. -أو وعكرمة 

النيفأرمل وجرة، وكور ليفا حنوها ووسادة مبسوط، رمل إلا يته في يوجد لم 
فقالت،)رأئمأخي؟اا، I فقال المي. فجاء حىآها«، أهلك ثقوب ررلأ فقال: ليه إه 

دعاثم ت قالت، ، أعن® أم يا يكون ذللئ، ررإن I قال اJنتلث،؟ وزوجته أهوأحول؛، I أيمن أم 
-زءك - علي وجه يه تضح ثم يقول، أن اض ثاء ما فيه فنال ، ماء فيه اناء الك،. 
فنضحت قالتج ، الحياء من مرطها في تعثر إليه فقامت، - فاطمة. دعا ثم ، وصدره 

منالّمح،.سوادا تمرأئ • قالت • يقول اشأن ثاء ما لها وقال الماء منذلل؛، عليها 
ررأسم—اءفقال! أمماء. ت فقالت، هدا؟اا، ر)س ت فقال الستر، وراء أومن الباب وراء 
كرامةجئت، الله رسول ابمة )!أمع قال; اممه. رسول يا نعم ت قالت، ، عمس؟® بمت، 

ليفدعا I قالت، معها، نكرن امرأة مجن للفتاة بد لا إثه نعم، I قالت، ، الله؟، لرم—ول 
حتئلهما يدعو يزل فلم فور، حرج، ثم • قالتا • عندي عملي لاوثق إله ، بدعاء 

حجرته

محلفاسمحفىنحةضمسذق
بنعلى حدثنا ت قال ناجية، بن محمد اض عبد أبومحمد حيفنا — ١ ٦ ١ ١ 

كله•رواه ونال: ٢( • ٩ الجع)ا*/ في الهثمي وذكرْ • طولأ نحوء  ١٦١٤فيح؛ يتقدم • ■ -عنامأين 
٣(١ )T/ العالية الطالب محي حجر ابن الخانظ به ونالصحيح،. رجال الأولن الرواية ورجال الطبراني، 

لإسءاقينراموه.
عللعدة فيه موصؤع؛ إمئادْت - ١٦١٠
.١٢٣٨رسيالرض. ،روك، ب: -١ 
■١([  ٩٣/ ]الزان)٤ • الحديث عتروك ت حام ام تال كدرت بن م *٠١ وتيه؛ - ٢ 
وتالمناكير، له ت البخاري ونال يحين وصعقه يغرب، ت حيان ابن قال إمحاقات بن الله عجي ت وفجه - ٣ 

. ١٢٣٨نندم مروكالحديث. الأندى: 
.١٢٣٨مرح:تقدم • بالوضع جان ابن رعاْ • ع؛رُاك رافضي ضبما؛ بن ص رفثه: " ، 
([.٤٠]تتريب)صْ ّ عنالحستءث-وئ يول، س٠وي': ؛ ٠٠٥٧ءربنرنته: - ْ 

من١( ٦ ١ )م المتدرك في والحاكم ، ( ٧٦٣)٢;  ٤١٣ ٤ المّحاهح: نقاتل في القفي ا-محرحه لخريجه: 
الشرسةنزيه ني والكتاني ٢(،  ٢٦٣-  ٦١العلل)١/ قي الحوزى ابن وذكرْ علي، عن ابيجعغة، حدث 

رابيايوب أبي حديث وس صلي. عن ءلمِق ءدْ س ( ٤٢٣الوضومحات)ل/ني الحوذي وابن (، ٤١٨/١)
وئنواعللهاطزيقأءلرينا.رقه، جمح من لايمح هثا-االحديث وبينواآل رعاتثة. هريرة وأبي سعيد 
ءمومّوعا١وقال: ( ٢٢٧صسااثو\ح)\/في الألباني وذكر0 



^^ثشيبمة

الامحدي،كئتر بن مهاجر حدثنا ت نال انمثار، إسحاق بن عبيد حدثنا ت نال الثنن، 
سالني أل اري الأنصأيوب |بي عن نباتة، بن الأصح عن طريف، بن معد عن 
منادنادئ واحد صمد فى والآحرين الأولن اض وجمع القيامة يوم كان ®إذا I نال 
رؤؤسكم،نكسوا ت يقول جلاله جل الخليل إف الخلائق معشر يا ت العرش بهلنان من 

.المراؤل؛، عالئ تمر أن تريد هؤ افه رمحول ابنة فاطمة هد0 قاف أبماركم، وغفوا 
وندجليلة، ثإقإ؛-كثيرة - فاطمة فضائل الله رحمه - الحسن بن نعني ءل / ٢  ١٣٦ْ/ 

فضائليتلوه ويرصن. يحب لما ؤإياكم اممه ويقنا • بمكة ذكره حضرني ما منها ذكرت 
والحين-ئلإئ؛.الخن 

ارحيرارحمن سرالله  ٢١٢٧ْ/
أمّسنوم 

والمصعلفئحال، كل علن المحمود ض الحمل الله رحمه - الحسن بن محمد قال 
أجمع؛ن.آله وعلن ه اض رمول 

خخا-كتاب
خيممعإوالعين العن فضاتل 

-؛؟؛؛؛ - والحض الحسن أل - ؤإياكم الله رحمنا ِ اعلموا الحسن؛ بن نحمد قال 
اممه.برسول الماس أنبه/ كبير، ومحلهما جليل، ونيرهما خهلربط؛م، ^'، ٤٣

وبضعتانالباركة، الطاهرة الهليثة ذؤيته هما يبمك. - والحض الهن • وحلما حلقا 
المومتضأمير وأبوهما منه، وبضعة ه، الله رمول مهجة الزهراء فاطمة أمهما منه، 
ابنته،علن وختنه عمه، وابن العالض، رب أحورمول ، - ة؛مح - طالب أبي بن علي 

التكريماممه جمع فقد محبض، له ورموله الله كان ومن عنه، الكرب ومفرج وناصره، 
ريحانناجهة، كل من الهزيل والحظ العفلتم، الترف - - والحض للحس 

الفضائلمن بمكة ذكره حضرني ما وسنذكر الحنة، أهل باب ثوسيدا ه الله رسول 
حثبثناصبي كل عض بها العنليم الله ويخن لهما، محب مزمن كل عض بها تم ما 

أبغضهما.من الله أبغض لهما، باغضى 
٠٠٠



ا،خا-ي\ب
اتجنة(أهل شباب سدا وااعسين )رالعن ؛ اكص^^ قول يكر 

١٢  ٣٩ه/ بن/ يحين حدثنا I نال أبوعمران، هارون بن مومحن حدشأ — ١ ٦ ٢ ٠ 

.صمف إمحنادءت - ١ 

• ٢٣■ زح تقدم • حفظه قي ضعيف ت انعم بن ناد بن الرجمن ب ت ه م٠ 
والخدث. ٩٤فيرح!تقدم الحديث. سرتة اتهموه أثهم إلا حافظ، اشاني؛ اخميد عد بن يحص فيه؛ و٠ 

يمضها.وسيأتي اكمثج ش كما صحتحة أحرئ طرق له 
كالتالي:وص ا الصحابة من ستة عن طرق عدة له النش ذكر الحديث محنيا ت تخريجه 
•زي س علن انف ثْ-دام اد-ر*ي ببن لم محديث س الأدلى؛ 

٠٢٩ّآ/ ) ٢٦١٦الك—يرح; في الطيراني أحرجه ٠ التالي وهوالحديث - اش ب- بن جابر حديث من اكاذيةت 
داحرجه• به ■ • امجاط بن مدالرحمن ا-بمض-ءن م. جابر- ُريق من ٢ ١ آ/ ٠ ٦ ماكرر؛/ وابن ، ٣( •

شالهيشس رذكرء ؛٠• • • اماْل ابن عن ّعد بن الربح حديث س اكر عوابن ، ٢٢٣٦مازح: ابن 
وهرمعيد ابن ونيل؛ معل، بن الربح غير الصحح رجال ورجاله يعالن ابر ألوام وتال؛ ( ١٧٨الجمع)و/

ثقهء.

اكر.علأبن ^١٠ ٣٤٢٨٢الكزح: ني .ذكرْالهدى ١٦٢٣ا؛نماس.ُهرح; ال؛ال؛ت:منءا.يث 
ماكروابن ، ١(  ٦٧رم/ تدرك الني الحاكم أخرجه  ٠١٦٢٤وهوح: عمر٠ ابن حديث من ١^١١٠—ل: 

محمدحديث من أأ*آارم/ْ( الكبيرح ني الطراتي أخرجه  ٠١٦٢٥را٠وح؛- علي حديث من الحاسة؛ 
ني-اريحهوالخف (، ٢٠/٣)١٢٦•، ٢٦•• ، ٢٠٩٩اميرح؛ ني الطراتي وأخرجه به. . ابنأبان. 

إ]انظر عر صن ثلاثة.لري له الألباني العلامة وذكر ص-عيغلأ- وهو الآء>.ر- الحارث حديث، من ١(  ٨٥/ أ) 
الةالصبءة)آ/؛،؛([.دال

آأأاّأخرجهاحّلفي، ١٦٢٨، ١٦٢٧، ١٦٢٦الخيري.وهيحث معيد بم،أبي 
٣٧٦٨واكرثىح؛ (، ٧٧١)r/  ١٣٦•المحا؛ةحث نقاتل وني (، ٨٢، ٨٠، ٦٤، ٦٢ندرم/آ، اد

حبانفيْحيعه،وابن (، ١٦٧، ١  ٦٦)T/ تدركؤ الني والحاكم حزمحيح(، رْ/اْآرىل؛ 
والطمانيفيالك_يرحإالحااية)ْ/اي(، في وأبونعيم •٩(، •٢(، ٧/٤والأف،في-Lريخه>

أيص نعم أبي بن الرحنن عبد حديث، من جميعبم (ت ٢٩٠٢٨/١)•٢٦١٣، ٢٦١٢، ٢٦١١، ٢٦١•
وأخرجهعيد• •أبي عن ار يبن عطا، حديث، ؛اأأ)م/حآ(ءن الكيثرح؛ في اليراني وأخرجه . صعياه
■هيئ أبي عن عية حديئ، (٠ن ٢٩/٣)٢٦١ْماح• 

كالتالي؛وهي ، -، ا،كغديذكرها لم الصحابة من آخرين ثمانية عن اخرئ ءلرق، وللحديث، 
جانوابن -١(، ٧• واكرمذى)أ/ أآ-ا(، ، ١٣٩ >ْ/ ند الني أحمد أخرجه حديقة؛ حديث هن ابمل: اد
-١(.٧٢/٦والأطي_sفيظرخبمند١د)، ٢٦٠٧والطرانينيااكٍيرح؛ (، ٢٢٩)

الخليةفي نعيم وأبو ٢(، ٤ )م/ ٢ ٠  ٩٨اعيرح؛ ني اليراتي اخرحه ؛ الخ»لاب• بن مر حديث ٠>، اك-اءات 

الحليةني وأبونعيم (، ١٦٧التدرك)م/ني الحاكم أخرجه عود؛ مبن اش مد حديد من اكاّعة؛ 

حم—اكرابن محي وهو ١ ١( ٨ ٤ للطبراني)و/ الهيشمي عزاه ؛ ءاز'ب، بن الراء حديثح من ر؛: اشانم

)*ا/•٣(. ٢٧١٧أخرجهاممرانينياتكيرح؛ 



زيادين الرحمن وهوعبد - الإُريقي عن شريك، حدثنا • ئال الخماني، عبدالخمسد 
والّءثررالخسن اش.؛ رسول مال قال؛ الأنماري سار ين لم معن - أنعم ابن 

٠اُبتة® أمل شاب ميدا 
حدثناI قال الخماني، يحين حدثنا I قال هارون، ين موصئ وحا|،ثتا —  ١٦٢١/ ٢١٤٠

الني.مثله.عن عزجابر، ابط[را؛، عنابن]ّشريك، 
حدنانال: الاشناني، الكوفي افن بن محمد جعفر أبو حشا  ٠١٦٢٢

جابرعن أبوحمزة، حديا ت نال أبي، أحبرنا قال! محمد؛نعلياكئيقي، 
•. اض/ رسول قال ت قال اض ءبد> بن جابر عن سابط، بن الرحمنن عبد تءن[لآ،  ٢١٤١

•علي* بن ايثن فليمللإل ابنة، أعل شاب ميل بملرإلى أن مره ®_ 

ثم■ الهاص ني ممححة إلاأنها دمك-ذاكفىالأصل، ، اماط، ابن ص جابر اعن )ا(في)ن(: 

ا،>ا"آ)'آ/ا-آ.يآ(.، ٢٦٠٤ا-م-بماسراتينياهمح: ريرة: ايي حدث س مرة: ^ ١٥١=
(.٣٠/ T)Y1\Aا:م-بماسرانىفىهمح: اممكأءشرة:سءدثسينزد: 

ىلااعلأ0الآنتي. ٤(  ٤٨المحتحأ)T/ ني ناله ماكر ابن س الرابمتءدرة:سحلثاض، 
وكذلكالناوي، نقاله كما متواتر هو يل رب، يلأ صحح لحديث محا اويالحملة ت التلرى هنذه أممر ٌاق بعدأن 

(آ. ٤٤٨)آ/^١ ٩٦ا1مأحيحةح الالة تالتايتها صحيحة محهي قميجها، مق الي الزيادات 
.صعيف إ٠اائاد٠ت > ٠١٦٢١ I صعما  ٠٠٠٠•> ٠.

ثقات.رحاله وبقية . ٩٤فيآح)تقدم • الحديث برمحة اتهموء أيهم إي حامحظ، اشالي• يمي • ب ٠ 
• ١٤٧ت نندم؛يح ممرا• يخطئ صدوق، دم ضك•■ ت ب ر٠ 
الرحمننصد بن اض •مد ابن ويقال: الصحح. وهر مابمد بن الله مد ابن ليقال) مابط؛ ين الرجمس د م٠ 

([.١٨تهذيب)1/•(، ٣٤•رص ]تقريب الثالثة. ُن الإرصال، كير ثقة، الكي، الحمحي، 
آنفآ.الذكور الحديث في تقدم ت تخريجه 

I   I ,صمحعيما أسسٌء.

حبانابن عند سعد بن الريع تابعه وند • ٢ ٠ ٤ * فيح تقادم * رافضيي ا صعتف ت ابمير وهو جاض* • ب ٠ 
ممات.رحاله وبقية التخرج. ش كما عاكر وابن ، ٦٩٦٦ح! 

.٢٠٤تقدمازح:٠ ممتاز رامء: اكقوس عش ين صي م٠ 
أيضا. ٢٠٤فر،ح:تقدم • فاصل ثقة، الكري؛ ميمون بن محمد هو ح٠رةت يو أ٠ 

ح:صححه في حبان وابن ، ( ٧٧٥)٦!  ١٣٧٢ح: الصحابة فضاتل في أحمد الإمام أحرجه تخريجه؛ 
الرحمنمد عن سعد، بن الربيع طرتقر من  ١٢٧ العالية)؛/ الطالب في كها يعلن وأبر عساكر وابن ، ٦٩٦٦

بنالريع غير الصحيح رجال ورجاله أبويعلن رأرواْ (؛ ١٨٧/٩ابع)في، الهبميي تال به• • ابط• مبن 
يكادلا الذهي: ونال ٠ فشل حيان ابن ومه الألباني: الشيخ نال وهوممة* سعيد، إل وقيل: سعد 

٤([. ٤٧الصحيحة)أ/ ]السلسلة يعرف* 



عبيدبن محمد حدثتا ت نال المهرز، زكريا بن قاسم أبوبكر حيثما س ١ ٦  ٢٣
أبىبن حبيب عن الرري، سميان عن ، محمد بن سيف حدتنا نال! الهمداش، 

ينوجمورجمن اش.ت رسول قال ت ئال هماس ابن عن حمر، س سبي عن ثابت، 
.ا-بةاااعل فباب مدا 

١٢  ٤٢ْ/ بن الخمن/ حدتتا ت تال البخاري، صالح بن اض عبد أبومحمد أ'محرئا — ١  ٦٢٤
ذنب،1ري ابن حدتنا I قال الرحمنن، عبد بن اييلئ حدثنا I قال الحلواني، علي 
مداين، واخالخن هذان؛ ءابماي اض.ؤ رسول قال قال عمر ابن عن تاغ، عن 

.مهما! حم وأبوهما الخة، أهل شاب 
تنال إبراهيم، بن إسحاق حدتنا ت قال داود، أبي بن أبوبكر حدسا _ ١ ٦  ٢٥
حدثناتأبو[رااقال! أبان، ين حدثتامحمد ت قال عمرو، بن الكرمجاني حدثنا

اءندكنت؛حالءنءلي-ءأفة.نال: شع، بن محي عن عزالشمي، جناب، 
علي،لأيا ت فقال ممنيان وعمر أبوبكر نأقبل همرى، أحد هدم ليس اف. رمول 

راارخن،لأمحرصاثيءسهذا،انير،/ ج  ١٠اجممن، اب أهل مول ^ا 
مصادرفي كما الصحمح وهو ٠ جتابء ءايو ت الأصل هامس وني ٠ ُابنُا ■ رزا ، الأصل في ، ١١

.جدا صعيف إمتادءت - ١ ٦ ٢ ٣ 

]تقريب. الثامنة صغار من ، كذبوه بغداد، نرل ، الثوري صفيان أخت ابن ا الكوفي مصي؛ ين ّءم ت ب ٠ 

.([ )ص0\٤ ]تتريب العاشرة. ُن ئئ، الخلاب؛ اااHدابج: محل م د س٠ 
٨٦٢•دمبمبم:مدمنيح: 

صعيفجدا.-إمطد،ت ١٦٢،

لتتريسالتامة. من ا بالرنض رمي وند بالوصع، متهم الوامطي؛ محيارحس؛ س الض ت ب ٠ 
)صاأْ(ا.

٦٦٢٠مدمرح: دميجع: 
صعق.-امتادءت ١  ٦٢٠

.١ ١  ٨٨ح: ني تقدم عص. رثد نديه، لكثرة ضعفوء الكلي: مة ا;ي بن بمصن جاب؛ ام ؛ ب٠ 
.١٢٤٣تتدم»يح; صعق. الخعني. ل: ُيقال الترشي، صالح ابن •حط<ناراه؛ ب• د٠ 
ح:تقدم»ي ّ رلاتعديلأ جرا ب يذكر ولم رالتعدل الخرح في حام ابي ابن ذكر، صرت س الكرماض ر٠ 

١٤٨٩.

.٦٤•إ فىح نندم • مناكم ل ت ان اليفي الحاننل تال ■ مرالنه؛اي ل؛راممت س إس'اق ٠ُ 
■١  ٤٧*■ تقدمزح ■ يثق سم؛ ءد حم٠ 

• ١٣١٢داانطرالأرلصقارمفيح: •  ١٦٢•مدم»يح: صج*■' 



بهنذاحدثت ما رافواف عر". قال قال; . ابة(<أهل شاب ميدا وحسبن وحمن عالي، يا 
. ١١، ١ ل ماتا حتئ الحديث 
بنالحسن حدثنا ت قال قطى، الأيوب بن عمر أبوحمص ؤحسدثنا 1 ١ ٦  ٢٦

ارحمسهمد عن زياد، أثى بن يزيد عن ارحملن، همد بن عمر حدثنا قال: عرفة، 
واليتارالخن / ه؛ اض رمول قال ت ئال الخيري معيد أبي عن يعم، أبي ابن ن / vtا

,الختة(( أهل ثاب سدا 

٦٢Y  قال يوسف، بن هارون أحمد أبو حذأثتا س ١ I عمرأيى بن محمد حدثنا
ءناتم؛نمدارذن؛نأبيمم،ساط، بن مروان حدثنا ت مال الندنج،، 

ه؛النهم، عن/ الخيري، سعد أبي عن لنم، أمح، ارحمس؛>، تمد أبي؛ ذكر قال:  ٢١٤ا،
زكريابن ويحيى مركر ابن عبي الخالة؛ ابمي إلا الخة أهل شاب ميدا وحمتا حمنا "إن 

.السلام((علهما 

حدثنات قال الأنصاري، شعسة بن محمد بن الخن ^، ١۶أبوحدثنا — ١ ١  ٢٨
عنزياد، أش بن يزيل حدثنا مال؛ فتحيل، ابن حدثنا مال؛ ، الهريمي، المنير بن 

ميداوالخبز "الخن اض.; رسول قال قال: الخيري سعيد أبي عن لعم، أبي ابن 
•ْريمٌ م، كان ُا إلا الجة أْل ناء ميلة وأمهما الخة، أهل شاب 

ا;اكرونم-هئ؛س)ا(يض:

حن.إمغادْ؛ ■ ١٦٢٦
بين الحكم وندتامه . ١٦٠٢تقدم يتلثن. نمار نتص، كم، صعق، ذياد؛ اض بن يزيد ١ ب ٠ 

التخريج.في كما أخرئ متابعات وله الحفظ، مسئ صدرق أقه إلا التالي، الحديث في الرحمنن 
نيتراجمهم نقدتن صدوق. كلهم; الرحس: مد بن ومر ءره' بن دازن لّم ام بن  ١٠٣^ب د٠ 

. ١٦٢•تخريجه: 
حن.-امتادء: ١٦^١٢ 

وندتوبع)صَْا١( ]تقرب ايعة. ايمن الحغفل، سئ صدوق، نعم: ابي بن الرجمن ب س ا'دكم ■ ب ٠ 
التخريج.في وكما آنفا الذكور الحديث في كما 

.١٦٢•تقدمرح: تخريجه: 
حمن.-اساده: ١٦٢٨
ح:إناد علن الكلام في تقدم كما تربع وند ، ١ ٦ • ٢ ح؛ ني تقدم صعيف. ندال: اض ى ؛j^• : ب٠ 

١٦٢٦.

.١  ٨٢: ٠يح والثاني ، ٣١•رح؛ الأيل، تقدم • يتشح صدوق، كلأهما ويتقه: ال-ذر بن ظي د٠ 
٠•نيح: م تقد تخريجه:  ١٦٢



حآآ،ء
بنمحمد حدثنا قال; زاطيا، بن إمححاق بن عالي الخن أبو حاولنا س ١  ٦٢٩

ابيعن أمحه عن الرحمس، عبئ بن الحكم عن معاوية، بن مروان حدثنا محال: بكار، 
ابميإلا ابة أهل شاب ميدا رالخس؛ن ءالخسن ه: اض رسول قال ت نال الخيري صعيد 
اللام*.عليهما زكريا بن وبممى عبمى الخالة 

ْ/ْ؛اآ)اب  ٠١٩٠
برسولوالحسن العن شه 

بنيعفوب حدثنا ت قال البخاري، صالح بن اض عبد محمد أبو حذسا — ١  ٦٣٠
ابنةزينب عن أبيه، عن الرافعي، الحسن بن إبراهيم حدثنا قال؛ كاب، بن حميد 

-والح؛ن الخن بابيها الني. أك أيها اض. رسول بنت فاطمة عن رافع، أبي 
تورثهمالم ابناك هنذان اش؛ رسول يا فقالت فيه، توفي الذي مرصه في يبمثئأ- 
■وجردي* جرأتي فله اخسءن رأئا ومريدي' مني له فإن الحسن؛ ®أما ت فقال شيئا، 

١T t ٦ ه/ بن أحمد حدثنا/ ت قال صاعد، بن محمد بن يحين محمد أبو أحمئا _ ١  ١٣١

العدني.عمر أيي بن يمحي بكار بن محمد متابعة وب . ١ ٦  ٢٧ح؛ في تئندم حن. إمئادءت - ١٦٢٩
.١٦٢•زح: تقدم تخريجي: 

فعف.-إمحاده: ١٦٣٠

اكاسعة.من صعق، رافع؛ ابي بن الخ—ن بن علي بن إبرامم وم الرايص؛ الخسن س : ب٠ 
لتقرب)صأبم([.

•ترجمة علن لهما انف لم وذئب؛ امْ ا ب و٠ 
.٢١٩ح:في تقدم ء وعم ريا صدرق، كاسب: بن جمد بن سوب ر٠ 

فيالهندي فاله عساكر. وابن ا منل0 ابن واحرجه والكبير، ( ٨٧أ/ ) الأوسط في الهلتراني أحرحه تخريجه: 
([.١٨٥الزواى-)آ/ ]مجمع اعرفهم• لم من 'وفيه وتال: ااهي؛ميسراني، وعزاء . ١٠٤٢٧٢الكزحأ 

حن.-إسادء: ١٦٣١

منواكش؛ع، عيب وتد به، بأص لا الكوني، ابوالحارث الخارفي، وبمال؛ • الشامي (؛ بن،jCمحو؛ : ب٠ 
]م.ب)ص'يه([.اكابا

.([ لتقرس)ص0٦٢العاشرة. ندما.■ من صدوق، الكوفي، اكوم: بنسلمة ضح نته؛ و٠ 
لتترسابعة. انمن يهم، صدوق، المنعي: إصحاق أبي بن أمحاق ابن برمق: بن ل؛راعءم لمه: و• 

>صهآ(ء■
([.٦١٠]تتريب)ص الماسة. من ثقة، امحاق: بن برمق ابور: و٠ 
.([ ]تقريب)ص٢٨ءث-رة، الحادية من ثقة، الكوفي: ^ ١١أبوعبد الأولي• حكتم بن عقها0 بن جمد أ٠ 

والطيالمي(، ٧٧٤)أ/  ١٣٦٦المحا؛،:ح: وقثاتل (، ١ • ٨ ،  ٩٩ر١; المد ني احمد اخرحه تخريجه: 
(:٤٣•/ ١٥)٦٩٧٤محيح٠ح: في حبان وابن (، ٦٦•)ه/ ٣٧٧٩واكر،اوىح: رص>أ(،  ١٣•ح: 

•نحوً به • • ءرأ م، عاتئ بن هانئ عن إسحاق، ابن عن •لريثاإمرابل من جبهم 



0ا٧

اللسانناي ك ٨

صىًًًءًًًءءءس
حدثنات مال التنوخي مسلمة بن ثريح حدسا مال; الأردي، حكيم بن عنمان/  ٤٨

شسمع أل نير بن مرة سمع أنه إّحاق أبي عن عنأبيه، يود، بن إبراهيم 
وجههإلئ عنقه بض ما اض. برمول الناس أثبه إلئ ينظر أن م،، عن محك-ينول: 

اض.برسول الماس اسه إلن ينظر أن _>، وس علي، بن الحز إلئ فلينظر وشعره 
.ث؟هء؛٠ - علي بن الحتن إلئ فلينظر حلقا كمه إلئ عنقه ب؛ن ما 

بنحكام حدثنا/ قال معيد، بن فتيبة حدثنا ت قال الةرواأي، حاوفنا — ١  ٦٣٢
افرّول رررأيت نالا نمنه أبي عن حالي، أبي بن مأعل إّعن الرازي، سلم 
•شءهُا علي بن الحس وكان ه، 

بنعثمان حدتنا ت مال زاطيا، بن إسحاق بن علي الهن أبو ~ ١  ٦٣٣
أبىبن معيد بن تع٠رtل١، عن الأمدي، اض عيد بن محمد حدتنا ت نال شيبة، أبى 

ْعحرجت I قال الحارث بن عقبة عن مليكة، أبي بن عبداض حدسي قال حين، 
أبيبن وعلي بليال، اش. رسول وفاة بعد العصر صلاة الصديق-ظك-س بكر أبي 

الغلمانمع وهويلعب - محك - علي بن بحن فمر جنبه، إلئ يمشي - ؛؛هك - طالب 
يقولوجعل رقيته علن / " ؛ثنفة - الصديق بكر أبو فاحتمله 

ا'ضل؛سشهبا'بمش-هرأااض 
الأخرئ.الصادر كمافي الثت، ت والصواب . اعمروا ت )ن( الأصل، في )١( 

إ١ ١ ٩ )U/ (، ٦٥١)آ"/ الفتح •ع اننلره الوصعين. في ااشسهه ت البخاري في ( ٢ ) 

صحح..1ّااد•:  ١٦٣٢
.٤٣٥• زح تقدم • غراب له ثقة، ت ملم ين مكام ر٠ 

٣(،• ٧ الند)،/ في واحد (، ١٦٥ )٦; ٣ ٠  ٤٣اقاو_،ح: في محيحه في الخاري اخرجه ثغريجه: 
،٢٨٢٦داكر"نمح،فيح: وا"فسدىفيس)*هه(، )آ/أأب(،  ١٣٤٨المحاةح: فضائل وفي 

سحبّهم : ( ٥٩المحاه)فقاتل في  jU\j)ْ/٦ْ٩(، ٣٧٧٧_J_،^ وفي رْ/ا<أا(،  ٢٨٢٧
•جحتفة ايي سطرن،ءن ١( ١ - ١ • امم)م في اممراتي داخرجه ■ ؛،■••خالد طرقاعنإساءتلبنايي 

صحح..إ،طد،;  ١٦٣٣
.١٣٣١فيرج; نندم ادصة. المعن ثقة، سءنت ء>ابي بن معد رين ص٠ 

ح!الصحابة فضاتل وفي أ؛هآ)أ/اهأ(، ح: ايانب في صححه في البخاري الإمام ا"مّجه ٌمبمه• 
رالمائيني(، ٧٦٧)أ/ ١٣٥١المحابةح: فضائل وني افد)ا/خ(، في راحمي (، ١١٩/٧)٣٧٥٠
فيحبان وابن ٦(، واسبراني؛ياع_ر)مْ، (، ١  ٦٨الميرك)٣; في والحاكم (، الصحابة)٥٨فضائل 

علكةم ابن طريق من ( ٢٨٣/ )ا احد وأخرجه به• • • ممد بن صر م، ُرّنا من  ٤٥٧
وفيي; ١( ٢ ١ القح)U/ في حجر ابن الحافغل نال، فيكره. . ومول،. علي بن الخن تتتمٍ فاتلمة كانت، ت نال، 

الأخر.من آحدمما ذلك، اوتنش بكر، آبي مع ذللئط في تواب.دمت، فلعلها ٌحغيوءلا كان فإن ، إرصال، 



٠٢١٤٨^/وعنى.مسك«. 
حدثنا•' قال الأعرابي، زياد بن محمد بن أحمد أبوسمد ؤحيرسنا — ١  ٦٣٤

عنالثوري محميان عن الحمري، أبوداود حدثنا I نال الكويي، عمان بن الخن 
بمأبي لمع إر ث نال الحارث بن عمة عن عنا؛نأبيطتكة، ]ءمر[را،؛نسعيد، 

مال؛م ئه علن فوصعه - قئفة 
علمشه لا النم شه بأبي 

ضحك®.نجعل معه، وعر 

٢١٤٩م/.؛اب  ١٩١
فصألسس ه الغبي محبة ذكر 

ينالحسن حدثتا I نال البخاري، صالح بن اطه عبد أبومحمد اخمؤظ ء ١  ٦٣٥
بنمومحئ حدثتا ت نال عتمة، بن حالي ن محمد حدثتا I نال الحلواني، علي 

عنسهل، أمح، لم؛>، معن بكر، أمح، بن اض همد حدثك، ت تال الرني، يعقوب 
فخرجحاجته، لبعض  J٢٢اإةرالله.إ رسول طرنت، ت مال أبيه عن سّامة، f بن حن 

مثتملأنن، الذي منيا يا افه، رسول يا I فقالتا ، شيء علئ مشتملا النه. رمحول 
١T ْ/.٠ اللهم وأبناء ابماي ءسان فمال: ؤئإ./ وحن. حن فإذا فكنف؛ عاليه؟ 

تقدم.كا اديت ت والصواب اعمروا، ! )ن( الأصل، في ( ١ ر 
احرئ.سخة ورمزلهافي ، ٠٠٠٧٠^١^! )ن( الأصل، في*امش )٢( 

صحح..إسادء:  ١٦٣٤
ممات.رحاله وبغتة وفدتوبع ، ١ ١ ما٠ ت رح نندم ■ ٌدوق امني• ن  ١٠٠ين ابن ت ب ٠ 

أننا.الذكور الحدث ني صدم 
صعيف..إمتاد،: ١  ٦٣٠

•١([ رصهْ تت؛ريب ■ الثالثة عن شول، الدني، الكلي، ند ابن امحامأ؛ ين اخمن ت ب • 
لهماعفانف ولم ([، ٥٢)ص٩ ]صريب ادمة. ّالمن ابمأ، شول ت البال مهل؛ ام ين ملم نته؛ و٠ 

.٢([ ]ممريب)صآ١٩ ■ ادّة انمن • *جهول الهاجر؛ ين ئد ابن يم؛ ام ين الله مد ب؛ ر٠ 
١٢٩٤صدم؛,٠،^ ّمأادفئل. صدوق، الذمم؛ بمهوب ين *رمى ب؛ ر٠ 
١ ٦٠٨تقدمثيرح؛ يخُرأ• صدرنا، ينشة؛ ينجالد محمد رب؛ ٠

٩٣٧٦ : ادانبح ني والترمذي (،  ٩٨. ٩٧ا/ )٢ ١  ١٢٢٣ : المنفح ني نية ابي ابن أخرجه لغدبمد؛ 
به•■ ■ بمغوب بن موّن عن ُلرق من ٦ ٩  ٦٧ح: صحيحه ني مان - وابن )ه/أْآ(، 



,أحمهما،أحمهما(٠ أز صيم إنك 
بنيحين حدثنا ت نال الحوهري، اللسثإ بن محمد أبوبكر ح_الشتا — ١  ٦٣٦

ثان،بن عدى عن موار، بن أشعث عن شريك، حدثنا ت قال اليربوعى، طلحة 
إنيارالأهم وهويقول؛ حسنا يحمل اض. رسول رأيت تال؛ عازب بن الراء عن 
فأحمه*.احه 

تالشيبة أبى بن عثمان حدثنا تال القطى، أيوب بن عمر وحJثظ — ١  ٦٣٧
رأيتت تال المراء عن ثابت ين عدي عن شعبة، موار-عن ابن ت شبابة-يعني حدثتا 

أحمه،احهأ.اااللهمّإلي وقال: س عر...ض بن الحسن التي.حمل 

أمتمالغص.ؤ حث 
أجمعينوأسهماوأمهماخس والحسين الحسن محية على 

بنتصر حدثتا I قال البغوي، محمد بن اش عبد حمدمتاأبوالقاسم — ١  ٦٣٨

حن..إسا«:  ١٦٣٦
التالي.الحديث م شب وتدتابعه .  ١٢٣ ; ^،٢ تتدآ • ضعتف ّرار• ايمث،ن •' ب ٠ 
.١٤١'مرح: تميم اساء. •تدولي تمرحنغله ممرا، يخش صدوق، ضك: نه: ر٠ 
لهمالكن ، لتةري_،)>_T؟A( العاشرة. عن الحديث، لن الكوني، اJرمم: ءسأ ين بمص غيه: و٠ 

التخرج.ش كا ا وغيرهالشيخين عند محتايعايتؤ 
التالي.والحديث، التخرج ني كما صحيحة *لرياآخرئ له والحديث، 

٢٤٢٢الئماتل ني الم وع، ١( ١ ٩ )U/  ٤٣٧ ٩ الساةح; نقاتل ني الخارى ا-؛مّحه دمهجه: 
(،VIA)؟/ ١٣٠٣اسباح: نقاتل وني (، ٢٩٢، ٣٨٤افد)؛/آم، في واحمد (، ١٨٨٣)؛/
وابنا؛يشيبفياسسح: d_/o)yyArادان_،ح: في والترمذي (، ٧٨١)A  ١٣٨٨ح: 

١٦٩٦٢ُابنما0نيٍعيع<ح: (، ١٩٣ثل،)أ/ واكلمالينيّ)أا/0ا(،  ١٢٢٤•
يه.. ءناليُاءاثابت،، بن عدى عن 'لونا من جبهم رْا/ا'ا،(ت 

.إّاا«;مححا ١٦٣٧
أما.الوكرر الحديث في نندم تخؤجه: 

متكر.والخم. • معيق، ٠ إمئاد• - ١ ٦ ٣ ٨ 
ولم]تةربب،رصهأآ([. العاشرة. منتمار ءنيينضربنمس،نضانسم:شول: جه: ن٠ 

ؤمتابع علن له انم، 
.٢٠٦نندمفيح: عابد. صدوق،، الكاظم؛ عر ■بمعر: وص.>و *٠ 

ح;الصحابة فقائل ني احمد بن اض وعبد )ه/ا؛آ(،  ٣٧٣٣: الناماح في الترمذي احرحه تغرلأه؛ 
حنحديث، اهنذا المخ.: بعض الترمذي-في ( Jliبه. . الحهضمى. نمر طريق من ٦(  ٩٣أ/ )  ١١٨٠
نادْاإّ; ٢( ٥ ٤ رم السير في الذمي ونال، ، هتذاالوجه* محمدإلامن جسربن حديثا من لانعرفه غريبا 

•منكرحدا!.وئلفيابيال>مياا(: ُالمح.تكر،، ضعينط، 



ءء^ء—^ء^ءءحآهإبم
حدسضمسمنال؛ محمد، بن جعفر بن علي حدش تال: عليالخهضس، 

عنعلي-ءاقء-أفجده، عن أبيه، عن علي، محمدبن عن عنأبيه، جعفر، ابن 
وأبسهن، وأحب أسني »_ فنال: خقء. - والخستن الخن بيد أحذ ه الني 

اساا.ثوم يرجم م هم كان وابيا، 
I ٠٢ْ/ عبدالاعالئ/ حدسا تال; زاطا، بن إسحاق بن علي أبوالحسن حاوكنا — ١  ٦٣١

بناف عبد عن زر، عن عزعاصم، حدثتاحمادآلاا؛نفسب، ]تال: حماد ابن 
نيوص افه. رسول يأتيا حتن يحبوان - أ؛ق؛؛ - والحس؛ن الهن اكان نال؛ عود، م

أنإليه أثار عنه ليبلهما أصحابه بعض حاء ناذا ، ءلهرْ علئ نيركان الجد 
يسمكان س وأض ءريأيي تال: ثم ، نحرم إلئ صمهما الصلاة تضئ ناذا دعهما، 

هو«ءبسم(.

١ ٠٢ْ/ بن محمد حدثنا/ قال: البغوي، محمد بن اض عبد القاسم أبو حثتا — ١ ٦ ٤ ٠ 

)ن(.الأصل، ني بإناتها  ١٦٤٧وتكررالإصنادفيح؛ ، في)ن( وثتآ الأصل، عن نطة  ٢١٠

.إّاأدأ:صمف.١٦٣٩

كونيابوزرئ: ونال بالنوى، لمس ابوحام؛ ونال معين، ابن صعق اككص؛ اخياض حمم، ادين مج٠ 
•([ ١٢٤)م/ والتعديل زالخرح . الحديث صعيف 

• ١٣٨نندم/،C؛ الآضتنجمادتلأاسبم■ ب د٠ 
.٥ إ فىح تقدم واحد. غير ومه ا رهام له صدوق، بهدلة؛ ابن وهو عاصم؛ له و٠ 

(،واJزار٤٠/٣)٢٦٤٤سفياعيرح: 
صحيحهقي حرممة وابن تلأا*ه،حا*"آه، يعلنح وابر ، النضاتل)٧٦( والنام؛ي (، ٢٦٢٣مختصرا)

.(: ١٨٠انمع)و/ م الهيثم تال به. . عاصم. عن •لرق من ( ٤٨)أ/ ٧٧٨ح؛ 
تيهصعنج.-إمثادء: ١٦٤٠

.٢٢٢صمفيح: يهم• صدوق، ين م ه؛ م٠ 
.٨٧٩فيح• تقدم تهم* صدوق، مادت ين محمل• فيه: و٠ 
ابنذم• الدني، إصحاق بن ّعد ى درئ *ريرة، ابي ءن يردي يباح، عدلن مئة؛ ض بن إذن، ام د٠ 

والسلالخرح في حام ابي وابن ، ( ٤٣٨ / الكير)١ تايئخه في الخاوي لذم• فىالثنات)،/ْآ(، حان 
)ا/حاأ(رلمذكرابحرحاولأسيخ/

]تتريبسادسة. المن تتة، الأمار، حلف الدتي، ابموي؛ همجر؛ ين كعب ين إماماق بن عد م٠ 
)ص'مأ(،تهذيب)آ/آأأ([.

ينحام حدنا ، ملمانحديث س ( ٤٣)م/  ٢٦٥٦الكيرح: العجم في اليراني اخرب تخريجه: 
نيالمغالي إلع واثار به- • حمة• أبي بن إسحاق ين ، مجر؛ بن كب بن إمحاق ثناععدبن إساءءا،، 

•رجالهممات•.(: ١٨•رفالالء؛ث.يفيص)آ/ (. ٣٨٤/١اك١رخااكءرر



اأشسات، كتا|٨ تت:صه؛؟ءءءًسسء^سءً— 

ءنّظينإّحاقلا،تينىبينآلإسماعيل، بن حدثناحام ت تال عبادالكي 
اف/ه،ءنأبيرسول مولن رباح مولن صية أبي بن إمحاقل'آا عن عجرة 

الذيمرصه في هريرة أبا أتن مروان -أل الحديث منيا في هماي ابن فال هكذا هريرة 
حناحبك إلا اصطحبنا منذ عليك وحدت ما I هريرة لأبي مروان سال فيه، مات 

اضرسول مع معتمرين لخرجتا أشهد فقال وحلى هريرة نتحفزأبر I قال وحينآ. 
-ُإألإ - ر-حسئن حن صوت اض. رسول سع العلريق ببعفى كنا إذا تن ح. 

انش—ا ٠٠لهات يقول قمعته أتاهما حتن المسير نأسيع أمهما، مع وهما يبكيان 
منررهل ت فنادئ ، ماء فيها يجد فلم ستة إلن يده فأحلف انملثى، ت فقالت ابمي؟اا، 

فيالماء يبتغي كلأ إلئ يد0 أحلف إلا أحد منا يثق غلم ، ماء؟* معه مئكم احد 
فقال. قطرة أحدنا مع لمس النه، رسول يا I نقيل تعلرة، منا أحد يجد فلم شنته، 

إلنقممه فأحذه الخدر تحت من إيا0 فناولته ، أحدهما، ت الله ول رمح
 /ْ t مكت،أو هدأ جتن مممه فجعل لسانه له فادلح يكن، ما/ ا يمغولْ وهو صدره ٢ ١ ٠

ررنارلٍتمونال; ، إياه فناولها مكن هومجا كما سكي والاحر ، بكاء له سمح فما 
تنال ثم صوت، لهما سع فما فكت كذلك، به ففعل إياه فناولته ، الأحر* 

الطريق.قارعة علمن لقيثاْ حتن الضغائن عن وشمالا عينا فتميعنا ، راسيروا* 

•اممه رسول مجن هنذا رأيت وقد هنذين، أحب لا لي ®ما أبوهريرة! قال 
تقال الموفى، الخثار عبد بن الخن بن أحمد اممه أبوعبد ح^وثظ ء ١  ١٦٤

•الترجمة مصائر ني كعا التت والصواب؛ إسحاق•. رابي •' )ن( الأصل، هامش ني )١( 
،٢( ١ ٨ / حام)١ أبي لأبن والتعديل الجرح من والتمرس مجرة،. اعن )ن(: الأصل، في ر٢( 

(.٤٣/٣(،ضانيفيامر)٣٨٤/١ئلأرخاي)
الترحة.مصائر من وادبت • إسحاق• رام ت )ن( الأصل، في )٣( 

يملىالرحل راص علن الذي ار المت واراد • الراس معوجة حديدة ت والكن، والكالوب الكلاب ( ٤ر 
(.٧٢٦/١مائة)ك،لب()الرب، سان لانفلر: ءاوهاالراكآ،الس•. 

يمغوضغوآضغا ريمال؛ ت النهاية تال،ي والكاء. الصياح والضغاء ايطنوا. )ه(ءنالدراني; 
(.٩٢)م/ وضج•. صاح إذا وضغاء 

.حدا صعق ا؛ادهت إمحا ٠١٦

ابووتال ياسوفل. لص حديثه يدي: ابن وتال اكيع، ني غال الكوفي؛ اخهرمي مان مّىس : ب٠ 
([.٢١٤]التزان)،/٠^٠.حام: 

.١ ١ • ٥ نرح: نندم يتبر. صدرق، الأزدكر؛ مالح بن الرحمن د م٠ 
«آآآ)مْ،(،وابوسمر،ُلأتلالمر؛ح;آ-ه=ثمايرح;



الحضرمي،عثمان بن مومئ حدثنا I قال الأزلي، صالح بن الرحمن عبد حدنتا 
كانالهان...محدالمبي.قال: مريرة أبي عن صالح أبي عن عزالأعمش، 

،ررلأء I نال معه. أذهب ت _J:؛؛ أمي، إن أذم، ت فقال ثديدآ، حبا يحبه وكان 
بلغ.حتئ صوتها ني نمثئ الماء من برقة فجاءين، 

ْ/ْْا؟-اب ١٩٣
>ذيا(الاامن رعاأنءاي أهما : محبمفعإواسسن للعن الغبي. قول 

بنداود حديا قال: الناقد، الهيثم ين إبراهيم أبوالقاسم ح__؛كةا — ١  ٢٦٤
أبيبن محمد عن مهدي، حدثنا ت قال أبوالنصر، متصؤور حدثتا قال! رشيد، 

٢١٠٦ْ/أهل/ من رجل جاءه عمرإذ ابن عند جالسا كنت I قال أبيثعم، ابن عن يعقوب،، 
البعوضدم عن يالني هنداا إلئ انظروا ت فقال البعوض، دم عن فاله العراق، 

منييعالتاي ررهما يقول; الله. رسول وسمعت، افه.، رمحول ابن نتلوا وهم 
اكدا«.

حدثناI قال القاصي، حرب بن الهين بن عالي أبوعبيد ؤحاومتا — ١  ٦٤٣
حدثتاابنسوار-قالت سماة-يعنى! حدثتا ت قال الزعفراني، محمد بن الحن 

، ٠٣٧٧ ٦ امزح; م الهندي وءزا0 يه. ٠ صالح. بن الرحمنن عبد حديث من كلاصا ت ( ١٧٢ =)آ/ 
lirUU-U ،^ ماكر. ابن(لالهثسفيص^i١٨٦/٩ :) ،وذمْمتروك■. وص •بمّنينضان

المتدركثي والحاكم >،(،  ١٣اكّ)أ/ م احمد الإمام واترب (، ٢٥٦الناب)ا/ الملل ثي الحوذي ابن 
ا-لااللافماةح: واكفمفيسمسا'هأآ)م/ْ؛(، والل_راتيفيايرح: (، ١٦٧)م/
صلاةبملي اش. ومول كان تال،: ريرة ابي عن صالح، ابي عن الخلاء، بن كامل طريق من ( ٧٨٥)أ/ 

نيالهيثمي نال ذن.كرنحو•. . ابرصير؛.تال صش فلما نلهوء ض يركان والحين الحن وكال المشاء، 
ألتهوصي ١ د الشخ إصناد• وحسن مامت،ا. احيي ورحال باحممار، احدواليزار أروا• (؛ ١٨١الجمع)و/

.( ٧٨٥)y/ الصحابة لغخبمائل تخريجه في عباس 
٠صحح إمحثاده؛ " ١٦٤٢
لمردّاالمادما. من نقة، -نده، إلن ين—_، وند ايمري، بميوي،؛ ام بن الله مد  Jiحي م٠ 

)ص•؟؛([.
.١٣٤;٢ في نندم • ثمة ت الأزلي برن ابن ص ♦لي- *٠ 
■٣٩مماح■ ثقة■ موداماسم**ُاينشمّام• ٠ٌ 

٥٩٩٤ح؛ الأدب، وفي (، ١١٩/٧)٣ه٧٣الص-حايةح؛ ائل فقفي البخاري احرحه ه؛ تخريج
،اا(،وابنا؛يفةح؛ممآآا)آا/-اا(،واتجانيح؛، ٩٣، ٨٥

النةح؛والثغوي (، ١٦٥)U/ الحلمة في نمم وابر  i(\ov/o) ٣٧٧.واكر.نىح؛ ، ١  ٩٢٧
حان»يمح؛م،ح؛ها؟أ)0ا/هأ،(اوان (، ١٣٧/٣) ٢٨٨٤^همح؛ 

أما.الذكور الحديث، في تقدم وتخريجه؛ ١ كّابقه صحح، إمثادء؛  ٠١٦٤٣



وأتاهعمر ابن سمعت ت غال نعم أبي ابن عن اشل١،، همد بن محمد عن مهدى، 
تفنال العراق، أهل من I فقال أنت؟ ممن I نقال المعوض، دم عن فسأله رجل 

ه،اف رسول ابن فتلوا وند المعوض، دم عن بالتي هنذا إلث انفروا هلموا 
٠الدنياء من ريحامحاي راهما ت يقول اش رسول وسمعت 

كريبأبو/ حيفا قال: أأ\'\-س'ى\وم>سوين\ي  ٢١٠٧ْ/
rtv ،(/ الحسن،عن لم، مبن إمحماعيل عن معاوية/ أبو حدثنا ت نال ، العلاء بن محمد

وهواممه. رسول ظهر علمن شان - ث؛قئن - والحسئن الحز رأيت فال؛ بكرة أبي عن 
أجاله٠اصر فلما تركهما، الارمحن علئ آ ر استقر إذا حتن بيده فيمكهما يصلي 

أنبلنم ، اكلءا« من ر٠حامحاي هذين اض »إن نال: ثم رومهما، مسح ثم حجره، في 
عفليمنفمن بعن ب4 عزوجل الله بملح وأرجوأن مد، هدا ابمي ررإن فقال: الماص علن 

نيآخرالزطن«.
الحن..محأفة.به يمي المن: بن *حني قال 

أبوحيتمةحيننا I فال حلب، فاصي الحسن بن عمر حمقس أبو ،^ ٨٢« أ١ ٦ ٤ ٥ 

"م لص ُاينأبيي*مب'ا • إلن رن، الأصل، في مصححه )١( 
»اسقراأ.ولعلها: رن(. )آ(ىذاتيالأصل، 

حن.إستاددت ■ ١٦٤٤
فيكما فقالت بن مثارك تابعه رند . ١١٥٧ح:في تميم ■ صعيف الكي: ملم ين إسماعيل ه: يف• 

•التالي رالحديث وصريبنا؛يصري الثخرنج، 
واو؛ّارح:(، ٢٢)U/ ٢  ١٥٩ الكثرح: المجم في والطراني ٠(، ١ ، ٤ ٤ )م/ احمد اخرجه دسمبمه: 

ءلريقمن جمعهم 'i(: ١٨)0\إ٦٩٦^صح؛حهح: في حان وابن ، ٣( ٠ رأ/ الحية ني نمم وأبو ، ٢٦٣٩
احمدرجال•ورجال : ١( ٧ ٥ الجمع)آ/ في نال • به • • الحن عن محالة بن حدثتامارك نال: الوليد، ابي 

فيالخارى الإمام أحرجه: صحح، الحديث، الاحترمن وال—عتر • ديئا' وقد ضالة بن يارك غير الصحيح 
اآ1مرآ/بآأ(،وفىسلافابةح:)ْ/اآم(،وفياكاد،ح: ٢٧،•ح: 

اسابةشاتل وني واحمدفيافو)ْ/آأ(، (، ٦٦/١٣)
رفيامحومواسلة>اهأ(، يل ني والمالي ، ٤٦٦٢داودنيالتةح: وابر (، ٧٦٨/٢) ١٣٥٤ح: 

فيواليراني (، ٤٥٢ا/ منه)١ ني الرزاق ومد (، ١٦٥ )ْ/ النائب في واكرمدي (، ١ ' V/Tالسن)
٠به . تمت. ابي عن ءلرق محن جميعهم (: ٢٢، ٢١المجير)آ/

حن.-إساده: ١٦٤٠
بافاتحرالممامح، عن يعدُث، عدي: ابن ونال صدوق، الذمي: قال الميمي؛ ممد ين ممعب يه: ف٠ 

ّمايقول لايدرى صرير، شخ جزرة: صالح وقال ■ بين روايته عش والضعنا قال: ثم ، وبمس، 
ومه([. ٤٤ان)٦/ الي(، ١١٩اليزان)؛/(، ٠٦٦ الضعفاء)آ/ ني ]الغتي الممات،. في حان ابن وذكر، 
=التهدم. الحديث، في - ناصرة متابعة متاع. 



ْ/حْا

إسحاقين محمد عن سلمة، بن محمد حدثنا نال! الصيصى، سبل بن مصعب 
سجدإذا دكان الني.بمر، كان نال: أبي عن الحسن، عن عمرو، عن 

م،ا/ععلن نوصعه آحذه/ رأمه إذارغ الجي. نكان/ ظهره، ذرك<س، جاءالحس 
حجره،في فوصعه أحذ، صش فلما ظهره، سجدركب فإذا رمقا وصعا الأرض 
ريحانم،ءانه فقال ا هنكدا؟ الصي بهندا أتفعل ■' رجل له ينال يقبله، فجعل 
استيأ.من لإن،ص يه ^' ٠٥أن وجل عز اممه رمى 

١٢ ء ٩ •/ اب  ٠١١٤
حملانمى.ذم 

وغيرالصلاةالصلاة فى ظهره على والعين.١ للعن 
حدتنات قال الحرام، السجد في البردعي حالي بن أبوجعفر حلمحا — ١  ٦٤٦

علىعن مجومئ، بن اش عبيد حدثتا تال! الوراق، مهلر بنت ابن سليمان بن محمد 
فإذااش.بمر، رسول كان تال! عزعبداش، زر، عن عاصم، عن صالح، ابن 

أنإليهم أشار ممنعوهما أن أرادوا فإذا ، خلهرْ علئ - ر؛قئ؛ - والحستن، الحن وتب سجد 
•عذين® فيحب أميي من ٠٠فال! ثم حجره، صروصعهمافي فلما دعونما، 
الأعلئعبد حدثتا قال؛ زامحليا، ين إسحاق بن علي الحن أبو أخبرنأ — ١  ٦٤٧

٢١٦٠،/عبداه عن زر، عن عاصم،/ عن ثعيب، بن حماد حدثتا تال! النر»مفيإ، حماد ابن 
وهواف رسول يأتيا حنئ يحبوان ؤقئن. - والحس؛ن الحز كان • فال عود مابن 
أنأشارإليه عنه ا ليميهلهأصحابه بعضي جاء فإذا ، ُلءرْ علن فتركبا الجد في 

امأ.وتدتوع . ٦  ٦٧نرح: نندم • يندصن يدلس رموصدوق، اذق؛ صرررن ُب؛ ٠  ً
• ٣٠٧تندمفىحت • وبماوعم ثنأ، مرايناييصروت صرو؛ و٠ 

٨٦٤٤دومزح: 
.معف إمتادء؛ - ١٦٤٦

.١  ٤٣٣نرح; نندم • صعق ت القلوي ّابمانت مجمد،ن ت ب ٠ 
كمانياخرئ طرق من ثابت والحديث . ١  ٦٣٩ح؛ تندم؛ي • ابما ضعيف ثمب•' رن جماد ت نجه و٠ 

. ١٦٣٩نغر؛جح; 
.فيح:0 نندم واحد. ءٍر ووثنه اومام، له صدوق، بهدلة؛ رموابن ماصم؛ نته؛ و٠ 
.١ ٥ • ٩ ; فيح نندم عابد. ثمة، الهداضر: ٠ااح س ض ٠ 

. ١٦٣٩ممJمنىح: دمبمه: 
. ١٦٣٩:اوو؟مضوي4 .إ-،اد»:  ١٦٤٧



يعبئكان من وأم رريأيي •' ونال ، نحره إلئ صمهما الصلاة فضن فإذا دعهما، 
فلحيط^

بنداروأبوبكر شاذان بكر أبو حدثنا قال! داود، أبى بن أبوبكر حعمحا س ١  ٦٤٨
وهرام،بن سلمة عن صالح، بن زممة حدثتا قال العمدي، عامر أبو حدثنا نالا؛ 

ا-فنينرصضالمى.حاملا كان شاسنال: ابن عن عنءكرمة، 
عرأ.الراكب ءومحم الني.: فقال غلام. يا ركت االركس، نعم رحل: فقال عاتقه، 

بنمحمد/ حدثتا ت تال الحصاص، عالي ين الحس أبوسعيد حدشا  ٠١٦٤٩ ٢١٦١ْ/
أبوشهابحدثنا نال؛ موهب، ين يزيد جدثتا قال؛ بالإمالة، المعلري ا الكريمر١ عبد 

النيعلئ لحك قال: جابر عن الزبير، أبي عن افيرى، سفيان عن ، مسروحلآ؛ 
الينر بهما وهويخبو ظهرْ علن - j؛؛^؛ - والسن والحس أربع علن هو إذا ف. 

أنتما(.الميلان ونعم جملكما، الحمل ررلنم وهويقول: 
حدثناقال؛ الشاهد، زياد بن محمد بن أحمد أبومعيد/ حدمغا — ١  ٠٦٥ ن ' ٣٤٨

»الخكم«وصسفيالهاشإنىالبت.)ا(فىالأءل: 
البت.والصواب: »اين«. )ن(: )أ(أزفإلالأصل، 

.صعق إمثاده؛ - ١ ٦ ٤ ٨ 

.٩٤•مرح:نندم نحمف. الجندي: مالح: ين زسل : ب٠ 
■٢([ ]تتريب)_A٤ —ادمة. محن١١صدرق، الماني: ينورام؛ ة ط٠ 
.٧٧٦ثقة• معاماسيتباسينصو: ا٠ 
.اٌفيحتتقدم ثقة. يشارت محمدبن ص يويكربمدار؛ أ٠ 

حدتاتال: سدينشالأ حدث (٠ن ٦٦٢.٦٦١/٥)١٣٧٨٤حرحههمثيفيادابح: ت٠ءربمبم: 
بنرزممة ا الوجه هندا من إي نمرنه لا غريب، حسن حديث رهندا الترمدي: تال به. . العقدي. عاص أبو 

حمظهأ.تل عن الخدين أعل يعص صعقه ند صالح 
صعيفجدا.إمحئاد•: ٠١٦٤٠

حام;ايي اين وتال منياالحديث.١ اي عليه. لايتاح العقيلي: تال ب، تكلم ٠ ابريهاب ٌررح يه؛ ف٠ 
_لوا• باض، حديث من الربة إلن يحتاج أ غغال حدث بعض عله وصرصت روح معن اض مالت 
(،١٩)آ/]الجروحقن يروى. ما م ني الأنات لخالك بخر، الاحتجاج لايجوز حان؛ ابن نال • الثوري 

الزال)أ/به([.
ترجمة.علن له انف لم املري؛ ام( ب• بن صد ب: و٠ 
.٠:٦٢٤يح نندم ٠ يابد ثتآ، الرملي: مومب ين يزيل- بن حالي بن يزيد م مرمب؛ بن هزيد ر٠ 

وابن٢(،  ٤٧)٤; امر اساء م والعقلي (، ٤٦)■T/  ٢٦٦١امرح: في اتجراني اعرجه لعويجه: 
قالبه. ٠ ٠ مروح شهاب ابر حدثنا نال: الرملي مرب يزيدبن حا-يث من ١( ٩ المجروحض)"ا/ ني حان 

صمفء.شاب: أبو روح مفيه ٠ : ( ١٨٢انمهع)ه/في الهيثمي 
=صعيد١ امغادء:  ٠١٦٥٠



^^^^!ءءءءء^^ءأءوثقْتكءه
لكملحدسا نال: حرب، ين شعيب حدثنا قال'. المدام، حيان بن عين بن محمد 

٢١٦٢ْ/الني. ْع نملي/ رركا ت نال هريرة أبي عن أبوصالح، حدثنا ت نال ، أبوالعلاء 
أخذهمارأسه رغ فإذا ، فلهرْ علن خقع؛. والحض. الحز وثب سجد فإذا 

صلاته*.يقضي همن عادا عاد فإذا الأرض، علن فوصمهما 
بنيوسنس حدثنا ت تال زامحليا، بن إسحاق بن عالي أبوالحسن وأخبرة ء  ١٦٥١

بنالحسن أحبرنا ت نال شفيق، بن الحسن بن عالي حدثنا قال الفطأن، مومحئ 
أقبلإذ يخطب اهله.ؤ رسول بينما •' قال أبيه عن بريدة، ابن حدثتا •' قال واقي، 
افهرسول نزل إذ ؤيمران عشيان أحمران، قميصان .عاليهما والحض.•؛؛»؛؛ الحسن 
لاضاس:ه سه رأو*لأدكم' أنوالكم' زاما الك: ،اصدق ونال: إليه فرفعهما المنر ن ع. 

ورسما!حيض حم؛ليت أمر فلم وبمتران بمان المهن ض إلى لفلوت [  ١٠
٢١ ٦٢ه/بن الهن/ حدثنا ت قال الأعرابي، نياد بن أحمد معيد أبر حذثتا  ٠١٦٥٢

ابنعن وائد، بن حض حدثتا ت قال الحباب، بن زيد حدثنا ت قال الكوفي، عمان 
-ر؛قء؛ - والحض الحسن فأقبل يخطب، الله. رسول كان ت قال أبيه عن بريده، 

صعدنم فأحدهما نزل رآهما فلما ويقومان، يعنران أحمران قميصان عليهما 
[١٥]اكغابن: أموامحزوأولادكإ٩^ >ؤإئنا الله: ،اصدق فال; ثم حجرْ، في فوضعهما 

.أخذمما! أصرحي نلم بمران، ض رأيت، 

وتالتووك. الحاكم وتال عتررك. معف ت الدارنملتي ُال الدالم؛ همان ين مص ين محي ب؛ ٠  ً
([.AU/\/T_^)واناالمىنىمش. كازطلأ، آخر: 

([.٤٠لمي-««)ص٩ • -ابم المن يخش، صدوق، ١ ١لكرفي التسس، ؛ ٠١١٠١٠ين كا*ل ر٠ 
.٩٤٥زح:نندم _. ممة حرب: ين مب م• 

.١٦٤١أم<جه:تتدمفيتخرجح: 
-من.-امءاده:١٦٠١
.٢ • ٠ : فيح نندم صدرق. اكلان: مس ين ،رمق : ب٠ 

داودرام ، ١( ٠ .•  ٩٩/ ١ )٢ ١ ٢  ٢٣٧الث>ح: ني شية ايي وابن ٣(، ٠ ٤ )ْ/ احد اخرجه دبه: 
٣٦••الداسح:ني ُا-بم< وابن ، ٦(  ٠٨)ه/  ٣٧٧٤: التابح ني واكرمذي ، ١ ١ • ٩ الملأةح: ني 

،١ • ٨ ١ صبحمح: ني خزممة وابن ، ١(  ٩٢والبدين)آ/ الجعة)آ/ح'ا(، ني ار والن(، ١١٩•)أ/ 
٦٣٩مازح: وابن )\ا0\-\ه واوِهتي)مماآ(، ادثورك)ا/سآ(ا ني والحاكم ، ١ • ٨٢

؛٠•• • داني بن من ص س'لرف، جبيم ر"اا/'ا•((: 
١كابقه حن إمئاد•:  ٠١٦٠٩

٥٠ • رح: نندم الثوري. حديثا ني يخض صدوق، ا"ببت س 0،• ت ب ٠ 
.١ ١ • ٧ رح: تندم صدوق. ئان: ين الحسن و٠ 

اقه.كٌمي«بمع: 



مآآ(ءءً^^^ءس£تثصث
_؛اب ١١٥

ء؛محءإواااعس؛ن لأعص انمي. ملاعين دم 
أبوعتبةحدثنا ت قال الحصاصى، على بن الحز أبوسعيد حذثغا — ١  ٦٥٣

عزبممحئالوليد.عنإساعيلينءياش، ابن ت بمة-يعنى حدثنا ئاوت الحمصي، 
نتلقوص النص.محته علث لحك هال: هريرة، عنأبى عنأمحه، ^، ^■^ 

بمه*لا،عجن ُرق • لة يقول البي. فجعل ماقه، علن ابنته وأحدابني نماه علن 
فاحسهءاللهمإثيأحبه، تالI تم فماله، نننحناه صدره من نرب حتن ؤيرغمحاته 

•وا'ء-أ،سبممه* 
تال.'الرامهلى، الحميد همد بن محمد بن اش عبد بكر ابر حذثغا - ١  ٤٦٥ /  ٢١٦ْ/ْ

تتال عون، بن جعفر حدثنا نال; الحرام، جد ممؤذن بزة أبي ابن ا حدثن
وسمعأدنيعيي بصر نال: مريرة أبي عن أبيه، عن مجزري، أبي بن معاوية جدثتا 
بيديأحد ثم _* عئن »ميى يقول: ومر أوحستن حسن يد احد وهر اف. رمول 
فأحه،احه إئي *اللهم يقول: ثم فنشله اجح، ٠الا• فاْ بلغ إذا حتن فيمحعده الغلام 

•وأ'ماسبممه'ا 

([.٣٧٨الهايت)ا/انظر؛ اصعدياصغرانمن. (_؛^؛؛ 

جدا.نحعيف إصثادءت - ١ ٦ ٠ ٣ 

■بالوصع زما• الحاكم واقض عتروك، اددتي؛ اديص، •وما، بن اه مد ابن اممه؛ مءد س ،*ض ■ ب ٠ 

رعتيسثاكالي.]مم،)صأيم(ا.رند ^^لخ..''رآم.;ثاس: 
• ٢٣سلمروومصمرسدد..رث~خا-. ب: ر٠ 
•٢ نندم/،x يتيسن دلى، بم؛لساملًد: ب: د٠ 
•([ ٦٧رآ/ واك'د"ل لا"يرح • انمدق* 'محك حم؛ ابر نال الزج• بن اجمد *و الحمي؛ ءمحة ام ر٠ 

٦٩٦٣صّحيحاح؛ في حبان وابن ، ٢٧٠، ٢٤٩رنم المرد الأدمي، يي الخاري أحرجه تغرهجه؛ 
والدرانيفيايرح:(، ٧٨٧)Y/ ١٤٠٥المحابأح; اسعيفيساتل وأحرجه (، ٤١٧/١)ْ
الحدبث،واورامءر.>يفيأمنال الحدبمث،)ص؟خ(، عزم ُالحاكمفيم،درذة (، ٤٣.٤٢/٣)٣٢٦ْ

ُا-مجهاسءّشازلي• الحديث، م دمر به• • ءزالأ• ، رر؛• ابي بن •عالية طرتنا س مم ؛ ٢١٣٢رءى
اله؛شسنال بنحر•. ريرة أبي عن أبته، ءن امحمّي، - حديثاصعيل آ/أ،(عن ) ٢٦٠٢المجيرح؛ ن، 

اكحح'.رجال رجاله ؤشة رممه، أجدمحن ولم مزري أبر 'ريه (: ١٧٦/٩)
صعق. ٠٠٠إمحساد•!  ٠١٦٠٤

تابعهوثد . ([ )ص٢٧٦زتئرب الثالة. من متبول، يار؛ ين ارحمنن ب ت واسمه مردد؛ أم ت به ن٠ 
تقدم.كما أيضا. محقيول وحر السائق؛ الحديث قي مرهب هي الب عيد بؤي عييدأاض 

([.]مريبالسائمة. من لسبماس، الدني؛ هاشم، مرلنبمي ط0ا'سشءزردت ء• 
.الدكورآتنا الحدسث! مي تقدم تميجه؛ 



—يحقم
كَ َةَ هِ ٠ كّء 

عنسمان حدثتا ت قال سعيد، ين تتيبة حدثنا ت تال الفريايى، ؤحاوثتا ٠ ١ 0ه\ُ 

ومه المي أمر حابى بن الانرع أف عنأبيهميرْت ملمة، عنأبي الزهري، 
فقالمنهم، واحدأ مالت ما الولد من لعشرة لي إف عر.ه.فقال: بن الحز يقل 

»ننلأمملأمخمدر-ولاض.: 
١٢  ٦٦ْ/ ت قال الفرات، بن أحمد عود أبومحدثنا تال الفرياُى، — ١ 0\ آ/ 

بم،'ا/نصهد، بن هشام آحبرتي ت نال صعد، اللستابن حدثئي / ت تال أحمرناأبوصالح، 
فانمللقنابيدي يوما الني. أحد • يقول هريرة أبا صمعت ت قال المجمر ، ١ ل لعم عن 
حتنيص حن فجاء فيه، نجلس المسجد لحل رجع فلما ئتنقاع، بي سرق إلن 

فمه،اش. رسول قمح اش. رسول لحية في أصابعه وجعل حجره، في ّقعل 
أبوفقال يعدا. من وأحج، فأحه، أحه اتحر *اللهم وقال: ئمله فيه في فاه نأدحل 
عيناي.فاصت إلا قط رأيته فما هريرة: 

تنال الواصطي، الحميد عبد ين محمد بن الله عمد بكر أبر حذمنا — ١  ٦٥٧
يالتمغير.اثمم• عمائرالترجمة؛ وني )ن(. الأصل، كدافي )١( 

ءح؛ح.إمتاد،: . ١٦٠٠
ح:ممنمع ني الرزاق ومد القفاترح؛ها'آأآ)إ/ه'ها(ا ني صححه ني لم ماحرجه أغ-ربم—ه؛ 

لاه(،وسيفىترْرآ-\ل(،، ٢٤١، ٢٢٨،١٦٩/٢س»يس)
(،وابينىامح٣٤/١٣)٣٤٤٦نيضحال٠ح:

به.. الزمري.'؛(،نطرقءن ؛آْْ)آا/ا'صحتيح؛ م حان وابن ، ٢١'*! ١٧١^٥ 
٠صعق فيه إمثاد،ت ■ ١٦٥٦
.١٨٠تقدم اومام. له صيرق، المدني؛ ست ين محام : ب٠ 
ندتوعإلاائ، . ٤ ت تيح تقدم • ممراسل صدوق، ؛ اللم—؛، كاتب، صالح، ين تمدالله صالح؛ ام ب؛ و٠ 

كاز(اكم؛ج•
([.٥٦]مريب،)صء• الثالثت عن ثقة، عس؛ آل< مولن الدتي، اه مل ابن م ١^•' مم ل٠ 

نيواكلعي ، ١ ١  ٨٣المريح: ا الآد١٦ني والخاري ، ٢٠٣٢مسيء)آ/ني احمي. الإعام اخرجه د'ريجه؛ 
١٦٠٣وانغترح:ّ نحرم يه . ّ عد سين منام عن من»لرق م١( ٨٨/٢)١٤م^•ح:المحاية الل فف

وتخريج*•
.إ>طد«:بصعف. ١٦٠٧

تهذيب، ٢٤٣١ص ]تقريب،) • الثالثة عن ، ُمرلأ مايم؛ بتي مولن محمد، ابر 'ءافى؛ إ*ان صءر ؛ ي* غ٠ 
 M(١٤٣ .])ولمامم،لهءلن.تاعء

.١ ٦ • ٩ : ٠يح تقدم • تتة هوالمرى؛ ءم؛ لن يان ع٠ 
١٣٧٠ونيفف...ا5لاامحايةح: ، ٢٤٩٣، ٤٨٨، ٤٢٧احمالنيالند)أ/هْأ، احرجه دء-ربمبمه: 

فيحبان وابن ، ٢٩٧)T/  ٢٧٦٠،  ٢٧٦٤ح: (، ١ ٩ )م  ٢٥٨٠الك—رح: ني واليراني (، ٧٧٧/٢)
=؟ يه . عون. ابن عن من'لمرق -بمميعهم (: ٤٢٠/١٥)٦٩٦٥آههه)آا/ه'؛(،ح: ح: 



ابنأحبرنا •/ ئال صر، ين عثمان حدثتا قال.' الدورثي، إبرامم بن يعقوب حدثنا  ٢١٦٧ء/
'.*jijنمحالحنينش-أ؛ئ؛-شيهسم ت نال ءنصير;نإ-حاق، عون، 

•سرته للبل بمثل، الاله. رسول رأيت حيث متك أنل هلم • فقال 
-اب ١٩٦.اس'' 

يمحقنعلي من باسن صلاحانملخين عن ذكرإمحارانمي^ 
•تال الغوي، العزيز همد بن محمد بن اش عبد أبوالقاسم ح^وثظ . ١  ٦٥٨

بكرةأبي عن الحس، عن ففالة، بن مبارك احبريي نال؛ ابعد، بن علي حدثنا 
ضساسد،صاسعزوجلأنضبهمحمحسال؛ الني.نعن 

•الحسن-محمح- يمتى؛ اسينء؛ 

إبراممبن لأقرب حدثنا نال؛ ابرزي، مؤمن بن إبرامم محألحبرة - ١  ٦٥٩
عنزيد، بن حماد حدثنا قال؛ مهدي، بن الرحمتن همد حدننا قال؛ الدورتي، 

حاءإذ يخطب اض./ سارمول مال: بكرة، عنأبى الحسن، عن زيد، بن على ْ/هآاأ 
ثان، ٠١٢٠٠هذا ابمي ررإن اممه.؛ رسول فقال السر، صعد حتن - عر- بن الخمن 

•استياا من ^*؛؛c محمح، ه، يه بملح وجل عز الك 
فقال;الحديد، في الجال أمثال فرآهم الحسن قال هشام؛ قال حناد؛ تال 

فيه.لي حاجة لا أ الدنيا مالك من مالك ني هنولأء وين هنولأء ؛صرب؛ن 
بنوما حدثتا تال؛ ناحية، بن محمد اف؛ن همد صبرقأبومحمد —  ١٦٦٠

امعمدبزإسحاق•: 'صسرين بدل ب اف إب .يه، عون. ابن زيق عن ١(  ٦٨الخاكم)"ا/ ًًواخرحه 
صالهينعي نال • إمحاق بن عمم حديث س إب بمرق لا رالخدبث الذمي. وراث وصححه مرين'. 
الزراتد]سبمع ثتة' ومر ١ إسءاق بن صتر مر المعح، رجال ارجالها ■' ُالطما'ي احمد الإمام إسادي 

([.١٧٧)آ/
.إمأاه»:حن. ١٦٠٨
احد:الإمام قال لكن . ٠٩:فىح تقدم ها. وقئهعن ؤيوى. دلى صدوق، فعالا: بن مارك : ب٠ 

٠التخريج في كمانندم صحح والحديث ب*'. يجج الحز عن روئ اما 
١٦٤٤■نرح نندم  ١.

محن.إم؛اد*: . ١٦٠٩
فيفضالا ين مٍارك تابعه قد إلاال .  ٩٨فمرح: تندم • ضعف أ جدمحان ابن وص نيئ• س ئم يا؛ ف٠ 

٠تقدم كا صحح والحايث، التخريج. في وغيرءكما أما، الذكور الحويث، 
٠فيح؛ نندم  ١٦٤٤

=صمحح. -امئاد•: ١٦٦٠



إلئالناس رراحتمع قال.' الخارث بن رياح عن الثتئ، بن صدنة عن الواسهلي، بقية 
عليهوأش وجل عر افه فمحمد فخطهم -  ٥٥٠- علي وفاة بعد - ثق؛؛ - علي بن الخن 

ولودافع، من له ما وإلأ٠راضعزو•جلتراقع، نرب، هوآت ما كل ءإل نال: ثم 
منحبة ذرة مثقال يزن ما محمد. أمة أمر محن أر أن أحب ما ؤإز الناس، كره 

يعليبتكم،.فالحقوا يضرني مما ينفعني ما عرفتا فد دم، س محجمة فيه يهراق خردل 
١٢ ٧ • ْ/ حدمام ; نال الفارسي، أمد بن الرحمتن عبد حدثتاأبومحمد  ٠١٦٦١

،أيوب، عن معمر أحبرنا تال الرزاق، عبد أنبأنا ت نال الدبري، إبراهيم بن إسحاق 
إلنجابرس إرمابئن لو • نال - ". علي بن الحس أف • يريرا ّابن عن 

وإنؤ مجعاؤية، علئ نحتمعوا أن ارئ وأخي، غيري يي جدْ رجلا وجيم ما جابلق 
[.١١١الأساء:] ي حؤن إل وناع لكم فتة لخلن أدوي 

'ن٢٠٠واكربل١ل/ الخرق ت جا؛رسوجابج،/ ض مصرت نال 
الحسنفعل وميزوا - النه رحمكم - انظروا "• الله دمنه - النش بن نحمد نال 

ندحوئالذي ه، اش رسول مهجة الزهراء ماية ابن الكرم أخ الكرم بن الكرم 
وذهاب،الأنفس الدنياإلا؛تش، •_، س ملك، سم لا أنه نظرإر لما الخرف، جميع 

عن. . وحابلي. الشرق، بانصئ •ديتة احابرس؛ (؛ ٩١-٩٠اللدان)آ/معجم ر ، ١٧ا ١ ١ 
القمة.•ع ارواية وذم الغرب' باتصن عيينة  '•ماس ابن 

. ١٠١٧زح: 0احساداوث:ثتة.ثوم • ً
لمس،)صْلأآ(1المادّة. عن ممة، الحض؛ ١><^، الم،ت س  ٠٥٠٠٠٠

عنمد، بن يمن حديث س ( ٧٧٣)T/  ١٣٦٤انمعاذح: ضائل م اءد وءام اب 
به.. صدتة. 

'":;إب:،ضلم,سمصس
احح'وتد الرزاق مد م امغر عدى: ابن تال الرزاق، تمد صاحس، ال،اتريت م لساف، ■' ب د٠ 

برأيت U اصدرق، الخام: الدارقديفيرواة وتال وأكثر•ساادراتي، بمابُءواتةفيْسبءه، 
]الزانواف• أى ت نال ا المحيح؟ ني يئدحل ؛ نلت، • الشأن هلمذا رجال عن يكن ام • ذل ا ذإ٠ 

التخريج.ني كما الاحرئ الخيرق عن ثابت، را"كين، • ١([ ٨ ١ / )١ 
'مه.آ)اا/آْ،(،ُبياسرمفيالمجمامرح:سح:

١٢ ٤٨^ )UA^( رحالارحال مني: إّناد، عن وقال • به . • بنابرايمثنامدالرزاق طريقإعحاق س
(_)T/؟TU ١٣٥٥المحا؛ثح: نماثل ني أحد الإعام داخرجه الممح،]الجمع)،/ح.أ(ل 

عن( الجلة)آ/٩٣ني وأبونعيم (،  ١٧٠رم الخام وأحرجه • نمو• بع • ■ ادن ءن ّجرين ان ح-د؛ء-ا 
؛*نحو••• ال—عم• 



أاوشساتكتاو

وعرصه،دينه صان اإلسلمين، علن عواتبها تتخوف وأمور ،/ متواترْ وفتنة الدين،  ٢١٧١ْ/
لدلككان وند الدنيا، أمور من حظ فيه له ما بلؤغ بمحب ولم محمد. أمة وصان 
محمدأمة ولملاح لديته، منه تنزيها ذلك؛ علن منه اكدرة بعد ذلك، فترك أهلا، 
عزالله ؤإن مد، سا ابمي »إن ه: الني تال وتد ذلك يكون لا وكيف ولشرنه .، 
عناض رصي الني.، تال كما فكان اسءن*. من عالمن كنن ب؛ن يه بملح رجل 

ونفعتابمصهم.وعنأنهما، وعنأسهما، الحسنواي؛ن، 

قيمحيانسين ضل إحتارالتجى. 
قاتله!على اس غضب |اشتاو وقوله؛ 

نصالح ن صر حدثنا ناوت الوامعلي، هل مأي بن مهل حشا - ١٦٦٢
 /ْ١  ٧٢ T ،نب/ الله عبيد عن هاشم، بن هاشم عن ، جعفر بن الله عبد حدثتا ت تال زياد

حدأأ يترك لم نام إذا افه رسول كان • نالت تثإق؛أآ سالمة أم عن زمعة، بن عبدافه 
البابعلن وجلت ، بيتي، فير يوما فنام • نالت - ُ؟قئ؛ - وحسينا حنا إلا عليه يدحل 

بهلته،■ملي، ّمهل فذماحتن فخليناعنه، يس حسار، فجاء يدحل، من أمغ 

 Iرجة نمداش ولا اجللخة ولم ، اممة• (: ١١٦الكسر)"ا/ ثي اليراتي ي حم•

نندمكا حيرة ار حيرة بابن بمرق صالح: جمرويمرين بن الك نسأومد بن الك مد بن الله مد : ب• 
دغآدجادثمات■امثتءنر'>،عم، •  ١٩٩٣فيحت 

.١ ٦ • ٨ مرح: م نند ثمة. ؛ ٣٠١٠بن  ٠٣٠١٠
ماشمعن الرس بمترب بن رمن حدث س ١( ١ ٦ )"ا/  ١٢٨٢ اعترح: ني اليراتي أخرجه 

ابماح:الكبير ني اليراني راخرجه ثدكر،. . ملمة. ام عن زسة، بن اف مد عبأبن عن . ماثم. بن 
•رجالوالفى1دبمع)بم/آخا(: .آهآ)-آ/،اا.هاا(س,لرقءنامّدط. ، ٢٨١٩، ٢٨١٧

(_UU•)٦١ \ rasثاتلاكحا;تح: وني (، ٢٩٤الإئم1حاوفىافد)آ/ واحرجه احدuمماذ،^. 
عن( ١١٢"I/■) ١٨١٥الطبُانيح;واحرحه صلة. ارام مخثة عن ابيه، عن معيد، بن اه عد حديث، 
ولم([، ١  ٨٧الزوائد)و/ ]مجح الصحيح، رجال ررجاله احد، •روا0 الهثي: تال سلخ،. بدون عاسة 
نال، نعو• الحمرم نحي عن والزارواليراتي بملن وابو (، )ا/٥٨احد وأحرجه للطبراني. سبه 

،٢ ٤ ٢ مد•)f/ احدني الإ،ام راخرجه بممرينحمربهندار• ولم ثمان، اورجاله : ١( الهثي)\ا٧٨ 
وابربملن(، ١٧٧،  ١٧y٣ادتaرك>ني والحاكم )A؟«U(،  ٤٩٢الدلأللحت في وابرنعيم (، ٢٦٠

صعنط.رمه جماعة رممه ١ زإذان بن عمارة اومها محها: الهيثعي ثال بأسانيد انس عن والطبراني والزار 
انمحيحأفي الألباني الشيخ صححه والحا،يثا . ١( زالجعع)\ا٧٨ الصحح، رحال يملن ايي رجال وبقية 

.٨٢٢،٨٢١ح: 





^هء^عء.ء_£ت؛بصث

مافقالت؛ التراب، ولحيته رأسه وعالئ - النوم في يعي - افه.ؤ رسول رأيت • نالت 
اخس،[نآها(ا.قل )افهدت فقال; ا افه؟ رسول يا لك 

بنيعقوب حدثنا ت نال البخاري، صالح بن اف عبد أبومحمد محبرم — ١  ٦٦٦
بنا،لطلب عن نيد، بن كثٍر عن حمزة، بن سميان حدتنا قال كاسب، بن حميد 

كربلأء،فقيل: الأرض؟ هندم اّم ما ،لاأ-سم؛لبالخبن.ه-قالت تال: افه عبد 
•وبلاء كرب أرض هى الني. صدق ت فقال 

الصوفي،يحين/ بن أحمد حدسا نال: داود، أض بن أبوكر  ١٦٦٧ ٢١٧٦ْ/
افهعبد عن الحعفى، مدرك بن شرحبيل حدثنا قال: عبيد، ين محمد حدثنا قال: 

معحرجنا نال: - ه عر. مطهرة صاحب وكان أبيه. عن الحضرمي، نجر ابن 
الله،عبد أبا صبرا افه، عبد أبا صبرآ • قال نيتوئ حاذئ فلما صضن إلئ - ؤهت - على 
نقيقانوعيناْ اممه.ؤ رسول علن يحك قال: وماذا؟ قاك: نال: الفرات. بسط 
نال:نقيضان؟ عينيك أرئ ر ما اممه؟ رسول يا أحد أغضبك هل له: فقالت قال: 

منأريك أن لك »عل لي: نال ثم اخس؛ت*. ابمي تمثل أم أن - ج - ■؛مميل ®أمحرض 
عينيأملك لم فلمارأيتهانبضة، فقثص افمديده قال؛ نعم. قلت: قال: تربمه؟اا. 

فاضتا*.أن 

يحينحدثنا قال: الأعرابي، ليال بن محمد ين أحمد حاونناأبوسعيد —  ١٦٦٨
صعق.تيه إميادءت ■ ١٦٦٦
■أ ١ ١ ٧ ■ ُيح تٌدم ■ بمض صديق' الأملس؛  ١٧س م ■' ب ٠ 
.١ •  ٥٣نرح؛ تميم • والإرال التدلس ممر مدرق، الاه؛ ءد ادللب؛ن ت ب ر• 
• ٢١٩■ث-مفىحت بممب<نجمًدتنكبثِلدئوم• ر٠ 

]تقريبالثاسة. من ٠ صدرق الدتي؛ ايوطلحة الامحالمي؛ نروة بن سميان ابن م.زةت بن سمحان • ' 

٣٧٧١٣رالدرانيوابيبادفيح; دءزاْألنالهتي،  ٢٧٦٦٦ذكر.الهديفيالكرح: دبه: 
(.٧١•ننم)أ/ لأبي الموة دلأتل وانظر: سراتي. وعزا• 

١٦٦٧ :•_j..حن
تالرندتربع. ([• ٠٦* رص ]تغريب ■ الثالثة من شول، الكرم؛ • الخمرم ملمة ابن تجم؛ • ب ٠ 

• ١٦٦٢وانغلرح؛ • بهتداُ نحي يتمرد ولم ثقات أرجاله ؛ ١(  ٨٧ره/ الجمع م الهتثص 
([.٣٢رص٦ ]تقريب الثالثة. عن صدوق، ان؛ ابرلتالكوني، الخضرعي، عالمة ابن ُص• بن الاه ب ٠ 
.٢([ ]تتريب)صء٦ ة. الخاممن ممة، الخض: •درك بن ؛رمل '٠ 
. ٥٩٣: فيح تتا.م ٠ ثقة هوالهلنامي؛ ميد؛ بن حمد م• 

• ١٦٦٢تى-ممتضجح■ مبمه؛ 
.إساده: ١٦٦٨



بنيحنن حدثنا I نال موار، بن مجابة حدثنا ت نال الزبرقان، اض عبد بن جعفر ابن 
كانأثه عمر ابن عن يحيى عيي الممعن ت قال ، الآّاأى مالم ين 9؛اعيل إٌ

٢١٧٧ْ/ مسيرة علئ فلحقه ، العراق إلئ توجه قد / بجئ؛ - علي بن الحسان أل فالغه له، ممال 
هنذْت فقال كتب طرامير معه ؤإذا ؛ قال ، العراق I قال تريد؟ اين ت له فقال ، ليال 

جبريل-محو-أتنإو حديثا; محدك إر فقال; فأين، تأتهم، لا فقال: بيعتهم، 
منبقعة ؤإنحم الدنيا، يرد ولم الأحر؛ فاختار والاحرة الدنيا بتن نخيره الك،. 

هولثدي إلا عنكم وجل عز الله صرفها وما أبدأ، منكم أحد يليها لا الله.ؤ رسول 
منالله أستودعالئج وقال: وبكن، عمر ابن فاعتنقه يرجع، أن فأبن قال: لكم. حير 

٢٠•،(

مخلدبن الله وأبوعبد العطني، محمد بن الله مد حذشاأبوالقاصم — ١  ٦٦١
عنففيل، ابن حدثتا قال: الموصلي، الطاتى حرب بن على حدثتا نالا: انمثار، 

كاعندقال: عود مبن الله عبد عن عزعلممه، عزإبزاهيم، زياد، بنأبي .زيد 
فينرئ نزال لا افه، رسول يا فقلنا: لونه فتغير هاشم بني مجن فتية به فمر ه الحم، 

انم؛ءا،على الاخرة لهم عزوجل اختارالله *ولاء محض *أمل ت فقال • نكره الذي وجهك 
آْم/ثوفية(./ ويلأء رتشردأ تضدأ بمدي ومحالغون 

بيذم ولم < ١ ٢ ٦ )آ/ الخبح ثي حام ايي ابن ذم، الأدي: ين،الم س بمص : ب٠ 
.( ٢٥٦)و/ اممات ر حيان ابن وذكر• تمويلا. ولا جرحا 

ينرض،وسن اكار؛دي رى طالب: ؤي تن يعن رص ابير؛اا،ت ين ءدالله س م س ص ب: ر٠ 
]الزانالسوق• '.حك حام: ونالام الناصبه، امحر من والدارنطتي • يلنحديثٌاميائي دخل •اروي، 

ا-اارحراكدللآ/أآا([.)ل/ا-ه*ا(، 
محجمحفي مذكور رم ؛<• ■•إصعامل بن يمن حديث من ٣( ٦ / )١ الاوصل ش اتجراني احرجه 

■٣٧٧٩الحريزح: 
.صعق إصقادأت > ١٦٦٠

الحكمتايعه وتد ، ٥ ٦ ت ح ني نندم • شيما وكان يتلمن، صار فتمر، كير ضعف، 0اد* اض س محلل • ب ٠ 
•التخرج في كما الخاكم عند 

. ١٨٢تقدممرح: رمريالتثح. ء\وذ.< صدوق، عويصي.؛ اسفعل؛ و٠ 
أمبن <سءد.ثطيبنمالحءن-ريل ١٣٦٦/٢•٢>٨٢؛دب؛ 

(.)ًحرآ١٣ ١٤٤١الزحاجأح؛سياح هم، ابماكا يزيد طرتق من الوصلي ابويعلن واحرجه • به • • نياد 
ماحفي قال ، نحر• ؛٠ • • إبرامم ص الحكم، ص ' ُلريخايربن؛؛٢، ءن في'لتدرك الحاكم واحرجه 

ا؛؛ا)صمام(.الزحاجح:



عاا_اب
ءشااصينه

حدسات قال الدمثمي، عاصم بن أحمد ين جعفر أبومحمد اوقتا ح — ١  ٠٦٧
عنأبوجناب، حدثنا ت نال ، يزيد بن حالي حدثنا نال الأزرق، حالي بن عشام 
الخباتة،نى حاجة لقضاء متزر من مقمرة ليلة نى حرجت نال; الهمداز، يحين 

فحفظتاقال ؤينحن، يخن وهن عمائم، وبأيديهن بيض ثياب عليهن اء بنفإذا 

جدالالك الهعلى تحمدي ولا جودي مث يا ً" 
رندييامالغداة زري صربمأكد امى يالغام 

دعوتثم نأقفلتاأهلي، منزلي، فأتيت ت قال نمارأيتهى، ذهن ثم ت قال 
فواشتال! بها. حدثتا اصحت، تلما اها، أنلثلأ نيه؛ الأبيات هندم ٠^٠>^ بلوح 

.الحسين.؛ء؛هة. تعي جاء حتئ أيام، تسعة إب أنمتح ما 
ينالحسن حدثنا/ نال زامحليا، بن إسحاق بن علي أبوالحز وأ'خبرلا — ١٦٧١ 0٢١٧١/

عنالأولي، الرحمس عبد بن ماعيل إٌعن الأيار، أبوحفص حدثنا ت قال عرفة، 
منفحفظ الحن عليه ناحتج - يإ؛ق؛؛ عر- بن الهين يتل لما ت قال الكلي جناب أبي 

تتولهم 
الحدودم يرق فك ئ الم نسح 

ج_دْ-؛ضا-ب_وودزئش ا عيس انواه 
الرواجني،يعقرب بن عباد حدثنا ت تال داود، أبي بن أبوبكر حيكتا  ٠١٦٧٢

صعيف.إمقادءت -  ٠١٦٧
.١ ١  ٨٨ح; يي تندم • ندلمه لكثرة صعنوء؛ I الكلبي حية أبي بن يحين جتابات ام ت يه ن• 

المنف.غير محي ءف< اف لم لشميح»*■' 
.إ،ظد،:صع؛ف.١٦٧١
.١ ١  ٨٨مرح: نندم • تدله لكثرت ؛ محعغو• ت الكلبي حية أبي بن يحين جناب؛ ام : ب٠ 
عليه.يتاح لا البخاري؛ ونال الحديث. مكر ■' الأزلي نال الأردي• لرجمن ب س اءًل إّ■' نيه ر٠ 

(o٧/١١٢لااًزا■.])
ياعمربنيونس بن مريح حديث عن ١( ٣ • )"ا/  ٥٢٨٦ الكبيرح: العجم الطراني؛ي أخرجه دنربمد؛ 

وابرحناباعرفه، لم من •ونته الجمع)بم/هبما(; مب نال ذدكر0. . ننا؛وحمصالأ؛ار. ءبدالرحذّ
.fi  ء..:ت أا.أا >..الا.أ.-نا ٠ وتخريجهالتالي الحديث وانفلر • مدلسء 
فيف..إض: ١١٧٢



١٨• /o

يبرزونالخماصون ك1ن قال! الكلي جناب أُي عن الفقيس، أبوزياد أحبرنا ت قال 
;يقولون وهم الخن نوح ممعون ئإف؛؛. عر- بن الحسين ثل ض الحانة إر 

الحدودم ئه؛رق 
،الخدودر١ حمر جدة ءار_امنش س ١^١٠ 

ألإسناده يحضرني لا حديث في بلغتي ولقد ءت الله رحمه • الحسن بن محمد قال 
ْ؛ا/ع^٢، ٠٥عليهم حرجت يتعدون، دسناهم منزلا، فنزلوا سفر، في نوماكانوا/ 

*فيها مكتوب 
الجابر'آ،1يوم جده ئماعة حسا هيت، أمت را أثرمي

ْ/ااااآ-اب  ١٩٩
ٍلإمحع،والعين العن في 

ييغصا،غضهْافاللرسول ومن بحب أحبهمافللوسول من 
عبيدبن محمد حدثتا ت نال الطرز، زكريا بن فاسم أبوبكر حلخئتا — ١  ٦٧٣

أبىبن جبسس، عن الثوري، سفيان عن محمد، بن سيم، حدثنا مال الهمدار، 
وحسين#حسن ت ه اض رسول تال I تال عباس ابن عن حمر، ش سمد عن ثابت، 

»مم«.)ن(وسوها: )آ(ممافيالأهل، \شىد ارضي )ا(في)ن(زيادة: 
ونالالقمة، ني اختلاف مع ( ١٣٣. ١٣٢)"T/  ٢٨٧٤،  ٢٨٧٣الكسرح: ني اليراني رواْ )٣( 

ابسلماءرض«لص)؟/وها(آالهبمي: 

ناله.والذي آما الذكور الخديث ش * JLpالكلام نندم ونال ائوج؛ابت ب: ٠  =
.٦٦٤^٠^ نندم راشي. ، ءدوذأ اردام؛ بمرب م، ماء ب؛ د٠ 

يأ\مأ)آ/اما(سحدثمداهيناسلصشزيد
ُالطّرانيفي1لكرح:(، ٧٧٦)٢; ١٣٧٣واخر-بمالإُاماحمدفيضا'لاساةح: م. . القي. 

قال:سار ص ّدة حمادبن حدث س ( ٢٧٥إ/ الماب) اسالب م كما مع وابن (،  ١١٣ )٣;  ٢٨٦٧
علنتنوح ابن ممعت بمة: آم ونالتا قال: حستن علن يكنن ابن سعتا نالتا؛ ملمة أم ّمعتا 

تنوحابن 'سمعتج قالتج؛ بونة وعن رآ/ااا(، المجح• رجال ررجاله الهبمي؛ نال • - j؛^ - ئن الخ— 
١٠( ٩ ٩ ابما)ه/ الهيمي قاله الصحتح، رجال ورجاله دراءاتجراني • علي ين الخم، ملن 

.إساد#:ٍمفثو١٦٧٣

.1١٦٢٣ ح ني تقدم كديوء٠ الكوني؛ مبهد' ين ّءف • ب ٠ 
زضا. ١٦٢٣هة\مدمفيح: م: 

التالي\لخد.ث وانظر اكر. ملأبن وءزاْ ١( ١ ٩ / ١ )٢ ٣ ٤  ٢٨٢الكزح: في الهنرى اشقي ذكر، تخريجه: 
•مّمة أيي دواية س وتخريجه 



كتاب

أبامما<.محي سلهما اس 
بنسنمت حدتنا قال: البخاري، صالح بن اض عبد أبومحمل واجمرة — ١ ٦  ٧٤
سالم،عن الثوري، عزمفيان اذند'ني، حكم أمح، بن يزيد حدثنا ت قال سب، 

•يقول، اف.ؤ رسول سممت، يقول: هريرة أبا سممت، يقول: حازم أبا سممت، إ قال 
.ؤقئ؛- والخبز الحسن يمي: ، أبمضم* هد أيميهبما وس احم، هد اجمهما ااس 

نال؛الواسطي، الحميد عبد بن محمل بن اف عبد بكر ح^وقتىأ؛و —  ١٦٧٥/  ٢١٨٢ْ/ 
بنإة حدثنا قال: نمير، بن حجاج حدتنا قال: الأزلي، يحين بن محمد حدثتا 

فإذ، اش./ رسول بيت، البيتج، هندا أهل نجوا لا • نال ، رجاء أبي عن حالي، د *ا/  ٠٢
قال:الفاعل، انظرواإلزهنداسبججيمأا،جنةتلاين.ه.قال: 

بصرْ.فهلما ماء المن بكوكب؛ن وحل عز اش فرماه 
معاذ/أبر بحر بن الخليل حدثتا قال: داود، آبي بن أبوبكر ؤحساوثنا — ١  ٢٦٧٦ ١  ٨٣ْ/ 

المحابةغماتل وفي ، آحرك،' خة ن•ش علامة؛ ويعدها اا،الج_ه؛ما. الأصل؛ ماش في )١( 
(0U0/Y:).كاب

.إّطد،:محح. ١٦٧،
تهذيب، ٦( • • ]تتريب)ص اكاّعة. س صيرق، اش، ابرب حكم اضر ين ينهل : ب• 

التخرج.م كا واحي. غير تايعه وتد )اا/هاّآ(. 
(،UU\/T) ١٣٥٩رمساواسةح; (، ٥٣١، ٤٤.، ٢٨٨/٢سفىافد)

.٢٦٤٥فىثاماساة)هأ(،راسراتيفىاعيرح: 
^سك،)م/الأا(،راينمان)مآآآ(،وضضومار>لأ

•غذم« • • همياّ؛ ايا ّمعتا ؛ تال، حازم اضر ص *لوق محن جمعهم (: ١٨الجمع)ه/•ني كما 
٠صميمه إمتاده؛ ء ١ ٦ ٧ ٠ 

عنالتالضن، يمل كان صعيمه، اليمرى؛ مصي ايو ١ النيئ المافلي، نمسر؛ ين مأبماج يه: ف٠ 
اكا-ع؛نّل-قرب)صمْا([.

اميرفي والأليراني (، ٥٧٤)آ/  ٩٧٢صححح؛ ند يالصحابة فقاتل في احد الإمام آترجه دمهجه؛ 
إسنادص الهت-نم، نال • نعوء به • • رجاء مراضر ^٠ طريؤ، من ا كلام(؛ ١١٩)"آ/ ٢٨٣• سحر0ح؛ 
([.١٩٦)ه/ ]الجع اكحج' رجال، 'رجاله اليراني! 

أسأ.: .تأّ_؛أ،ع. ٠٦٧٩ .سم،:صمفطا١٦٧٦
.ايز١ الالخديثه في كمانندم صعيمه نمثر؛ ين حجاج يه؛ ف• 
،٦( ٦ ١ / ]اليزان)١ ا صه؟ اُيحدثه ؛ ننال، احمد الإمام صه مثل رجاء: ]اين[ بممر مر ، ٣١فيه: ر٠ 

(٦ ٤٠٩ا>.اأ/الل ان)أ/ه•(([.ااد

الذكورآنفاالخديثه في نندم تخريجه؛ 







\مثاروه







أفءيى———٠—سءءسء_:،ادس1عةكت1|

المح،غلق مثل جاءت إب رؤيا يرئ لا ^lo الوم، في الصادقة الرؤيا الوحي من 
العددذوات ومحوالتعبد-الليالي - فيه فيتحنث حراء يأتي فكان ، الخلاء إليه حب 

غاروهوفي الخن فجأه حتن لمثلها نتزودْ حديجة، إلن يرجع ثم لدلك، ويتزود 
قارئ،لمتا إلي افملت،: ه; اض رسول نقال اقرأ، نقال فيه المللث، وجاءْ حراء، 

فاخذليأناقارئ، ما هلت: انأ. سال: ارملم لم الخهد، مم يلغ حض سمى فاحدلي 
الثالقتفغْلم قارئ. ماأنا هلت: انأ. سال: ارملم لم الخهد، مم يلغ حض اكاية سم 

اقرأعلم* من الإنسان حلى ٠ حلى الذي ربك باسم ارأ ؤ ظال: ارملم لم الخهد مم يلغ حى 
ترجفنرجع آ، ْ - ١ اسق: ] ه يننم لم  ١٠الإنسان علم ٠ بالقلم علم اإني * الأكرم وربك 

يدبص فزقوْ • ذقوبص* ُذهمنجا فقال؛ - ؛٥؟؛ - حديجة علئ، لحل حمح، بوادرْ 
عنيأ،حشت أس فقال: وآحبرمحاالخر، اي«؟ا خديجةU أيا فقال: الت,ع، محه 

وتصدقالرحم، لتصل إيك أيدآ، وجل عز افه يخزيلث، لا فوافه أبشر كلأا ت فقالت 
الحي*.نواب علئ، وتض الضيف، وتقري الكل، ونحمل الحديث، 

حدثناأحمدبنت نال الكري، زكريا بن الهين، أبوعلي،  ١٥٨^— ١  ٦٧١/ ٢  ١٨٩ْ/ 
نال؛إمحاق، بن معحمد عن كسر، بن يوض حدتنا I قال انمناري، الحسار عبد 

خويلدبنت حديجة عن حديئر أنه الزبير. مولئ، - حكيم أبي بن إمماعيل حدثنا 
ابنيا نبوته: من به وجل عز الثه أكرمه فيما به تثبته فيما افه. لرسول فالت الها 
٠انمما،I قال يأتيلثاإذاجاءك؟ الذي محنيابصاحبك تخبرني أن تستطع محل عم؛ 

.- هق،ور جبريل. جاءه إذ يوما عندها افه رسول فبينا فأخبرني. جاءك فإذا قالت، 
أتراهقالت،: جاءلي*. ند - قثو - جميل مدا خديجل؛ *يآ فقال: الله. رسول قرأه 

تراههل فقالت،: فجلس، الأيسر، شقي إلئ فاجلس ت فقالت، ، ارلمم* قال: الأن؟ 
هلفقالت،: فجلس، فتحول الأممن، شقي إلن فاجلس ت نالت ، •لعم* فقال؛ الأن؟ 

صعيف.-إمئادءت ١  ٦٧٩
سماعهرني • ١٩٩ح؛قي نندم • صحح للسير؛ وسامه صعيف، عداباواسارديت ين احمد ; ب ٠ 

طر*خديجة من 
• ٩٦٤تندمناح■ يخض• مدوئا، ،>؛م،سمح؛ ب؛ د٠ 
هتا.يالتحديث قدصرح إلاال ■ ٦  ٦٧• فيِح تقدم • يدلس صيرق، إمححاق،؛ بن محمد و٠ 

اييبن حدتناإساءءل ت نال إسحاق، ابن حديث من ٢( ْ ٧ / الجر؛)١ هثام؛ي ابن احرجه لغؤبمه؛ 
ءرِيقمن •ردويه ابن واحرحه • •حا-يجة متانب، ني ( ٨٣الغابآ)U/ أمد ني الأثير ابن واحرجا يم. .حكتم.

٣٠( ٢ )T/ صران من ( ٤ الأيأ)٢ كير ابن تمر كاني الرازي جعفر ابي 



^سء>؛ةآ<ء
اش.رسول يتحول حجري، في فاحلس فتحول فالت ا. )العم قال الأن؟ تراه 

هلت حمارهافقالت فآلقت فتحسرت . العم® تال الأن؟ تراه هل ت فقالت فجلي، 
ظث؛تعم، ابن يا الملك هأدا إف شٍءلان، ما،ندا نالت: االأ«. نال: الأن؟ راه 

١٢ ١ • ْ/ الحق®. به حاء الذي أ0 وشهدت به/ أمتت ثم وأبشر. 
نهْم/ اش أكرمها متتخبة، كريمة موفقة/ فعل هنذا الك ر-ءنن الغنتن. بن نحند قال 

\أ\اعاف/ ثوي الومنتن، أمهات من أزواجه أول لسه.، ص و]ادحرها[ عزوجل 
•- الماركة، العلمة الذرية منها وجعل منه، بالولد 

٥٢١٩١; ياب - ٢٠١

قال:سمان، بن يعقوب حدثنا قال: داود، أبى ابن أبويكر حذثنا — ١  ٦٨ ٠
تزوجهاامرأة أول قال: الزهري، عن جيم، عن منيع، أبي بن حجاج حدثتا 
*يتزوجها نمي، بن انمزئ همد بن أمد بن خويلد بنت خديجة اض. رسول، 

يكنئ،كان به موالقامم، افه لرمول فونمت أبوها، إياها وأنكحه الخ—اهلي—ة 
اف.:رسول ابنة زينب فأما وفاؤلمة، كلثوم، وأم ورقية، ونضح، والطاهر، 
نيمناف مد بن ثس مد بن انمزئ مد بن الربح بن الخاص أبا نزوجها 
طالبأبى بن على فتزوجها أمامة، اسمها جالية ت العاص لأبي فولدت الخاهلية، 

عر:بعد أمامة علن فخلف ه؛-ثلءالي-قأك-وعندْأمامة، 
ابنةرقية وأما . - ؛٥؛؟ - عنده فتوفيت ، الهلل-، عبد بن الحارث بن نوفل بن الغيرة 

كانعثمان، ين اض عبد له فولدت ؛ء؛ك. - عفان بن عثمان نزوجها رسولاش.: 
كانوبكل - له ابن بعمرو- ذلك بعد كني حتن/ مره أول به يكنن - قإك - عثمان 

فذلك]الذي[رآا. . j(^؛؛ دفتها. علئ عثمان فتخلف بدر زمن رقية توفيت تم يآض، 
أموأما برقية, معه وهاجر الحبشة إلئ هاجر عثمان كان وتد يدرأ، يشهد أن منعه 

)٢(،اثلأعنالأصل،)ن(.ادحرما٠. )ا(فىالأصل،)ن(: 

0ا

عراميك.رص،ن ، إل حن إساد•: - ١٦٨٠
 ٤١١٠٠•٠ Ji  ٧٩•زح: نندم ممأ. منح: اض.

•آيس'.اررماش:مدوق،.مدمفىح: 
رسل^■٢(، ٧.٢١٦/١(،واينممر)١٨٧/١صةاينثام)

رالردادلكالخي)آ/آآآ(.الهدئ 





ينهشام حدثني ت نال سليمان، بن عدم حدثتا قال,' الخراز، عون بن اش عبد حدثنا 
خديجة،علن زن ما امرأة عن زن ءما قالت: لث؛لق؛ا[ عائشة عن أيه عن عروة، 
منالحنة فى يبيت يبشرها أن ربه امرْ ولقد يدكرها، اض.ؤ رسول رأيت ما لكثرة 

٠ا

عالمهااء نسيدة هعلأ خميجة أو الض. إخياد 
بنمحمد حدثنا I قال البخاري، صالح بن اض عبد أبومحمد حذفا — ١  ٦٨٣

عنقتادة، عن معمر، أحبرنا تال! همام، بن الرزاق عبد حدثنا ت قال عبدالاعلئ، 
بمتوخديجة عمران، ابمة ؟jT؛ ^٠ ١٠٠١١نماء س *حسك ت ه اف رسول تال ت قال أنس 

مأءمدها.بمي، و1اءنمة خر؛لد، 
بناض عبد حدثتا ت قال الحلواني، يحين بن أحمد حمفر أبو حدثتا — ١٦٨٤

عنب، عمردش عن انمدى، جننع عمروبن حزش نال؛ الرازي، داهر 
سدةخو؛اد بمت، *خديجة اض.; رسول قال ت قال الحصين بن عمران عن الحز، 

.ءا،لهاأانماء 

١T  ٩٦ه/ انمكري، حام بن يحين حدثنا ت قال ، داود أبي ابن بكر أبر حلمنا ١  ٦٨٥/
عنهند، أيي بن داود عن دينار، بن محمد حدثنا ت قال مهران، بن بثر حدثنا ثال،ت 

العاشرة.من عابد، تتة، ادي؛ اJغLJأبوصعد الخراز، الهلالي يزيد بن عرن أبي ابن همرنُ م الاه همجد ٠  ~
لت؛ر.برص¥ا'أ([.

'٠٢٢٩؛ '■'vC^ ١٦٦١٧١٣٨١٨، ٣٨١٧، ٣٨١٦اخر-؛0الخ،رىفىئافالآطرح: دمه،بم: 
فيU-؛o وابن  d\AAA/i)Mr0، ٢٤٣٤الساةح; نقاتل ني وطر ، ٧٤٨٤؛••آ، 

دفيافدئسمثىفيح;يا>أ)؛/آآم،ح:ْيحم)ْ/آ-لأ(،راح
جبدهاس>قءن ١٠٨٩وفيضاتلالم_حاةح: (، ٢٧٩، T'T)ا-/خْ، 

ءوء\ث'.مزب، ءشام؛نمد؛، 
.١ ٦ ٠ ٢ : فىح وهميجه عف الكلام نندم صحح. إمح؛ادء: - ١ ٦  ٨٣

موصوع..إياد،; ١١٨٤
.١٥٨•فيح؛ تقدم • ءابدأ كان أنه مع جاعأ اتهمه جِوك. محل؛ صروس ؛ ب٠ 
كانعدي: ابن وقال متروك، وجماعة؛ الدارنطتي ونال ، معتن، ابن كدبه الب'يث جمثع مت( ٌو) ■ ب د٠ 

.١٥٨٠تقدم؛ي،ح; • الحديث، منكر ٠ الخاري وتال ا بالوضع يتهم 
.١٥٨•زح: تقدم تمر. ب ان إنعنه يكتب، ما بشيء، لس مسن؛ ابن نال دا*ر؛ مت، الله ب ب؛ و٠ 
وتيسن.ض، ا-دنالبمرء(: نه: و٠ 

٠االمشأ غم س عله انم، لم دمبمه؛ 
.١٦٠٦:نيح رّىمابمه ^٠ الكلام تقدم • ضعغ، إمحئاد،: - ١ ٦  ٨٥



ًص3(ًً^ًًءًً^£ث؛؛ئص
*تهن))حسمك اض.; رسول قال قال! الأنصاري اش عبد بن جابر عن الثعبي، 

بمت،زاحم،وآسة خويلد، بمن وخليجا محمد، بمن قاطمات المالتي؛ نماء مدان أربمآ، 
عمران*.ن مبص 

لهافياتجةعروجل بماأعدالله 1خديءظث.؟ انمي. بشارة 
حدثنات قال يونس، بن حدثنامرج قال هارون، بن حذكتاموسئ - ١  ٦٨٦
اضرسول أ0 ت اض عبد بن جابر عن الثّمى، عن ، مجالي عن مجالي، بن إسماعيل 

))أبمرتهافقال؛ والأحكام، الغرائض تنزل أن قبل ماتت، أنها حديجة عن ل ن. 
.محب* ولا لخوف لا لما من  C-Jم اخا ألهار لهومن على 

/عمر، أبى ابن حدتتا نال يوسف، بن هارون أبوأحمد ؤحذثتا — ١  ٢٦٨٧ ١  ١٨م/ 
حبريلمال قال: أش أبي ابن عن حالي، أمح، ابن، عن عسة،  oiسمان حدثنا ت نال 

ولاثصب*.نه صخب لا الحنة ني ستا حديجة ءبشر -صو-للشي.ت 
١  ٨٦٨ I الحران،عون بن افه عبد حدثتا قال البغوي، أبوالقاسم ؤتمححآشتا

عائثةعن أبيه، عن عروة، بن هشام حدتني قال سليمان، بن عبدة حدثنا I قال 
مح،بيت حديجة يشر - النك،./ ٢ ١ ' وجل ع) ربه أمرْ رُس قاك• تثألقء١ء 'ن ٣٠٧

تحب*.ولا فيه صخب، لا الخنة 

»؛عنىا.)ا(فى)ن(:

صعيف.-إمثادءت  ١٦٨٦
, ١٣تقدم آخرصرم. تمرفي وُل. ;القوى، لس مد؛ ين •جالد؛ 1 ب٠ 
.١  ١٦٨ : فيح تقدم • يخطئ صدوق، إّامل؛ ابم* ب؛ و٠ 

الطالبل ويوصعيف. مجالي عش ا إساديهومدار ؛ الوصرتم، نال • والزار يعلن ابو اخرجا لغريجه؛ 
وااكٍرس>يقّجانمالهثسسرانيفيالآوّط)آ/هاا(، وءزاْ (آ. ١٢V)٤/ ١٤٣٢اسا؛اح: 

(t.٢٢٣الزوائد)ه/]مجمع آيفا. 
١٦٨V صحح.-إم؛ادهت

لموموز (، ٧٢•)٣;  ١٧٩٢الخارتم،فياكرةح: اخرجه !ب*: 

نقاتلني اني واكوالخم؛اوي)'أي(، (، ٨٠٢)أ/ ١٠٨١المحايآح; نخالل ولي (، ٣٨١، ٣٥٦
٧• • ٤ صحيعءح: حبان،ي واين (، ١١)آأ/المحم ني والطراني ، ١(  ٩٨)ص  ٢٥٥المعا;ةح؛
به.. >قصإساملينمحالد. من جميعهم )ْل/ْا"؛(: 

,هاك ويميجه . ١ ٦ ٨ ٢ ح؛ في هنا مما ;اطول تقدم - صحح ؛ إمائه - ١ ٦ ٨ ٨ 



يناض عبد حيننا ت قال الحلواز، يحين بن أحمد أبوجعفر ؤجاوثتا — ١  ٦٨١
عنسد، عمروبن عن انمدي، جميع عمروبن حدش نال؛ الرازي، داهر 

تيلف؛ا-يعودها- فاطمت علن الني. ُأدحل • ئال عنىرانينالننين، الحسن، 
،المالن® اء نلسيدة إياك حقا بالنبوة بعثتي فوالدي نحزعي، لا بنية ءأي I فقال 

ومرمفرعون، امرأة آصية فأين • ماتت، ليتها يا وفالت، رأسها علن يدها فوصعتر 
١٢  ١٩ْ/ سيدة ومرم عالمها، نساء سيدة ءآمية/ نال! حريالد؟ بنتؤ وخديجة عمران، ابنة 

بيوتفى إئكن ءالائه، اء نسيدة وأنت، عالمها، اء نسيدة وحديجة عالها، نساء 
منوما؛يويت، وأمي، بأبي افر؛ رسول يا • مالت، • نصمت،® ولا نته أذئ لا تم،، من 

.ولاصخب،® فيه لااذئ ، فصم—، من درمجوف ت فال ا نمم-،؟ 
اجم. ٍلقإ؛ حديجة. فضاتل من ذكريت، ند -ت الله رحمنه - الحسن ين نجمد قال 

داشدلي،التومح<أا،•حضرنيذكرْممكة، 
9YY/..همحير همحس سراللأٌ 

أضسهقفضاش جامع 
بنعالي الومنتن أمير فضائل من ذكرت فد : - الله لبنه - اينسن ين نعني قال 

كثيروقفلهم ، ^٢٢ذكر0 حفرز ما - والهين-ه( والحز وفامحلمة ءلمالب أبي 
فيكتابه في جل عز اش ذكرهم الدين، حملة البيتؤ، أهل اذكرفضل وأنا عظيم. 

أثاءظندع نالوا فمل ؤ ذكره: حل فقال بهم، بجاهل أن نيه. وأمر موصع، غير 
علمي،وهم: [، ٦١عسان:]آد ...ه تهل يإ وأنمكم وأتسا وساءكم' وأتاء'تمزوساءنا 

والحسين-ص.والهن، وفاطمة، 
ويطهركمالنتؤ أنل ارجمي غكإ يدب الله يريد إما ؤ وحل: عز اممه قال وممن 

بكساءوفتل: اوي.ممرْللهصحل، غثاهم الدين وهم هلهما4]الأ'حزاب:مم[، 
تطه؛راه،ويطهركم اتنت، أنل الرجس محكم بذب الله يريد إئث ؤ ت لهم ونال نيري، 

بيا/ع. والحين-كق؟ا-/ والهن، وفاطمة، علكب، وهم: 

شرفار.اش رزادما ش)ن(نيادة: )٢( • سماعا• ربلغ ■' الأصل لا،فىماض 
\'l\A0'مرح: يبممبمه ي الكلام نندم • موضع إساد*: - ١  ٦٨٩



ع،إمميبمة

ونمّجم إلا القتاط يوم ضلع وصهر ونب ب اركل وثمن /  ٢٢٠١>،/
وجمحاتجار، وجعفر والحتن، والخن، وفاطمة، علي، ت فهم وصهري،،؛ 

أولادهم،وأولاد والخسئن الحس أولاد وجمح فاطمة، أولاد وجميع عالي، أولاد 
اللهأودأ_رصوان الطيار جعفر وأولاد أبدأ، خديجة وأولاد الباركة، الشبة وذريتهم 

أجستن-•علتهم 
حامبن يحيئ حدثنا ت قال الجستاني، داود أبي ابن أبوبكر حاولنا — ١  ٠٦٩

بنداود عن دينار، بن محمد حدثنا ت قال مهران، بن بشر حدثنا قال العكري، 

هالني علن نجران وفد ررندم ؛ هال، اض عبد ن جابر عن ، ١^، عن هد، أبي 
نال:قبالك، محمد/ يا أسلمنا إلنالإّلأمفمالأ: العانبواّب،فدءاهما 

ررحبقال: أنبئتا. هات، قالا: الإسلام،. من سكها بما أمحرثكا فعما إن )ركذبتما؛ 
إلئودعاهما نال: ح-اة«. ولا/ مال فلا الخنزير، لخم واكل الخمر، وغرب، اكيبما، حْ'ا/ن 

وفاطمةعلى بيد الله.وفاحد رسول فغدا بالغداة، يغادياه أن علئ فواعداه الملأعنة، 
فقالله؛الخراج، وأقرا يجيئا، أن فأبيا إليهما أرمل ثم ، - ُبمقء - والحيتن والخن 

فيهمجابر: قال الواديدارأ«. كيصباخم،لوسلألأسلرضمات ه النبي 
ه.وأنكم وأنسا ونساء'ةم اءJا وذوأتاء'كم أبماءن\ ندع نالوا 3هل ؤ : ١^ هندم نزلت 

صعيف.إمغاده؛ ■ ١٦٩؛

١٦٠٦:فيح نندم • حديته أ؛ي ترك حام؛ ا;ي ابن نال الخماف؛ ُهرازت بغربن ت ته ن٠ 
ايضأ.١ ٦ ' ٦ • ٠يح تقدم • سئالخنل صدوق، ديبمار؛ بن ٌس؛ ونته؛ ٠
منياعير عن صحح ثابت اللاعنة وحدث . ترحمة علن له أقف لم انمكري• حام بن بمٌص • فيه و٠ 

الطريق•
مر( رص٩٩النزول أساب ني والواحدى (، ٤٠٦/T ) ٢٤٤; الللأللح ني نعيم ابو أحرجه تخريجه؛ 

صهر مين علي حدث ُن ٥( ٩ ٤ - ٥  ٩٣رآ/ المتدرك في الحاكم وأخرجه به. . • مبمران بثربن حدث 
ابنوأحرجا الذمي. ووانقه ا، يخرجا، ولم يم شرثل عش اصحح وقال به. . .مند أبي بن داود 

٢٤٠ت الدلامرح ني نعيم أبو وأخرجه به• • ■ جابر حدث س ٢( ٣ ■ التنور)آ/ الدر في كما مردويه 
فيامحه أحمدص بن مداطه وأخرجه • متروك ت والكلم • ماس ابن عن الكلي حديث عن ٤( ماْ )آ/ 

حمادحديث محن النزول)صA٩( أساب في الواخدي ملريته ومن ما(، ٦^١ رآ/  ١٣٧٤الماءا؛ةح: فقاتل 
بنوعبد ند لأبن ٢( ٢ ٩ آ/ التنور) الدر في يوْلي الوعزا، علا• مر • الخن• عن ءنيوس، ملمة، ابن 

نحوه.ندكر ٠ ■ نجران أعقف جاء قال قال؛ قيس بن الأزرق عن حميد 
حدينةحديث اورلأتل.ن ني نعيم وابر اني والنوالترمذي لم ومالبخاري أخرجه اللاعنة؛ وحديث 
الذروابن واكرعذي سلم أخرجه: الأية نزول محي والحين والهن وفاطمة لخلي الني. جمع وحديث 
•وقاص أبي بن معد عن منته قي دايتيم، والخاتم 



فاطمة.ونم\ءكمٌي ؤرنماءة وااسن. الحسن >ؤأتاءنارأبماءكزهث الثمي: نال 
•- محق؟، - طالب أبى بن علي ت ، هرأ١ أنمناوأنمكم وؤ 

ْ/٢مومئ بن يوسف حدثنا ت نال الخووى، موسن بن إبراهيم وأحبمرة - ١٦١١/
بنشهر عن الثمالي أبوحمزة أخرنا I تال مومئ، بن اش عسي حاوثنا ت تال ااقطان، 

ومعه، أحوه وتيس العاتب ومعه المح افه رسول علن ®قدم ت تال حوشب، 
فيتقول كيف محمد يا ت فمال جيارأ أربعون ومعه وهوغلام، السح بن الحارث ابن 

زإنخبساف4ضأدمفمهفأوحي؛إوه: ككرuمول، إنا فوافه المح؟ 
بلا تقول؟ ما ت له إجلألأ نخرة فنخر فال؛ الأية، [  ٠٩عمران: ]آل تراب...ه من 

ندعتمالوا فمل اسم من جاءك ما بمد من قيه حاجك فمن ؤ وجل: عز اطه فأنزل هوالله. 
 Jأبم١ء١ Jفلما; قال . ١^ [ ٦١ء٠ران:]آو ؤ< وأنسكم... ونساءكموأنسا وأتاءكمونس١ء١
نغضبت قال كموأ. لهندا هات  ٢٢فقالرابنه بيد فأحد غضب، الأبناء ذكر سمع 

امفأق- ^؟( rj- وعلياوفاطمة والحسين دعاالحسن نم سديدأ، غضبا النه رسول 
رلأء®هوقال؛ صدرْ إلئ وفاطمة وعليا ، ياره عن والهين كيته عن الحز 

إنيفقال; العاتب. أحاْ يعني - فوثب • قال • ياكهاءا لهم فاكا واهنا، وداؤنا ابماونا 
ولثنحير، ملاعنته في للي ما كاذبا كان كن فواطه الرجل، هلمدا تلاعن أن افه أذكرك 

•i ْ/ ت قال - افه عبد سلئ، • أوصرف/ صرفه، نافح ومنكم الحول لايحول صادقا كان 
ور"؛عا.الصلح كل فصالحوم 

حدتتات قال القهلمان، يوسف حدتنا I قال موّن، بن و١حبرناإبراهيم — ١  ٢٦١

.)ن( من مانطة ( ٢ ) الخ. . ناطمة. وساءتات والح؛ن. الخض •ابناءنا•' ت مراده ( )١ 

.صعيف امتادرت ■ ١٦٩١

مراسله.من رعندا . ٣٤نمرح؛ تقدم والأوهام. الإرمال ممر صدوق، حرشب؛ بن فهر ؛ ب٠ 
]تقريبة. الخاممن رانمي، ضعيف، كوني، صفية، ش بن ثابت وهو اك-اليت جمزلل ام ت نيا و٠ 

.[(U/X)_V،(>TY_»)
أنما.الذكور الحديث في تقدم لمبمه؛ 

-صعمه مه إمطاد،ت ■ ١٦٩١

وأظن• ١ ٤ ٧ ■ ح في تقدم • فة ؛الم القضاء ولي منذ •حم تنر ، كشرأ يخض ، صدوق ت شبه ت ب ٠ 
.اعلم واه . التعليق قي تقدم متلواكا الإسناد 

وعلي.،ه اث رسول إ وأثمكم نا أنمت حابر نال رواية وفي ، ١ ٦ ٩ ٠ الحديث من جرء هو تغؤيجمه؛ 
حنعيم وأبو مردؤيه وابر ، صححه ر الحاكم حه أحر الحديث . فاقة ت ونساءنا والحي، الحسن ؛ وأيناءنا 



في٢ جعمرر أبي عن جابر، عن شريك، حدثنا نال! الآصهاني، يميد ش محمد 
وشاءناؤ والحسان، الخن قال؛ ه وأبماءكم* أبماءا ندع مانوا قفل ؤ جل: عز اف نول 

•- ر؛؛ث؟ا - طالب أبي بن علي ' قال بُ وأنمكم وأنمنا ؤ فاطمة، قال! ب ونساءكم 
باب- ٢٠٦ ٢١

وجل:عز اس فول ذكر 

4نطهيرا ويطهركم الست، أنل رجس عنكم لذْهب ١^ يرد دْا إؤ 
الثرف،جميع حورا الذين الأربعة هم -ت الله وحني - الحسن ين نحند ثال 

والحستن-أإقأا-.والحسن، وفاطمة، ءليبنأ؛يءلاب، وهمت 
أبيبن عثمان حدثنا قال! المنيايى، محمد بن جعفر حذثتاأبوبكر — ١  ٦١٣

حدثناقال! زائدة،/ أبي بن زكريا حيننا قال! بثر، بن محمد حدثتا قال؛ شيبة،  ٢١
هال؛ي أحرج • ا-دإقأأا عائثة قالتا قالت! شيبة بنتا صفية عن شيبة، بن مصعب 

معه،فادحاله ء؛ك؛. الحسن. فجاءْ أمول، شعر من  ٢٢مرحللمرط وعليه غداة ذايتح 

أعلم.راض .٠ جابر. عن ءناويح>أنرا اشريك، اكراب; ولعل )ن(. الأصل، ش (كذا )١ 
•([ ٢١)آ/'تالنءاين الرحال. مائير ب مش ند الذي ؛ ا'المر"حلُ ٢ ١ 

([.٢٣١الدراكور)آ/ ]انئلر: =فيالدلائل. 
.إمادأ:بلين. ١٦٩٣

الخامة.س الحديث، ق الححي؛ الكي، المدلي: محامرهمتحان م، جم ديابن ين مم، : ب٠ 
.١([  ١٦٢/ تهدب)• )صممْ(، ]■>_ 

ونيالصحابة. من وفرما < ■s\Mعن وحدس رزية، لها المد0ةث سل ام بن صان بن حيل بمت، مة م٠ 
لهوالحديث ([. ٧٤)^،٩ ]مريب إدراكها. اال.ارتطني وأنكر جؤو، التي من اعها بالتمريح الخاري 

.اث ثاء إن عليها الكلام سامر صحيحة أحرئ ًلرقا 
(،ومداودفي١٦٢/٦(،و١سدفىاس)١٦٤تغريعه: 

رجاء ما ت باب الأدب، في والترمذي (، ا/٦٧)عرزا ٤ ٠  ١٣ت والثعرح المرق لسر باب؛ الياص 
وأخرجهنقط. منه الأول الثعلر صحيحء غريب احن وتال! آاحآ)ه/هاا( ت الأصردح الثوب 

يرالتغني حرير وابن الذمي، ووانقه ، الثيخنء ثرط *علن ت ونال ( ١٤٧م ) تدرك الفي الحاكم 
 ٢( /T )شٍةين مصعب طريق من حبهم : ٦( • ْ / )آ اكرر الدر ني كما حا؛،! اي وابن نية، أي وابن ٠ ٦

وتخريجهالمش عند  ١٦٩٧، ١٦٩٦، ١٦٩٥ح؛ ني ميأتي سلمة أم عن الباب وفي • به • - صفية عن 
ابنعند سعد وعن • هناك وتخريجه ١ ٦  ٩٨ت فيح أبمأ المش عند سيأتي الأماغ ين راثلة وعن • هناك 

(.وءنض٦٠٠/٦^^لأتحافىانمراكورر
وابنوصححه، والحاكم واللراني النير وابن جرتر وابن وحث، والترمذي وأحمد شيبة أيي ابن عند 

([.٦٠٠)أ/ ايثور الدر ]انظرن . مردؤيه 



——ً—سأ»ً>ءق7<ً
-عليه جاء ثم ، فأدحلها . . ذ\0دلإة جاءت ثم ، معه فأدحاله . . . الحين جاء ثم 

بمهم/نالين أض الرجس محكم ليدمب اللن يريد إئما ؤ ت نال نم ، معه فأدحاله . عنه الله رصي/ 
.[1  ٣٣الأحزاب; ] ه ٥^١ و.نلإند' 

بنالوليد حدثنا ت قال البخاري، صالح بن افه عبد أبومحمد ^٢^^١ _ ١  ٤٦١
بنمصعب عن أبي، حدثنا قال: 3ائدة، أبي بن زكريا بن يحنن حدثنا قال: شجاع، 

اممهرسول ®حرج I نالت ييئآ. عانثة. عن الخجبي، شيبة ينت، صفية عن شيبة، 
فأدحلهايلفؤأ. - فاْلمة فجاءته فجلس أمول، شعر من مرحل مرط وءاايه غداة ذات 
TT*U/sجاء ثم فيه، فأدحله ,  ■هحن. جاء ثم فيه، ثمجاءءالي.هِ/ فيه، 

انتتأهل الرجس محكم ليدهب اللن يريد إئما ؤ ت نال ثم فيه، فأدحله - ز؛؛؛ك - ين ح
.[a  ٣٣]الأحزاب: ه تطهءر'ا ويطهركم 

بنعمار حدثنا I قال ناجية، بن محمد بن الله عبد محمل أبو واخبرنا — ١  ٦١٥
أبيبن الماللثا عبد حدثتا قال الأزرق، يوسف بن إسحاق حدثنا I قال التمار، حالي 

آنمآ.الدكور الحديث في وتخريجه عليه الكلام تقدم كسامه. لن، فيه إمحتاده! - ١ ٦ ٩ ٤ 
0بما*ا-إم؛ادء:حمن.

رحالهويقيه . ١٠٦رح!تقدم • واحد غير وثقه وتد أوهام، له صدوق، طيمازت اض بن اللك ء؛د ) يه ف٠ 
ثقات.

بثر،بن بد ■' وتتل • المكس إ رتل بن'عاربأ، ية مر •' بمال • الكوني مولاهم، الكندي؛ بلى م ا٠ 
لتتر؛-،رصبما"ا"([.منالثانية• ثقة، العلن؛ • ونتل 

,ه 0 ١ ٠يح؛ تندم • ثقة الوامض؛ حالي ين محار و٠ 
الملك،عباد طريق من ( ٥  T٨٨/ ) ٩ ٩ ٥ I ح الصحاية نقاتل ني أيه عن أحمد بن اف عيد احرجه تعريجه؛ 

٢٦٦٤وال،لآرا:ينياع_رح: (، ٣٢٣)\إ احد الإمام داتم-بم ■ءد'مابرللنعنامدة. نال: 
به.. نهر. عن زيد، ين علمي عن ملمة، ين اد ححديث من التالي الحديث ني والصف (، ٤٧)آ/

أحمدواخرحه ؛*• •شهر■زيدعن طرين، من ٦( آ/ تمرء)٢ مب والطري ، ٣( • ٤ )٦/ أحمد واحرحه 
•V ■ شهر• من هرام، ين الحميد مد حديث (٠ض ٤٧/٣)٢٦٦٦والطرانيفيالكيرح: (، ٢٩٨/٦)

الحدثفي والمق، ، ١( ٤ ٦ المتدرك)م في والحاكم (، ٤ ٩ رأ/ ٢  ٦٦٨الكيرح: في اليراني وأخرجه 
ورافقه، يخرجاءُ ولم البخاري شرط ُءلءن، • الحاكم وقال • به • • ة أم.لعن عطاء عن طرقا من التتالي ؛عل■ 

عمربزاييعن طاء، (سطريق ٨/٢٢والدرى)(، ٦٦٣))،/ ٣٧٨٧وأخرجه الذمي. 
ال)أ/؟هأ(ءنءلريواعهلاءأحوأحرجه الوجه،. محنادا مجن اغرسبح الترمذي؛ وفال نحوه. يه . ملمة. 

لة،أم عن عد ين.حكيم طرين، مجن ٨( ٢/ الطري)٢ وأخرجه الحديث. . تدكر. ملمة أم مجّع عمن 
ابنحدث (ءن ٤٦/٣)٢٦٦٣ُالطرانيح: (، ٨/٢٢الطري)وأخرجه ية. عزأم هريرة، وعنأبي 

أبيحديت من ( ٤٦/٣)٢٦٦٢ح؛ واليراني ، ٧( / ٢ ر٢ العلبري وأخرجه لمة. أم عن زمعة ين وهب 
نحوه.به . ملمة. أم عن معيد 



ss^—حيتك
يتهاني كان 3. الني *أف ها[: ملمة] أم عن Jلئاممدى، أبي عن ّفان، 

فيهامرمة - ، ١ تءنها[ل اض رصي - فاطمة/ فجاءت خسرى، كساء نحته له مامة عالئ ٢ .٢ ٨ ْ/ 
فبيناهمفدعتهم، وابمتكحغاوحمساا، ءادعيزوجك فقالرمولافه.؛ حزيرة، 
وتطهركمالمن أنل الرص عكز لدمب الئه نريد إئما ؤ المى.; علن نزلت إذ ياكالون 
عولأءاعلءاللهم ت فال ثم به الكساءفغثاهم هاحدالني. [، ٣٣]الأحزاب:ه ٥^١ 

•ي، وطنرعم الرجس عنهم وخاصم،»اذعب محض 
العزيزعبد حدننا I فال الحراتي، الخن ن افه عبد أبوشعيب حاوثظ — ١  ٦١٦

عن/عنعليينزيد، ملمة، ن حماد حدثتا قال: الحراني، ٢٢روادآر]أبي ابن ْ/ا*أأ 
®المI ها لفاطمة. فال افه. رسول أل ت ]ها[ ملمة أم عن حرشب ن شهر 

فوضعفدكيا، كساء افه. رسول عليهم فالقن - محق؟، - بهم فجاءت ، وابميك* يزرجك 
محمد،آل على ويركاثك صلواتك فاجعل محمد، آل ®اللهم فال: ثم عليهم يدم 
اللهرسول فجيبه معهم لأدخل الكاء فرفعت سلمة! أم نالت . هجسد" حميد إئك 

علىمحرا.هسيديوقال:
نالهن حدثنا I قال البخاري، صالح ن الله عبد محمد أبو واخبرنا — ١  ٦١٧

ماليمانأبى بن الملك عبد أحبرنا إ فال هارون، ن يزيد حدثتا تال؛ الحلواني، عالي 
ءنأمسلةلها]نالت[لم؛اممدي، ليلن أبي وعن ملة، أم عن عطاء، عن 

ه.فاطمة. جاءته إذ -صري اء كعليها/ له منامة علن بيتي في ه النبي ®سما  ٢٢١ْم• 

الأصل.)>(،)ما(ساثلأ.س 
,٢ ٠ ٧ ت ح ي الترجمة مصادر في نندم كما الثيت، ت والصواب ٠ الداود٠ ت )ن( الأصل، في ( ٢ ) 

حسن.-إمحفادء: ١٦٩٦
حديثهوحسن آخرون. ووثقه بعضهم صعقه والأوهام. الإرسال كبر صدوق، ُسوثبت بن شهر ت يه ن٠ 

الخديثالدكررآما.حرج ضام واحد صر . ٣٤مJمفيحت والبخاري. أحمد 
عندبهرام بن الحميد عبد تابعه لكن ،  ٩٨•' ح في تقدم • صعيف حدعان. ابن وهر زهدُ بن طي •' فيه و٠ 

.السابق الحديثv تخرج م تقدم كما والطثري أحمد عند ونبيي والطبراني أحمد 
تميم. [الإرجاء ورس • ربمارمم عابد، صدوق إ الواو- اراءوتثديد بفتح رواد- ام ين الميز ب ب؛ ر٠ 

التقدم.الخديث ني تمائم ٌيريابمه• 
حن..إّتاد،:  ١٦١٧
توعوقد . ١ ٠ ٦ ح؛ ني تميم واحد. غير وثقه وند اوهام، له صدرق، ٌبانت أبي بن الس عد ت يه ف• 

.١٦٩٥كام،تخُجحت 
. ١٦٩٠لخربمبم:تم،رمفيح: 



فدعتهمت قالت وابيك*. زوجك ءادعم المي.؛ لها فقال حزيرة، مها يرمة 
ليدهبالله يريد إئنا ؤ ت الأية ه!اله فنزلت منها، يآكلون الرمة تلك علئ فاجنمعوا 

فضلس الله رسول فاحد ، [  ٣٢الأحزاب: ل نطهيراب ويطهركم الينت أهل الرجس عكم 
أملهؤلاء >االدهم I فقال ، نحوالسماء بها فقال يال0 أحرج ثم ، إياْ فغشاهم الكساء 

فيرأسي فأدحالت قالت: طهرهم"طه-رل. و الرجس عنهم ،أذهب وخامتي، بجم 
■مرأ.إلى إئك خير، إلى ت ال نا. ر١ معكم أنا ايله، رسول يا ت فقلتا الثوبج، 

ئ! ٣٦'والحسان.تيءع،®. والحس، وفامحلمة، وعالي، الله رمول حمسة؛ وهم  '•هالت، 
١٢٢١ ه/ بن تع٠-رآل٢، بن/ محمد حدثتااحمدين ت تال داود، أبي ؤحدكتاابن - . ١٦٩٨

الزهري،سليمان أبي بن سالمان حدثتا ت محال يوضال'أ، بن عمر حدثتا • نقال يونس 
يننداي حدثنى ت تال الاوزاعى، حدثنا ت قال كثير، أبى بن يحين حدثنا ت نال 

رجل،فيكره - محك - الهين برأس جياء وتد الأمغ بن واثلة ّمعتا قال؛ عبداممه، 
بعد-أبدأ ؤمم؛( وفاؤلمة. وحسينا نآ وحعاليا أحبا أزال لا والله ■' وفال واثلة فغض، 

•ني)ن( كذللث، وعي ،  ١٣٣٠الأصل؛ هاص في ، ١ ١ 
نفه؛الإمناد في وكما الترجمة، مصادر في كما الثبت ت والصواب . ااأعم،رواا ت )ن( )آ(فىالأصل، 

)ن(.الأصل، هامش ش مصاف )٣( • يرض ين صر جده عن روئ أحمد لأن 

٠حدا صعيف ت إمتاده  ٠١٦٩٨

أيبن يمن صاحب الحمل، ابو المام، داود بن ملمان رم الزعري: ملمان ابي بن ملمان ب; - ١ 
ُرءدم-رلناأنالخاري• الذمي ونال الحدث. منكر ت البخاري ونال بشيء، ليس ممن؛ ابن تال كثير■ 
متروك.ونالآخر: صعيف. ابنحنان: وتال مث5رالحدثلأضرواةحدبمء. نلتف: من نال: 
([.٨٣الاوان)م/ ]ادزان)\/أ،آأ(، عاُة>رويهلأطبمّاحد. عدي: ابن وتال 

وابنأبوحام كدبه الماص• مهل أبو الحممي، اينالقا'م مدست ين عم بن مصي ين أجمد أيضا: ٢-وفيه 
([.٢٨٢اللسان)ا/(، ١٤٢ا/]اليزان) متروك. ت مرة وتال صعيف. ارتطنيت وتال١JJصاعد. 

تهذيب(، ٤٢٦ لتتري-سا)ءس الساوعات. محن يرمل، ممة، ت القرشي عمار أبو ؛ ٨٥١مد بن داد ه٠ 

رضاجمدينسدبن.مبم(ءن ٩٧٢)Y/ ١١٤٩باسيفيماماساةح: يمحربمه: 
جريروابن ا ٥( ٠ ١ )U/ شيبة ايي وابن (، ١٠٧احمد)؛/الإمام مختصرا أحرجه والحدث به. . عمر. 

فيوالبيهقي الديي، عنه وصكت وصححه ، ٤( ١ ٦ أ/ التفسير) في والحاكم ، ٧( أ/ ٢ ر تفسيره في الطبري 
:^٦٦l0:سح\Jض\تي,)T)y٦w٠/U0٠

فيالهتثمي قال يه. ٠ الأوزاعي. عن طرق من جبهم ت ( ٥٧٧ر؟/ ٩٧٨: الصحايةح مائل في والتطيس 
ضعيفوهو مصعب بن محمد وفيه والعلبراتي - باحتصار - يعلئ وأبر احمد أرواه : ١(  ٦٧ره/الجمع 

بنكلثوم حديث من ( ٤٩)م/  ١٦٦٩:ارءJر١تيح ورواء تفهء. في صالح رجل، ٠ الحفظ صحمأ الحديث، 
رجالالسياق أرجال الهيثمي: تال نحره. فدكر ٠ الاماغ. بن واثالة عند لحالس إي نال: عمار، عن نياد، 

صعفأ.وفيه حيان ابن وثقه نياد بن كلثوم غير الصحيح 



tA  واثلة!قال قال. ما قيهم يمول سلمة/ أم منزل وهوفي اض. رسول سمعت إذ ا/ع
علئه جلفا الحسن فيحل ملمة، أم منزل في اض. رسول جئت وقد يوما رأيتني 

جاءتثم وقبله، رئ اليفخاوْ علن ه فاجلالحبن وجاء ونبله، اليمنن/ فخذه ٢ ٢ ١ ٢ ْ/ 
حيبرياكساء عليهم أغدق ثم فجاء . - بعلي دعا لم يديه، بين فأجلسها فاطمة 

هنطهيرا ويطهركم الين أنل الرجس عنكم ليدهب الله يريد إئما ؤ قال ثم إليه أنظر كأني 
•وجل" عز اض في الشك ت قال الرجس؟ ما : لواثالة فماك . [ ٣٣: ]الأحزاب 
بنومحمد أيوب أبى بن محمد حدثنا قال داود، أبى ابن حا،ذخا — ١  ٦١١
بنهارون حدثتا I قال هارون، بن الرحيم عبد حدثنا ت قالا الواسطيان، عبدالملك 

البيتأهل عن/ الخيري سعيد أبا سألت ت قال العوفي، عطية عن سعدالعجلي،  ٢٢ ١٢ه/
تفمال ، [ ٣٣]الأحزاب: ه نطهيرا ويطهركم الين أنل الرجس نكم ليدهب الله يريد ئما إؤ 

•والهثن-ثإغء-" والحسن، وفاطمة، وعلي، ررالني.، 
_اب ٢٠٧ْ/،اأأ 

وجلعز الله بكتاب بالتمسك أمتم القس.ؤ أمر ذكر 
اكضْس طله ماهم على والتمسك بيته، أمل وبْحبغ ه رسوله وسغة 

العنةاتجميلة طريقتهم عن التخلف عن والغهى 

تقال الواسهلي، الحميد عبد بن محمد بن الأله عبد أبويكر حدقتا — ١٧٠٠
صعيف.إم٠ادهت - ١٦٩٠
.٥٨٤ت ح في تقدم عنس. وتد شيعيآمدلساإ وكان كتيرأ، يخطئ صدوق اتحوفيت عطية يه ف٠ 
' ٠٣٧ ' _,c تقدم * الدارتطني كدبه صعق، الغساني ^؛ ١٠ين الرمم ب • فته و٠ 
عنه،رجع ويقال: بالرقص، رم صدوق، الأعور، الكوفي، أوابمي؛ الٌض* سد بن هارون فيه؛ و٠ 

)صح1ه([.]تقريب ٠ السايعة من 
(س>زأبيابماف،ص٢٤٠/١(،ومار)٥١/٣)١٦٧٣

عءلي-ة؛انيه وتال: ، نشط. الاوصعل في الطبراني إلئ ١(  ٦٨ره/ الجمع في الهنمي به وننحو0. به . عملية. 
وهوصعتفء.

١٧٠ جدا,صعيف إمسادْت - ١
■'١  ٢٧■ تقدم؛محاح • الرابعة س نتص' ■ ث من دمنهم متروك، العيي؛ *الرز اُ ؛ ب٠ 
التالي.الحديث في الذكور المعتمر بن حنش ولمله؛ يم. لم ؛**^؛ ٠٥ت فيه و٠ 
٤١ت ح في تقدم يتشيع. كان لكنه زاس، صدوق اكبم؛ ملجمان ين جطر فته' و٠ 
أيضا.٤ ١ رح! تقدم , أوهام له صدوق، حام• بن ستار ■ وفيه ٠
؛يذر)عالهمصأ>حه-عفااممهمحه(.آ ٠

=أبيحسر،ىءرينزبم، سربم:بيمشنياهمح:أ^آرمسس>ساسب 



بنجعفر حدثنا I تال حام، بن محيار حدثتا ت تال البزاز، الله عد ين هارون حدثنا 
نال؛سيخ، حدثني قال! انمارى، أبوهارون حدثنا ت قال الفبعي، يمان 
محوء- مح مفتنة ض يم أيل ®•ثل يقول الله. رسول محممت يقول ذر أيا محمعت 

س1. ١٣طن رم رك؛هانحا، س . 
٢٢ ١ ٥ ْ/ تال: يعقوب، بن عناد حدثنا تال: داود، أبي بن ابوكر وحسشدتا - ١٧٠١/
ذرأبا رأيت نال؛ المعتمر، ين حنش عن عحاق، إمحأبى عن ثابت، عمروبن حدثنا 

أبوذر،فأنا يعرفني لم من ت فمال شانك؟ ما فقالت الكعبة باب يحلقة وهوآخذ 
دك؛هاس مح مفتنة مثل بجم اعل إئماطل ®؛اأيهاالناس، يقول: س الله رسول سمعت، 

عنهاغرق،.رستخمحن نحا، 
١٢٢ ٦ ْ/ بن!لوليد يشر حدثتا قال؛ القطي، أيوب ين عمر حذثتاأبوحمص — ١٧٠٢/

الخديثم المش راحرج، صعق. وض' والحس'تروك، • ؛٠ ■ ذر• ا؛ي ص الجب، مدبن ًءن 
، ١٢٠،  ١١٣ رالمفر)ا/  dVA/T) ٢٦٣٧رالطراتيفيالكّ؛رح: (، r٢٢٣/ والزار)كثف التالي 
طرقس ( ٧٨٦>أ/ ١ ٤ • ٢ المحايأج: محالل م واسي (، ١ ٥ • >م التدرك ني والحاكم (، ٤٣٩

نيالذمي محا غال مالح. ين الممل والغيم: الحاكم وفيإ-ناد لأ. . حنش.عن إسحاق، مرائي 
إسادوفي (؛ا،  ١٦٧واليزان)،/عندايالتكارة نرح طينة حديّثؤ حملمير وحكم أواه، • الحاكم علن تعقبه 
امحروكان.رمينرداعر ■مداه نرفرالكسر. اليراتمر. ونرلّناد الحنرى، جعغر امح، بن الحز الزار: 

■١([  ٦٨لالج،ع)آ/
ض؛ى المحا،ة، راحلم غم م دري وا-سيث، 

^^راتيفياص:ممأأرممم(،وايرنممفىس)أ/^آ(،
•ترول؛،كانندم.اضرجحنروص الحنربن، ونيرإمناد• 

جاعثاوب الهيثمير: تال والاوصعل. .( ٦٦مرالصغر)٦! الطرانم، روا• الخلوي؛ مدبثااض'مد س - ٢ 
([.١٦٨]الجمع)آ/لمامغ،م•. 

ل؛ن•.رب لهٍعة ابن، اوب قال: ١(  ٦٨الجمع)آ/ ن، كا الزار روا• م'تر؛ءو• الله مع حديثا رس - ٣ 
(.وسحديث،واللةبنالأ-عع:رواءالدولابين،الكي،>ا/٦٧-، 

.٤٥٠٣ح;والضبة (، ٥٢٥١اباعع)صعيف ش الآإاني الشخ صعغه والحديث 
 ٠ ١ V علل؛أرح ب صعيف؛ إمئادءت - ١

ابنتال اكاكة. ٠را، ]، ؤئر•اوعام له مدرق الكوم،، ابوالمتم، الكتاني، اسمّ؛ م، حش نبه: -١ 
([.رص٣٨١التتريب تاليزان)ا/بماا"(، لأيح؛جيه. حبان؛ 

.'٤ ٩ تغيم»ي،ح: • متعن وقد مدلس، وص ابرإمحاق؛ وب: -٢ 
.١٠١٨نندمزاح: رس؛الرفض،. صعق، همروبن٠١^٠: م-وب: 

ز،ح:تقدم • الترك تحق بحمان: ابن، وتال رايضمر، ، صدوق، *والرواجتي،: ءاد،ن ويه: • ٤ 
٦٦٤.

أننا.الذكور الحديث قي تقدم ت تخريجه 
.صعق فيه إمتادءت ■ ١٧٠٢

ني،=تقدم صم،. ود مدن تسعآ وكان يخألئمح؛رأ، صدوق، العوم،. رص سد؛ بن ءشة يه: ت٠ 



Iكنا\َ   Iادسسات
^^اءًءءًءءس=-:-ت-

أبيعن عنعهلةين'جد، الاعمش، عن طلحة، بن محمد حدثنا ت قال القاضى، 
؛٥٧٥١محكم 'ارك فأج؛ما، أدعى أن أوفك ررش قال: الني. أ0 الخيري: سعثد 
وعترتيالأرض، إلى الماء س ثمدود حل وجل عز الله كتابإ وعترتي، وجل عز الله كاب 

مفانفلووا الخوض، على يردا حتى مترفا لن أنهما امحرني الخير اللطيف ؤإن يتي، أهل 
فه»اا<.تخالفوكي 

/ْ٢Tقال الجتاتي، داود أبى ابن يكر وأ'خبرأاأبو ء ١ ٧ ٠ ٣ /  ١٧ I بنإمححاق حدثتا

.٥٨٤=ح: 
التخريج،في كما توع رثد ا ٢ ١ ٧ ت ح في تقدم أوهام. له صدوق طلط.' ين محمد فيه: و• 
٠ءسوق ت حزرة صالح قال يرسف. أبي صاحت، الفقيه، الكندي، هو الماضمرت الوليد بن بشر ث فيه و• 

وفاللا،. قال: ثقة؟ الوليد بن ابشر داود أبا امألت الآجري؛ ونال خرف،. ند كان يعقل، لا لمحه 
،٣( ٦ ٩ آ/ ) والتعديل الجرح في ]ترحمته • ثقة الدارتطني؛ عن السلمي وروئ • لا يث الحل.ارمنكر ت ليماني ال

التاليالحل-ث في ^٤ ٥١١عبئ بن إمحاق يابعه ى- أيه إلا . ٣([ ٢ ٧ / واليزان)١ (، ٨٠بغداد)U/ وتاريخ 
صححهولدللئ، التخريج، في كما تقويه كثيرة شواهد له والحديث، ٠ ترحمته في ياني حمكما وهوصدوق 

.١٧٦١الشيحالآuنيفياسالةاسحتح: 
من( ٧٧٩)؟/  ١T■٨٣انمحابةح: فضاتل في وابن (، ١٧)■؟/الند في احمد الإمام أحرجه تخريجه: 

اممهوعبد (، ٥٩، ٢٦، ١٤ّآ/ المّحد) في أحمل الإمام وأحرجه * به • • الأعمش عن طلحة بن مصي حديث، 
رابرإّرادلمبه■ ■ عزص- )أ/ا،صم،>ين،ام،س،  ١٣٨٢اكعابةح: فقاتل ني 

بنصالح طريق من ( ٦٢)T/ ٢  ٦٧٩الكييرح: في الطراتي وأحرجه متشع. صعيم، حلقة; بن إماعيل 
(٠ن>يق٦٦٣)ه/٣٧٨٨اويت،ح: آل ُناف، ني الترمذي وأحرجه به. ّ الأعمش. عن الأموي أبي 

والطبراني(، ٦٤٣)؟/ ١٥٥٣الناح: في عاصم أبي ابن وأحرجه به. . الأعمش. عن نضل بن معد 
بنافه عبد وأحرجه به. . ١ عيلية عن مليمان أبي ين اللك، عبد طُيو، (،ن ٦٢/٣ر٢١٧٨الكبيرح:في 

عاصمأبي ابن وأحرجه ٠ به . عطية. عن ، الجحافطريق من ١(  ٧٢/ ر١  ١٧٠آحدفيفضاتلاكحا؛ةحث 
حواهد،«نها:رسموث> ّ ؛٠ ٠ عطية. عن زكريا طريق من ٦( ٤ ٤ )أ/ ١ ه ٥ ٤ التتةح: في 

منغرب حن وقال: ( ٦٦٢ره/  ٣٧٨٦ح; الم، آل طن_، في الترمذي عند اس: صد بن جابر حدينؤ . ١ 
الوجه.هدا 

الحسنبن زد وفيه ( ٦٥رآ/ ٢  ٦٨٣الكثيرح: في الطبراني أحرجه امحفاري: اميد بن ءا.فأ حديث، . ٢ 
(ء٠ ١٦٥)و/ايوائا ا،ثكرادديث،لأ]مجمع أبرحام: فال الأثماطي، 

.٦٤٢)؟/ ١٥٤٨المتةح: في عام وابنأبي (، ١٨٩^بأحمدره/اخا، 
ح:في تقدم . الحففل،صّيئ وهو ُشريالثإ ([، ٤٤]تئريت،)صرومقبول. حسان: بن القامم وفيه (، ١٤٣

وهوالتللحي مؤمن بن صالح وفيه نال؛ ( ١٦٣الجمع)و/في كما الزار أحرجه ماُ؛؛ ابي زبث حا- ٤ 
صعق.

وهرالأعور الحارث وفيه ( ١  ٦٣)اّ/ الجمع في كما ابمأ الزار أحرجه ءلاابت أبي بن علي حديث - ٠ 
صعق.

محاك.وتخريجه  ١٧٠٦:الهقانىح عد سياتي ت ارتم ين نيئ حديث - ٦ 
.١٧٦١ح: الصحيحة الميالة في الألماني الشح • طرته بمجمؤع صححه والحديث 

صعق.

=آنغأ. الذكور الحديث ني تقدما طلحة: ين ومح»د الخوم، عملة يه: ف٠ 



٢٢ ١ ٨ م/ عن طلخة،/ ش مصي عن الطب؛ع، بن إمحاق حدسا I قال الأناري، البهلول 
ن! ١٣٦ أوبك ررإتي اض.: رمحول قال نال; الخيري معيد أيي عن / عطية، عن الأعمش 

إلىالماء س ممدود حبل عزوجل الله كناب فكم تارك ؤإلي فاجيب، أدعى أن 
الخوض،على قرئا حتى بمترقا لن ألهما الخءرأخ!-رني اسق لأن يم، أهل وعترم الأرض، 
.ذه«اأاتخلفونتي م فالفلروا 

الربص،ثييب بن افه عبد حدثتا ت قال داود، أبي ابن أبويكر وأخ؛رثآ — ١٧٠٤
إسحاق،بن محمد عن أبى، حدثتى قال! غسان، أبو يحين بن محمد حدثنا I قال 

حجةقى الناس حطب الله. رسول أل ت هماس ابن عن عكرمة، عن الزهري، عن 
بمدألفاكم لا لخن أدري لا نإم هذا، قولي اسمعوا الناس؛ أيها بميت ررأها فقال؛ الودلع 
٢٢١٩ْ/ا-ني يوم منذا ت الناس قال ااأييومهذا؟اا،/ افه.I رسول ئال ثم هذا،ا، عاض 

ثمحرام. شهر هتذا الناس؛ فقال ررأيغهرهدا؟اا، ت قال التحركر. وهويوم الأكبر، 

منصدوق، الط؛اع؛ ابن يعقوب، ابو المغدادي، نجح بن عي—ن بن إسحاق هر اتجاع؛ بن زمحاق ٠  ِ
.١([ • ]تآريب)صرآ ■ التاسعآ 

.١١٦٠مدم ابمأ. صدوق ايهلولر: ين سحاق أل٠ 
.آما الذكور الحديث في م مد 

٠معف إم؛ادْ: . ١ ^١ ٠ ٤ 

محا.عنعن رقد ، ٦  ٦٧زح؛ نندم • والنير بالشح يئس يدلى' محيرق ل'ّ*ُاق؛ ين هجمد ن ب ٠ 
والتعديلالخرح في حام أبي ابن ذكرء • يعن بن محمد والد الكتالي؛ الحمد مد بن ءلي رن ص ت ب و٠ 

جرحاولاتعديلا٠يذكرفيه اولم . إسحاق. محمدبن مع آم ءادعن ت وقال ١( ^١ ٥ )و/ 
مدمالحدثا. اذاهب ت الأكم ابواحمد تال واه، لكنه علامة، أخاري 'دءمأأارص• ؛ن اللٌ ب • فيه و٠ 

.٩٦١"رح: 
تفعفه،في ليماتي اليصب لم ، ثقة المدني؛ غسان أبو ، الكتاني الحميد عيد ين علي ابن بمًما* مت4  ٠٨٠^٠٥ 

ّالخريج في كما احرئ ًلرق من تابت والحديث . ([ ه رص'اأ١ ]مريب • العاشرة من 
ماسابن عن عكرمة، عن ، الديلب، نيد ين ثور حديث من (  ٩٣/ ١ ) المتدرك في الحاكم أحرجه ىصبم؛مهت 

والقعلر)ا/اآ(.  ١٨٦; لال٠شكاةح تخريجه في كما الألباني الثخ إستاده وحن • التالي الحديث ر كما 
(،٦٧•)r/  ١٧٣٩اخرجهاJخارى٠يالحجح: أركت،دكمطإنمكتمن..ا: الأرلساخليث،دون: 

عنغزوان، بن ففيل ٌن>يمح، ا كلاع(: ٢٣•اقتدرا/ في واحمد لم ٨٦٩لأ•لأ)r\/وفيال؛سح: 
ابنحديث، آ0/مهآ(.ن  ٩٢٧صحء،حهح: في حزيمة ابن واحرحه • نحوه به • ■ هماص ابن عن عكرمة، 

;به..أامكتم إن ما لكم اركت، الحديث،: س الامحر والفطر افه. عبد بن جابر عن عزعتناء، نجح، أم، 
ئك\%ح;تخريجه في الألتاني الشح قال ( ٨٩٩)٣; القدر كتاب في بلاغا الموطأ في u^، الإمام 

وروى]م صل حن بد عباس ابن حديث، من ناهد له لكن - كاترئ اوهومعقل. (: ٦٦/١ر ١٨١
اخرجههريرة آي وحدث المذكوراعلاه. هر عندالحاكم هماس حديثاابن قلتا؛ • • • هريرة أبي حديث، من 

مرفوعا.هريرة آبي عن صالح، أبي عن رفح، بن العزيز همد حديك س ( ٩٣/ ِتيرك)١ المني ايفأ الحاكم 



سموأموالكم دماءكم »فإن تال: ، ^١٣بلد هندا فقالوا; ااايلدهذا؟«، ال: ق
ؤادكمذا، بلدكم في هذا قهركم في ذا يومكم كحرمة ريكم ئلفون ٢ يُمر١ إلى حرام 

بلغت(.وقد أعمالكم، عن فالكم وجل عز رتكم متلغون 
إاخرها ني قال ثم يطولها، الخطبة ذكر نم -؛ الله رحمه - الحسين بن محمد قال 

ورسةرجل، عز الله كتاب ابدأ: بمده تضلوا لن به اعتصمتم إن  ١٠فكم تركت ؤإئي ارألأ 
نال:نم نعم، اللهم الناسرآآ،: فقال _cI(. عل #ألا اض: رمحول تال/ ثم دءٌ*.  ٢٢٢ْ/•

اقهدا.*اللهم 

نال:شاذانل"ا، حدثناأبوبكر نال: داود، أبى ابن ؤحذثتاأبوبكر — ١٧٠٥
عن، أمح، حيض ت ئال - أنس بن ماس اين'أحت - أوص أمح، بن إسماعيل حدثنا 

ابنعن عكرمة عن/ وعنثور؛نزيدالديلي، الجمري، مداض؛نأ؛يملاش ْ/اأ؟آ 
ألمحاكملا لخن أدري لا فاني قولي، اممعوا الناس؛ #أيها اض.: رسول نال ت قال هماس 

عزريكم تلمون يوم إر حرام وأموالكم دطؤكم الناس؛ أيها يا الوقف، سا في سا يوم بمد 
وتركذبلغت ئ، ،إض نولي، الناس أيها فاعمحلوا #.. قوله: إلئ الخطبة فذ-كر • • • وجل* 

وذكر. . مكم.( وسة الله، كاب أبدأ: تضلوا فلن به تماكتم إن  ١٠اياس أيها فكم 
•أحره إلئ الحد-يث 

الأفثين محمد عمي حدثني نال: داود، أبي ابن ؤحدمحاأبوبكر —  ١٧٠٦

س)ن(.محانهلة )٢( ربمرر تلقون القيامة ايوم ؛)؛(في)ن( 
.٦٤•:فيح القيمة الترجمة ممادر في حيفهاكما والصواب: شاذان،. ءابن )ن(: الأصل، في )٣( 

حن. ١٧ْ.
حامابي واين ، ١( ٢ ٩ الكر)ْ/ في الخاوي ذكر. التاني، ايوشعتب البمري؛ الله ب ين ءدالله : ب٠ 

A )الثمات ثي حنان ان وذكر• ولاتعديلا. جرحا نته يذما يلم ( ٩٣ْ/ والتعديل) ابؤح في  /U  )وردلى ٣
)صْآا([.]تتريب ال—ادصة. من رموتتة، الدتي، زيدالليلي؛ بمووبن مقردنأ 

.١٤٩١■ زح تقدم • يهم ، صدرئ، ١ إمحماعيل والد اريس؛ ين الله ي ابي ين الله ب■ فته؛ ر٠ 
.٣٢• ح هم، تقدم • حفغله من احادبث، احهلآ»ي ، ملون، اماملرمترايمراليم،؛ ايبه؛ ب؛ ر٠ 
ح:ني تقدم ١ مناكير له ان: اللسصاحب، وتال، صد.رةإ، حام: امترآبي عنه تال اذان؛ •شبكر ام. نيه: ر• 

.آنفا الذكور الحديث له يشهد والحديث . ٦٤٠
حديثمن ١( ٤ ٨ التيرك)r/ ثي الحاكم أحرجه ت منه الأول والثعلر السابق. الحديث في نندم 

الذميووافقه بمتترحا• ولم اكخن ثمّط ءمأ، الإسناد صحثح ينال؛ النم، ين زيد عن مح بن لم م
صعيف.إمثادءت  ٠١٧٠٦

ءتخريج في تقدم كما توبع وند .  ١٢• ١ زح؛ تقدم • عتعن وند مدلي، ل١بت؛ آم بن حبحب يه؛ غ٠ 



حدثنات نال الأعمش، عن عوانة، أبو حدتنا قال! عوق، بن زيد حدسا I نال 
اضرسول رجع U ئال: أرقم، بن زيد عن وانلة، محروبن عن ثان، أبي بن حسب 

®كأنيت فقال نام ثم شمن بدوحات وأمر حم غدير ونزل الودلإ حجة من هؤ 
أضوع=رتي وجل، عز الاه كاب أحدصا اص■' محكم تركت قد هي نأجت، ذعءتُ قد 

نم، الخوض® عر يردا حى ، يمرذا١٢لن ، ١١إئهما محها، تخلفولني كٍف انْلروا محني، 
٢٢٢ ٢ ه/ طاف أبي بن علي بيد أحد ثم ، مؤمن® كل ملى وأنا مولاي، وجل عز الله ررإن تال: 
قال:عاداهءا. وعاد والاه، وال اللهم وليه، فهذا وله كت »_ سال: ./ ِ.؛ 

فيكان ما I قال ا اف.؟ رمحول من هندا معن، مأت أرنم؛ تن لزيد فنك 
بأذنه*.وسمعه بعينه رآْ ند إلا أحل الدوحات 

'^"٣٦٢ذلك،./ مثل الخيري معتد أبي عن عهلية، وحدثنا الأعمش: قال 
وأمرممني، الودلع حجة في ه الخم، حطتة أن عني، فدل النمح،• بن نحمد نال 

بغديرالحجة هتذه من رجوعه وفى ه، نته وبوجل عز الله بكتاب بالتمسك أمته 
-طالب أبى بن عنين و؟رالأة بيته أهل وممحبة به والتمسلث، الله بكتاب أمته فأمر حم 
أنهعضر الؤمن؛ز، من العقلاء يدل عنده وقفله علي شرف الناس وتعريف - '؛؛؛قة 

ومحنةرمحموله.، نة وبوجل، عز اش بكتاب يتمسك أن لم مكل عن واجب 
عليهكانوا مما والتعلق الطسين، بيته أهل وممحبة وممحبتهم الهدuن الراشدين الخلفاء 

بهم.ص.والاقتداء منالأحلأقاكرينة، 
ساريةبن العرباض أن ترئ ألا مستقيم، طريق نهوعض هتكدا كان فمن 

العيون،منها ذرفت بليغة، موعظة يوم ذات الني. ®وعقلنا قال السلمي 
إلينا؟تعهد فما مولع لموعقلة هتذه إل الله؛ رسول يا ت نقلنا القلوب منها ووجلت 

بمديمئكم بمش س فإنه ■مشيأ، عدأ ؤإن والهلاعة والمع اش، بموى ®أوصكم ت ال ق
r٢٢٣ْ/,1^، شها محوا الراقدين/ اس وط بمني سكم امحلأفأكنمرأ، سرى 

«يفترقا«.ش)ن(: )٢( • رن( س نطة محا ١( ر

.١٥٢٣=ح: 
٠وتنكر تعرف ت حام أم عنه ونال ضعيف، ) الدارممي نال نهد. ت لقبه ريعة، أم ءوف؛ س زتأد ت ب و٠ 

.١([ ٠ ٥ X/ ر اليزان ، ( ٠٥٧ )ّآ/ والتعديل لالخرح • تركوْ • الذمي تال • متروك الفلأس؛ وقال 
حلرقله والحديث • ٥ ٩ ■ ح م ^؛٢ ( ١ ٤ ٩ )و/ الثقات ني حبان ابن ذكره ت الأشعث ين *حمد ت فيه و٠ 

هناك.وتخريجه ا ١  ٥٢٣نيح! تقدم صحيحة أحرئ 



.ضلألأ« دعة وكل دعة، محدثة كل ،إن الأس، ومحدثات ؤإياكم 
وعمرأبوبكر نهم الراشدون والخلفاء -■' الله رحمه - النسن بن منمي نال 
متعفهو لهم، متبعا بخلانتهم، راصيا محبا، لهم كان فمن ، . - وعي؛، وعتمان 

الفتنالنه./ رمول بت أهل أحب وس رسول.، ولمنة وحل عر اش لكتاب اا/ع 
المتمموالهلريق الواصحة الحجة فهوعلن بآدابهم وتأدب باحلاقهم ونعلت، تولاهم 

لؤحسمنة ميل يم أعل امثل ه: الني كماقال النجاة له وير-ص والأمرالرشيد، 
ا.صهاهالك تخلف ومن ر'تمهانحا، س قو- ه- 

متخالف،وعثمان وعمر بكر لأبي محب أثه يزعم فيمن تقول فما • ُال؛ابل ؛إن 
فرياض، محئ؛ - والحتن الحض مًهمة وعن بنشطاف-هء، حم، عزيمة 

وعثمانوعمر بكر أبي محغ تنفعه هل - وجهه اممه كرم - طالب أبؤر بن ض بخلافه 
١٢,

لعلىالني قال مؤمن، بصفه ليجست متافق، صفة هتذه اض، معاذ ت له نيل 
راميآذىوقال-ص: ارلأيخكإلأخمسولأيس،إلأمحاني«، ا؛نأبيطالب-ه؛؛ 

وبأنهبالخنة، له وشهد بالخلافة، - هأ - لعلى الجك،. وتهد ، آذاض® لمد عاوا 
ورسولهوحل عز الله وأل ولرسوله، وحل عز فه محب - ه؛؛ك - علميا وأل تيد، 
تميمالتي المقاتل مجن اطه. رسول يه له شهد ما وجميع ، - محأك - لض مصان 

ذكرuله،^بمسنوابي،-محء؛-مماتقدم أخر وما لها/ ذكرنا 
jiTU  ،أبومنه برئ وند والأحرة، الدنيا في اطه لعنة فعليه ؤيتولهم/ هتولأم يحب لم فمن

ويحب- محإك - طالب أ؛ي، ض؛>، يتوليء أثه زعم من وكدا • ُأقء - وعثمان وعمر بكر 
ويترأولايمهم ولاعثمان بكروعمر ؛خلأفةلا،أ؛ي لايرصئ، أنه ؤيزعم بنته أهل 

والحضطالب-ة؛فئ-والح>، أبى بن ض أف يبا بافه فنثهد فهم، ويطعن منهم 
قالكما ،  dtj- وعثمان وعمر بكر أبا بمب حتئ، محبتهم تنفعه لا منه، برءاء - ١؛^ ؛- 

يمهم،لم ممن وترأ فضلهم وذكر به وصفهم فيما - محئك - طالب أبي، ن بض 
ممنبالله ونعوذ . الم؛زاالممن العقلاء طريت، هندا الطيبة، ذريته وم، عنه افه فرصي، 
إقدافترئ-ثإهء،وعثمان وعمر بكر أم، ض بالعلعن، افه. رسول بيت أهل يفيق 
فقائلأكثر عرفت وهل • عنه وجل عز افه صانهم قد بما وندفهم الين أهل خم، 

»حلأية«.)ا(فى)ن(;



•- اجمعثن ُأقء - طالب أبى بن على ممارواه إلا وعمروعثمان بكر أبى 
 Y ٠ Y ٢٢ ٢ ْ ْ/ بن على/ حدثنا ت نال الحرانى، الخن بن النه عبد أبوشعيب ح-دمتا س ١

لىإف ! ؤنفعإمحمد■ بن لخعفر أبى مال ت نال معاوية، بن زهير حدتنا ت نال الخعد، 
وافمزجارك، ُ؛رئاش ت لقال أإقئ؛ا، - وعمر بكر أبي من سرأ أنك يزعم جارأ 

شكاةاشتكت ولقد يكر.محك.، أبي من بقرابتى وجل عز اض يضنى لأرجوأن إش 
.القاسم، بن الرحمنن عبد حالي إلن فآوصتت 

قال:عرنة، بن الهن حدثنا قال: الضلى، أيوب عمربن ح—دكتا - ١٧٠٨
بنمحمد جعفر أبا سألت ■' قال حفصة، أبي بن لم ما عن محيل، بن محمد حدثتا 
ترثهماءياسالم، صالا: وعمر._، بكر أبى عن - محقء - محمد بن وجعفر علي، 
٢٢٢٦ِْ لي تال ت مالم تال ذالا؛نءصتل: / هدئ،. إمامي كانا فإنهما عدوهما، من وابرأ 

نالتنيلا جدى، محك. أبوبكر- ا حده؟ الرحل أيب مالم؛ *يا ت محمد بن جعفر 
عدوهما،.من وأبرأ أتولاهما، أكن لم محمد.إن شفاعة 

حيثمةأبو حدثتا قالI البغوي، ممحمد بن اض عبد ؤحدثتاأبوالقاسم — ١٧٠٩
عنمحمد، جعفربن حدثنا I قال مليم، بن حدثتايحيئ •' نال حرب، زمربن 

أرحمهحليفة، فخير بكر، أبو "ولتنا • قال فهه، - العليار جعمر بن افه عبئ عن أبته، 

.إساد،; ١٧٠٧

نهم؛ذم.اينابيمفيمحرسم)ه/سمرلهدمب
ممات.رجاله ربب ( ٤  ٦٧)U/ الممات ثي حان اين وذكر• تعديلا• ولا جرحا 

. ٦٧٣: فيح قدم ثب. ممة، حدج: ساىاس زمربن و٠ 
راحرجهبه. . ابعد. ين علي س'لريق ١( • ٤ رآ/ التهدب تهدب حجر؛ي ابن الخايظ ذكر• 

ن\بلنال: )'ا/'اآآل(ضو«سسمثسردينخراش  ٢٣٩٣اللألكائينيثرحالآٍولح: 
الأول.الثملر نحوأمن نذكر فول: صحي جعنرين ست ت نال نس، ين يرو نا نال• 

ص.إداد«: . ١٧٠٨
.٣١٨ظدمفيح: إلآمحش؛تمأظد. ٠دوقفيالخدث، المبناضءسا: - : ب٠ 
.١٨٢صدم ر.يباكشحأضأ. ءدُقءارف، ءءءد : ف• 
.٢٦٧نندم/،x مددق• ا-دنتنءرية: د٠ 

١٧٦ْْ(،وتيساللاسمح:٨/٢)١٣ينالإ•اماحدفياتح:٣•
املاعقاد اصول شرح في اللألكام داحرجه • نضل ين حدثنامحمد قال؛ ايه •لريق من ١( ٧ ْ / ر١ 

حجران وعزاه ي،أختمرأ. . ّ فضل اين نا )ي/آْآ(من»لربقءلي؛نحربنال:  ٢٣٠٨ال—ةحت 
الهءتمينياكواءقب)صمْ(إنالدارممي.

أل١١٨٧الكلأمضوسمجفيح:حن.صدم ائاد٠: ٦٧٠٩



.ء علنا وأحناه بنا، 

اللهرحمه . الءسين بن محمد قال 

بعقم.مدر بعضهم يعرف العلم، يوحد الكرام السادة هثولأء مثل فعن 
/®TUTU باب ٢٠٨—

بالأساب بهم ونمضتأ ؤ وجل؛ عز الله قول 
الدنيافي ه اض رسول بيت أهل فضائل ومن -ت الله رحمه - الحسن ين محمد قال 
وسهالله رمحول سب إلا منقي القيامة يوم وتب سب كل أف I والآحرة 
فىالودة ت قال ، [ "'١ الثرة: ] ه الأسجاب بهم وشنمتأ ؤ عباس; ابن قال وصهره. 
.الدنيال٢، في تواصلهم ت قال ب الأناب بهم ونمشتأ ؤ مجاهد! وعن . الدنيال١، 

•ومصا' نمم إلا المامة، يرم محقطع ونسب محب راكل الني ونال 
داود،أبي/ بن وأبوبكر البخاري صالح بن الله عبد محمل أبو ا'خبرنا —  ١٧١٠

العزيز،عبد بن موسئ حدثنا I قال الحكم، بن بئر بن الرحمن عبد حدتنا I قالا 
قال؛افه رسول أف • عباس ابن عن عكرمة، عن أبان، بن الحكم حدثتا ت قال 
•ونمص" مص إلا الماط، يوم *ططع رنب ب رركل 

.٧( ١ Y/ ) تفسره فى جرم ابن أخرجه ( )١ 
كماوغيره هتذا تشمل ^ ٠١١٧• ا،أية ماُين ُن جزء وهو (، ٧١/ ٢ ) نفيره قي جرير ابن أشأ أحرجه ( ٢ ) 

اف.جرير-رحمه ابن الإمام المرين شخ ذلك رجح 

.صعق ب إرسادْت - ١ ٧ ١ ٠ 

زمريب. اكامتة من ٠ الحفظ سيئ ا صدوق ؛ القنباري ثعيب أبو ، العدني المرهون عند بن مرّس • ته ن٠ 
([-رص٢٥٥

. ٥٨٨فىح; تقدم أوهام. وله عابد، صدوق، العدني؛ أبازت بن الحكم ت محته و٠ 
١٠فيح؛تقدم • تقه بشر• بن ارجمن ب ٠  التخريج.ني كما أحرئ طرق من ثابت والحديث . ٠٣

كلأسا(: ٢٤٣/١١)١١٦٢١^^سرانيفياهمرح:
فيالضياء وأحرجه . ١([  ٧٣]آ/ وقارث،اا ءرجاله ت الهيثس نال به. . العزيز.عبد بن موّن طريق من 

عن1 أيوب عن ُعمرا طريق من ١( ٦ ٤ - ١  ٦٣)٦/  ١١٠٣٥٤ل۵شحت محي الرزاق عجي وأخرجه ■ المختارة 
ومنالتالية. الأحاديث تخريج ني عليها الكلام سيأتي - صحيح بعضها - شواهد له والحديث مرسلا. عكرمة 

الشواهد;هدء 
هناك.وتخريجه التالي الحديث، محي الصف، أحرجه مخرمة; ين السرر حديث - ١ 

وتخريجههاك. ١٧١٤، ١٧١٣، ١٧١٢ثنيح: أ-ومحها: 



حدثتاI مال ممض، بن محمد حدتنا قال; داود، أبي ابن ؤحاومحا  ٠١٧١١
بنتبكر أم حدئتتي ت قال الخرس، جعنر بن اممه عبد حدثتا ت قال محمد، بن مروان 

'ن٣٦٤الشامة، يوم ضلع نمب رركل : ه/ اش رمول قال قال: الور أبيها عن الور، 
صي«.إلا مقطع صهر وكل 

٢٢ ٢ ٩ ه/ من بهندا ِ ؤق ِ الخطاب بن عمر بع لما -ت الله رحمه - الحسن ين محمد ]ال ؛/ 
فاطمةأمها قيئأ، - كلثوم أم .ابنته -١،؛^؛ طالب أبي بن علي إلن حطب ه اممه رسول 

عشتها حبفإني • - قئك - علي له فقال صغيرة، صبتة وهي اممه.، رسول ثنت 
فارصغيرة، كات ؤإن ; زء؛مح؛. عمرِ إليه فبعث صبية، وهى - ( ٤٥١؛- جعفر أحي ابن 

وصهري®نمص إلا القامة، يوم وصهرمنهطع لب اركل ت يقول الله. رسول سمعت، 
بتأهل وعن علي وعن عمر عن افه فرصي إياها، فزوجه مها، لغت فلذللث، 
اممه.•رسول 
٢٢٣ْ/.بن الليث حدسا قال: سمد، بن مة حدثنا قال; الهمتايى، احبرة - ١٧١٢/

.إّطد،; ١٧١

ولم■ ٤([ /'٦ تهذيب)٢ا (، ]تتريب)صء٥٧الرائعة. س مخردشرلة؛ السررين بكربمتؤ ام ؛ ب• 
مسآتي.كما صحيحة شوامد له والحديث عتاح. علئ لها أنف 

• ١٣٩٩تٌارًمشحث إما'• به ض ؛ ١٠٢١اين ابن امس ين ند بن الك ب د٠ 
محياياكحديث.صرح يند •  ٧٩• فيح نندم • يدلى دلكن الهام، له مدوق،' ممض؛ محمدبن و٠ 
لتتريب)ص1آه([.سانّعة. ثمة، الدمنتي؛ اينحالالآ.دي، بنسد: ردان *٠ 

،( ٢٧آ/ )■  ٣٣الكيرح: ني والطراني (، ٢٣٣ ٣،  ٢٣المد)(/ ني احمد الإمام اخرجم دمحريجه: 
دني• به • • أبتها عن الرر، بت بكر ام حدثتنا حعنر بن اث مد س'لرتن، ٦، ٤ امّةا)U/ لي رايتهقي 

من٦( ٤ الكبرئ)U/ الن ني رالتهقي ، ( ٧٥٨آ/ ) ١  ٣٣٣ح: الصحابة نقاتل ني احمد الإمام •مند رواية 
أنهذالالهءثميفىانمع)؟/آ"آ(: • به • ■ الور عن رالمع ابجٍ، بن اض تميد عن الرد بمن يكد ام طرينا 

رموا،.^. l_lإسناد اى رحاله. وبمة يومها، للم احد يجرحها لم الرد بنت بكر ام 
.صعيف إسادْت - ١٧١

. ٢٨٦: فيح تقدم • الصحابة من بعع لم • ليدلي ليرسل كبرأ، يهم صدوق،، اخرامام؛ ءْلاء ت ته ن٠ 
نهومنقطع.(. ١٥٧- ١٥٦الراّيل١صوانفلر' 

. ١٨٥: تقدم بالشح. ورص ل4اوعام، صدوق، ٠—ام؛نمعد؛ ت فته ر٠ 
•آه)ا/آ؛ا(،ح: نته متصورفي بن ومد ، ٤(  ٦٣الطمات)٨/ ني معد ابن احرحه لخريجهت 

ح;؟آ.ا)آ/ْآآ(،الصحابة نقاتل ش والقفي ، ٨( • / العالية)٤ الهلال_ه كماني رامويه بن ؤاّحاق 
فيالحاكم واحرجه • ندكرْ • ■ عمر أف ابنه عن محمد بن جعفر ء-ن 'لرق من التالي الحديث قمح، والصنف، 

عاليبن محمد بعد زادا اثهما إلا الهلريق نفس مجن ( ٦٤الكرنح،)U/ خمل، الفي واليهقي (، ٤٢تدرك)م/ ال
واحرجه• حن مرمل التهمي: وتال، ايضآ، الديي؛الانقطاع ونعشه الحاكم وصححه ■ الحع، ءاي؛>، ابن 

فيكرم.=. عمد.أل أبيه عن حن بن حن عن ملتكة أبي ابن طريت، من ٦( ٤ الكبرمحأ)U/ امح( في التهقمح، 



-الخطاب بن عمر حطب I نال أنه الخراساني، عطاء عن سعد، بن هشام عن سعد، 
فقاله، الله رمول بت فامحلمة من وهي ابته، كلثوم ة؛ك-إل-نءانى-ه-أم 

حبتهافإر '• - ه - عر فقال صغيرة. كانت ؤإن ت عمر فقال صغيرة. إنها عل: 
وصهرنمب كل )١؛)، يقول: الله. رسول محمعت ت عمر فقال جعفر. أحي ابن علن 

مرسلهافار عل: له فقال فيها. رغت فليلك ، وصهري( إلانمم الماهة يوم محمطع 
هلت لك يقول أبي إ0 فقالت فجاءته إليه فأرسلها صغرها، إلئ تفلر حتئ إليك 

أر؛عانعمر فأصدفها تبمفعإ. عل. فأنكحه - رصيتها ند ت عمر فقال ٠ الحلة رصين 
ألفا.

معش،حدسا فال: عش، حدسا نال: داود، أبي بن أبوبكر ا"مرة - ١٧١٣/ ٢٢٣١ْ/
إلئحهلب الخطاب بن عمر أل أبيه، عن ممحمد، بن جعفر عن وهيب، حدسا ت قال 

-جعفر أض لابن أرصدها إر ت علي فقال أنكحتيها. فقال: كلثوم أم - ث؛فء؛ - علي 
،أرصده ما أبيها من يرصد الناس س أحد ما فوالله أنكحنيها ت عمر فقال زة؛إهي.، 

الومنين؟أمير يا ممن فمالوا؛ ،. رنثوني١١نقال؛ المهاجرين، عمر فأتن فأنكحه. 
يقول!اممه رمحول سمعت ، اممه رسول بنت لفاطمة علي ابنة كلثوم لأم • تال 
يكونفآحستاأن ونمص*لآ، مم م ماكان إلا اكا«ة يوم يقطع ونمب مب كل ءإن 

'سمُب•)أ(في)ن(تداس-س)آ/'؛أ<ء• 

رأ-؛م-بماسيفيصتلاساةح؛ب• • مزايب■ ءننيج*مّ، •ن'لرضاينإّحاق، ًُبت 
ُم-بمال>همتيصح:به • )مآ/آآآ<س>ضسينمسصاسملصِ ١ •٧• 

٢٦٣٥كااخربسنىفييح; عزي. راوزارمنحاو؛ثاينسر، 
الهيثمينال فيكره. . i صّر آن جائر عن ايجٌ ص محمد بن جعفر حديث من رالارّط )"آ/٧٣(، 

الخليةفي نعيم أبو أحرجه كما . ( ١  ٧٣رو/ ث1وةاا وهو سهل بن الخن غير انمحتح رجال *رجالهم—ا 
فالكرالنمةثمعوب. آ^آ)مآأ(-نحاوثودينآض والدراتيفىاعيرح: )أ/ةم(، 

صحح.وصتده الحديث نذكر . عمر. أخرني ت عالي نال ت نال 
مابلإّئادء:صعيفلما.

رلأطا-رصيافع؛هما_موطهبي.ر •
.١٣٨مرح;نندم • تنيرتليلأدآتم• لكنه ثت، تتة، خالين ين ومب ر• 
منمغول، وهو التال، اليمان أبر الهذلي وهوت راشد، ابن أنه ١(  ٤٢الحاكم)م رواية في ورد سنى•' و٠ 

اسلابن حاليير• بن وهيب الراوىكيرأعن ومعلن ٠ ([ ٢٣٧ا/ ر٠ تهذب (، ٥٤رمزأ ]تقرب • الثامنة 
.١ ٥م١٢ ت *يرح تقدم ٠ العاشرة كيار من نت ثقة وهنذا انمي. 

طرقل والحديث . ٥٩نرح: نندم حان. ابن غير يرثنه لم داود ايي ابن عم الأقعث: بن محسد مه: و٠ 
التخرج.في كما صحيحة آحرئ 



٠'""ضُين/سمواههف. 
اإكوسج،مصور بن إسحاق حدسا قال: داود، أبي ابن واحبرة _ ١ ٧ ١ ٤ 

بنمحمد عن الغيرة، بن عثمان عن إمرائيل، عن مؤمن، بن اش هميد حدثنا ت نال 
•قال اض.• رسول بابنة *رقويى ت فقال الناس إلئ - محقت - عمر "تحرج تال• علي، 

سمعتولكني ، اض رسول •ع صحبتي لي كانت لقد I فقال له. نالوا فكانهم 
•ريم® إلارسم المامة يوم ضلع ولب سب وكل يقول اف. رسول 

٢٢٣٢ْ/—اب ٢٠٦
قلقهطالب أبى بن جعفر فضل 

ا/ع.٥ أبئر بن أحوعلى -  ٥٥؛؛؛؛- طالب آبي بن حعفر الله•" رحنن - / الغش محمدبن قال 
حتئقتالأثديدأ فقاتل غزواته، بعقى في اطه.ؤ رمحول عهد علن ُ؛ل محك" - طالب 

اضفجعل ، نيقة. نيل- حنن فئاتل بدراعته الرمح أحذ إنه • فيقال يداه، تطعن 
ْآم/دء/ إلن هاجر كان وتد • الحنة في يهما يطير ، بالدر/ مرصع؛ن حناحئن الحنة قي له الكرم 

تلحعنر ولد كان وقد عينيه، بين ما وتبل فعانقه النتي. اسقجله تدم فلما الحبشة، 
عميس.اسماءبنت ومحمدمن عبدافه 
٢٢٣٤م/ فال; شيبة/ أبي بن عثمان حدسا قال: الغوى، أبوالقاسم وحاوكنا — ١  0٧١
لماقال: جابر الشمي-ءن ءنعامر.يعني: عنأبيه، مجالي، بن إسماعيل حدتنا 

ثقات.ورجاله كابقه. ^ ٠٠٠إمتادءت - ١ ٧ ٦ ٤ 
منثتة، ذرية؛ اّي ين ان عنرم: ٠ الاحمض ائوالغم؛ عولامم، التتني، المحرأ؛ س همهمان ؛ ب٠ 

([.T'AU]">_)>_السائمة. 
٠سائق الالحديث في نندم ٌمهجه• 

معتق.-إم؛ادء: ١٧١٠
.١٣;فيح نندم رآخرهمم•. وندتيم بالغوي، لمي ممد؛ ساليس ؛ ب٠ 
.١٦٨١نندمفيح: يخش. صدوق، ابمهإسامل؛ ب؛ و٠ 

وممعيد مجاليين اب الهتي؛ ونال ، ( ٢٧٢)٩/ الزوائد مجمع ابويعلئركماني أخرجه ّمبمهت 
فيوالحاكم ، ٣( ٠ إ/ اليمان) ؛ي معلّ اين واحرجم ّ المحح■ رجال رجاله ويب وثق، وند نحمف 

نالمرملا. الشمي عن رؤيا، وند  ٠٠؛. ءنجايرّ الشمي، ص الد همد بن اجلح حديث من تيرك ال
ُكيل،/'اْآاس'الرض اليم المعغاء م ابمتلي اخدجه يند ٠ الصواب• 'ُعر الدجيتي١كلختص؛ 

ولايعرفمحفوظ، غم ■حديثه مكي: ين مال جائرإلاانه عن الزيم أبي عن صغان عن الرمتي همدالله اين 
الإمايةيي ناله . همالثة. عن المامم صمدعن ين يحنن حديث •ن الكن واين النوى وأخرجه . إب؛٠• 

(٨٦٨.)



.الني عانقه الخبثة، من -فة. طالب أيي بن جطو قدم 
حدثنات قال عمرو، بن داود حيننا قال; أيضا، أبوالقاسم وحطوسا س ١ ٧ ١ ٦ 
محمد،بن القاسم عن سعيد، بن يحين عن عمير، بن هميد بن اض همد بن محمد 

ماوثل الني. استقباله جعفر.ه.وأصحابه، قدم »لا ناك; ]أإق؛ا[ عانثة عن 
٠٠ عنه 

حفصأبو حدثنا ت نال سعيد، بن نتيبة حدثنا تال الفريابى، حدفنا — ١٧١٧

صعيمؤ.إساده؛ - ١ ٧ ١ ٦ 
امونال بني،•. حا-بم ريس سن: ين يعن نال مواللش. مدمرصم: بن همدالك محيين نا: ف٠ 

]الخرحبقوي• •ليس ت مرة وقال ا، الحديث لن ٠ زرعة: أبو وقال الحديث!, ضعيف الثمن، يداك •لمس حام: 

■ايق ايالحديث تخرج انظر ■ الإصابة ني تندم كما الطريق منيا من الكن وابن الغوي أخرجه ٌ'ريجهت 
جدا.محعيف إمئاده: - ١ ٧ ١ ٧ 

■التامعة كبار من حافظا، وكان مروك، البالخي، مولاهم، اكقغي، يزيد ابن *اررن؛ ين يمر يه: ف٠ 

فيكا توبع وند ([. ٤٣٦ ]تقريب)ص ة. ادّايمن متبول، اممم؛ مم بن اللك عد وبه: *٠ 
التخرج.في كما صحيحة شواهد له والحديث التخرج. 
بعضنوفي متقاربة بألفاظ الصحابة من صتة عن روى - عنه اش رصي - بعفر الحنامن إثبات حديث تخريجه: 
الصحابة.عن ثلالة عن المتف روا، رقد الأخر; بعضها عن زيادة الروايات 

١٢٠٢•الدرانيبإضادثفيانممامرح; سالأرركناينماس.وسالرُايةأخرجها: 
ثقات.رجاله وبقية ونادوثق، ضعيف وهو هارون عمربن فيه ; ٢(  ٣٣ايجمع)آ/ في نال ( ٣٦٢ا/)١ 

عديوابن -آ(، ا'١،  ٩٦التدرك)م في الحاكم ُاءرجهااضا: تقدم. كما متروك، الحافظ: قال قلت،: 
:المحيحةح اليلة في كما والضياء نواتي، في الناقم وأبوبكر (، ١ •  ٨٠الضعناء)م ني الكامل ني 

فيعدى ابن وأخرجه ءنابنءباس'رفوءا- عكرمة، عن .نطريقّلمهبنوهرام، )آ/يآآ(  ١٢٢٦
عباسابن عن م مغآااآا)أل/آآم(من>ز ^لخثيرح:

فضالةبن محمد بن عصمة وفيه .  ٩٨٦فيرح: تقدم كا متروك وهو شيبة: أبو عثمان بن إبراهيم - وفيه أيضا 
(.١٧•ان)أ/ ،تروكلاللالأنصاري: 

محاك.وتخريجها التالي ايويث، فى عازب ين الراء ص اكاية: والرواية 
ّمحاك يليه'وتخريجها الاني الحديث ني هريرأ اض ص الئاكة: رإلروا،ل 

ابنأن نهي ٩( ٤ )U/  ٣٧• ٩ : ءنهح اض جعغر-رصي مناقب، في البخاري صحح في فهي، صر: ام، ورايل انا 
الحناح،نء٠ذي ياابن ءليالث، ءاللأم قال: جعفر ابن علن إذاملم كان -  ٠٥٤٠سّر 

اكحا؛ةح:فضاتل في احمد والإمام ، ٣( ٩ . ٣٨أ/ ر استنان في مد ابن ئد ع،ص درا،ان ة: والخامم
الفج-هالنه صحابيا الرجل كان فإن • مرفوعا دجل عن حالي ابي، بن ماعي}، إ-طرين، .>، ( ٨٩* )أ/ ١ ١ ٩ ١ 

تضر.

يصلحلكنه الخغظ سيئ وص • ليلن اثي ابن رنيه ( ١٢٩)آ/ صعد ابن عند عامر ايي رواية ادّةت وال
دعاءوحاويث * ١ ٢ ٢ ٦ * ح المحيحة الللة في الخديث هندا الألباني الشيخ صحح ولJللئا . للشوامد 

!ورجالهممات،الهبمي: JUاويه1نحفبمرفيوكْرواْأحمدفيافدرا/0آ(ومهنمة، 
وفيءالذمي ووافقه وصححه ، ٥(  ٦٧الثدرك)ّآ/ في الحاكم ورواه . ([ ٢٨٦-  ٢٨٥ره/ الزوائد ]■ّجهع 



ءناينشاس،عكرمة، عن التقني، مئ ين الملك عد عن هارون، بن عمر 
َْْ'اآآأمماءبنت علئ النص./ لحل قمحز- - طالب أبى جعفربن لماجاءنعى ت قال 

-هوم - مريل ®إن ت تال ثم فخذه علير جعفر ابني ومحمدا اض عبد فوصع عميس 
ثم، الجهء في الملائكة •ع يهما يطم ^،٢^٠ له وأن جمرأ، امتشهد وجل عز اش أن أ-محرتي 

وكْأ.م جطرأ اخلف ®اللهم قال; 
٢٢٣٦ْ/بن عمر بن محمل حدثنا ت تال الهيثم، بن يدر القامم أبو ح-ثظ — ١٧١٨/

الفقيمي،الغمار عبد عمروبن حدثنا قال مسلمة، بن شرح حدثنا ت نال الوليد، 
الله.رمول أتن لما قال; عازب، بن الراء عن ثابت، بن عدى عن الأعمش، عن 

قدوجل عز الله إل ت فنال . - جبريل أتاه حنن ذلك من لحله - محك - جعفر قتل 
•ابنة في بهما يطتر بالدر، مرصض جناحئن يعمر جعل 
٢٢٣٧م/حدثنا نال: البغوى، العزيز عبد بن محمد بن م أبوالقاّوحاوثما - ١٧١١/
أبيعن أبيه، عن ، العلاء عن جعفر، بن الله عبد حدثنا نال؛ عمر، بن الله عيني 

وابن)Y/؟aa(،  ١٦٩٠ح; الصحابة نقاتل في أحمد الإمام نحرم وروئ آيضأ المتدرك من ( ٣٧٢/ًء)ا 
سفيالطتات)؛/'أ(مخ/

جدا.صعيف إمتاد•! - ١ ٧ ١ ٨ 

يرصع'اتهم محيى: ابن وقال ، الخديث، '•تروك حام: ايو قال الغغار'لهدٍست ب ين صور : ب٠ 
ا-فوث•.رعنكر ومحرم; العملي ونال ، الرنض• لأجل تركته 'رانضي، الديني ابن ونال الخديث". 

.[(TUT/T)_^]
)ص]تتريب عثر؛. الحاديثة عن صدوق، الكو؛ي; جعغر ابو الكدى، الوليد: ين عمر بن محمد ٠
(٤٩٨.])

.١٦٣١ح: في تقدم أيضا. صدوق ملمة: بن خربح و٠ 
مناناونال: . ؛٠ . الأمحس. سا الغغار محي بن محر 'لريق من الت.رك)م/•،( في الخاكم ا-رجه 

فيالحديث ملنا ذكر  jjjالراء. ين ضمنة كلها الذمي! ورانقه • يخرجاه ولم الراء عن طرق له حديثا 
٠ ١٧١٧واظُ-خريحح: الزان>آ/آيآ(في-بصر؛نمحدالخناراصي. 

ضمف.إياد•: . ١٧١٩

١٥١٢ح؛ في تقدم ٠ ضعف : الاليتي بن عر والد عيي، النجنح ابن عر جطر* بن الاه م، • يه ف٠ 
•"٨ رح- تقدم • دّم ر-؛ا صدوق، الرجملن؛ بد ابن عو اتحلأء؛ ٠

.١  ٥٢٨مدء)؛/ ني يملن وأبو (، ٦٥٤رم/  ٣٦٧٣جعغرح: مناف ر الترمذي أخرجه لخ—ربمبم—ه؛ 
ءنا؛لأ.العلاء، عن جعفر، ين محياه عن ُنءلرق جمعهم : ٢(  ٠٩)م رال—تدرك والحاكم (، ١٥٢٩

بناف بو حديث ٌن إلا نعرفه لا ، عرض؛ أبي حديث، من غريما حديثا 'منيا : اكرطي نال ٠ *ريرة أبي عن 
الحاكم:وقال ُمداشبنجعنرءووانمءلي؛نالدس«. ، وغير، سن بن يمن ضعفه رند جعفر، 

لهيشهد •لكن وزاد: ، ال١يتي٠ ابن علي والد جعفر بن افه رمحي ت يقوله الذمي وتعمه الإسنادا 'صحيح 
٠ ١٧١٧حرجحت في عليها الكلام نندم وقل. فل.كرءا. ٠ • ب،وايامت،١خرئ٠ 



.يهما، بملم جناحان له جمرأ، ءرأيت ت اض رسول تال • تال هريرة 
بنالهيثم حدثنا تال الحلواز، يحين بن أحمد أبوجعفر ؤحذثتا —  ١٧٢٠/ ٢٢٣٨ْ/

عنأبيه، عن جابر، بن يزيد بزر١، الرحمن مد بن اش همد حدثنا ت نال خارجة، 
افرمول عن وهويحدث أباأعامة سمعت ت غال عامر، بن ّايملأ، يحين أبي 

لهم*،خم س ثلالة؛يربون على أفرقت حتى الحنة- في -يعني بي اممللق ثم تال: 
رواحة"وابن وجخر - حارثة بن يعنى زبد- هزلأء ^ ١٠■بمريل؟ س'هؤلأءبا ارقلت: تال: 

رصىايىصانص(•
إبراهيمين إصحاق حدثتا نال داود، أبي بن أبوبكر حديشا — ١ ٧ ٢ ١ 

/ت قال الحبي، أبومئة حدثنا نال؛ عمرو، بن الكرمانى حدثتا قال'. النهثش، ْ/بممآآ 
تارأنلخعفر اض رسول قال ت قال عباس ابن عن م، مقعن الحكم، حدثتا 
وأنامحكأ.محي وأتت وصاحص، أحي ءايت لحر: وتال ، حلقا* بي ألههم 

الترجمة.عمائر ني كما اكت ت والصواب رعن•. ت )ن( الأصل، في )١( 
صائراب.في كما البت والصواب: •سيان•. الأصل،)ن(: 

حن..إطاد•: ١٧٢-
مما>ت،.رحال وينتن •  ٢٣زح: تندم • صدون، س'؛'ادجأ: الهم ؛ ب٠ 
.٧٩٤■ممفىح; ثتأ. عوالكلاعي؛ دمسءاعر: ٠ّ 
.٧٢تغيمفيح: ثغث. اار"ءم،م،،نيئ_،جاض: ب ٠ 
([.تتترس<)ص١١٣الثامتة. من إ ثمة الله: عد ابمه و• 

المش.صدءٍر لمام-ءاو4 لخريس: 
.جال-ا ضعيف إمئادءت ■ ١٧٢١

• ٩٨٦ٌتردك■ ؛ضاهممسءصانالبيت ؛ ب٠ 
.١  ٤٨٩- زح تقدم • ثقا؟ ي جمان ابن ذكره صروت بن امءاض و٠ 
 ٠J ٦٤٠ت فيح تقدم • ُناكير له صدوق، اكش٠نيت لمحاق.

ماصابن عن مقم، عن الخكم، عن حجاج، حديث من ( ٠٢٣ / ا ر مسنده *ي احمد آحرجمه ىميجهت 
ينوأ-صد مختمرا. ٠ ٣( ٦ / ٤ ) الطيفان قي صعال ابن وأحرجه • - عته الد رصي - حمزة ينت نمة وفيه مطولا 
يركربن حدث،بيرة من كلأهما ت القمة( ونيه ومختصرآ محعلولأ  ١١٥، ١٠٨، ٩٨/ ١ ر المسند قي حنل 

عجتر،بن نافع حديث من ٢( ١ ١ المستيرك)م/ قي الحاكم وأحرجه • طالب أثي بن علي عن عانى ثن وهاتي 
وأحرجه• اليمم عنه ومكت يخرجاه• ولم طم، شرط ض صحيح حديث ت وتال علي عن عزأييه، 

فيوالترمذي حمزة(، مت نمة ههأم)ه/بهممءلولآوب: : اكتيح في صحيحه قي البخاري الإمام 
(تبه٠اس>سإص،ءن٣٦/٤^ستر

منالضعفاء في والعقيلي أمامجة، حديث من ( صعد)؛/٦٣ابن وأحرجه • به • • الراء عن إسحاق، أيي 
ضعيف.يند نحوه ٢( ٥ ٧ / جابر)٤ حد*يث 



0tYi/>ءباب ٢ ٠ ٠
تييصارْاطإب عيد بن حمزة فضل 

اللهرحه الحسن. بن مح«د قال 

'ذ٣٦٦أبو • يقال '• المصابيح كتاب / ني داود أبي ابن أبوبكر أحبرنا ال؛ نء ١  ٧٢٢
رسوله،وأمد وحل عز ال،ه أسد الطلب عبد بن حمزة أبويعلئ؛ • ويمال عمارة، 

وصشأحد، يوم ولتل ه، اش رسول ءهامْ وهاجر الملمتتن، وصش بدرأ شهد 
لخولةوعمارة يعلئ ت وابناه • نال • تكمرة بلن عاليه وكبر ، اممه رسول علميه 

الهادبن شداد نزوحها بنت لحمزة كان وقد له، عقب لا الأنصاري نيس ٢ ت؛نت[أ 
الحدث.شداد بن افه عبد وابنها اللمتثي 

بنيعقوب حدثنا ت نال البخاري، صالح بن اف عبد محمد أبو ^١١ ٢١— ١ ٧  ٢٣
١٢٢t ه/ لرحل ولد ت قال جابر/ عن عمرو، ٢ لعنار سميان، حدثتا ٠ قال كاسب، بن حميد 

بنحمزة إلي؛ اس النمبأحب راسموه ت قال نسميه؟ م اض؛ رمول يا فقالوا غلام منا 
عٍدالهلالب«.

زيادين علي حدثتا قال الحندي، محمد بن المفضل أبومعيد  ١١٠٠٢٠٢"^— ١ ٧ ٢ ٤ 
)ا(َاممسالآمل.

(.١٩٦الحاكم)r/ متدرك في وكما في)ن(، كما البت والخراب: ااين«. )آا(فىالأصل: 
١٧٢٢

.٢١٩زح:تندم ربماوعم. صدوق، كاب: بن جمد رن ،مرب ب: ٠
رءمد؛عوايندذاد•٠ ّغءان؛ءداينءتبأ■ و٠ 

الامتادصحح وتال: به. . حمد. بن يمترب حديك من ( ١٩٦التدرك)ّآ/ في الحاكم أحرجه ٌير،جهث 
من( ٨٣تاريخه)آم في العدائي الخطٍب واحرجه نحمف. يعقوب إ يتوله الدمى وتعقبه يخرجاء• ولم 

الخف؛تال لكن يه. . ديتار. عمروبن ص شب ص الريع بن بس عن الخطاب بن المزيز مد 'لريق 
عبدعن ورئاء منه، الريع بن مس عن الخْلاب بن المزين مد ب؛روايته رءنداغربٌنحديثس 

•٠ • ■ الأكابر الأسعاروغترءهن يزيد سمدبن المزين؛ 
.إسا":صمفحدا. ١٧٢٤
.١١٢٤ا-دنسصاد؛:ءتنرومتقدمتيحت ته: ن٠ 
العاشرة.من جهم، لراي ب صدوق، دمشق، ناصي المدري، حالي ابن *و اس؛ ب س ّعاءءل إ٠ 

.٣([ • ٧ تهن.يب)١/ ١(، • ]تقريب)ب 
■ ٠٨■ تئدمماح ■ يغرب ثقة' ّكاسطارق• م٠ 
■ ٠٨■ ماح تندم ■ الخاديث' 'سمم ت جمان ابن نال، ؛ 0١٣٠٥١اد م، ^٠١ ٠٠ 

ّن=الحكم عن غيه، أبي بن اللك عد *لريق من ( TA)>،_؟الزول أساب في الواحدى احرجه ٌدربمبمه•■ 



^^تتلثتثتث

اض،عبد بن إسماعيل حدثنا ئال طارق، بن مؤمن قرة أبو حدثنا قال؛ اليحجى 
بنالحكم عن عمارة، بن الحز حدتنا نال المزارى، محمد بن إبراهيم عن 

أشرفأحد قتال عن المشركون انصرف الا قال; عباس، ابن عن مجاهد، عن عتيبة، 
يهلنهثق ند - نمح؛ك - حمزة فرأئ ساءه، مفلرأ نرأئ اكتلئ، علن اش رسول 

 /، ٢ t لتركتهبمدي سثة وتكون الماء / ٢ ١ ي«آزعنل أن ررلولأ ققال: أذناه وجدعت أنفه واصطالم ٢ ٢
ادعثم مكانه*. مهم رثلت،؛^j، رالهلم، الماع بملون من عزوجل اش يعقره حتى 

قنطنوجهه. فخرج رجليه بها سلن رجلاه، فخرجت وجهه بها سلن ببردة 
نمعشرأ، عليه فكثر قدمه نم الإذحر، من رجله علن وجعل وجهه اض. رسول 
لموضعاحر ويجاء عيه،نم؛يرءع مصل جشه إلن فيوضع ثالرجل ء بجا جعل 

دفنهمفلما سبعين، يومئاد القتلئ وكان صلاة، سبعين عليه صان حنن مكانه وحمزة 
إلئ...ه الءسغوانموعفتة ربك؛الجكمه س؛ءل إلى ادع ؤ الأية؛ هندم نزك متهم وهمخ 

*/لاصابرين لهوحم صريم وكن يه ءونبمم ما بمثل وإذءازدفمالوا ؤ... وجل: عز قوله  ٢٢٢* ْ/ 
ولماف،. رسول نصتتر قال: [،  ١٢٧-  ١٢٠]المحل:••• بالك إلأ صنرك وما واصبر 

للمقتل•يعاقب، 
■'يحزن• ،فى*اصالأصل؛ ١١

نلاثإلا بمكة كلها الحل مررة •نزلت تال: بمار بن عطاء عن جرير وابن إسحاق ابن اخرج وند  ٢٢١
.١([ ٧ ٩ ه/ النرر) ]الدر ٠ ■ • به ونئل حمزة يل حث أحد يرم بالدية نزك آحرما من آيات 

•الاض يد نا ■ الممري راشد بن ايرب بن احمد عن الأبياني)'آ/لأ*اّبىا( واحرجه به. . =ء~ة.
ابنعن رمجاعد م متعن عنية، بن رالخكم الترظي كب بن محمد حدم بن!محاق؛ محمد عن 

(.١٢■معيق•)ا*/ وعر راشد بن ايرب احدبن 'ونته  '•الهبمص نال • مختصرا نحوه به . ماس.
JاJزاركافىمم٠(، ١٠٦ْ^آ)مهها.، ٢٩٣٤صء: 

نينال ■ ماس ان م، مقم ص زايد اض< نياد؛>، حدث اس كلام^١١ ٩٦الاصتارح: 
لةيالش الألماني الشخ ذكره رند • صعغا• وعر نبال ايي بن زياد ا إماديه'ومح، ت ٢ ١ ١ ٨ را"/ 'لجعع 

مجمعفي عيه الصلاة وكيضة ى. اض رمي - حمزة مقتل احاديث واننلر ) ٠٤٩ح: الضعيفة 
ءلر؛هاصحيحة.وبعض ( ١٢١الزواك)أ/خاا.

٢٩٩الفرح: ني الي والمهأام)ه/ههأ(، اشرح: اكر نقدرواه الأيأ: نزول س_، أما 
واليهقي، ١٦٩٠كuفيالواردح: جان وابن ْ/ْمأ(، 

ءنا,يسدبماسءدثالريعيناض، تادك)أ/؟ْم(: وسكمنيالفياادلأتل)م/هخآ(، 
مك*نح يوم فلماكان بالانتقام ونوعدهم ايلم؛ن احدومااءامح_، كميافدكريوم بن ايي حدئتي نال؛ العالة 
الحاكم:ونال ٠ كعب بن أبي حديث من غريب حن ■ اكرمدي عنه قال وادا.يث الايات. عنده نزك 

بعضهايقوى طرق منيه ونال: أحرئ طرنا له الحافئل وذكر الذمي. ووانته يخرجاه، ولم الإسناد صحح 
حديثص •ردوبه وابن حام أبي وابن النذرّ ابن ألن ايضا التوطم، عزاه والحديث • ٤( ٣ ■ U/ بعضا)المنح 

اكالي.هريرة ابي حديث، لة بمهد والحديث ([• ه/٨^١١ التررل ]الدر أمح،* 



YUO  بنبشر حدثنا ت نال المعوي، محمد ين اش عبد القاسم أبو وح^لاوظ س ١
عثمانأبي عن - التميس ءنرايمان-بميت المري، صالح حدثنا ت قال الوليد، 

فنظراستشهد حقن حمزة.أهه'. علئ ونف اض. رسول ال هريرة أبى عن النهدى، 
نقال:به، مثو وند إليه ونظر مه، لقلبه أوجع كان نط شيء إلن ينظر لم شيء إلن 

٢٢٤٠ِْ بمدك س حزن ولولا للرحم، وصولا للخم، شولأ/ عنمت، U كنت ،إئالث، ^Lj؛،؛ الله )ارحمة 
فنزل، مكانك* سهم بمن لأمظن ذلك •ع والله أما فتى، أفواه من تحشر أدعك أن يرني 

سافتواعائم وإن ؤ فقال: النحل محورة بخواتيم بعد واثق والني. - محو - جريل 
١٢.-:] ه ولأبالله... واص؛ر'ومامرك ٠ للم-اترين لهوحم ٍمئم' وكن ب؛ ءوء؛تم بمثل، 

'^٣٦٧أراد. عما وانصرف/ فصترالثيهوممرصيه، [، ١١٧.
٢٦  Y ١ 1حدثنات قال الأعرابي، زياد بن محمد بن أحمن. سعيد أبو ان'شتا 'ح

عنففالت، ين محمد حدثنا ت مال محمد، بن يعقوب حدثنا ت نال الرمادي، 
النفسأبمها يا ؤ I دجل عز الله نول في كعب بن محمد عن مجاهد، بن يعقوب 

.إئاد،:نحعف.١٧٢٠
([.٢٧١ص تقريب) ] ايعن. انمحن ، صعيم. الزاهد، القاص البصري، أبوشر الوي؛ بئم بن صالح يه: ف٠ 
-محاكان يعقل لا ولكنه لاموصدوق، جزرة: محمل ين صالح عنه ت1ل الفقيه الكندي الريدت ين بشر و٠ 

الدارممي:عن ايلمي رروئ ٠ لا، نال: ثمة؟ الرلين. بن أبشر داود أبا اك اصالاجري: ونال .ء، حرذ
•ت؛ة«لالزان)ا/يآ'ا(ا.

الكبيرني رالبيِش (، ١  ٩٧)٣; التدرك يي والخاتم ، ( ١٣)م اّثتات ابنّعدفي أخرجه دعريجه: 
والهرس(، rYUTY\/Y) ١٧٩٠الاضارح: كشف ند. فيُ

عنالري، مالح عن ًلرق عن جميعيم (: ٢٩النزول)ص• أمباب ني رالواحدي (، ٢٨٨اكلأتل)م/
انمليعن به تمرد الوجه، هندا من إلا هريرة أبي عن يروي نعلمه لا الزار: نال ؛ه. ■•التيمحي يان 
زالكثفأبوهريرة. إلا ه الجم، م رواء تحلم رلأ صهنه" تندم نمّاني-بمي: ذكرنا تندم وند صالح، 

/Y(٣Yا. ٧) ،القحني حجر ابن والحايغل (، ٥٣٣المميررإ/ني ا كثيركابن الحاظ منفه والحديث
^سينيسعاازواتد)آ/هاا(.وسالعاِين

)\ا\ا-{.00'لأافينةح: الالآuيفيالالشبح 
صعق.ب -إسادر: ١٧٢٦
مدينيءثبخ فقال: ابازرعة صألت،عته حام: أبو عته تال • الديتي الأنصاري ومر ينكالة: مصي يه: ف٠ 

.([ ٥٦/٨■تحر•لابرحوالسيل)ضلي،به 
.٣٢*ح؛ ني، تندم • الضعناء عن وارواية الرمم كبر صدوق، الزمرتم،: ومر محمد؛ م، بموب ت نته و٠ 
]تقريب٠ ة الاد'٠ صدوق أشهر؛ وهوبها حزره، أبا يكني، هوالتّاص، •—ج-اهدت س بمترب ر٠ 

)صم.أ([.
.٤ في،ح: تميم ٠ حاففل إ ثقة متهور: هواحمدبن ١لرم١ديت ر٠ 

(،٢٤٨ير)م/المزاد وانظر: (، ٢٢النتول)ص٨ لبام، ني كما بريدة عن حام أيي ابن أخرجه لغربجه؛ 
؛(.YYMكشر)ابن وتنير 



حمزة.ني نزلت ت قال ،  TA. ٢٧المجر: ] ه مرضية راضية ربك إلى ارجمي * اسمئ 
ْ/ْYYU/ T٢t _الدوري،علي بن سالم علي أبو حدثنا • نال سعيد، أبو حال،؛اا ؟

الزبرقان،ين إبراهيم عن اليمان، بن يحين حدثتا قال ممن، بن يحين حدثتا I قال 
عبدبن حمزة I قال ه النلهسن المص أيتها يا ؤ بريده أبي عن حيان، بن صالح عن 

اسب.ه..
J_i»نال: أنه ه الني عن روي وفل الله زحنه المن. بن نعني قال 

.، ذلك؛ال١ على كله جائرفتها0 وهام إلى قام ورجو اكللب، عد/ ين حمزة الشهداء ٢ ٢ ، ٦ ْ/ 
حمزة-خ؛كئ-لفضائل آحر 

]رجيرارحمن بمراراراُ ْ/ب،أأ 
اا'ا-ىب

آجمنؤصه عبدالمطلبووادْ بن فضاتلانماس 
عبدبن العباس عمه كرم ء اللي كان الله: زحنه - المنن بن نحند نال 

بانولولد0 له ويدعو ، عم يا ت له ويقول ، لخضبه وينقب / ، ويعظمه - - المللب أْاِ,ع 
الحكمةافه يعالمه بأن عباس بن الله لعبد ودعا النار، من وحل عز الله بسترهم 
القرآن.ترحمان ت ههك. عباس. لأبن يقال ذكان ، فيه الكرم افه فاحابه ، والتأويل 

لذلكوهما عباس، بن الله عبد وولده العباس الخطاب-ه-سلم عمرين وكان 
•أجمعن ُ؟قء أهل، 

الذميوتعمه يخرجا0أا، ولم الإسناد الصح؛ح ونال: (، ١٩٥التتدرك)V/ ن الحاكم آحرجه )١( 
.٤^١٣ح: اذله رحمه ١^١^١^، للشتح الصحيحة لة لالوانفلر؛ هرا. س يدرئ لا المنار ٠ بقول: 

أباوغّماءا•.ر:آ(فيئشالأصل: 

صعق,.إساد،:  ١٧٢٧

لتترس)صامآ([.اواد.ة. من صعق، الترشي؛ ءااحسءٍان: : ب٠ 
محلنمال: محه ابي صالت، حام: ايي ابن ونال سن، ابن رممه النمعي؛ ^١)،؛ ٨٢١٠ين إ،راءيم ب؛ و٠ 

اذالز (، ١٠)آ/• رالتعديل ]الجّح ■ باس به لمس ■' والم—امر يائي رابو الزار وذال، ٠ به يحخ ولا المدق، 
الاوال)ا/ا/0([.را/ا'آ(،

■كلنترجمة-له انف لم • ابريلي الليلي؛ ض ين مالم ن لمه و٠ 
وصابا.صديدا غال: ذمْ إذا الذي الغفل، ابر الدوري محي بن الماص م ءس؛ ين يعي صاحب و٠ 

حافغل.وهوثقة ، ٩٥٩:فيح عنه الأعرابي صعيد أبي رواية ترحمة مدمتؤ وتد ([. ٥٠٥]الأناب،)آ/ 
.٥٨١ت رح ترجمته 

.الحديثش تقدم ت تخريجه 



٣^٦٦؟ا؟_باب 
اشهعندرسول ٠؟،^ قدرانماس ذكرتعظيم 

محمداش عبد أبو حدثنا I تال الطنز، زكريا بن تاسم أبويكر حاوق؛ا — ١٧٢٨
عنعكرْة،عنأمحه، الأجلح، بن اش همد حدثنا تال؛ امفى، ض بن يحئ ابن 

بهفصعد السرير علن وكان - قهفة العاس. يعود الني. حاء قال؛ عزابزعاس، 
•عمُ يا الله ®وفمك I ومحال مجله، محي محامحعده 

٢٢٤٩ْ/بن عمر بن/ اف همد حدثنا تال؛ ناي، ن اض عبد محمد أبو حمرئا 
عنعنءبدالآءلئ، إسرائيل، حدثنا I قال نمير، بن افه عبد حدثنا ت محال أبان، 
•*ته* وأنا ص ءانماس ه؛ الله رمول نال تال؛ عباس ابن عن جبير، بن سعيد 

—٠٠٠ي— 

ثمالحديث هنذا وذكر ، المجتر الضعفاء في العقتار^ ذكره • الحجري ^٠^٠؛ ۵١محس بن يمي ين محمد ت فيه ٠
الهعلئ عليه يدل أحر حديثا وذكر نال؛ ثم الممتلئ كلام ونقل اليزان م الذهم وذكرْ • عليه يتاح لا • تال 

 .__J ([، ١٤٨^)؛/لاكعفاء(زانi٦٥/٤ا ،).])الاوان)ه/هآ؛
.واحد غير و حام وأبر والناي داود وأبو سعد ابن صعقه شيعي، صدوق، الله؛ همتي ين الاجلح • ب د٠ 

.١٥٢١صدوق. •' 
يحينمحمدبن افيه ت وتال ( ١  ٧٣)اٌ/ الزواتد مجمع ش كما الصغيروالأومط في الطراتي أحرجه تخريجه• 

المجيرالضعفاء في والعغيالي )'آ/مه،أ/اي(، تاريخه في الحقب وأحرحه . ص-عيغاء الح-جري؛ 
نيحجر وابن (،  ٦٥ر؛/ الزان ني الذمي وذكر• ■ ■ يحن ين محي طليق س جبيم : ١(  ٤٨ر؛/ 

حين.ن محمد رجمة محي ( ٤٢٥ه/ اليان، 
صعق.فيه إستاده: - ١٧٢٠

منواحد، غر ضعنه تلت؛ يهم. صدوق الحايئل؛ نال الكوني. التحلي عام وموابن ب ؛ ب٠ 
اسا.لأمب)صا'أ'آ(،تهدس)ا/؛بم([.

.٥٤ت نندم؛UQ • تشح ب صدوق، امني؛ صرين؛إن ين الك مد ب؛ و٠ 
فيصعد وابن )آ/هآه(، ١  ١٧٧ ت ح الصحابة نقاتل ُفى (، ٣٠٠/ )ا المني في أحد أحرجه دمهجد• 
والحاكم، ا( غريب صحح حن ا ونالت ٦٥٢/٥)٣٧٥٩ت ح ايانب في والترمذي ، ( ٢ ٤ / ر٤ اليقات 

طرقمن حميعهم :  ١٧٢٩واإكشفيح: الذيي. ووافقه وصححه (، ٣٢٩، ٥٣٢ التدرلئ،)م في 
•٧(٣/١١)٣٣٤١٩الكزح: قي الهدي رءزا« بمنحو،يأطولمط،نا. . ءنإ-راللءنمدالآض. 

حزيةوابن الزمحد، في السري بن وعتاد والرؤياني منح وابن واليالي داود ابي إلن سما *ن إلن بالإصانة 
أبونال الراء. عن الصغر في والهلراني وصححه التعب في والمبمي الإيمان محاب في مندء وابن •موانن وأبو 

علنوهوثايأا مشهور متصل ُإمنادْ • منيه ابن وقال أ، صحته في العالم أهل حتلفا ا حديثه ءهنذا ت عوانة 
والثكاة^ ٢٢٥٩ ٠٣٨٤٢الخاعع صمغه في الألباني الشح العاصرين من وقدضغنه ه. ١ الحماعة* رم 



^£ت1بإ»شيبمة

وأبرالموني، الخبار عبد بن الخض بن أحمد اض عبد أبو _ ١  ٧٣٠
عبادض/ محمد حدثتا قالا! البغري، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد المامم  ٢٢٠٠

بنسعيد عن ماس، بن سهيل أبى عن اليص، طلحة بن محمد حدنا قال: المكي، 
العباسطلمع إذ بعثا يجهز الخيلل١، نقح قي س الحم، *ع كنا • تال سعد عن المسيب، 

.لها((وأوصلها كما أجود؛ريش محكم عم المام، رامذا أ اش. رسول فقال -محهة- 
بنوجعفر صالح بن أحمد حدثنا نال: داود، أبي بن أبوبكر ؤحدثتا - ١  ٧٣١

بنمحيي عن ، بن/مالاث، مهيل أبي عن التيهي، طالحة بن محمد حدثنا قالا؛ مساخر  ٢٢٠١ر
يجهزه الاه رمول ررحرج تال• اش، رحمه - وناص أبي بن معد عن السب، 

عمالماس ُعذا قال: الخم،.ؤ رآْ فلما المدينة باب من - محنكة - اللباس دجرج جيشا' 
لهاء.وأوصلها كما أجود؛ريش لكم 

القهثان،مومحن س يوسف حدثنا قال: داود، أبي س أبوبكر ؤحدئتا ؤ ١  ١٢٣٢

وحيلالفيء لتعم حمن وكان ٠ يجتمع ت اى آ اناء ب ستتع كان الدينة، من ترب مرصع م )١( 
ااجاسين.]الهاة)ه/بىا([.

•مبا.إّتاد#:بصعف.
أييصالت حام أبي ابن وتال أحطأ، ربما ونال؛ الثقات قي حيان ابن ذكره المحممرت ءسة ين محمد ت يه ف٠ 

وثقء.. • صدوق *معروف • الذمي ونال ٠ يه* يحآخ ولا حيينه تكتب الصدق، أمحله ت قتال عنه، 
([.٥٨٨ادزان)"آ/(، ٢٩٢الخرحوصيل)لإ/]اكتات)بم/مه(، 

اغرمين وجعغر صالح بن أحمد تابعه وتد •  ٨٧٩ت ٠يح نندم • يهم صدوق الكي؛ ماد ين محمد فيه و٠ 

(،حت٩٢٤/٢) ١٧٦٨ح; الصحابة نفائل رش (، ١٨٥/)ا السند م أحد الإمام أحرجه ددربمبمهُ 
راير,عالنتيمال.، ٣٨٦٢الاشراذح: نحنة اني كالكرئ م ائي رالن)آ/م'اا'(،  ١٨(•

محسان وابن (، ٣٢٩.٣٢٨/٣رالخاكمفيادتدرك،)(، YiU/rji^^)_،^^)آ/ا،ما(، 
جبءمُنطر3،(: ٣٧٦٠ت الحريزح )مجع الارط ي داليراني آْ*؟)ها/خآْ(، ءاء،بح: 

التميٍللحة ين معل انه : ٢(  ٦٨الجمع)ا/ ني الهشمي نال • ؛٠ ■ • صهتل أي ص طلحة، بن محمد عن 
الألبانيالشخ صعقه رند . الصحيح٠ رجال يعلن دآبم، المحح، رجال أحد رجال وبقية راحد، غير وتقه 

.٦١٤٨ت شكاةح لالتخريجه يي 
الذ.كورآنفآ.الخاJيث١ قي نندم }مهجه • تزندم كما ، صعم، فيه امتاد•؛ - ١  ١٧٣

ضعيف،.-إهتاد*: ١٧٣٢

•ترجمة ■®^1 له انف لم • يمردالمص ابر د•' ■ ته ن٠ 
اتهمهالخعي، إبراعيم عن ميما ولا يدلس كان انه إلا متقن، ثقة، المص: م مقابن دمر المرأ؛ ت نته و• 

=• إبراعيم عن عنا وروايته ■ ٢ ٩ ١ ت ز،ح نندم • •،نه درايته ن، احد دبه إبرامم، ما بالإرّال العجلي، 



'ن٢٦٨لكنالءٍا.ث ؛ ^١-<ءنإبرامم، صرف عن ا الضبي، عمرو ابر كتر أ-تحرني نال؛ 
أصنامالبت وحول المطلب، عبد بن والعباس سوداء، معتجرأبعمامة مكة فتح يوم 

ياب • الماس ويقول • أبه® يا ررب ت ويقول الأصنام نالك يكسر ه الني فجعل 
ُفعانوهما ؤإسمامل إبواهم رأى ص صي ورأى رألي »_ الني.; فنال بمي. 

,المن، س القواعد 

Tr،T/o-؛اب  ٢١٣
ذلكفي أجيب قد وأنه ولولده ئقه للعباس التجئ. دعاء دم 

معيدبن إبراهيم حدثنا I نال ز، الطن زكريا بن قاسم بكر أبو حذآثنا _ ١  ٧٣٣
الأنصاري،ثابت بن زيد بن محي بن نيس بن إمسماعيل حدثنا نال الخوهري، 

شالني.أ ُع كنا ت قال الساعدي، معد بن مهل عن أبوحازم، حدثتي نال؛ 
نماس؛نءبدالطاوب.ة؛س.سترْ،يغتل، الله.ؤ رسول فقام القيظ، مفر 
•التارا؛ س وولدْ الماس امتر رراللهم •' فقال هؤ اغ رسول فرآه قال؛ 

٢٢٥٣ْ/ علي بن نمر بن علي حدثنا قال: الطرز، فاسم أيضا حشا - ١  ٧٣٤/
الصنف.غم محي عاله انف لم ديريجه: =

.إّطد،:صمف. ١٧٣٣
الخدث■.'مكر ت والدارقطتي المخاري قال الألماري: ثابت بن زيد بن معد بن لًس بن إمامل ■' ب ٠ 

٢ ٩٦/ ر١ الضعفاء في ]الكامل متكر'. قرؤئه ما عامجة ، . ٠ عدى؛ ابن وتال اصعيفء. ت وغترء -اني التوتال 
الزان)ا/ْ،اا([.(، ٢٩٧-

فيوالخاكم (، ٩٤١.)T/•،؟  ١٨١١، ١٨١٠ح! الصحابة فضائل في أحمد بن اش عبد آحرجه تخريجدت 
جممهمواينحانفياالجرص)ا/مآا(; ُابنءديفيالكاِو)ا/لإ؟أ(، التدرلث،)آ/أآم(، 

بقولهالذمي وتعمه يخرحاء•. ولم محح احديثا الحاكم: تال به. . قٍس. بن إمماتمل ص طرفا من 
ر*رضعف"مس بن أسماءيل ابوُممط *ب ت ينال اتجراني إلن وءذدالهبمي • صعغرء' مل  ١٠'!

([.T٦٩/٩]مجعالزوامم)
.إمحاد،:ذهضعف. ١٧٣٤

ابوحاموقال 'لأاعرفه«، نالا؛نسن: رثاص: أبي معدبن بن إسحاق بن سان بن مدالك يه: ف٠ 
فيالحافنل نال الضعغاء. في الأزلي وذكرء • 'مجهولء عدي: ابن ونال ، منتبهة• احاديث، يروي 'سخ 

تهديب)ه/مام([.، ٣(  ١٣تتقريبأ)صن تورا. 'مالتقريب: 
تهذيب(، ٥١رصبى\ ]تقريب ادمة. ايمن مقبول، الاءا-ي: الأنصاري اميدت بن جمز؛ بن ماللث، ؛ فيء و٠ 

ونلحد.. عن أبيه عن التالي الحديث، وش ا جيء عن هنا وروايته • متاع علن له أنمط ولم ([• ١٣/ا )٠ 
مباشرة.وأحرى بواصعلة مره صمعه فلعله جيء محن بال—٠؛؛؛ ها صرح 

. ٩٧: نيح نندم ثئنة. ا-بهدما: سر بن ض • 



اللسانكتاأ4 \سم 

وناصأبي بن سعد بن إسحاق بن عثمان بن اض عبد سمعت قال; الخهضمي، 
او-درىرأسد أبا سمع أنه أسد أبي بن حمزة بن مالك أبوأمي >LJ_ يقول; 
حتى*نزلك من بؤح ررلأ -هإ-; المهللب عبد بن للعباس اممه. رمرل تال ت يقول 
بآبينابخير i قالوا #كٍفأء««حم؟اا، ت فقال فلم أص-حن بعدما فاتامم قال! ، آبك* 
ال؛ن،  ٠٠__ إلى بعمكم يزحف وثماربوا؛ »ادتوا قال: اض. رسول يا وأما أنت 

فاطرهمالأهم يض، رهزلأءأهل وصرأبي، عس هذا ررالاهم' فقال; تملانه عليهم 
البيت!جدار وقال آم؛ن، الباب؛ أّكفة I فقالت هذْا، علاني إياعم كسري النار من 

٠أٌيرا 
إبراهيمحدثنا قال! زاؤليا، بن إسحاق بن عالي الحسن أبو وحلح»تاتا —  ١٧٣٥/ ٢٢٠٤ْ/

قال!وقاص أبي بن محي بن عثمان بن افه عبد حدثنا I قال الهروي، افه عبد ابن 
اممهرسول قال I قال حد0 عن أبيه، عن الماعدي، أ،يال أبي بن مالك أمي أبو حدثي 
حشوبموك ألت محزلك س بؤح لا اسل؛ أيا »؛ا ه.: ايللب. عبد بن لعباس لء 

عليهمفيحل ماأصحن بعد جاء حنن نانتظروْ قال! ، حاجة* فيكم لي مإن آمحكم، 
®كسفقال! وبركاته. الله ورحمة لام الوعليك قالوا؛ علكم*، ®الملام فقال! 

قال؛النه؟ رسول يا وأمنا بابينا أصبحت فكيف النه، نحمد بخير ! قالواأصجحم؟اا، 
إذاحن ، بمضء إلى بممكم يزحف تقاربوا، ®تقاربوا فقال: ، الله* احمد بخر، ®أصبحت 

ينيأهل وهؤلاء أبي، وصم هممي هذا رب، رريا قال؛ نم بملاته عليهم امتمل أمكنوه 
وحوامملاب البأمكفة فأمنت قال! هدْاا، علاني إياهم كشري النار من فامترهم 

•آم؛ن آم؛ن، آمتن، • الين 
العلاف،حام/ بن إسحاق حدثنا قال؛ داود، أبي ابن أبوبكر وحلى س ١  ٧٣٦ ٢٣٠٠ْ/ 

التت.إلئ )ن( الأصل، في،،امش مصححة )١( 

حام'اثب بن اد ب بن إ;راءم حديث اايم)آ/مأآأأا(ءن : الأدبح ش ماجه اين ارب لغؤيجه: 
بنمحاك أمي أبو حدي، حدثض ت تال وناص، أبي بن معد بن إسحاق ين عنمان ين اش عبد حدثتا ت نال 

اللأءةذكر يدون مختصرا ندكرْ . • المصاعدي أمسد أبي حد0 عن I أييسه عن ، اتاعدي أصيد أبي ين حمزة 
.للماص. دعا الض. أل جدْ عن أبيه، عن حمزة، ين ماللد البخاري! ارتال البوصيري؛ نال . والدعاء 
(.٢٧٠)ه/ إسناده وحن الطمراني إلن ايحمع في الهيثمي وعزاه • عليهء يتاح لا • الخديت 

أيضا.تقدم ووضأبم -إصثاد،:كايقه،  ١٧٣٥

دله=ينال الماص قفل في حديثا عليه أنكروا آحطأ، رمما صيوق، الخفاف؛ عطاءت بن الوهاب عد يه; ف٠ 



عنعنكرب، صول، عن بنيزيد، ثور عن عطاء، بن الوهاب همد حدثنا ت نال 
التقائم الألين يوم ®إذاكان ت - محأك - للعساس اض. رمحول تال ت قال عباس ابن 

اغمر®اللهم ت وقال له، كساء وولده العباس فألبس معه، وغدونا فغدا قال! ، وولدك® 
.ولده! في واخاهه اللهم ذيآ، لاصائر وياطة ^ ١١٠*غفرة وولده للماس 

٢٢٠٧٠-؛اب  ٢١٤
آ"/ذضصأذىانماسهسأذىداشه/ 

بنداود حدثنا ت نال الثغري، محمد ين اش عبد أبوالقامم ١  ٧٣٧
بنالله عبد عن زياد، أبى بن يزيد عن الوامطى، خالد حدثنا قال عمروالضبي، 

هدأذاتي،إنتمارجلصوأيه«.انماس أذى الني.قال: أف الحارث: 

• ٢٠٤الخدث--صمفيحت -ءنثرر-ومهنن-ا
والتعديلابرح قي ح-ام أيي وابن ، ٢١١)٨٨ ثماته في حبان ابن ذكره المالآفت حمام ين محاق إ٠ 

.٢٣٦٥)٦; قي الخف ورممه )آآ/خاآ(، 
تح الصحابة فضاتل ني أحمد بن اش وعبد ، ٢٦٥٣)ه/  ١٠٧٦٢اiتاتبح؛ في الترمذي أحرجه ت تخريجه 

١٧٩٥ (l/y _(٢٤-/'١١٢٢واسبفىشخه ;)،هم-ن>قءنمداببينطاء^
ّكحولعن الترمذي وعند • • مس هماص ابن عن هماص ءردابن كرب عن -كحول عن يزني ثوربن عن 
إلانعرفه لا غرب، حن حدث هتذا ت تال ثم اكريبء، بدل احذينة، نجعل • عاص ابن عن حذيفة عن 
الوهابعبد نعتي - الخناق علن أنكروا • الأسدي هممرو بن محمد بن صالح علي أبو وتال • الوجه هنذا من 
حدثأ؛يءنالم،ه، ماص، ابن صن ءنميب، ءنءكحزل، يزني، كرربن رواء حديثا - عظ► ابن 

بيتل لم الوهاب وب- موضع، اهنذا ت يقول سمتن ابن يحين نكال . غيرء عليه أنكروا رما الماس، فضغى 
العللفي ابرزي ابن ذمء دالخديث ([. ٢٤يعوممتا]تارغمداد)لا/مآ.رسدلسب، -ًاوئاثور، 

الذكوراعلأ..اكابرا/ا'هأ(،وملاعلأم 
١٧٣٧

وبقية٠ ٦ * ح في تقدم شيبآ• وكان يتلش، قمار فتغير كير ضعيف، الهاشمي؛ ريالت ام بن ،زيد ت فته ٠
ممات.رجاله 

تالصحبة. وجيم ولأمه روية له الهاشم: الظب عد ين الخارث بن نوفل ين الخارث بن الله عد نته: و٠ 
افلطلبعبد عن رواه وتد مرملا، الحديث يكون وعليه • ٤١٧نيح؛تندم • نقته علن أجمعوا • الر همد ابن 

(.١١٠١٠سفيرووةمحدالحاكمر.آ/
بناش عبد عن يزيد طريق من آ  ٢٩١٢ )آ/ ١  ٧٨٦ح؛ الصحابة فضاتل في احمل- بن اش عيد أحرجه تخريجه؛ 
الندفي وأحمد صحح(، حسن ونال:  ٦٥٢)ه/ ٣٧٥٨التاقبحت الترطيفي وأحرجه به. . الحارث. 

١٢٢٥٩وابناييشسةح: (، ٩٢٠)٦!  ١٧٦٠انمحادةح: فضائل وفي (، ١٦٥)؛/
•ريعة بن الطلب همد حدش تال: نياد أيي بن يزيد طريق من جبهم : ( ٦٨.ا/تارخه) في والحب 

صعدابن وأحرجه محاك. وتخريجه التالي الحديث، فى عول جمابن حديثا ص مسامحي له والحديث، مءلرلأ. به 
١٧٨١الصّحابةح; لضاتل في أحمد ين اش عبد وأحرجه ورجالهممامتا■ (عن١ثيمجلزٍرّلأ، ٢٧/٤)

)؛/هاأ(واكلرالأحر ١٩٤٤في الشح ذكره والحدث مرسلاوضا. مجاهد عن 
.( ٦٧٧)y/  ٩٨٣مرفوعاح; مسالم عند هريرة أبي حديث، من تايت، الحديث، من 



بنمحمد بن الحسن علئ قرأت ت قال داود، أبى بن كر أبو وحا،ذتا — ١  ٧٣٨/  ٢٢٠٧ْ/ 
عنإبراهيم، عن الأعمش، حدثنا ت قال حدتهم، عبيد ين بهلول أل الصاح، 

انماسآذى فمن انماس، في توذوتي رالأ اش.: رمحول قال قال: اممه عبد عن عالقمة، 
.أوه(اصم الرجل عم إن بي، فمد انماص ب وس فمدآذاني، 
بنمحمد حدثنا I قال البخاري، صالح بن اض عبد أبومحمد ؤأخبرئا — ١  ٧٣٩

عنإّرامحل، حدثنا/ مال؛ أبي، حدثني قال؛ المروري، رزمة أبي بن العزيز عد ْ/ااْآآ 
وأناز انماس ررإن قال؛ و. الني أف هماس ابن عن تر، بن سعد عن الاعلن همد 
.أحاءنا،(لانبواأ،واتنافئؤذوا ،ته، 

—باب٢١٥ oyroا^

انماسلغضب النص عضب ؛؟نر 
القهثان،مومحئ بن يوسف حدثنا I قال داود، أبى بن بكر أبر حيفنا — ١  ٧٤*

محمعأثه I الأعلئ عبد عن إسرائيل، أحرثا قال مومحئ، بن اض عبد حدثنا قال 
فيكاف رجل مح، و؛ع رجلا أل - ه؛؛فة - هماس ابن حدثني، سمدبر،خرشولت 

لنلهلمنهوافه ت فقالوا قومه، فجاء له، نسيبا وكان قنمحن.، - العباس فلهلمه الحاهلية 
الناس؛ا أيه)ريا ت قال ثم المنبر، افه. رسول فصعد السلاح، لبوا حتئ لملمه كما 

محيالماس رافإن قال: أنت. : قالواأيأهلالأرركوممأكرمشاسموجل؟ا«، 
.حداصعق -إمناد،: ١  ٧٣٨

أموغال ذاهب،. الحديث ءصعش ت حام آم عّه ُالا أبومتق، الكرفي، الك-داى، عتءد• •هارل؛ن يه- ف٠ 
تعدي ابن ونال الحديث*.١ ءيّرق حان ابن ونال صعقا*. يه حبك الحديث، منكر ، بثيء البس ت زرعة 

([.٦Vالر٢/الأادز1ل)؛/ْهم(، ]الحرحواسل)آ/وآأ(، >اوسبدلك«. 
منثاهد وله يم. لم رجلأ فته أل وذكر  ٣٣٤٢٤ح! العمال كنز في كما اكر عابن أخرجه ٌميجه• 

.صعيف ند ب( ٢٤)؛/معد ابن عند عباس ابن حديث 
.إساد،:بضعف.١٧٣٩

• ١٧٢٩ج/<ح■' س،*نيدس• ءدالأءفى:رماينظمراص: : ب٠ 
تقربل اكامعة. من ثقة، الروزى. محي أم مولاهم، السكري؛ رذٌة. أيي ين اتحزيز جي ع٠ 

.])r،؛U_(
.]تتريب،)'_U®٣([ العاشرة. من ثتة، الم،ز؛ ب بن *حمد ابمه و٠ 

٦٧٢٩دخر؛حه:مدمفيح: 
ضعف.فه -اساده؛ ١  ٧٤ ٠

.١  ٩٧٢ I فيح تقدم واحد. ءٍر صعقه الثعلي; عامر اين رم الأءاء،ت مد ؛ ب٠ 
• ١٧٢٩تقدمزح: تخريجه: 



اضنعود اف؛ رسول يا : فقالواالقوم، فجاء أحاءناء. نتوذوا أمواها نسوا لا محه، وانا 
لنا.استغفر غضبك، من 

 ٤ ١ V أبوهمامحدثنا ت قال البخاري، صالح بن اض عبد أبومحمد ونجبرو\ ء ١
بنإسرائيل حدتنا I قال سليمان، بن الرحيم عبد حدتنا تال ص_جاع، بن الوليد 

٢٢٦ْ/•ونع رجلا أل هماس/ ابن عن عنسابد-ينحمر، عنب-الأضاكش، يرض، 
ا/ع٠٢كما لطالمنه/ واض فقالوا; فجاءنومه العباس فلطمه الحاهالية في كان للعباس أب في 

الناس؛ءايها ت قال ثم التبر فصعد اش. رسول ذلك فبغ السلاح، لجرا حتئ لطم، 
محه،وأنا محي انماس ء،إن قال: أنت. قالوا; جل؟ا، عز الله على أكرم ملموله الناص اي 

سباض نعود افه، رسول يا • فقالوا الفرم فجاء احٍ-اءتاا، فتؤذوا أمواتنا بوا لان
.لتا اصتغنر غضبك، 

أ؛أ_؛اب
اشا0ةيوم ا؛هاللناس يشمع شماعق ؤؤمحه سياس ن ماروي 

بناض عبد حدثتا قال ناجية، بن محمد بن اض عبد أبومحمد أمؤئا — ١  ٧٤٢
عنزانية، أبي بن زكريا حدثتا قال فضيل، بن محمد حدثتا قال أبان، بن عمر 
فقالسمائ، أدحرضدا إر العباس-ه-فقال: بيد أحد كعبا أل ت العوفي عطية 

إلانبي ست، أهل س أحد ليس إئه نعم، فقال؛ أ للأنبياء؟ إب شفاعة وهل • انماس 
.شمائ له كانت 

هثامأيو حدثنا ت تال ء الواسْر محمد بن اض عبد أبويكر ؤجذشا " ١  ٧٤٣
عطيةعن زانية، ر بن زكريا حدسا ت تال محيل، بن محمد حدثنا ت تال الرفاعي، 

عندك.للشماعة احشأثما إز نقال: - . ٠ العباس بيد كعب أخد ت نال سعد، ابن 
إبالني. بت أهل س أحد ليس نعم، ث ثال ا شفاعة؟ لي وهل الباس؛ ذئال 
j/rv.القيامة./ يوم شفاعة كانت 

٠كسايقه صعق، فه إمثادءت - ١ ٧ ٤ ١

"١ْ'■ زح نندم • ثقة الكناني؛ م ّلبمان؛ س الرمم مد ل٠ 
. ١٧٢٩رمبمبم:ممومفيح: 

محاك.رلض"بم' ٨ ١ ٩ • فيح تقدم • نحعثف إسادء؛ - ١ ٧ ٤ ٢ 
 ٣ i محاك.ودميج،،  ٨٢• ح; تقدم،ي كائنه. صعق، إمئاد،: . ١ ٧



بنعمر العباس.هئ-1ن نضائل ومن -؛ الله وحث - الءسين بن مند قال /  ٢٢٦٢م/ 
*نقوا يالعبامحي الرماية عام امحتقئ ٠ ~ الخهلاب 

الربححدثنا ت نال البغوي، محمد بن اض عبد أبوالقاسم أحبرة ١ ٧ ٤ ٤ 
العمري،اش عبد بن الرحملن عبد عن الضرير، ل؛ومعاؤية حدثنا ت قال الزهراني، 

نتوسلكنا إئا اللهم إ ت فقال يتقي الرماية عام - عمر-٤٥٥ خيج ■ نال ^١^ عن  ٩٢٦٣./
مقوا.فاسبا، سنا بعم إليلئ، نتوسل ؤإثا فتقينا، ا.ت ١ سينال إليك 

yiMlo ياب ٢١٧_
وإٌعياس بن عيداس فضل 

للقرآنالعن والتأويل اسْة من الكريم الله خصم وما 
بنسليمان حدسا قال: الكثي، اض عبد بن إبراهيم لم مأبو أحبمرة - ١  ٧٤٥

لهمه ال~ء، اسماء في أبمأ انس حديث صريحات ذلك صلن دل، كعا لابذاته، ه دعاته ت أي '( 
'ال'ا)ال/احه(.حتالخارتم، كمافي الخمعة يوم 

صقهلآ.نيه أل ؤيظهر جدا، ضعيف ت -إسعاده ١٧٤٤
بغداد:زيل العمري، الخطاب بن عمر بن حمامم ين حغص ين عمر ابن اس: ب م، /ص ءآد : ب٠ 

ربضعندا الرحعنن• اصد ي؛ن ال يينلهر ٢([. ١ ٣ تهذيب)آ/ (، ٤٣٤ ]تتريب)ص ■ التاصعة س •مروك، 
،٤ ١ ٣ / ر١ اكهذب ]اننلر: اف. مد عمه او الرحمنن •مد والد عمّرا بن اه اعبد رلعاله دجلا •؛١^٠ 

طرقمن ثابت، والحديث، اض. عبد ابنه عن يروي ؤإمما - عنه افه رضي عمر- يلرك لم نافعا أن كما ([• ٢ ١ ٣ آ*/ 
■التخرج كافي اخرئ 

الرحننصد >ض من ( ٩٩٢ -  ٩٢٨)T/  ١٧٧٧المحابآح: نقاتل في احمد بن اث عد اخرجه تخو.ص 
بنك عبد عن اش عيد بن الرجمنن عبد الصواب: ولعل به)كدا( . نافح. بن عمر بن اه صد بن اض صد ابن 

رماالإشكال يزول وبهند-ا . - اعلاه ذكرنا كما - نافع رواة وهومن الرحمنن - ب - رال العمري وهو عمر 
فيالحاكم اخرجه والحديث، الإسناد. ني ستهل ُن الكتاب محقق عباس محمد اف وصي • د فضيلة اصتنلهرْ 

'داود؛ت الذمي نال لكن • عمر• ابن عن اسلم بن نثد عن صئاء بن يائي طرينا ءن  ٤٢٣٣ ل؛/ تدرك ال
.٢ ٨ / ر٤ الد،نا>ت، صعدفي وابن ْ(، ٧٤/٢•١•١)ح; صححه في الخاري اخرجه وايديث، متروك،. 

مالكبن أنى حدبث من يغرهم داليهني الكتر هم، دالطراهم، جان وابن وأبوعدانت خزبمة وابن، ، ، ٩٢ 
حديثايضأ،ن ٢( ٩ / وفي)٤ ، حالم، بن صدالرحمنن حديثح محن ( ٢٩صعد)،/ابن كاأحرجه . - ج - 

م->،بز،صر■
حداصعيف إمثاد•؛  ٠١٧٤٠

الحديث،لكن • '١ '١ • هم،ح تندم ■ ا"دادبث متروك ، بثمح،' لتم، التحاذكوم• داود بن ّلءطن • ب ٠ 
•التالي، الحديث وانغلر • التخرج هم، كا صحح 

(،٦٨• )o/  ٤٣٨٢ واكر.اوىح: ٢(، • ٤ / >ا  ٧٠: العلمح في صبحه في الخاري اخرجه 
= ١٨٣٠وفينفاتلاكحابةح; (، ٣٥٩الثل)ا/،اآ، في واحمد ْ(، ٨/١) 1١٦٦جهح: وابن 



،الحداء خالد حدثتا ت قال الوامطى، اش عبد بن خالد حدثنا ت قال الثاذكونى، داود 
الخكمة((.علمه ر)اللهم فقال; اممه. رسول صمتي ت قال عباس ابن عن عكرْة، عن 

٢٢٦٠م/قال؛/ علي، عمروبن •حدثنا قال؛ داود، أي ابن كر أبو —ؤحالكتا ١٧٤٦
صمتي• قال عباس ابن عن عكرمة، عن خالد، حدثنا قالI الوهثاب، عبد حديتا 

ررال،لهزعلهامةؤالني.وقال: 
فال؛الواطئ، الحميد عبد بن محمد بن اه عبد أبويكر حسذفتا ء ١  ٧٤٧

بنحام حدثتا قال؛ السهمي، يكر ين اش عبد حدثتا قال؛ الرفاعي أبوهشام حدتنا 
الني.أف عباس ابن عن أخرنيكرب، قال: دينار، عمروبن عن صغيرة، أبي 
وفهما.عالما اش يرزقه أن له دعا 

٢٢٦٦©/بن الزبير حدثنا قال؛ البغوى، محمد ين اممة عبد القامم أبر وأخأأرئا — ١  ٧٤٨/

وايو(، ٥٣•\/ V'Oi(oوابنحِاننيصمحهح: ، ١١٩٦١رالطّراتيفيايرح: =)آ/آإآ(، 
الرداياتبض رش ال-خادى وهم، ■ به • الخذاء• حالي عن طرق، س جبهم : ٣( ١ ٠ / الخلة)١ ني نعيم 

تم صحيحه في لم وم(، ٣٩٤)ا/ ١٤٣اJخاريح! وآحرحه الالحكم_تؤ بدل، ءالكتابؤ، الاحرئ؛ 
جمسإسحدثسو!٥ين)أ/آْه(;  ١٨٠٩اح: 

•الدين• 'هم، ت نيادة الخاوتم، وهم، —لم، عند•قيه' 'اللهم ت بلغظ مام، ابن، عن يحدث يزيد، أم، 
صحح.٠إمح؛ادهت  1١٧ ٦ 

.٠ • ٦ هم،ح; تقدم • تتة ؛ *والغلام، i/،ري ص٠ 
. ٤٢تقدمابمأ^: *والمي. الأب: ب ٠ 

ادنكررآنفا.الحدسث، ش تقدم ىميجهت 
حن..إّطد،; ١٧٤٧
الصحابةفقاتل في كما أحد الإمام تابعه لكن، • ١١•ح هم، تقدم • ؛الم،تما ليم، امّفاض* هثام أم • يه ف٠ 

)آ/آْ؟(. ١٨٠٧ح: 
([.١٤]تقريب)ص؛ • السائمة من ثقة، المرى؛ أبويونس صخر؛: ام م،  ٠۴١٢
١٠([ ]تقريب،)>،_U؟ ّ التامعة من ثقة، المري؛ أبووعب، اياعلبر، يكرالمهم: ين، الله د م٠ 

•• الرغام، هشام أبي، طريت، •ن، ( ٩٧٢)آ/  ١٩٠٩ح:المحابة فضاتل في احمل• بن افه ء؛د أحرجه تخريجه: 
)أأ/آه؟(بنحل.يث،ءبد ١٨٠٧المحا؛ةح: فضائل وفي (، ٣٣•/ الند)١ في احد الإمام وأحرجه به• 

١ ٨٨٩ح; الصحابة فقاتل احمدفي بن اف عبان واحرحه • به • • حام حدتنا قال،: همي اليكر بن، اقه؛ن، 
الصحيحةفي الألباني الشح صححه والحل-يث، ١ به . ديتار. بن اذه عيد عن عيينة، ابن حديثه من '٩( v٥)آ/ 

ح:آ>آ)آ/هْا([.
ّضعيف إم؛اد•: - ١  ٨٧٤

•([ ١٩]تقريت،)^،٩ • الثامنة ن ضعيف، ابومليان؛ مولاهم، ، الرني، عُلاء: م؛، داود • ته ف٠ 
•ترجمة علن له أنف لم الزلم،: الله محي ين، ء-اءدء ر٠ 
]تقريب،=العاشرة. صغار من تضعيفه، في الليماني أحهلآ ثقة، إ الل.يتة فاضي ، الأمدتم، بكار: م، لزيم. ا٠ 



بنزيد عن ، عطاء بن داود عن الزني، افه عبيد ين ساعية حييني ت نال بكار، 
-اض عباس-رحمه بن اض عبد يدعو ءمر-ؤ؛فت-كان إيأ ٠ قال أل عمر ابن عن أسلم، 

فيكفي وتفل رأسلث، فسمح يوما دعاك افه.ؤ رسول رأيت إني ت فينول فيفربه 
•اكأويل® وعتمه انمين، في فقهه رااالهم فقال: 

قهزاد،ين اض عبد ين محمد حدثنا قال! داود، أبي ين يكر أبو ح^ردظ  ٠١٧٤٩
حدثناI قال الحنفي، حالي بن الومن عبد حدثتا I قال ، العلاء ين حام حدثنا قال؛ 

ودعارامي قمح حجره ، rWUدعاني اض. نى أف عاس ابن عن لهثك، أبو 
•اش. رمول دعوة تخهلئني فلم بالحكمة لي 

قهزاذ،بن اممه عبد بن محمد حدثنا قال! داود، أبى ابن ؤحدمتا  ٠١٧٥٠/ ٢٢٦٧ْ/
اضعبد سمعت I قال حالي بن المؤمن عبد ممعت إ قال ، العلاء بن حام حدثتا I قال 
مريل- وعنده البي. إلئ انتهت ال: ق- ه - عباس ابن عن يحدث يرئدة ابن 

حيرأ.به فاّتوص الأمة هندم حبر كائن إله ■ جبريل فقال ا؟ر" حم" 
ً)ص؛ا'آ([.

مزالبغوي لعجم ( ١٢٤ُآ/ الإصابة) يي الحافظ وعراه ، ٧٠٥٥ت ح صحيحه ني حيان ابن أحرحه ت تخريجه 
ندالني احد رواه ماس ابن حدث س شامي ول • به ■ • عمر ابن عن املم بن نثد عن يائي، 'زئث، 

>آ'\(وسِن.ا/ واسرانىفىامرر• (،(، OA/T) ١٨٥٨اكحاب^ح: فقاتل وني (، ٣٢٨/١)
.صعق فيه إمئاد٠ت ■ ١٧٤٩

الI القطان ابن ونال، الثقات. في حبان ابن ذكره • الصرتم، ، الازدمح، نهتك بن عشمان تهحك؛ ام ؛ ب٠ 
ربالتقاكهوب)آا/وهآ(، ]الكاشفرآ/هآآ(، الكاشف. في الاهي محه وكت، بمرق. 

)صا'لإا(ونار،ئااا.
.٣([ ٦ )ص1 ]تقرب ا؛عة. المن به، باس لا القاصي. الروزي، حالي ابر اختست خالد بن ااؤس ب" ر٠ 
أمؤيقال،: ، ١^١٠٣ بن حام ؛ قال، الروزمح، أبويوح حاليالخلاب' بن يوش بن حام مو اتحلأء■■ بن ام ح٠ 

تهد.برآ/آ"آا([.]-قرب)ص؛؛ا(، مزالماثرة. ممة، اللأء. 
.)صروخ؛([ ]تتريب عشرة. الحادية من ثقة، الروزى. بنقهزاذ؛ الك ب بن جما• م٠ 

الإصابةفي تمما معد وابن (، ٩٤٩)آ/١  ٦٨٣ ح؛ الصحابة فقاتل في أحمد الإمام نحو، احرج تخربمبم*ت 
عكرمةعن ار ببن تعب عن حالي، أبي بن إسماعتل حدثنا نال؛ مد، بن محمد ءلريو، ٌن ( ١٢٤)آ/

نمة.وفيه نعوم فذكر الني. إلن اقة عبا العاص أرمل ت نال احمد[ الإمام إسناد من مافهل ]وعكرمة 
أبيمن،لريق ( ٩٧٣)آ/  ١٩١٥ح.' الصحابة فقائل في احمد بن اش عبد وأحرجه مرمل. إسناد ومنيا 

•نحوء به ٠ ٠ حالي بن إسماعيل عن بشير، بن محمد ثنا هشام 
حسن.-إمناده: ١٧٠٠
.١ ٧ ٤ ٩ فؤرح: نندم ه. لاباس خالد: بن همدالوم، ه: ف٠ 

بنالومن همد عن ، جعفرالروزتم، بن سعدان من'لرض ٣( ١ ٦ / الية)١ ني ابونعيم احرجه تخريجه؛ 
حالي



>"""_اب  ٢١٨
عباسابن علم من ماانتشر فز 

تمال الوامطي، الحميد عبد بن محمد بن النه عبد أبوبكر حذشتا _ ١  ١٧٥
عنليث، حدثنا I قال إدريس، بن اغ عبد حدثنا I نال الرناعي، هشام أبو حدثنا 

اعباس ابن إلئ وانقطعت محمل.ؤ أصحاب أدركت I له قيل I قال ءلاوس، 
قولإلئ انتهوا شيء في تداروارا، إذا محمده أصحاب من سعين أدركتث I فقال 

عباس•ابن 
ه/هآ؟آالحهضمإ، علي بن نمر حدثنا قال: داود، أبي بن أبويكر حدسنا — ١٧٥٢/
الأم/نعن ميسرة، بن عبدالمالك/ عن الأعمش، عن داود، بن اممه حدثناعبد نال: 

متهمما وه اليي أصحاب من - تن حمأوقال: - بيثن إلن جك ت قال طاوس، 
قلتا.ما القول يقول: حتئ فيفارقه عباس ابن حالف أحل- 

حدثتاقال: الأسناني، التكوءي الحسين بن محمد جعفر أبو حديتا - ١  ٧٥٣
أمحاعن الكندي' الأجلح بن اشّ مد أحبريا • قال المراري، مؤمن بن إّماعتل 

النهاية)آ/٩'انفر؛ واحتلغور تدانعوا ت أي '( 

.إّ؛اد،:حن.١٧٠١

أحمدبن اش عبد عند شجاع بن الولد تابعه وند . ١ ١ نىح؛ تندم ■ لس؛التوي الوفاض• *شام أم ؛ ب٠ 
(.٩٦٧)T/ ١٨٩٢الصءا؛ةح: نقاتل ني 

عدتابعه لكنه . ٧١ت فيح تقدم • فترك بمتن ولم أخيرا اختلط صدوق، • سلتم أبي وهوابن لتث• • فيه و٠ 
التالي.الحديث ني كما ُيرة بن اللك 

.الرناعي. هشام أبي طريق من ( ٩٧١)آ/"١ ٩ ١ ٤ ح: الصحابة فقاتل ني احمد بن اش عبد أخرجه تخريجه؛ 
فيبناحمد  ٠٥١وعبد واومىكمافيالإمِاة)آ/'آ'آ'آ(، عدفيالدقات)آ/آآ"ا(، ا؛ن.وأخرجه به. 

اتلفقني ايفا وأخرجه به. . الرص. بن مداه طريق من ( ٩٦٧)آ/ ١٨٩٢ح; الصحابة نقاتل 
به.٠ ءنطاوس. مرة، بن الملك عيد >ض من ( ٩٨٢)٦!  ١٩٤٢■(،ح: ٩٧٩/٢) ١٩١٢١\بي\ 

•رجالهرجالاِ■.(إنىاسرا;يوقال: 
١آنفا المذكور الحديث في تميجه تقدم صحح. إمئاده؛ - ١ ٧ ه ٢ 

.إسادْ:فمف.١٧٠٣

.١  ٤٩٠تقدمزح: رُيبالرفض. يخش، صدوق، المنادي؛ إّماءءلبن*رّك، ته؛ ن٠ 
كوفي،• صفية أبي بن ثابت وهو؛ • الحاكم عند به مصرحا جاء كما الثمار وهو أو■حمزة؛ فيه؛ و٠ 

.١٦٩١• رح تقدم • ة الخاممن رافضي، ضعيف، 
حمزةأبو حدتتا قال: بكر، بن يوض حديث، س ٨'٢ْ( . U•؟،، التدرلث،)م/ ني الحاكم أخرجه لغر؛حهث 
نحوه.فيكر . مجلل. هماس ابن من لقدرايتا نال' صالح أبي عن اكالي، 



—ثثثل؛محغ

لوألمنهدأ عباس ابن من شهدت لقد ت تال عكرمة، عن حمزة، أيي وعن صالح، 
فاجتمعالراسم من مرسما شهدته نخرأ، لها لكان العرب علئ به نخرت نريثا 
إيففك: إليه ندحك تال: عباس ابن علئ لتا استأذن I فقالوا وهوداخل الناس 
،ذللئ، من أكثر إثهم * فقلت لهم، ائذن نال' • ءل؛ائ، أدخلهم أن سألوني قد الناس 

ثمت قال طتفض. لي! تال أواغتل.ثم أتوصأ صعليطهورأ.احسمهةالت ت تال 
•/®TTV  تال؛ذللئ،. من أكثر إنهم ت تلت قال;/ اتذزلهم. ت فقال ت نال فجلس، خرج

فليدحل.القرآن نرأ س هنهنا س فقالتؤت إليهم فخرجت، تال القرآن، لأهل ائذن 
تنال ثم عنه، ماسالوْ مثل أفادهم ثم اتلهم منفدت الواحى قفيحلوا ت قال 

منهتنا س فقالت؛ فخرجت، ت قال الفرائض. لأهل ائدن •' قال ثم إخوانكم، اعقبوا 
مجامثل أفادهم لم ائلهم، منفدمت، حتئ ألوْ ففدخلوا • فليدخل الفراتضن أهل 

الوصايا،لأصحاب فائدن محرج ا قال! ثم إخوانكم، اعقبوا قال ثم عنه، مألوه 
قالوافيحلوا فليدحل، الوصايا أصحاب س هتهنا كان س ■' فقلت، فخرجحؤ I قال 

يمإحوانكم، اعقبوا ت قال لم عنه، سألوه ما مثل أفادهم لم مسائلهم، نفدت حتئ 
كسرئعن سألوه حتن فسألوه قال! الشنر، وأصحاب للمتفقهن فائدن اخرج • تال 

دلوماس ابن س هلذا فشهدت ت قال • وأنوثروان إسرابل بني أحاديث وعن 
فخرا.لكان العرب علن قريش به فخرت 

حمادبن الأعلئ ءبا» حدسا قال! البخاري، صالح بن اممه عبد احبؤة — ١  ٧٥٤
مات يقول رباح أبي بن عهناء ّمعتإ قال اطلكي، الورد بن الجار عبد حدثنا • قال 

إل، ٢١جفنةلوأعظم/ فقها أكثر عباس؛ ابن مجلس س أكرم نط مجل-ا رأيت  ٢٢٧١ْ/
بمدرهمعنده، الشعر وأصعحاب عنده، القرآن وأصحاب عنده، الفقه أصحاب 

وأنتوكذا، كذا انت مقولون: جفة، اسام تدعوالسد العرب وكانمج اسام. إناء ■ 'الخفنة• )١( 
;رانظر سعلعام. مضياف يأته نهتآله ياسمها، مي نمها الناس يطعم تضعها لأل • • الغراء الخفة 

([.TAوالهاة)ل/•(، ٢٢الفاتق)ا/• 

حن..اّفاده: ١٧٥٤
١ن واحد، غم وئدوثته يهم'، رمحدوق الحافنل: نال انومثام. الض■ الثمدد م، الجاد مد ■ ب ٠  ؛،،،١١

TriT_.(__[ ،).هذب)\/0'\(أ
• ١٣٨نندم/،X لأيام،؛٠• معالأخم،سِاد:مراو؛ر-ي. ب: د٠ 

احمدبن وعبداش ، ٥( ٢ • / امار١ في والفري )ا/،يا(،  ٠٠٠٧١^ني الخف، احرجه دميجه؛ 
بعضهاوني به، • الولد• بن الجاد ب من A؛، س جبد<م )أ/خماا،؛  ١٩٢٩المحا؛ةح: نقاتل ني 

.٠.التحو.ءأصحاب نيادة 



^ءءء^ءءءء^سع^>جبم
واسع.واد من كلهم 

YOO  الوامطي،الوزير بن محمد حدثنا ت قال داود، أبي بن بكر أبو حدقتا — ١
أبىعن الأعمش، عن سفيان، الأزرق-عن •' يعض - يوٌّف ثن إصحاق حدثنا ت تال 

الترجمانارلنعم فقال عساس ابن ذكر أثه ت اض عبد عن مسروق، عن الضحئ، 
•عباسٌ ابن للقرآن 

٢٢٧٢>،/ حدثنا قال:/ عرفة، بن الحسن حدثنا نال: داود، أبي ابن وحسدمحا - ١  ٧٥٦
تالتال: عزمحمديزشرامحمي، عنعمار؛نرزيق، العجلي، يمان بممنبن 

■ه* محمد علن وجل عز ار؛ه أنزل مما الناس أعلم عباس ُا؛ن • عمر بن اش ■همد 
٢٢٧٢ْم -باب ٢١٩

دفنهس رويت التي والأية يالطاف ئمحه عياس ابن ذكروفاة 
ٍYOY  تقال عرفة، بن الحسن أخريا ت قال لي، المني محمد بن جعفر حعيتا — ١

...شجاع.بن مروان حدثنا 
YOA  قال البغوى، محمد بن اش عبد أبوالقاسم وأحبرنا " - ١ I جدي،حييني

صحح. ١٧٥٠
(.٩٠٧رآ/  ١٨٦٣،  ١٨٦• ح: (، ٠٨٤ )Y/ ١  ٠٥٨نقاتل ني احد اوام احرجه 

تم——ءِْ•ّفل.ءة في حرير وابن ، ١( ٧ ٤ / تاييخا)١ ني والخف، ، ٣(  ٦٦آ/ اليمان) في سعد وابن 
.؛ ٣ ١ ٦ / الجلة)١ في نعيم وابر ، الذمي( ووانقه وصححه  ٥٣٧ال—تدرك)r/ ني والحاكم ، ٣( ١ / ار 

وأخلإِحابه. . المحن. ايي عن الأعمش، عن طرق س جبمبمم : ( ٤١٣ را■/ الإصابة في كما راليهتي 
ةنىسمشِواين-عد)آ/آآم(س>ضطل؛؛("(، V/Y) ١٨٦٤الإُاماحمدفيفماتلالمحااح: 

اه.عان 

محعغج.-إصئاد•ت  ١٧٠٦

;تاريخهس في زرعأ وايي حنمة أبي ابن وعند رجمة• ض ل اش لم س،دًرا"ؤءعم؛ :ب٠ 
آما.ترجمة علن ل انغ، ومنيالم عمتربن؛ثترالخثعمي، 

.٨١٨فيح; تميم خشممرأوىJذر.  vxIpصدوق، عان رن ص ب■■ ر٠ 
■ ١٥٩'آ رح م لأإم،بم عاد_»-_،؛ ل٠ 

بشمبن عمم طرغ< س تأيبمته نب، وأبوذرية ، تأريخا■ هم، محة اهم، ثان؛>، مسدبزأ اجّ"بم ّمبمبمه؛ 
■يم ابن الحانظ. قاله آحر. وجه س حشمة أبي ابن واخرجه ■ حن بإّناد ير ابن سنا-ال ا-كسم، 

والفتحرب/آأا([.الإصاية)آ/ْآا(، ]انغلر: 
حن.-إساد،: ١٧٥٨، ١٧٠٧
• ١٢٣ت؛ال"ًمفىح• لّاد*ام• صددق' مدانم،'تجاعت ؛ ب٠ 
 ٠j ■**■، ٢١١ث رح تقدم • جافنل وموثقة - لأمه جدْ - ميع بن مواحمد مداضنابمدي؛.

=اتك—ر في والطبراني (، ٩٦٢)Y/ ١٨٧٩اإمحا;ةح; فقاتل في احد الإهام احرجه لغريجه: 



^————س^1ث!بصث

جتئر،ن/ سيد عن الأفطس، سالم عن يى؛ساصوانينصاعالحزرى، ت نال  ٢٢٧ْ/،
ثمنعثه، فيحل خالمته علئ ير لم طائر فجاء الطاتف - آهة - عباس ابن مات ت فال 

تلاها!من يدرئ لا القبر ثنير علئ الأية هندم تليت دفن فلما منه، حارجا ير لم 
والحر* بمالي ر فالحر * مرضيه راضيه دبك إل ارجم/ * المطمغئه المس أبمها يا ؤ 'ن ٣٧٢

أبوحدثنا/ قال: الوامطي، الحميد عبد بن اممه عمد أبوكر حاشا - ١  ٧٥١مْا/ع 
قال;الزبير أبي عن ءنالأحااح،/ فضيل، بن محمد حدسا قال: هثامالرفاعي،  ٢٢٧٥/٥

أكفانه.في فيحل أبيض طاتر جاء بماس، ابن مات لما 
.عالمه١ ذلك أن يرون "كانوا فضيل: ابن قال 

\/،<TTV باب ٢٢٠—

جميعااموْغينعلى محتالغسه أهل هاشم بمي حب ذكرإيجاب 
اللهرحنه الص1ين. بن نحني قال 

بنوهاشم؛ه، اممه رسول بيت أهل محبة ومؤمنة، مؤمن كل علن واجب 
والحبنوالحسن وذرتها، لولدها وفاطمة وذريته، وولده طالب، أبي بن علي 

■الانطس الم — عن شجاع بن مد١ن ريق من جبهم : ٥(  ٤٣رآ/ —تدرك الني والحاكم ، ٢( ٩ • / ١ -)٠ 
الزوائد]مجمع ٠ المحيح رحال 'رجاله ت اتجرالي إسناد عن الهينمي نال • به • • جحر بن سعيد ءن 

١٩٠٨ت ح المحابة نقاتل في أحد بن اش وعيد اكارا الحديث في المني وآحرحه )ه/همآ(ا. 
^١٠٢٨٣ب. . ءنا؛يمي؛ِ. ُالحاكم)مم؛ْ(س>زا؛نضل، )آ/ا^(، 

واحرجهمروك. المرات لكن مهران بن ميمون عن اب، ّالبن المرات طريق الحلية)ا/هآم(س ني 
تارخهفي وى الغمنيان بن ويعقوب (، ٩٧١)آ/ ١٩٠٧ح؛ المحابة اتل فقني احد بن عيداث 

١٨٨٠الهحا؛ةح; فقاتل في احمد الإمام واحرجه • ابب ص ياسم،' اث؛ن( تمد طرينا من ، ٠٣٩رام 
.٤( ٤ ٥ ْ/ ) الكب؛ر اكار؛ح في البخاري جه واحم • ريي — بن عموو بن غتلأن ءن عر مطرين، رآ/؛ا"آ(.ن 

الإصابةوفي به ءنء_يد؛نحجر عطا، بن يعلن طرين، من ١( ٣ ٩ را"/ الإصابة في ا كمعد وابن 
(٩١٣ )آ/ الإصابة في كما مجاهد ص ضة بن موس طريق من بكار بن الزير واحرجه • بدا ابي "بجمر 

٣([ ٠٨اكلأ،)٣; ايلأم ]سر محا.تواتره، اهدم الدهم: الإمام فال 
صعق.فيه -إمتادء؛  ١٧٥٠
داودوأبو سعد ابن صنمه شيعي، صدوق، - الكندي الهديل اس ش اش عجي ابن وهو الأ'بملحت ت ته ن٠ 

٥١ ٠ ٤ ■ /،ح تندم واحد رغتر حام، وأبر رالشاتي 
فيالحاكم عند داود بن سد تابعه نكن • ١ ١ إ ٠يح تميم ■ بالغوي، بر الرياض؛ منام ام فيه: و٠ 

التاورك)'ا/مأ؛ه(.
.السابق الخديث م تقدم دريجه؛ 



والعباسوولده، وحمزة وذريته، وولده الطيار وجعفر وذؤيتهما، وأولادهما 
المسلمنعلن واجب ه، اف ول رمحبيت أهل هنولأء - - ه وذريتوولده 

والدعاءعلهم، والصبر مداراتهم، وحن واحتمالهم، ؤإكرامهم، محبتهم، 
الأخيارالكرام سلمه احلاق تخش نقد وذراريهم أولادهم من أحن فمن لهم، 

والصيانةبالملاح له دعي الأخلاق من يحن لا مما منهم تخثق ومن الأبرار، 
عننحلك نحن •' له وقيل المعاشره، بأحسن والأدب العقل أهل وعاشره والسلامة، 

أفنعلم بما يتخلق أن لمثللث، ونغار الأبرار، الكرام ملفك تثبه لا بأخلاق تتخلق أن 
مماتتخلق أن لك نحب أن لك محبتنا فمن يدلك، يرضون لا الأبرار الكرام سلفك 

.لدلك الموفق واممه الكريمة، الشريفة الأخلاق وهي بك، أشيه هو 
٢٢٧٧ْ/أو حر./ بن وسهل أبي حدنا قال: داود، أتي بن يكر أبو حشا - ١٧٦٠
عنيوصف بن حدثناهشام قال: يوّفراا، بن حدثناإبراهيم قال: أحدهما- 

عن■ماص، بن افّ همد بن على بن محمد عن الوملى، سليمان بن لءبداممه[لأآ، 
سبه نامحعذوكم عزوجل ررأجموآالله اض.: رسول قال قال: ماس، ابن عن أبيه، 

)ا(فيالأمل،)ن(:مما«ّتند
صفىالإطدانليممحسراب.)ن(: )آ(فىالآًل، 

صعيف.إمئادْت  ٠١٧٦٠

•تس;لأ ولا جوا ب ذي ولم والتعديل، الجرح ني حام ا؛ي ابن ذكرْ ادرما■ ّل؛طن مح، الاه ب • ب ٠ 
٠ءمقيوو ت وتال التقريب في الحافظ وذكره • يوصفء ين هشام صوئ عنه حدث ما جهالة، انيه ت الدعي وتال 
تقريبابي1ن)آ/آ'آ؛(، (، ٧٥/٥]الخرحواسل)ابعة. سال

•التالي الحديث كماني ممن ين يمن تابعه لكن *و■ س لي محن لم يوّف• رن لتر'مم • ب د٠ 
]الحرحصدوثا. وكان يالري عنه كتت ت حام آيي ابن عنه نال المكري، ولعله بحر• بن ّهل • نته و٠ 

والسيل)؛/،ا<ا([.
.([ ٤ )ص٧٩ ]تقريب ادّة. المن ثقة، ماست بن الله ما بن ءش بن جمد ٠ُ 
تهذيب، (  0UT)_"]تقريب التاسعة. مجن ثقة، القاصي؛ الرحمنن أبوعبلّ الصتعاني، يرٌف؛ س دام ء٠ 

حنوفال ههلإ'آ)ه/لا'ا" ح: والترمذي (، ٨٣/ العير)ا التاريخ لي الخاوي اخرجه ٌميجه؛ 
(،t٢١١/ ) الحالة في وأبونعيم إ الدمي، ووافقه وصححه  ١٥٠آ/ ) تدرك الني والحاكم ، غريب( 

).ا/اأآ(،ح;بممآأ)آ/خم(، ١٠٦٦٤الكبيرح: في وآسراتي (، ٤٧
الصحابةفقاتل في احمد بن اف وعيد ، ( ٢٨٨/ ااشعِا)١ في والمهقي (، ١٦٠تاؤيخه)؛/ني والخبب 

.tj. التوفر. بمان بن اممه •مد عن يومف، ين مثام من'لريق جمتعيم (: ٩٨٦/٢) ١٩٥٢ح: 
فيالآل-انى الشيخ الماصرين: (،ومن ٢٦٥/١)٤٣٠ح: التناهية العلل ني الجرزي ابن صنمه والحديث 

(.١٧)صه٣٥٥ت ديدح الالنهج في المهتد والشخ (، ١٧٦الجامع)صعيف 



£ت؛بيي

•خمرأ محم ض وأُموا دجل، م اس خب وأمولي جمة، 
 AV/،حدشت ئال العسكري، هارون بن أحمد بن محمد أبوبكر ؤحاوينا —  ١٧٦١/ ٢٢

بنهثام حدثنا قال مع؛ن، بن يحيئ حدثتا قال الحتلي، الجنسي بن إبراهيم 
بناض عبد بن على بن محمد عن النوفالى، سليمان بن الذ عبد عن القاصي، يوسف 
®أحجوآاسءزوجللااش^: قاورمول تال: عباس، ابن عن عنأمحه، حماس، 
•خصُ محم أ*ل رأخوا وجل، عز الله لج، دأُمدلص جمة، س يه بمددكم 

نال؛بشار، بن محمد حدثتا ت نال داود، أبي بن ؤحاوشتاأبوبكر — ١٧٦٢
بنيزيد عن حالي- أي ابن ابنءارون-عنلبامل-ضت يزيد-ضت حدثنا 

يانلت؛ قال؛ الهللب، عبد بن اس العبعن الحارث، بن اش عبد عن زياد، أبى 
لقونالمونا ؤإذا/ حن، يشر لموها يعفا بعمها لقي إذا تريثا إو اض؛ رصول ٢  ٢٧٩ْا 

محمدنمس اوالذي شديدأفقال غضبا اف. رمول نغضب تعرفها، لا بوجوه 
•دلوّوله* لله بممكم حى الإ؛ان رجل يا يدخل ط محله، 

قال؛الوزان، محمد بن أيوب حدثنا قالI داود، أبى ابن -ؤحسدئتا  ١٧٦٣
عنالمراري، حباب ين صالح عن كشر، أبي بن يحين حدثنا تال؛ مروان، حدسا 

معف..إياد•;  ١٧٦١ •حمابذ ٠ 1 

السائق.الحديث هي تقدم كما . جهالة مه اامست مليمان ين الله عد ت ب ٠ 
■٩١٢■نندمم،ح ■ لثتهالخطتب م'ممسايبمي'■ص؛ إ٠ 

أا-آأ٠ُ . !أ؛ .ً ٩٠.ءُ.*ث  التتد١^■^، ني نندم تمبمبمه؛ 
١٧٦١ .wU-J :ضعف ضعف..إّطد•: ١٧٦٢

ىالياد بن شداد بن م صد تابعه يند • ٠ ٦ ت فيح نندم • محمف الهاشمي: ضاد؛ ابمص م ينهل : ب٠ 
ومسىراكاسناك1ت.الخديثالنار، 

اددر راحمي ، صحح( حن ريال: ح;خْي"آ)ه/آ0آ ادانب ر الترمذي احرجه 
/\(Y>U ،) آ/آآا،(،  ١٧٧١-المحابآح: وتيسا5ل(٠٧/Uوالخاكمفىالتددك ،)وا؛نابد،محه

ع.. • ١•^،^ ين اث همد عن نياد ر يزيدبن طريق من جمٍعهم (: Y*a/YT) ١٢٢٠٩تيا1مئفح: 
عناك.شواهد• رذكر وتخريجه ١  ٧٣٧ت فيح إليه الإشارة وتندمت 

ممات.رجاله 

.٤ ١ ٥ ت مآح تقدم • الثقات التايمز كار من خدادت س الله د ع• 
والعديل]ابرح • رالممات ابن-مال •وذم• ابنمعم، وممه • املالكونة س اهزادي؛ خباب بن الح ص٠ 

اممات)آ/هه،([.•،(،)(/•

•٧ ت رح تندم • يئرل يدلى لكنه ثمة، كمحر؛ اض س ص ،٠ 
.٤  ٩٧ت زح نندم • الشتوخ اسماء يدلس وكانا حانظ، ممة، أ النراري معاؤية ابن ص رران• ٠ٌ 

آنفا.الدكور الحديث في ممدم دميجه: 



ن/ UVfاق، رمول يا ِ; .. الطلب/ عبد بن ااعباس قال ; قال الهاد، بن شداد بن اض عبد 
قاطبة.بوجوه ويلقونا الود، من ال تتكاد بوجوه بعضا بعضها تلمئ قريش بال ما 

نسأ.بالحق بعثك والذي إي قال: ذلك؟ااا، وشطون عم؛ رريا اطة.: رسول نقال 
■ء يحتوكم حى يومحون لا يالحق، بمقي والذي ارأط قال: 

-لأب٢٢١
غيرمحرعلى هاشم بني فضل ذكر 

الروا■جنى،يعقوب بن عباد حدثنا قال داود، أبى بن أبوبكر حذقنا - ١  ٧٦٤
عزعر-عزجده، عنأبيه، محمد، بن جعفر عن صير، بن موس أحبرنا قال: 
ياببحلقة أخذت لو بالحق بمقي والذي هاشم، بمي •عشر اريا اض; رسول قال قال: ه. 

بكم،.إلا بدأت ما الحنة 
المقرئ،ملم بن الرحمن عبئ حدثتا قال: داود، أبي ابن وحادددا — ١  ٧٦٥

٢٢٨١®/اض رسول قال/ يقول: ماللث، بن أنس رأمحت، قال: قنبر، بن نعيمل١، حدثنا قال: 

انظر. من تصحيف أئه الحافظ وذكر الروايات. أكثر في كذلك وهو • النسخ جمع في كذا ( ١ ّ
الترجمة.

جدا.محعيف إمةاد٠ت  ٠١٧٦٤

الثامنةمن ا حام أبو كديه وتد ا متروك الكوفي، هارون أبر مولاهم، القرشي، يم* بن مّص • ب ٠ 
([.٣٦٤/١0(،مدب^^ب)ص٣٠٥ •\u. ٠٠؛•'  ٠٢٦٠٣ X - - • س ' 

.٦٦٤ت تيح تقدم • الترك يستحق ت حان ابن وتال • رافضي ، صدوق ااررا'صت عيال ؛ محه و٠ 
ا»محعنه-رصي - ُنالب ايي بن علي جدث من سع لم أ محمد بن جعفر جد ايابدتزت نين ارها ين عر و٠ 
.التالي الحديث ني انس حديث من شاهد له الحديث و. 

.و4 . . هماي طريق من ٦( ١ ٩ )آ/ ١ ٠  ٥٨ت الصحايةح فضائل في القعليعي أحرجه ٌمبمت 
.جدا صعيف إمئادْث  ٠١١ .جدا صعق إمةادْت  ٠١٧

ءتصحفاللسان; في الحافغل قال يعرف،. ءلأ ت القطان اين نال صالم. بن وهونمم قبرت ين تعم جه؛ ف• 
معجمة،غثن ثم نحت، من باكاة اسمه وأول الحديث متروك بالضعف، محثهور معروف فهو ؤإلأ اسمه عليه 

ابنوتال ٠كانيضعش١ضينمالكء، ت حبان ابن ونال . ١بوحاتمت عنه قال . ءيغتماانون*: تم 
]اايزان)؛/بمهأ(،. محموظة٠ غير احاديثه ٠شامة ا؛نعدىت ومحال ، فكذب* أنى عن ءحدث يرض: 

([.١٤٢٤/٤(،ضراكه)١٦٩/٦الدان)
ترجمة.علن له أنف لم القرئ: ملم ين ارجمن عد نه: و• 

به.. نعيم. حدتا قال: ملم بن الرحمئن عبد حديث من ( ٩٤٣ تآؤبمته)و/ في الخطيب أحرجه دمهجهت 
يفع*نعتم • حبان ابن نال بمح، لا حديث هنذا وقال؛ ( ٢٨٦)ا/ ٤٦٤وذكرْابنالجوزيفياسلح؛ 

جدا.وا0 بإستاد آنفا الذكور الحديث في علي رواية من وتقدم • أضُ علن الحديث 



ع،|ممريءع

.بمي،ااشما<يا يكم أدأإلا لم ابنة باب بح،لقة أخذت أئي لر I (1ه
_باب ٢٢٢

غيرهمعلى فريش فضل 
مصعّثاأبو حدثنا I تال البخاري، صالح ين اش عبد محمد أ'خ؛رهماأبر " ١  ٧٦٦

عثداضبن عثمان حدثتي I تال ثابت، بن محمل بن إبرامم حدثنا ت قال الز؛يرىراا، 
بتهانئ أم عن-نديه أبيه، عن جعده، عن يرو، ن سعيد عن عتق، آبي ابن 
لمحمال سع نيئا رجل عز الله »ددل تال: ه اض رسول إل ت نالت طالب أبي 

الموةوأن محهم، أم jريشأ وجل عز الله فنتل بمدعم؛ أحدأ يسلها ولا نلهم أحدأ بمطها 
عثروجل عز اش ومدوا المل، عر ونمزوا فهم، المائة وأن لهم،/ اخجابة وان فهم،  ٢٢٨٢ْر

وجل;عز نوله يعتي ت أبوممعب قال ، فتهم* رالإماُة غرمم' أحد يمدْ لا ،•ءت 
آحرها.إلن [ ٤ - ١ ]نرض: ه • إيلافهم•• فيض* يلاف إلؤ 

حدثنات قال عر، بن عمرو حدثنا قال؛ ، داوي• أبي بن أبوبكر حديتا — ١  ٧٦٧

الزجمة.واننلر ، ■' ءا-ى )ا(ءن،-ابن 

.إطدأ:صمف.١٧٦٦ صعيمذ.إءاٌ•• ٠ ا 

ذمء• ■^j' بن جعدة بن يعن انم دم طالب، ابي بن ^٠ اب ابن ، ٠^٠ ابن _،؛ س ص  '•ه م٠ 
اليلةص نملا انمرب معة ني الغرب ]معجة جرحاا دلا تعديلا ب اجد 'لم ت ينال الراني الحاننل 

رأ/اهْ([. ١٩٤٤اكمسح: 
٤(٩ ر؛/ والتعديل ابرح ش حام ايي دائن ، ٢٠الكير)"آ/"'الثاليغ ني الثخارى ذكر• سند؛ ابمه ب؛ ر٠ 

.( ٣٧•وقات،<)\إ ني جان ابن يذكر• ■ تعديلا ولا جرحا ب ولمين^كرا 
فيحام وابنابي (، ٢٣٢الير)آ/ تارخ انخاديفي ذكرً سق؛ اض مدالدين بن صان ب: و٠ 

.١(  ٩٨الثقات)U/ في حبان ابن وذكرْ ولاتعديلأ، جرحا ب يل.كرا ولم ( ١٠٦ُالت*ا-يل)ا"/ الجرح 
•محلوق ؛ حامح! أبو ى نال نمي. بن الدار مد بتي س الحمي، شرحتل ابن ^-،؛ ١٠م، ، م •

ماكم«.. »روئ. •آأ(ونال; وا؛نءدىفىالكا.لرا/ (، ٣٢•وذكر،اإثخارىنيمخامر)ا/ 
.١ • ٧٣رح: نندم صدوق. ؛ بكر١^^، ابي احدبن ص م*م*م،ت ا٠ 

الكاملفي عاتم، وابن ■ يه ■ - مصعب ابي حل-يثا من ٣( ٢ ٠ / المجتر)١ التارح في الخارمح، احرجه 
انمرافيالحافظ قال : ^، ٧٧١الشخ نال . ٣( ٤ / الناقم)١ ني.تاقب والمهتي الصنف، بإناد ٢( ٦ • / ا) 

حن،حديث، ءهنذا ت بنحو• اتجراني، طريتا ٌن صانه بعا-ءا ١( أ/ )قء العرب محبة في الترب محجة في 
إلانم نال: نم . تعلويلأولاتحريحآا. اجدب فلم بيرة بن جعا-ة بن إلاءعرُ معروفون ثقات كلهم ورجاله 
به.. ثابت. بن معد بن إبرامم ثنا ١^^، معد بن يعقوب منيم؛ مصمتا؛ ابي غير جمع قدروا• 
ول؛رامم• ضع—ف يعقوب ت،'. 'نالفقال! الدمي وتعقبه الإساد صعح وتال; ( ٥٣٦الحاكم)آ/احرجه 

تيعتي حن؛ حديث ءإل ت تال آن إلن طرته ج*ع بعد الألباني، خاّْر، ثم ■ انكر•' ا م—ل• مناكثر، محاحب، 
(.٥٨٩/٤) ١٩٤٤الدإأنانمسةح: ]انظر: شوامدا فقراته ولبعض يما - لا نمر،ا 

ء. L معد ا،طد،!  ٠١١ .إمطد#:قمف١٧٦٧



٠٢٢٨٠^بن بيئي / ، تينا١٢بمحض بن عمرر أجمري ؟ب■' حملن، الر همد بن اشل١ا بد 
اف:عبد بن جابر قال مال؛ عمرو، بن معيد جده عن العاص، بن معيد بن عمرو 

به؟إلا الشام بملب هل كاللح، وقريش خٍارالناس، ررقريش • يقول اض.ؤ رمول سمعت 
صلب؟*.بغر الرجل بمي يل قريشكالملب؛ 

٠٠٠

الشرونالحرء م
ومنهافه يحمد ررالثريعة* كتاب من 

سليماوسالم وأله الني محمد صيدنا رموله علن اممه وصلئ 

اممهثاء إن الكتاب من والعشرون الحائي الحزءرص 
٠٠٠

الترجمة.مصادر ومحدوف؛ي الأصل، *امش مضاف؛ي الجلالة لمظ ا )١ 
شنال لأنه العن ص بل ■ الترجمة مصادر ني كما البت والصواب؛ . •رن، الأصل' م، ا ٢ ل 

•صري بن صمد جدْ ءن الإسناد؛ نمس 
من)ن(.مائلة )٣( 

ثالنرش. ضل في منكر وحم" مجهول، إ الذمي فال • الم، ابوّلمة ارجمن- ب س ءءد • ب ٠ 
اللان)آ-/ا'اا([.•٢(، ]الزازرآ/ ببمضالئلر. 

منثقة، الم؛ المدى، أب أبو الأٌرتم،، اينّمدينض، <نصرو: مدبنبمءء،تنب*ء٠ 
الايم.0ضببآ،([.

ل-قر.ب)صا<أمآ([..نم،ناراكالخ. ثمة، -بينء.روينمدينالخاص: جد،تو٠ 

.•0 ٦ : تميم• حانفل ممة، ■' حفصاليلأم، ُرابد سءش' م^ ء٠  الشحوصنف ف'ثة.أإهه.. حديثه من مرفوءا ،عناء ١(  ١٩٠الكامل)ْ/ في عدي ابن اخر-بم ٌمبمبمت 
(.١٢•٤)٣/•٩٢الألانيفيس،ايlحح:





س
ء
■





*TAU/Oارحير وحس سرالله 
أسصؤنؤه 

علئالله وصش حال، كل علن الله الحموي -: الله وحمه الحسن. بن نحمد قال 
Iوملم وآله المي محمد 

_اب ٢٢۴
وسمدومدوالنسر طلعق فضاتل ذكر 

محقةاتجراح ابن عييدة وأبي عوف بن لعيدالرحمن 
سعيد،بن قتيبة حدثنا ت محال الفريايى، محمد بن جعفر حذقناأبويكر — ١  ٧٦٨

بنحميد بن الرحمن عبد عن اكراوردي، محمد بن العزيز عبد حدتتا ن نال 
ُ'أمبمفيت قال ه الني أل ت عوف بن الرحمس همد عن أبيه، عن همدالرحمس، 

الجة،م والزير ابنة، في وسة ابنة،/ في رمحان ابنة، في وعلي ابنة، في وصر ابنة، 
صروفيبن زيد بن ومعد ابنة، في وقاص أبي بن ومعد ابنة، في عوف بن الرحمن ومد 
•ابنة® في ابراح ابن تمٍدة وأبو ابنة، 

T ْ/ بن الواحد/ عبد بن أحمد حدتنا محال؛ داود، أبى ابن أبوبكر حدثتا — ١  ٧٦١ TAA
محمر،بن العزيز عبد حدثنا قال؛ محمد بن مروان حدثنا قال؛ انممشفي، عبري 

ممدعن أبيه، عن عوف، بن الرحمن عبئ بن حميد بن الرحمس تمد حدثنا ت قال 
فيفريش ص ررعشرة ت يقول الله. رسول سمعت ت قال نقيل عمروبن بن زيد ابن 

أبيبن ومعد ابراح، بن مدة وأبو والزير، وسة، رعش، وصان، وهمر، بكر، أبو ابنة؛ 
ه.نفأنه يرون ت قال • العاشر عن وسكت ت تال . عونا* بن الرحمن رمد وقاص، 
.١  ١٧٦، ١  ١٧٤ماوماصمّرمبمهفيح: حن. -إّطع،: ١٧٦٨
حن..إّطد»:  ١٧٦٩
،٢ ١ ٩ ت ح محي تقدم فيخطئ. غيره كتب من يحدث لكن صدوق، • الدراوردي *حمدت ين اتحزيز عند ■ ته ف٠ 

.تتو؛ه مفيقة شواهد له الحديث لكن 
دايروم التمس، واني ن الواحد ب ن احد ومر الدمنض: نرد ،ن الواحد مد بن اءد نب: ر٠ 

٠([ )»_TA]مرب ّ ^؛٢٠؛ الخاديت من صدوق، ؛ الدمثغي• ءّودٌ •ان 
١٧١١رح;تقذم • الناصعة من ثقة، الدمشقي؛ الأمدي حان موان ُصدت بن مبر١ن و٠ 

بعن بد، ن عمر حديث، من '١( )»_U  ٩٢ت ح المحاه مماتل في الشانئ احرحه لغريجه؛ 
محمعهن العزيز مد ثنا معيد، بن نسه حديثا من ١ ١ ٧ ٦ • ح في ُاتقا-م • به • • حمجد بن الرحمنن 

ءنجدًضسالنالم،ه■امحه' ص حمتد، ين الرجمنن ب عن اليرادردتج،، 



٠ Y بنأحمد اض عبيد أبو حدثنا نال! داود، أُي ابن أبوبكر ؤحذسا ء ١ ٧
حدثناقال.' . وهب بن الله وهوعبد - عمي حدثنا ت نال وهب، بن عبدالرحمتن 

عنأبيعنأبيه، ءنسهيل(ينضصالج، ءنسم،ينسيد، ًالح، بن معادية 
وطلحةوعلي وعثمان وعمر أبوبكر ومعه حراء عن كان الله. رمول أل هريرة 

فنحركنيد، بن وبد وناص أبى بن وسعد عوف بن الرحمس وعجل والزبير 
أوصديق أو لم'/ إلا عيك فلس حراء »امم' فئالرسولالل4ه: الحل، ْ/بمعأ* 

•الجل فكن 
اللهرحنه ادصش. بن محئد قال 
فملأ،به وكفئ والستة، الكتاب من باينة للعنرة للشهادة ذكرنا تقدم قد 

ؤس.العثرة. باش فضل محن إلينا تأدئ ما ذك بعد ندكر ونحن 
_اب ٢٢٤ ٦٨^'

والزمحر.سث فضل ذكر 
بنحمزة حدثنا ت قال ناجية، بن محمد بن الله عبد أبومحمد أح؛أرئا — ١  ٧٧١

حدثناقال; الأملي، القاسم بن محمد أبوإبراهيم/ حدثنا ت قال السعودي، عون ا/ع  ٠٤
ءنزر؛نميشالجود، بنأبي عاصم عن عياش، بن سضانوشرهوأبوبكر 

قالبثر عر: فقال ازبير برأس ]ءنهاآا،أنى افه رمحي عر عند لقاعد إر ت قال 
،الزير® وحواريي حواري' لم ءرلكل ت يقول اممه. رمول سمعت بالنار، صفية ابن 

:ا(ّالأةسالآصل.

فيمخنج رم ، ١١٧٠وىمحربم4 عاليه الكلام مدم صحيح. والحديث حسن. إسادءت - ١  ٠٧٧

جدا.صعق إمحتادءت - ١  ١٧٧
.٢٤١:فيح تقدم كدبو،. الأمدي: اهامم ين سد أ ب ٠ 
١٠ ١  ٦٨فيح تقدم • حان ابن عير يوثقه لم السعودي؛ ءون ين حمرة فيه؛ و٠ 
عتلومياتي ٥. رح: تقدم واحد. غير وقدومه أوهام، له صدوق، الجرد؛ ابي ين عاصم هميه؛ و٠ 

حن.ياصناد  ٢٠٢٥مرح؛الصف 
،١٢٧١، ١٢٧٠س)ا/هح،أ.ا،م.ا(،وفىساتلانمحاةحث 

٣٧٤٤^ست)مه.ا(،واكرطىفىادابح: 
فينعيم وأبو ، الذبي، وافقه وصححه ٣  ٦٧المستدرك)"آ/ ش والحاكم ، صحيح( حن ؛ وتال، ٦ ٤ ٦ ه/ )

وتخريجه. ٢٠٢٠وانظرح؛حنة. وأسانيدها به. . عاصم. عن طرق من جميعهم (؛ ١٨٦الحلية)؛/





UUO  جعفر أبو ؤحدينا — ١ Jنال الكوقى، الحض ين مءحما I كريبأبو حدثنا
وسغبانعروة ين هشام حدئنا ت مال أبوأسامة، حيننا نال ، العلاء بن محمد 
أرإنت هب اف رسول نال ت قال اش عبد بن جابر عن المتكدر، بن محمد عن الثوري، 

•الزمحرء وحوارض  ٧۴ض' لكل 
بنخك حدثنا قال: ابوي، محشو بن عداض ^^^شاأ؛والخام 

الزيربن اض عبد أ0 عروة؛ بن هشام عن نيد، بن حماد حدثنا قال: البزار، هشام 
•عني* وابن حواريي والزير حواريأ، لم لكل *إن اف.: رسول قال مال: 

/ْ٢٢٩t باب٢٢٥—

ؤبممحهوقاص أبي بن سعد فضل ذكر 
UYU  قال:البغوى، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد ح—دمناأبوالخام — ١

بنبمممحا عن سميان، حدثني ت نال المقري، الرحمنن عبد أبي بن محمد حدسا 
الميسممت ما هلاف.ءك-: أي 

•وأم® أبي هداك '؛ارم • فقال لعد إلا لأحد أبويه جمع 
قال:رثيد/ ين داود حدتا قال: الاقد، صةإيراهميناساْ/ْآأأ 

صحح.-إ،طد»: ١٧٧٠
٤١١٢: دني <، ٦٣-  ٦٢)آ/ ٢٨٤٧،  ٢٨٤٦ابيادح: ني المنادي الإمام اخرب تخريجه: 

 ،))i؟/U( ١٦•را•/  ٢٩٩٧ٍرح: الرثي ،)'\\T0T/>ir)UT ،) المحاهومماتل
كلاماس>ل0\ا\)1ا\ٌ\{.■ را-مجهالإيميمفىشاشاكحاةح: ح: 
به.. ادك،-د. ابن عن عينة، بن شان عن 
صحح.-إسادر: ١٧٧٦

نىوالحاكم ، ( ٤٧٣ )آ/ ١ ٢  ٦٣ح: المحاة نضالل وني ، ٤( )،/ الت يي احد الإط.( اخر.بم لخريس؛ 
•صح_حءنىمءلالحاكم; ، JlJبه. . عروة. بن عثام عن من»^j، جسمهم (: ٣٦٢تدرك)م ال

,١  ٨٧٧ح; الصحيحة في اش. رحمه - الألباني العلامة صححه يث، والحدالذهي، روافقه ، ء الثسخان 
صحح.-اسادء:  ١٧٧٧
فيمخرج والحديث ١ ثقار>ت، رحساله وبقية ترحمة، علن له أنف، لم الةركاث الرممن مد أبي بن محمع• ه: م٠ 

.وغيرهما الصحيحان 
حدثنات قال بشار ين إبراهيم محلريق من ( ٦٤٤٧/١٥) ٩٨٨ت ح محيحه في حبان ابن أحرجه تخريجه؛ 

•؛.٥٧المخاريح؛ الإُام وأخرجه به■ • علي عن ، الم، بن •*V• ص مب، بن يحنن عن شان' 
واكرثىح;(، ١٣٧/١راىرتيافد)(، ١٨٧٦/٤)٢٤١١وسالمح; 

بناممه عبد عن سد، ين إبراعتم هلريق من حميعيم (l ٤٧/١) ١٢٩وا؛ن،اح-هحأ (، ٦٠٠ر0/ ٣٧0٥
التالي.ال-ي-ث، في وناص آبي بن ممد حديث من شامي وله ٠ نحره غالكر ٠ عليا. مهّعته نال! م.ا.اد، 

صحح.-إمتاد•: ١٧٧٨





اثشسات| كتاد

•- نمل يروبن بن نئد بن سيد أنا-ض؛ ث تال العاشر؟ س قك: تال: 
حدثنا/ ثال؛ الثاني، محمد عمروبن حدثتا ت تال الفنJابى، ؤحاوئتا —  ١٧٨١ ٢٢١٧م/

يزيدعن يعقوب أبي عن معاوية، بن محسان حدثنا قال! القاسم، بن هاشم الضر أبو 
علنفيحل الكوفة نفل عمروبن بن نني بن سمد ندم تال: العبدى، الحارث ابن 

بكر-أبا سمعت أش ااأسهل I فقال جب، إلئ له فأوسع وهوأمير شعبة بن الغيرة 
أهلس ااأذا ت تقال الحنة أهل من رجلا رأيت قل ليش ه؛ اض لرسول قول ي- 
سءردأنا ممال: الحة، أهل من أنك عرفت قد أسأل، عنك لت إش ممال: ، الجهء 

أهلص وعش الختل، أهل س ومحان الختة، أهل س وعمر/ الخة، أهل س وأنت الختة، أهل 'ن ٣٧٦
سالرحمن ومد الخئة، أهل س وسمد الختة، أهل س والزير الختة، أهل س وسة الختة، 
-أنا •' قال • محميته لما عليك عزمت قال العاشر، ميت لولوشئت الخ>غةاا، أهل 

بميسدينفدينصروينّ•
سعيد،بن/ سويد حدثتا قال الطرز، زكريا بن قاسم أبوبكر حوض — ١٧٨٢

أروئخاصمت نال أبيه، عن عروة، بن هشام عن هر، مبن علي حدثنا •' نال 
إلنأرصي من انتقص إنه ت فقالت الحكم بن مروان إلن زيد بن سعيد أوص بنت 

الله.رمول علن أشهد أ أرصي إلئ أرصها من انتقص أنا ت صعيد فقال أرصه. 
المٍامة«.يوم أراضي مح من يطول ظلمأ»إئم الأرض س شرأ أخد »_ يقول: معته ل

تنال لعيد. وتعغليما له مديقا يعنى - يعدها نكلمك لا وافه مروان له فقال 

٢٢٩٨/ْ

.١١٧٢بمد»;صماصمترمحربمهفيح; 
حن..بمد»:  ١٧٨٢
ضابن ب دادض حده من لتس ما يتلش نمار ءس ال الأ نمه، م صدرق ممد؛ سدس ه: م٠ 

•التخريج ي كما ترح قل لكنه ١  ٢٧ت تماJآفىح الل)ين. ن الرائعة الرتة ن الخانظ. رعده القول. 
١التخرج في كما آيفأ متاح لكته ١ ١  ٨٣ت ح في نندم أصر. بعدما غرائب له ثقة، مهرت س علي I فته و٠ 

•الصبصن قي مخرج والخدث 
١٣  ٣٩٨، ١  ٣٩٧، ١  ٣٩٦، ١ 0ا< الخادح: د، ثي صممه يي الِخاري الإمام اخرحه ينحربجه: 

وااطررفيي)آأم(سمقرامطن)آ\؟(، (، ١٢٣١ ZD ١٦١٠و.يرح: (، ٣٣٨)[•/
نيالرزاق رب ، ١(  ٨٨/ احمد)١ الإمام واحرحه يه. . ٠ زيد بن صعد عن ابثه، عن ، ء-رر؛ بن مثام عن 

أ0أآ)ه/آآا.أآا(،راكرديح:، ٢٤٥٣، ٢٤٥٢،واJخارىفيالظالمح:  ١٩٧٥٥
احي>. ءوفين اه ب بن ء1دحة عن الزعري، ُرق،>، من جبهم (؛ ٩٥٦وابريعلن)(، ٢٨)،/ ١٤١٨
■سها م، مختمرا ؛٠ . زيد.بن صعد عن الدتي، صهل بن الرحمنن ب عن - عوف بن لرحمنن اب 

V•٠ ■ ّمر عن حزم بن صرو ص .ن (  ٩٧/ ١ الخيأ> يي رابونعيم را.محر-بمايوسلنراه؟(، 



فذهبأرصها، في واثتلها بصرها فاعم ظالمتي اللهم فمال سمد عليها فدعا 
فماتت.يثر في ونمت إذ أرصها في تمني هي وبيتا بصرها 

ْ/آآ'اآبن حلثنماأ؛و؛كر/ : ؛IJأيفأ، اس نكرا بن قاسم أبوبكر حشا - ١  ٧٨٣
تا،لطرز محال - الليث كاب صالح بن اض عبئ • بمي ِ صالح أبو حدينا ت فال زنجويه، 
Iقال سعد، بن الليث حدينا ت قال بكير ابن حاوثنا I قال سفيان بن أحمد وحدثنا 

جاءتقال: حزم، بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن اف، مد ش حدثني.زيد 
زيدبن صعيد إل المالك، عبد أبا يا عمروفمالت: بن صحمد أبى إلئ أوس بنت أروئ 

فانتهصمرقفىخم، صفيان: ابن صميرةلا،.وئال بنن قد نقيل بن عمرو ابن 
الله.،رسول مجد في به لأصيحن يفعل لم لثن فواض حقي، عن فيتنع فكلمه 
حما.لك أحد ولا ليذلLلخك، كان فما الله. رسول صاحب تؤذي لا لها؛ فمال 

زيدبن صعيد ائتيا لهما: فماك صلممة بن الله عمرووعبد بن عمارة فجاءت فخرحت 
رسولجد مفي به لأصيحن يننع لم لثن فوالله حقي، في صغيرة وبنن ظلمني فإثه 

فمالا:بكما. أتن ما لهما: فمال بالعقيق، أرصه في أتياه حتن فخرجا افه.، 
لملثن وحلفت؛الى< حقها، في صغيرة بنيت أئك فزعمك أوص ابنة أروئ جاءتنا 

فتخبركنأتيك أن فاحببتا : بكير ابن زاد - الله.ؤ رّول مجد في بك لتميحن مع 
الأرضس شرأ أخد الس يقول: افه. رصول معت صإر فقال: - ذلك لك وندكر 

منلها كان ما فلتخذ لثاني ، أراءدتي« مء س اشامة ثوم وجل عز الله ءلوقه حقه بمر 
٢٢.ْ/،فيها، منيتها ونحعل بمرها تعمى ■ص لبها فلا علي كدت كانت إن/ اللهم حق، 

إلاتمكث فلم بنيانا وبنت الضفيرة هدمت حتئ فجاءت بدلك، فأحثروها فرجعوا 

الحط)آ/٨٧(^تالقاعوس وين. بلاكلى بالحجارة الناء )ا(راكن؛رةات 

صمح..بمد»:  ١٧٨٣
ابنتابعه رند . ٤ ح: ني نندم اسل. كير صدرق، اللث؛ كاب مالح؛ ين الله ب الأول؛ الإساد ي ن٠ 

ممات.كلهم اكاز الإصاد ورجال الثاني. الإصاد ني بكم 
ونل:واحدة. وكبه اسمه التاصي، الدني، الخاوي، الأنماري، م،مسسدسصرري0ممت ا٠ 

([.٦٢)ص؛ لتقريب . الخامة من عابد، ثمة، محمد؛ أبا يكنن 
]تقريب. أيضآ الخامة من مكثرW ، ثقة ؛ الال■ني ١^ همد أيو ، اللنش الهاد بن اصامة ابن ص اس- ب ؛ن ه ز٠ 

رصآ،آ([.
:نيح ممدم ■ مالك من معاعه ني تSاJوا وند ، اللسث، ني ممة ؛  jSjبن اش مد بن مويعن يمحو؛ ين ا٠ 
اللت.عن محا ورواده . ١ • ١ ٤ 

.آنفا الذكور الحديث، قي تندم 



أثمح!يث^^■»«ءل

العماللتوهظ تقودها لها جارية ومعها الليل من تقوم وكانت ، عميت حتئ تليلأ 
البئرفي مضلت حتئ تمشي فخرجت ، توقظها لم الحاؤية وتركت ليلة فنامت 

إمماعيلبن محمد حدثنا I قال أيضا، الهلرر نامم س ١  ٧٨٤
عنارناد، أبي ابن حدسا I نال أونس، أبي ين إمماعيل حدثنا ت نال البخاري، 

وعمرأنا سألت قال: نقيل بن عمرو بن زيد بن سعد أل عروة: عن ■موة، بن هشام 
رريأتيممال: ميل بن عمرو بن زيد المي..عن اه-ءنه-يعنيت رصي الختياب ابن 
.رحيم! اط المامة يوم 

حدتيقال: عر، عمو؛ن حدثنا تال: قامم، الأنز رضا ذشا ِْا-'اآ 
أبيه،عن زيد، بن معيد بن هثام بن نقيل عن المعودى، حدثنا/ قال: أبوداود، ْْا/ع 

؛،^، jJlقد؛وكما رأيت، نل كما كان أبى إق اض، رمول ءيا نال: أنه جيم عن 
.ر-حدْ<اامة القامة يرم يبمث فإئه ررلعم، قال: له؟ أفامتغنر 

حض..إّظد،:  ١٧٨٤
تدومنل هنا عنه والرواية •  ٢٦٣ ت فىح تقدم * بغاياي تدم لما حننله تغن صدوق، الزنادت ابم اين • يه ف٠ 

.ياي  .بغداد 

. ٣٣رح: نندم • حننك من احاديث اخطأ؛ي صدوق، ارهس؛ اض بن امحامل ت ب و٠ 
الحمضين اف عبد ين محي أل الزير: ين جعنر ين محي حديث من ٤( ٤ ٠ م الحاكم) أخرجه ٌّرهج؛■ 

(،٣٤٠اءرحهاصد)ا/هعا(،والحاكم)^هآ؛.نمو،.والحديد 
;والطبراjيح ، ٤( ١ ٧ الزواند)؟/ مجع كما؛ي وايويعلن رْسأأم،  ٤٣٣ ت ح نيم مفي والعلتالي 

(:١٢٤/٢(،واسفىالدلأتل)٩٤/٤)١٢٦٨تيابرامحUرح:
كمار. حدْ. عن ايه، عن نمل، ين عمرر ين نيد معيدبن ين مشام بن نغل ءن ءرق من جبهم 

روايةني ونال ٤( ١ ٧ الجمع)ا/ في كا يعلن ايي حديث اّناد الهتثمي وحس • الصنف عند التالي الحديث 
معداين احرجه والحديث ثقات■. رجاله ويمنة احتلهل، وتد عودي الاحمدونته 'روا• احرقانحرهات 

•ذدس،•.: الحاففد نال ( ٦٣ر؛/ الإصابة قي كا واليغوي (، ٣٨١/٣)
صعق.-امنادء: ١٧٨٠

■"عرته نل اختلعل صدوق، عري: مين اث ب- ين ممة بن اش مد بن الرحمن تمد *و السعردي؛ ته: ن٠ 
٢٠  ٥١"ت ؤيح تقدم * الاختلاط بد يغداد منه صهع من أف وصابمله 

^صفيالألخامرص/أاا(،وا؛نا؛يحاتمفى
.٠( ٤ ٨ الممات)U/ في حبان ابن وذكرء • تعديلا ولا جرحا والعديل)م/*اْ(ولميدكران-ه الخرح 

مواين (، ١  ٩٦الكبير)A/ التاريخ ني الخاري ذكرْ لمل: بن صري بن نيئ بن ممد بن عيام ابد•؛ ب؛ و٠ 
.٥( ' • ه/ الممات) في حبان ابن وذكر، تعاويلأ. ولا جرحا ب يذكرا ولم ( ٦٢والتعديل)آ/الخرٍح في حام 

.أننا الذكور الحديث ثي مدم ت تخريجه 



rr.Y»/_اب  ٢٢٧
مؤمحهعوف بن الرحمن عيد فضل ذكر 

حدىحدثتي I نال الحراتي، الخن ين اش عبد أبوسعب ح-لخاثنا — ١  ٧٨٦
عناسمحاق، بن محمد عن ملمة، بن محمد حدثنا I قال شعيب، أبى ابن أحمد 

نعمر سمعت قال: ■ماس، ابن عن ماس، ابن مولن كربب عن مكحول، 
راهلمفقال: عنه سأله حديث في عوف بن الرحمن لعبد وهويقول - ؛؛ٍك - الخطاب 

الحديث.وذكر  ٠١• • الرصئ العدل عندنا فاتت فحدثنا 

١٧٨٧ -X،Jقال:البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد تاأبوالقامحم وح
0َُت كَ  صبيح،بن يحنن عن سفيان، حدثنا قال: المخزومي، الرحمن عبد بن سعيد حدثنا 

قال- قه - عمر/ أن طلحة، أبي بن معدان عن الخعد، أبي بن سالم عن قتادة، عن 
هاض رسول مض الذين الستة هلمولأء إلئ بعدي الأمر جعلت قد ررإر • المض علن 
وسعد،والزبير، وءللحة، الرحمن، وعبد وعلير، عثمان، راض؛ عنهم دم 
ه.فهوالخليفة منهم اسثحلمفوا فمن 

الحميدعبد بن يحين حدثني قال: أيضا، البغوي القاسم أبو حذكتا — ١  ٧٨٨
صعق.ب إم؛ادْت - ١  ٧٨٦

وتلسن.. ٦٦٧تقدم ورسباكٍع. ودلس، صدوق ّح،د،نإسءاق: : ب٠ 
اما.عنعن وئل. . زيح؛ه'اتقدم مشهور. الإرسال، ممر نقيه، ثقة، الشامي؛ *يءول؛ ب؛ و٠ 

غيرالصنف.عند عليم أنف لم • تخريجه 
صحح.-اساده: ١٧٨٧
وصرممالم عند مشام تايعه وند . ١٢١١ح;في تقدم الساسة. كبار من صدرق، مح؛ س بمُء، • ب ٠ 

•التخريج يي يا 
•١٢١١تقدم/،x ٌم-بجه؛ 

صعق.إم؛اده: . ١  ٧٨٨

ماح.لهاعالن انف ولم ، ١٧١١إ فيح تقدمت ■ مشولة ■خرمة؛ ين يكربمتا أم إ ه حم٠ 
• ١١٢٩٩■ش-مم،حت احها،لأأسبما• ابن ابن الأه؛نمساءرس: ب-ر٠ 
وقد, ١٤٩٢ح; ني تقدم الحديث. رقة باتهموه أنهم إلا حافغل، اُشاليت ازب■ مد ان ^p، * فته و٠ 

ّواف!U,؛ لغره، الحسن إلن بها شراعي؛رتقي له والليث • اكم؛ج في كا واحد غتر تايمه 
قال:سمفيالأُط)آ/أمآ(س>سإساقينضرينسل، تخريجه: 

ُالأكمفىوابنسعدفياللبقار،)'أ/أ'!ا(، ْ'آا(، ُاخرح٠الإءاماحuل)٦/'٦•١، به. ٠ اين-سرؤ 
ولمالحويث،. فدكرت يكر أم حدتني إ قال جعفر بن اه محي عن ®رق من جبهم (; ٣١١ال—درك)٣! 

يالمحل.لبى اسلمي; ني الذمي قال وليلك أيها عن تذكر 



الوربنت يكر أم حدسي I قال الخرمي، جعفر ين اض عبد حدثنا ت قال الخماني، 
/0yr.t  منله أرصا عوف بن/ الرحمس همد باع هال؛ مخرمة، بن السور عن صط ابن

وبعثمخزوم ويني قريش قي ا،يال ذلك م فقدينار، ألف ؛ار؛عثن - j؟؛؛؛؛ - عثمان 
يحنو®لن يقول! اض رسول سمعت ت فقالت ]أإفإ؛ء عائشة إلئ افال ذلك من معي 
•الجنة سلسبيل من عوف ابن وحل عز الله محقئ . الماخوزا إلا بمدي علك 

تقال اممه، عبد ين هارون حدثنا I قال المطرز، زكريا بن قامحم وحلى — ١  ٧٨١
مالك،أبى ين يزيد بن حالي حدثنا قال! الدمثقى، الرحمن عبد بن سليمان حدثنا 

أبثه،عن عوف، بن الرحمس عثد بن إبرامم عن رباح، أبي بن عطاء عن أبثه، عن 
لكمالي الك غازض الأنماء، س إئك عوف، ابن يا ® نال: أئه اممه. رسول عن 

®محرامماأمتقال افه؟ رمحول يا/ الله اءرصرأ وماالذي •' عوف ابن قال ْ/ْ"'اأ،دءءكاا. 
عوفابن فخرج ت قال اانمماا، I قال أجمع؟ كله مالي الله، رمحول يا قال .  ٠١فه 

مركال؛ تيتو- - مريل "أتالي فنال؛ الله. رسول إليه فأرسل لذلك، مهتم وهو 
تزكيةكان ذلك فعل إذا ،إنه بمول، بمن ولدا السائل، ولبمط اكيف، كضم الرحمن عد 

ااءو،؛ه«.

الرحمنعبد ين سليمان أيوب أيو حدثنا قال الفريايي، ؤحلآثتا — ١  ٠٧٩

آأي'ا)ه/ح،ا"(سحثذرينباشصشد؛>الدلرالأعًرالوهمع؛احرجياكر«دىحت د ً
:تنوو ثم نال: إلااامامونأ يكن بمم ولن د<مم "إذرش يترل؛ ثان ه اه رسول ال مالثة عن 

تيقال مما اكبي أزواج ندوصل وكان عوف. بن الرحمنن عبد •' تريد الجنة، بيل ملمن أباك اش سقن ن
ملمةأم حديث من شاهد وللحديث ا. غريب صحح حن حديث اله!دا ت الترمذي قال ألغا. يأربسن سعث 

a٦١^١)١٣ْ/٢ل٤١٢(،وابنابيءامح:١٣٢/٣(،واينسد)٢٩٩
ا-ا(ومحح<ُواشاادمي.١ والاكم)م 

.إسادأ:صمف. ١٧٨٩
معصعق الدمثتي، أبوهاشم أيه، حد إلن يب وتد •اللي، اض ين الرجمن مد ين ينيل ين حالي ; ب ٠ 

([.)ص١٩١الثامنة. من مس. ابن اتهمه وند نمها، كان كونه 
■([ ٦ رءس'آ* تت؛رب • الرابعة ،ن ومم، ها-وق،ربما *اللئ،؛ اض ين ارجمن ب بن ؛نيئ ام•؛ ر٠ 
' ١٢٧ محاح" ٢ ■ يخلمحأ صار-وذ،' الدميض؛ ارجمن مد لجمان؛ن ي• 

(،*٤١٣ الحلمان)A/ م شم م وى والطراني (،  ١٣٢.  ١١٣ )A اليقات ني معد ابن أحرجه لخريجه: 
٣٦٦٩٣به.وموالهديفىاعزح: .بن.زيد.^زخاك 

ونالا جماعة صعق احالد يتوله الذهي الإصنادوتحنيه صحح ٠' الخاكم وتال • اكر عواثن عدي لاين 
(.٢٥٣)أ/ ١٧٧٢اسةحث لة اللاش.في \لأب\و.رس الشيخ ونحض وسظةأ. السار: 

-إ'نادْتصعمااكاض.١٧٩٠
ين=حنص حديث من ٢(  ٨٧/ )١ الأوسط ئي والطبراني ، ٥( ٤ ٠ / ر٤ التدرك قي الحاكم أخرجه ت تخريم 



باحر أبي بن عطاء عن أيه، عن مالك، أبي ين يزيد بن خالد حدثنا ت ئال الدمنمي، 
ن/ rvAإرماو عن فماله المرة أهل من رحل نجاءْ ، بمئ/ وهويومئذ عمر ابن عن 

حديثافدكر اض. شاء إن تعلم حنن ذلك عن ماحبرك عمر ابن فقال حلفه العمامة 
-عوف بن الرحمن عبد يعني؛ عوقا- ابن ه افه رسول أمر ثم • • • ت فيه فال طويلا 

فادناهت فال ، محوداء كرابيس بعمامة اعتم وقد فاصح عليها، يبحثه رية بيتجهر أن 
٢٣> ٦ ه/ قال! ثم ذلك، تحو أو أصابع أربع حلفه من/ فأرسل فحممه، نقضها ثم الني. 
ا.وأحسن أعرف ،إئه فاعتم، عوف ابن )اهكذايا

rrA __•٧َْ٢٣

فضلضساينمحاحه
العدنيعمر أبى ابن حدتنا ت قال يوث، بن هارون أبوأحمد ١—حذكنا  ٧١١

أنسعن ثابت، عن زيد، بن حماد حدثنا فال؛ ري، البن بثر حيننا •' نال 
Iقال . يحألمتامن معنا أرسل ت قالوا اممه. رسول علئ ندموا لما اليمن أهل آ تأل[ل 
.٠ الأمة هده امن ®هذا وقال معهم، فارسله الحراح، ابن عبيدة أبي يد فأخي 

٣٢ ٠ ٨ ْ/ ين/ حمويه حدثنا نال; المهلرز، زكريا بن قاسم أبوبكر حلمنا - .١٧٩٢

الأصل.من مانهلة ( 1١ 

وصححاطويل. حديث صمن غدكر0 . عمم. بن اث صد مع محت : نال رباح ا;ي ين عطا، ءن =غيلأن، 
وأحرجه([. ١٢'لالجمع)ه/ حن• رإمادْ اتجراني؛ إسناد عن الهبمي ينال ■ الذمي ردانمه الحاكم 

•■ عمر ابن أن رحلا أل امحه عن الخراساني عطاء بن ان عتُلريق من ( ٣٦٣رآ/ اعرئ المن ني المهتي 
بالقوى•.لمى عطاء بن •عشان بقوله: تعته لكن ، نذكر• 

٠صحح إمئاد٠ت - ١٧٩١
(،واينذJنياسات١٨٨١/٤)٢٤١٩ح:تغر؛عه: 

)هآ(:معبمممن>سصاُ؛نطة.ُضا؛ن
٤٣٨٢)؟/أاا(،ح;  ٣٧٤٤واحرحه ؛٠. . عزاني. ادءنو؛ليم-ءننا;ت، وءُ زيد، 

آسا)؛/اخحا(سحديثفىقلأ؛ه،ءناولْ؛آ(،وطمح:
عرفوط.

إ،سادأ:صعيف. ١١٧٩١

ناستادءمرزّيلدّنهبضعدعثرينللهجر؛، ّدة• م ا٠ 
ستنإساقالررزي:لمافلخضترب.نه: ر٠ 
■٢١■ماح م • الهام له صددق' اللش؛ ص ٌرو■' ين عجمي و٠ 

المش.هدغم عاليه أقف لم دايربمبمت 



٢٣.

بنمحمد حدثنا I ثال الثس1ني، مرصئ بن الفضل حدثتا تال; المروري، إسحاق 
لأهله اض رسول تال قال: عوف بن الرحمتن عبد بن ملمة أبى عن عمرو، 
الخطاب.بن عمر قال ، نمه* وسنة وجل عز الله كاب بمل رجلا إلكم )رلأبمقن اليمن: 
هو،أنا أكون أن ووجوت لها، ذع1اولت يومئذ، نل الإمارة أحبت فما : ٍك.
■إلهم قمح ابراح' ابن همثدة أبا قامر 

سليمان،بن معيد حدثنا تال: اJحألوافي، يحئ بن أحمد ؤحذينا ٠ ١  ٧١٣
منهال،ابراحبن حدثك، نال؛ إسحاق، بن محمل حدثنا نال: عنيوسينمح، 

كنتأ• نال الأرقم، بن افّ همد عن همم، بن الرحمنن همد عن نجح، بن ميب عن 
أبا،أمت لكل ®إن ينول: الله.5 رسول سمعت، فمال: ههفق. - الخطاب بن عمر عند 

اُبراح*.اين عيية أم الأمة قده رأ٠ءjا 
بنالحسين حدثنا قال: صاعد، بن محمد بن يحين بن محمد حاويتا — ١٧١٤/

اعد[أ١ ]مأبو حدثنا قال؛ المداتي، يزيد بن علي حدثنا نال الد؛اغ، زيد أبي 
أمالأمة هذ.ْ وأم؛ن آمن، أمة ®"لكل الله.: رسول نال نال؛ محجن أبي عن السى، 

•ابراح* اس منية 
بنسعد بن اممه عبيد حدثنا قال: أيضا، صاعد ابن أبومحمد وحاوينا — ١  ٧٩٥

سلامحدثنا قال: إبراهيم. بن يعقوب ص-ض؛ حدش نال؛ الزهري، إبراهيم 

الترجمة.مصادر في كما الثيت والصواب ٠ اّعيالء ت )ن( الأصل، في ( ١ ) 

مبمبا-إمئادء:ثمفطا.
اتئالنوتال الحديث. منكر ت وملم البخاري نال ■ الجزري العطوف أبر ء؛هالت ين الجراح جه• ن٠ 

([.٣٩٠]ادزان)ا/ متروك. والدارممي: 
([.٤٥٦/١لالزانرمجهول. تاوالدهي: ب: و٠ 
٠تقدم كما محح ص والحديث . ٣٤فيح!تقدم • اكابمن كبارثقات من عم• بن ارجمن د م٠ 

(.٣١١/٦)٣٧٥٧بدخمافيسعسنح:الطأرانيفىالآوط احرجه دضجه: 
تقدم.كما أحرئ طرق هن الم«حيحتي ش ثان والحديث 

• ١٠٥٩تقدًمتيح• -بمدءتصس•  ١٧٩٤
.٩  ٩٨ح؛ في تقدم عتعن. وتد ا مدلس صعيف، ارزبان بن سعيد الم! معد ابو يه! ف٠ 
([.٤٠)ص٦ تمريب • التاسعة من لثن، نيه الأكناني. الصد.اتي سليم ابن يزمحدت بن علي ت ب و٠ 
.١  ٩٥٥ فيح؛ تقدم الصوفي. الهين ين أحمد وتقه نيئ ابي بن لحبن ا٠ 

.١١٦٥تخريجه؛ 
كماصحيحة آحرئ طرق له والحديث . ١ ١ ٦ ٦ ت ح في وتخؤيجه علته الكلام تقدم حدا. صعيف إمئاد•؛ - ١ ٧ ٩ ٠ 

تقدم،يناك.



محصل

زيدعن ا-لدالي، الطويل ٢ محالمر ابن وهو I صاعد ابن يال التميمي. اض عبد أبو 
٢٢١م/.ت ه اض رسول مال قال: الخيري/ سعيد أبي عن الناجي، الصديق أيي عن العمى، 

وأقماهمعتمان، حياء وأصدقهم عمر، الاه دين في وأقواهم بكر، أبو لها الأمة هذه ارأرخم 
الأمةهذه وأمن ثابت، بن زيد وأقرضهم كعب، بن أض وجل عز الله لكتاب وأفرزهم عش، 

م،وعاء وأبو وحرامه، الله بحلال اكاس أعلم جبل بن ومعاذ ا-إمح، ابن أبوعبده 
^٧rا^ذر.تيهإا.«./ أيي وذكرصدق لا'يدركؤ ج الخاوم،وطمان 

اللهشمهد الذين العشرة ففانل من ذكرُت، قد ^: ١١رحمه - الحسن بن مغمد قال 
وهوويبض بالخنة، ه الرسول لهم وشهي. والحنة، والغمرة بالرضوان لهم الكرم 
وعن. ثق فعفليم. فضلهم، ولأما[أآ، إحراجه، أمكنتي تما إلنا تادئ ما راض عنهم 

•بمصهم ونفعنا الله. رسول بيت أهل جميع 
وجمرارجمن سراس 

اسصهتوئٌ 
_كظب ٢٢٩
أميرالْوْسنمذهب 

اجمنفىأضةروصروصانه| بن على 
أميرمذم، عن سأل سائلا فال بعد: أنا الله رحمه - الحسن بن نحند فال 
كانتوكثف - محك - وعثمان وعمر بكر أي في - وءك - طالب أبي بن علي المومنغ، 
منسيء عنه حفظ وهل هم؟ يعل. حلاقته في لهم متبعا كان وهل عنده؟ منزلتهم 

ماذللئ، من يعلم أن السائل فأح_، سيرتهم؟ من سيئا حلاقثه في غير وهل فضائلهم؟ 
أمهاتأزواجه جميع وعن الصحابة، جمح وعن - محس - لحميعهم محسة يزيده 

•الين أهل جميع وعن المومنتن، 
منللصواب ا،لوفق والله - الله ثاء إن مختمرا- عنه الخواب إلئ السائل ®أجيب 

-هقفن - طالب أبي بن علي المومتين أمتر أف - ؤإياكم اطه رحمنا - اعلموا والعمل؛ القول 
إلاالمسلمن، أئمة من بعدهم ومن التابعين من تبعهم ومن الصحابة عنه يحففل لا 

فيذلك عالئ اكيليق تقدم كما . ا>سلمااوالصحح! . )ن( في كما إلئ؛رسلمازا؛ مصححأ الأصل في ( ١ ) 
)أ(اثطنسالأٍل،)ن(..  ١٥٥٨ح: 



•وفاتهم وبعد حلاقتهم وفي حانهم وعثمان-أأقء-في وعمر يكر لأبي محثة 
قدرهم/ؤيعظم ؤيحبونه، بمصهم مطيع، لهم امع قت حلاقهم فأماني  0yT\rا

منيجاهد لهم، الطاعة قي مخلص لهم، محبته ني صادق ، نيره ويعظمون 
فيثيرالنوازل فى يتثيرونه يكرمون، مجا ويكرْ يحبون، ما ؤيحب يجاهدون، 

-ء؛كءبكر أبو ينبض جرت. بمشورته محبرتهم من فكير مجحب، مشفق ناصح مشورة 
عثمان.وقل بكاءطويلا، عليه فبكن - -زء؛فة عمر/ وتل حزناشديدأ، لمقدم فحزن . ١ْا/ع 

بعدهمالخلافة ولي نم مبيتا. ظلما ءناد0 قتله وكان لمحه، مجن افه فبرأْ ظلما محك. 
اممهرسول عن وروئ طريقهم، وسلك آثارهم واتبع يرنهم لوسار نتهم، بفعمل 

ولأمنحالفهم، من وذم شرفهم فدكر ومت غتر في الناس وخطب .فقائلهم، 
الأربعةهن-ولأء وعنهم، عنه افه فرصي وسيرتهم، محتتهم وأمر عدوهم، 

وعمر،بكر، أم ءؤس؛ في،لب إلا الأربمأ هزلأء حب يجشيع »لأ الني.: نال الدين 
وصان،وني-محس.

وحلعز الله ومقه قد تش موس إلا يحبهم فلن الله: رحمه - الحسن بن نحمد ؛ال 
عنبه خطئ قد ثقي، إلا مهم واحد مب أوعن مبهم عن تخئف ولن للحق، 

رزالحق•
-علي تم عثمان تم عمر ثم أبوبكر والتفضيل! الخلافة في نقول أثا مهم: ومذبا 

فيإلا وعلي/ وعثمان وعمر بكر أبي حب يجتمع لا إئه ت الله رحمكم - وبمال  ٢٢٢١ ْ/ 
الأمة.هتاو0 أتقياء قلوب 

^تنمعحبءثمانوءلي-هئ؛-إلأفي•' الله رحمه - الثوري سفيان وقال 
.لاانبلاءالرحالااقلوب 

ثعالب،بن الربح حدتنا I نال الأشتاني، أحمد العباس أبو حارئظ — ١  ٧١٦
إّماء؛ل؛نءاوة.حدثا/ ش: •ئ/ع 

.( ٣٢/ U) •uJnش مم ام حرجه ا( 

٢٠ ٢ ٦ ث رح دٌمبمبم عب الكلام نندم • صحء - ١٧٩٦



٢٣١٥/ْ

قال!الوامحمطي، الحميد عبد بن محمد بن اف عبد أبوبكر ؤحاوثتى — ١  ٧٩٧
الطويل،حميد عن علية، بن إّمماعيل حدثنا • نال الطرّس، ايرب بن نياد حدثثا 

قلبيجتمعان،ي لا . j^،؛ وعر. عثمان حب إف ت ®نالوا I مالك بن أنس قال قال 
.قلوبنا® ني اض بحمد حبهما وحل عز اض جمع فقد . كدبواأ مؤمن 

®منقال: أل الحياتي أيوب عن وروى الله لحنه - المتن بن محنت قال 
عثمانأحب ومن الثيل، أوصح فند عمر أحب ومن الدين، أنام فقد بكر أبا أحب 

ومنالوممئ، استمسك؛العروة نفد عليا أحب ومن وجل، همز اُتح بنور استنار ففد 
٢٢١ْ/،أصحابمحمدسفقديرئمجنالماقالا،لأل نالالحننفي/ 

-لأب٢٣٠
المومسنأمير ذكرمذمب 

هي١ض٠كروصروعمحازظفقعديينأسطاابه 
ينأحمد حدثنا ت قال الحلواني، يحين بن أحمد حا؛داتاأبوجعفر س ١  ٧٩٨

عنفراس، عمارة،همن بن الحسن عن ٌعاوثة، أبو حدثنا ت فال يونس، بن همداش 
أبوبكرأنل ءنءليبنأبيطالب-صقال؛ ءنالحارثالأءرر، النعي، 
منالحة أهل كهول ممدا مدين ®إن فقال: ه الني عند جالس وأنا - ث؛قء؛ - وعمر 

لهماذلك ذكرت فما ت قال علي*. يا لاتغريبما والرمل؛ن• البهت إلا والآ"؛مين الأرلءت 
هالكا.حتن 

السلمي،واضح بن المسيب حدتنا قال: داود، أي بن أبوبكر — ١  ٧٩٩
ءنعر-محمح-الحارث، عن الثمي، عن فراس، عن منة، بن سنيان حدثنا قال: 
ميداهدان علي، ®يا فقال: - تيئن وعمر- أبوبكر فأقبل ه الله رسول عند كنتن قال؛ 

فماقال: عفي«. يا لاتغرعما والرمل؛ن. اك-ءءن إلا دالاخرين الأولن س الجة أهل كهول 
ماتاحنن أجرتهما 

.١  ١٢٣ ، ١  ٢٣• : فيح سندأ تقدم )٢( ثراءة•. »بلغ الأصل: ماص ني )١( 
• ١٢٢٧'ث-مامضدسجهفيح؛ صحح• M"؛ -  ١٧٩٧
ولشواعداخرئيرمميممعرصها.  ١٣١٢مدمصمضربسنيح: -سم،:نحعٍفجنو ١٧٩٨

الصحة.إلن 
.١٣١٤: زيح وتخويجه عي الكلام تقدم ■ معتق إمتاد•؛ . ١٧٩٩



بنوهب حدثنا ت قال ناجية، بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخبرنا —  ١٨٠٠/ ٢٣١٦م/
عناشينى-ر، عنب-نيوضالماص، ِ أخبرنا قال؛ دم-ةالواسطي، 

محمد،أبا يا ; فقالواالعراق أهل من نفر جاءه ت قال الخمن، ين زيد بن الحسن 
مروعبكر أبي في - ةٍكث طالب. أبي بن علي عن تحينه أيك بلغنا حديث 

ا- ء؛قئ - طالب أبي بن علي عن أبيه، عن أبي، حدتتي نعم. ت فقال اش؟ رحمهما 
سداهذان علي' رريا  '•فقال - آ؛قئ؛ - وعمر بكر أبو فأنيل الله رمرل عند كنت ت قال 

•والرممح،اا المحن بمد الجة أهل كهول 
حدتناI قال الأعرابي، زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو ؤحدفنا — ١ ٨ ٠ ١ 
حدثناقال الواسعلي، سليمان بن سعيد حدثنا قال؛ الصاع، إسماعيل بن محمد 
عنجده، عن أبيه، عن محمد، بن جعفر حدثنا قال; الرحمن، عبد بن محمد 

هذانعلمأ، رايا فقال; ظهئا. وعمر. أبوكر طلع إذ الله. رمول بثنا علي-هي-نال؛ 
ياغايره- في وس الدر محالف في مى ثمن وانرملن المحن/ خلا *ا الحنة أهل كهول محييا  ٥٢٣١٧^

.عافا((ما هقالتي تخيرهما لا علي 

السادةالله رمول بت أهل فه—ولاء الله"• رمنه " الننين بن محمد فال 
بكرأبي في المقيلة هنده مثل - هي عر- عن يروون - عليهم اض رص—وان - الكرام 
•حيرأ المسلمين جميع عن البيت أهل الكرمر الله جزئ -ي؟يقئن- وعمر 
 ٠ ٢ A حدثنات قال الدوري، عباس حدثنا ت قال أيضا، أبومعيد / ؤحدشا — ١

١٨٠ .١٣١٥فيح؛ وتخريجه ءد« الكلام مدم حن. إسناده: . ٠
-إسناده: ١٨٠١

العمري:المر بن الرحمنن عد بن محمد وس: م. من لي سن لم الرجمن؛ ب بن ءح-»د ت ب • 
(;[.٦٢١والمزاذرم الك1ءل)أ/أا<اآ(، ]اننلر: .تروك. 

]j؛y_عثرة. الخاديآ من صدوق، مكة، نزيل البغدادي، جعفر ابو المابغ: إس٠اءءل بن محمد ب: و٠ 
ْ([.٨/٩تهديب))»_AA؛(، 

الخلرض.ث.ا غر ن عر عن . ١ ٣ ١ ٥ : فيح تقدم تخريجه: 
: jIJLpفه ؛ صعق، إستاده: - ١ ٨ ٠ ٢ 

(،١٩٢الكثير)ه/ نى البخاري ذمِْ الكونة. اهل ني عدادْ علي، عن يروي يل: ين الله مد ب: - ١ 
الثقاتني حبان ابن وذمْ ت«-ديلأ، ولا جرحا ب يذكرا ولم ( ٦٦٨وانمديل)ْ/ ابرح ش حام ابب، وابن 

)ه/م؛<ا
نفلر؛ململ ابن من سماعه وفي • غال، شيعي آئه إلا لحديثه ا في صدوق اتحجلي: حممة أيي بن سالم وفيه: - ٢ 

٠بجتازته فإذا فأتيته مليل ابن عن بلغني حفمة: آبي بن سالم عن الثوري قال ■ البخاري نال حيث  ١  ٠=



عنسفيان، عن الاسجص، حدثتا ت نال . الجوهري الوليد أبو - الوليد بن حلف 
rr\M0ال: .;مح؛ك.فطالب/ أبى بن علي عن ميل، بن اض مد عن حفصة، بزايي الم 

بكرأبو منهم ئر^؛ لبثنا.أب أمته، من نحاء بُة ني لكل ءاف 
وعص.آلإئ؛«.

 ٠ ٣ A قال الكوني، مهلين حدتنا ت قال أبوسعيد، حدك — ١ I بنمصرف حدثنا
آباجعفرسمعت ت تال إسحاق، محمدبن عن يكتر، بن حدثنايونس ت نال عمرو، 

•اث* جهل فند - ئبمقهن - وعمر بكر أبي قفل جهل ررمن ت يقول 
١٢٢ ٩ ْ/ أبو حدثتا ت نال اكاند، الهيثم بن إبراهيم أبوالقاسم حدشتا — ١٨٠٤/

رحلف>دثتي الحر! هنذا ذكر يعد سالم تال حيث ( ١ ٤ ٩ / ١ ) السند ت وانفر ([• ١  ٩٢)ه/ المجير ًلالتاريح 
•ءنباهين'دل 

ابرحI ]انفر • مسن وابن وايوزرعت حام اير وثقه •' العدائي الجوعري الوليد ايو الوليد؛ ين لف خ٠ 
([.٣٢•)A/ بغداد ونارخ ، ٢(  ٢٧)A/ والممات (، ٣٧١)A/ واكديل 
(س١٣٦/١(،وكفيشاتلافحابةح:٩•١ر١٤٨،٨Aفىافد)١/ٌ>و.ص 

ايجيرحثي الطراني واخرجه .ه. اهينّليلءنش.كشرالتواءءنب->ض 
اشمد عن الراء كثير عن ( ١ ٢ A / )١ الحلين ني نعيم وابر )آ/لأاا■(،  ١٤٢١ح؛ النة ني ءاصم ايي واين 

حنصة،ابي بن صالم عن منيان 'ريق من ١( ٤ ٩ / احد)١ وأخرجه • الني.؛ إلن يرس ءن *رل ا؛ن 
ُالدرانيفىح_نمب(، وقال:  ٦٦٢)ْ/٣٧A٥واحر.بمالرطيح: ه. . ٠>،^^ عزدجل، 

jr^ '■ :)ايين علي عن نجنة، بن اب التواءعن كبر رض س جميعيم ح؛*ا'را'،*ا"را"/ا"اآ
منياس رراء ، ١  ٦٣٣ فىح؛ تندم • نمعين، ومحو الواء كثير ونته ندكرْ' • • جونال؛ التي اف 'نالب 

الهديوعزاء وايونممفياداوة)ا/مآا(، (، ٢١٦/٦•٦)٤٧الطرانيفيالمجيرح: مرنرنا: الأرض 
الخاّعضمد في الآلاني المخ نحعنه والحديث الصحابة. فضائل في لخيثمة ( ٧٥٩/١١عو)اش 

(١٩١٢.) (٩١٢

حن..؛منايا:  ١٨٠٣
ءمحا صرحبالاع ^٠ ٦٦٧نيح: نندم وريبالثيعّ دلى، صدوق، سا'س؛-حاق: ه: ن٠ 
ثقات.رحاله وبقية . ٩٦٤ح: في تقدم يخش. ٠ صدوق بمجر؛ ين هرين فيه؛ و٠ 
١/١ْA([.تءدبّ،)• لتقرب)صمأْ(، العاشرة. س ثقة، اليامي؛ ري الابن مرفسءمر: •٠ 
وثقهالدمي: نال • الكوفة ،أءدثا الحضرهي، جعفر ابر صليعان؛ اقه؛ن عد بن مومحل ام.ني• *ض و٠ 

([.٤١/١٤الير)•٦(،٧/٣]اليزان)اUس.
واللألك١ليفيثرحاءرل)ا/ْآ)(، سلاك،ءا؛ةح: بنأجمدفي مداه أخرجه دءوبمي: 

بهءّ ّ بكير من>قءنيرس؛ن ا كلام\(: T\rMrTriاءضاداملال_ةرالحائح: 
حن.-إمغادا: ١٨٠
]تقريَ،)صآآآ([.المادّة. س صدوق، الهداض: ّاع ين ءداللك يه؛ ف٠ 
.٠٤فيح؛ تقدم ■ ننتع فيه صدوق، صرالكوش؛ ين الله ب • فيه د٠ 

مروانًس ١( • ١ )ا/  ٧٢الفضاتوح: في ُاذه (، المني)ا/خأا قي أحد الإُام أخرجه دمّبمبم؛ 



———ت-—يش—

الملكعبد عن نمير، بن اش عبد حدثنا I نال الكوفي، عمر بن افه عبد عيدالرحمن 
•ول يق- صك - طالب أبي بن علي سمعت ت قال حير عبد عن الهمداني، سلع ابن 

ثمعليه، وأش نال: ، الأنياء من نبي عليها قبض ملة خير علن نبيه. اض ارقبض 
علئأبوبكر قبض تم وسه، ه الله رسول بعمل فعمل - هئك أبوبكر. استخلف 

ثمنبيها.، بعد الأمة هثذه خير وكان أحدأ، عليه وجل عز الله قبض ما خير 
عليهقبفى ما محير علئ همس قبفى ثم وسنتهما، بعملهما عمر-؛جرك.فعمل استخلف 

.بكرا؛أبي وبعد نبيها بعد الأمة هندم خير وكان أحد، 
بنمنير حدثنا ت قال ناجية، بن محمد بن الله عبد وأخبرأأأبومحمد — ١٨٠٥/
النواءكثير حدثنا قال الوراق، محمد بن سعيد حدثنا قال البغوي، أبان بن محمد 

اممهرحمه - بكر أيا إن ارألأ النثر علئ يقول - ة؛ك عليا- سمحت ت قال سريحة أبى عن 
. ١١فنصحه اممه عمر.ز؛؛رك-ناصح ؤإن ألا القلب، منبث، أواها -كان 

بنأحمد/ حدثنا I قال الحلواني، يحيئ بن أحمد أبوجعفر حاو،ثاتا - ١٨٠٦

٤ ٢٧ت القفايرح في أحمد ين الته عيد نحوه وأخرج • به • • سير بن اللك عيد أنا ٠ تال اافرارى ٌعاوية ًاين 
•الكتزح ني الهندى وعزاه • نحره به • ■ حير مد عن سلع بن اللك مد بن هر مطريق س ٣، ١ ١ / ر١ 

اِآاأ*آلأينمامداينابيمحة•
ب_؛علل;ضعيفI -إمائه:  ٠١٨٠

بنحديقة ص كان إن مريحة أبي من يمع هولم نم .  ٣١٣ ٦ ح: في تقدم ضعيف. التواء: كتم نيه: - ١ 
ؤإلأ، ٣( ١ ٧ / والاصابة)١ ه. ٤ ٢ صتة توفي - عته اش رضي الشجرة. أصحاب من الصحابي الغفاري. أسيد 

أشخءنس«واشأءلم)ا/ا-'اا(تالءنه:  ١٧٨احدفىسا'لاكحاةح: الإمام »نيإذاد 
الثامنة.صغار من ضعيف، بغداد؛ نزيل الكوفي، أبوالخن ا الثنفي الؤوامح،• محي بن ممد وفيه: - ٢ 

•([ ٢٤]تآنريب)ص'
ترجمةعلن له أنف لم الغوي: ابان بن معد هتلربن ونيه: - ٣ 

كيرعن أرقم بن يونس طريق آاارا/غ"اا(من ح؛المحابة نقاتل لي أحمد بن صداش احرحه ديربمبمه؛ 
وا-خرحهالإ،امهانئ. بن صفوان وكبر؛ ّريعت أبي بض نجعل به، • ■ ّريجة ابي ص هانمحأ بن صنوان عن 

أبيعن الاحمي، نبيصة ين صفوان عن كتير، حديث من  ١٧٨ح: الصحابة فقاتل ني أحمد 
أبيعن كير طريق هن ( ١٧١صعد)r؟/ ابن وأحرجه فيكره. . عليا. سمعث تال: احمس. محن شيخ - مريحة 
٠به ٠ . صريحة 

.حن إمحغادْت  ٠١٨٠٦
بهلتّرا • حام أبو ينال صالح، * زرعة أبو وقال مس، ابن صعقه ت التميمب دبمارت ين سرد ت ه مل٠ 

([.١٧١)a/والتعديل لابرح • باس 
يهم،صدوق، الكونة؛ آو حرامان من أصاله ، ١^^٠ عثمان أبو القداح، ت وأظنه م»المت بن محمد I تيه و٠ 

النتةفي صعّة ين اصعث تابعه وتد تهديب)؛/هأ(آ. (، ]تهرسا)_A'TYالتاسعة. كبار من فقيها، وكان 
(.01A/Y) ١٣٣٢لُبدافبنأحمدح: 



والحسنالأعمش عن دسار، بن متصور عن سالم، بن سعيد عن يونس، بن اش عد 
الثوري،منير عن حصئن، وأبي مس بن ومحمد راشد أبي بن عمرووجامع ابن 

حيرمن ت - طاب-هت أض بن على لأش 
بادرتثم عمر، نم ت تال من؟ ثم ت تك أبوبكر، ت تال افه.؟ رسول يعد الناس 

وسيئات،حصنان له الناس س رجل أبوك • فقال أنت، نم ت يقك أسأله أن فخفت 
.يثاء؛اما اض يفعل 

رءءرْالمحح ثان؛ي رالار ([. ٥٤رصزاُ ]مرب • ال—ادسة س ممة، الكوني؛ ائويعلن الهمدي؛ ض ٠  ً

س( ١٣٢ )T/ ٤ ٤ ٥ اسائوج: وني (، ٥٦٨)آ/  ١٣٣٢ازح: احمد،ي بن اش مد دمدد:'ات 
صمحانيني الخاري الإمام واحرحه ومتا. و*ظ\ . ءن•نصوريندطر. طريقافثبنس، 

راين، ( ٣٨٢/ ١ ٢ )عوف ٤ ٦ ٠ 0 ; الممضبيح ني ت ني وأبوداود ، ٢( ٤ )U/ ٣  ١٦٧ ; المحاةح نقاتل 
واكلعيْ(، ٧٦/٢)١٢اثح!٦•ني عاسآ أبي وابن (، ١٢/)آا  ١١٩٩٤ت المنم،ح في سة ابي 

سدعن النووي، ءنُطر راني، ابي بن جامع م، من'لرث، جبهم )ا/آْا(:  ١٣٦فىالمضائلحت 
ازح:في ء\صم أبي وابن )آا/،ا(،  ١١٩٩٩اكنف_،ح؛في سة ايي ابن واحرجه • به • • الخنب ا؛ن 

جم؛عهم:  ١٨١• نيح: والصف (، ١٨٣)٢;  ١٣٧٧ازح: في يناحمد ومداه (، ٥٧•)٦!  ١٢■١ 
وتابعاباإسحاقتحو،. فذكر . سعت،حمانا. نال: ءنأ;يححغة. سًلر3،ءنشرهءننياسءاق، 

وابن، ( ٧٦/ )١ ٤ • القفاترح: في احمد بن اف رحمبد ، "١( ٦ ا/ النث) في احمد الإمام حمند -مش رن زر 
حماصمحمن ًدرق من جمتعهم ؛  ٢٣ ٥٩/٨رالحلية في دابرنبم (، ٠٧١رآ/ ٢١٦' '■ح اسة زي ام ءم 
المقاتلفي احمد بن اه تمد حمند الثعي تابعه كما . .؛٠ جحنة. ابي عن مءش زد؛ن ءن ال-جود ش ٠^!( 
١٦)،•واللألكائيح: (، ٠٨١)A  ١٣٧٢وفيال_ةح: )١/^Mه  ١٣•(،ح: ٧٨/١) ٤١ح: 
فياحمر الدبن تمد واحرجه • ؛٠ • • جحيفة ابي عن الثعي زناعن من جميعيم (؛ ١٣٦٦-١٣٦ْ)م 

حبدرمٌن>قءنانميصا;يو\أص: (، ٥٨١)٢;  ١٣٧١م: 
٥١٦•واللألكارح: (، ٥٨١)٦!  ١٣٧١ال1ةح: احمدغي بن اض مد وأحرحه به. . جحيمة• 

القيمةني ماجه ابن واحرحه ■ به • • حملي حمن ايه ص جحيغة أبي بن ًلرغاعون (محن ١٣٦٦-١٣٦)م١/ه
ان؛ةح:في أحد بن اف وحمجد (، ٥٠٧١'٦\)أ/ثاح: الفي حماصم ابي وابن حتا*ا 

فذكر. حمانا. ممعن قال: سالمة، بن حمّياف حمن مرة، عمروبن زثق من جبيم )آ/هخه(؛  ١٣٩٦
،١ ١ ٤ ا/ ) زوائدالند في اه حمجا وابن (، ١١٣)ا/*اا، الد احمدفي الإمام ك-ااحرجه • نحوْ 

1\/0.)٢;  ١٣٨٥. ١٣٨•وفيازح: (، ٧٩/١) ٤٣رفيالن-ضاتلح: (، ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٥• ١  ١٥
(;٥٧٢)آ/ ١٢٠٨ءامفياا1ةح: ابي وابن (، ٤١١-٤١)١/•٢٨•وابوي«انفيسدْح; (. ٥٨٥

(٠ن٥٧١)٨  ١٢٠٤واحرحها؛ناييَح: ؛هنحوْا • علي• عن مدعر• عن >ذ، من جس( 
حمنالخفة، بن محمد بن الجن عويق من ( ٥٧٢)٦!  ١٢٠٧ح. وش الخفة، ابن عن مكض، أش خميذأ 

تارخش الدهي تال وليلك ٠ امتقماوها يمعب كيرة طرق وغترها ■ - عنه اه رصي - عليي م!، • أبًه 
اوقدشحالإسلام: ونال ّ الرافمiا اه ُ؛فتي محه اه -رمى حملل حمن مترام امنيا (: الإسلأمرص٤٦٢

بعدسهاابوالأمة حيرثن0 مبرالكوفة: حملن نال انه وجهاوأم؛ ثمان؛ن زحوس ءن ءاي ءن روى 
.٤([ • ٧ الغتاوئ)٤/ ل٠ج٠وع ٠ .ّ كر 



ث؛محتثث

 /،«٠ ٧  ٢٣٢٣ A عرفة/ بن الحسن حدسا قال: ناحية، بن اض عبد محمد أبو محمرة - ١
أبوإسماعيل بن الشر حيننا I قال الفحام، الوليد أبي بن ومحمد أيوب بن وزياد 

ررئلتت محال الحنفية ابن عن الثوري، منير عن سومحة، بن محمد حدثتا ت محال الغيرة، 
أومابني يا ت لى قال اض.؟ رمحول بعد الناس أمحضل من أبه، يا ت - قءكئ - ى لأب

تنك ا تعلم؟ أوما قال؛ من؟ نم أبه، يا • نلتا • أبويكر •' نال لا• • نك ا تعلم؟ 
بتييا ت فمال الثالث؟ أتت ثم أيه، يا محقالت عجلت ثم I قال عمر، ثم قال لا. 

.عليهمءاما وعليه لهم ما له السلمان من رجل أبوك 
 ٠ ٨ A محال الحرام الجد ني الحندي محمد بن الفضل أبوسعيد احيمة — ١I
الثوري،حدثنا ت قال الرزاق، عبد حدثنا محال يوسف، بن محمد حمة أبو حدثنا 

يالأبي: ءنا؛نالحنفية.ةءك.قال: يعلئ، عنأبي راشد/ أبي بن جامع عن  ٤٨٠٧
ثمت نك قال أبوبكر. بتي يا I لي قال ه؟ اش رسول يعد الناس حير من ، أيتام 

الثالثةأسأل أن فخشجت قال: . الخْلاب.م ين/ عمر ثم قال: أيتام؟ ا نن /ن ٢٨٢
المينا<.المس رجل أبوك بني يا/ قال: ، أبتاْ يا أتت ثم قلت: بعثمان، محيرميتي  ٢٣٢٤م/

Aمحالا:يثار بن ومحمد الثنئ بن محمد حدثنا قال: الفزيابي، ؤحدشا — ١  ٠١
أبيبن جامع عن الثوري، سفيان حدثتا قال: مهدي، بن الرحمنن عبد حدثنا 
أبه،يا ارقلمى: ءنابنالحنفية-رحمهاش.قال: الثوري، منير بملئ أبي عن راشد، 

عمر؛ا.ثم محال: _؟ ثم قك: أبوبكر. فقال: افه.؟ بعدرسول الناس ختر من 
٠Aأبوحدثتا قال: سعيد، ين محتتيبة حدثتا محال: أيضا، الخزيابي ؤحلاثتا — ١  ١

صعق.فيه إم؛اد،ت  ٠١٨٠٧
■تقدم كما صحيح والأثر ثقات، رجاله وبقية •  ٧٨٣ت زح تقدم بالقوى. ليس إّماملت ين اكر ت يه ف٠ 
•([ ؛ )'_TA]تقريب الخامة. من مرصي، ثقة، العابد؛ الكوفي، يكر أبو ت الخوي ّرةةت ن ي ٠
.٤١٤زح:تقدم ٠ صدوق اسام: الويل ين حمد ء٠ 

الذكورآنفا.الحديث في تقدم ت*ءريجهت 
يمح.إميادأت  ٠١٨٠٨

وئد. ([ ٠١رص)، لم؛ب العاشرة. من صدوق، صاح_،ابيمة؛ الزيدي، اوث: يرن ين حي م• 
,ثةثلإتيءآء>. 

.٠:١٨٠٦يح تقدم ت-ٌمبمبمه• * صحح إسادء* - ١ ٨ ٠ ٩ 
صحح.إمثاد،:  ٠١٨١٠

:=تحريجح في تميم كما واحد غير تايعه لكن عنعن. وتد مدلس، صدوق، إسحاق؛ ين محمد يه: ف٠ 



-طالب أيى بن علكا ست قال؛ عنأبى-بمممة، عنأُىإمحاق، الأحوص، 
حيرهميم أبوبكر، I ذب؛-ها يعد الأمة هتذه خير ررإل ت يقول بالكوفة المنبر ^5؛، - ءإٌ' 
سميتها؛.لوشئت والثالث عمر، بكر! أبى بعد 

 ١ ١ A محمدين العباس حدثنا ت نال انمثار، مخالي بن افه أبوعبد 'حسدفنا — ١
أبيسمعنا ت مال موسئ، ين صالح عن الحعني، حين حدثنا قال! الدوري، 

٢٣٢ْ ْ/ ؛ ئٌ . عر/ من هثذا تقعون ما علن بكر أبا يا فقال؛ النجود، أيي بن عاصم أل ي
مكانوعلمت عمِر، يكر أي يعد وحيرهم أبوبكر، نبيها بعد الامة هندم ررحير 

يزكيأن س أفضل هوكان عثمان، عني أنه إب نفعه ما I عاصم له فقال ااثالثاا؟ 
•ه-ءةهء- نف

بنايراهيم حدثنا I قال صاعد، بن محمد بن يحين محمد أبو حذشا س ١ ٨ ١ ٢ 
ينالقفل عن الخولأني، يسم، بن الرص حدثنا نال؛ ممر، مقذالحولأني 

الثعبي،عامر عن الهمدايي، الوليد بن والقاسم معول، بن مالك عن الختار، 
افهرسول بعد الماس حير يا فقك! ةٍف؛. علي. علن لحك I أبوححيفة نال قال! 
بعدالماس يخير أحبرك ألا ححيفة، أبا يا مهلا جحيفة، أبا يا ررمهلأ فقال؛ ه، 

.هناك وتخريجه . ١٨٠٦—
.جدا صعيف إمحتادوت - ١ ٨ ١ 

■ ١٧٧٤تقدمرح؛ - 'تردك اليس؛ الطالخي، ءااحسمست ؛ ب٠ 
بيذم ولم حام ابي ذمءابن اليمي، المرشي، سداش بن طلحة ابن إّحالت رن *وص أمء؛ ث ب د٠ 

غثوالصقب.عد عيه انف لم تخريجه؛ 
جدا.صعيف إمحساده؛ - ١ ٨ ١ 

وندأالآاطسلا. يحدث منكرة، ءاحادثه أبوحام؛ قالي اليمري، أبومهل امحتار؛ بن يه؛ ف• 
]المزانعلمها٠ يتابع لا عامتها مكرة، •أحاديثه عدي؛ ابن رقالط • جدا؛ الحديث •مكر الأزلي؛ 

ترجمة.علن له أقف لم الخولالي: طن بن فه: و٠ 
]تقريبابعت. انمن يغرب، صدوق، القاصي؛ الكوني، الرحمنن عد أبو اله»دازيت ان الةا'م د٠ 

.١ ٣ ١ ٣ : زيح تقدم نت،. ثقة، ومو معول؛ بن •قرونا،الاث ورد وقد ([■ ٤٠٢رص 
قوله:زرعة أبي عن وذر (. ٢٦٠رآ/ والتعديل الخرح ني أحام أبي ابن ذمْ ا"يرلأما؛ بمص ين دد،م، إ٠ 

وهوصدوق.أبومحمد؛ وقال اللمين. أفاصل من صالح' رجل 
١٣٧٨، ١٣٧٧،  ١٣٧٦: ١لتةح احمدقي بن اه عبد احرحه والحديث .  ١٨•٦ اطرح: تخريجه: 

فيكما الأوصهل في العلبراني ورواه مختصرا، نحره جحينة أبي عن طرق عدة من رواه حيث ( ٥٨٣)آ/ 
.٣٦١٤١الكزح: مجمحالزوسرآ/آْ(واظر: 



ءت1د||ثش،سات\/ 

أثيوبغض حص يجتمع لا -بممغة/ أبا يا ويحك وعمر، أبوبكر اض.؛ رسول  ٢٣٢٦ْ/ 
بكرأبي وحب بغضي يجتمع لا ححغة أبا يا ؤيحك مؤمن، تلب ني وعمر بكر 

تلبفي وعم 
٣Aالكوفي،عمر بن اش همد حدثنا تال؛ الناقد، الهيثم بن إبراهيم اح؛رة — ١  ١

الحكمبن عبيدة أبي عن مصرف، بن بن محمد عن أبوأسامة، حدتنا تال! 
ءلأمضديأحدضأ،يعلي.محك.: قال تال; ننل بن الحكم عن الأندى، 

جلدالمترىا.أحدعليهماإلاجلدته ولايفضلني بكروعمر، 
قال:الواسلي،/ الحيي عبد بن سمد بن اض عبد ^^ىأ؛وبكر .اس 

لحيتي،ل الإمحاق بن يحين حدثتا قال: الكالوذاني، النه رزق بن محمد حدثنا 
دحلءلى-ق؛كتال: الرحمن عبد أبو أحبرنى تال: الأسود، بن سلمة حدثتا قال: 

وجلعر اممه ألقن أن إلي أحب احد امجا مقال: بثوبه سجي وقد - محيفة عمر- لن ع- 
كنتإن الخء؛لاب ابن اممه رحملث، تال: ثم بيتكم. السأمل هندا مثل من بمحيفته 

افهلتخشن كنت ؤإن لعفليمأ، صدرلث، قي وجل عز الله كان ؤإن لعليما، افه ؛دات، 
بخيلاجوادأبالحق كنت جل، عز اض مح، الناس تخض ولا الناس في وجل عز 

مداحا،.ولا غيابا تكن لم الأجرة، ص بملينا الدنيا س حميصا بالباطل، 
 ١ ٥ A الكلوذاني،افه رزق بن محمد حدثتا قال: أيضا، أبوبكر وح_دثتا ء ١

.بمد.:ممف. ١٨١٣
تالزانر١/ْم^٢([.لايرف. ت1لالذمي: امءٍد!امأسا-يكمس-بمنل: : ب٠ 
.٢ ١ ٧ مرح: تقدم اوعام. ل صدرق، سل: سمدين ب: ر٠ 
.٥٤نرح؛ تقدم تشع. ب صدوق، الكوني؛ صر؛ ين الله د م٠ 
منبمع لم لكنه ([. ١٧٤]تقريب)ص ّ 1دّّة ّادمن ثقأ، المم_ى؛ الأزلي خحل: ى اخكم غيه: و٠ 

•- كض - على 
تتال . يونس ين أحمد حديث من ( ٨٣/ ١ ) ٤ ٩ ت ح الصحاية فضاتل في احمد ين اش عبد أحرجه موفجه*' 

عساكر.لابن  ٣٦١٠٣".الكتزح في الهتدي وعزاء به. . . طلحة بن محمد حدتنا 
•١٢٠٦صميدسمهمح؛

١Aحسن.-إمأاد•: ١٠
ءناكاّعة.ورع، صدوق، ابوبيرالكوش؛ الكوني، مس ابن الوتد؛ ين يجاع يه: ف• 

]ميب)ص؛آآ<،بوم،)؛/ما؛([.
الثالثة.من ثقة، الكوني؛ الثوري، الهنداني، اليم. وكر التحتانية الياء يقم - يعد بن سعيد اتيرت م أ٠ 

لمبب)صآ؛آ([.
.٩ • ١ ذم»يح: ثقة. حرم؛ س خما ر٠ 



أبيعن حوثب، بن خلف حدثنا ت نال الوليد، بن شجاع ]يدر[ل١، أبو حدثنا ت قال 
يات مقيل قال؛ ه لبيكثر كان برئ - ه - طالب أبى بن على علئ روي قال: الئمر 

٢٣٢٨ْ/ خليلي انيه كهليا إن ررنعم، يقال;/ البرد؟ هندا لني ثكن إنك الومشن، أمتر 
ن ifKTعن4 اض/ رصي الخطاب بن عمر ءال نال ثم . ئك. الخطاب. ين عمر وصفيي 

يكن.ثم • فنصحي* الله ناصح 
الرحمثنعبد بن مؤمن حدثنا قال؛ داود، أبي ابن أبويكر حاوقنا — ١ ٨ ١ ٦ 
أبيعن إسحاق، أبي عن الثوري، سميان عن لم، مبن عطاء حدثنا ت قال الملأء 

تحف0اسقد حلما بردأ - ة؛؛هة - طالب أيي ين علي علن ®رأيت • ال قرثم، م
تهلرحئاك! هي؟ وما • قال • حاجة إليك لي إل الؤمن؛ن؛ أمير يا • فمك حواشيه، 

•فقلت • يبكي وُبمٌل وجهه علن البرد وطرح فقعد • نال ، غيرْ وتلبس البرد هندا 
البردهندا إف فقال قلته. ما هندا منك يبلغ قولي أف لوعلمت الومنتن؛ أمير يا 

اللهناصح عبد عمر إل - الله رجمه - عمر * قال خليلك؟ ومن * قلت • خليلي كانيه 
.فنصحه* 

٧Aحدثتاقال! الواصعلي، يمنة ين وهب حدثتا ت قال الفرياى، ؤحدقتا — ١  ١
٣٢٢آْ/ نال; الثمي، / عامر عن خالد، أبي بن إسماعيل عن الوامعلي، الله عبد بن خالد 

.* - ن؛؛؛فة عمر- لمان علن تنطق الكينة أن نبعد كنا ما ® ت - ةأ؛فة - علي قال 
حدننةقال! الروزى، غيلان بن محمود حدثنا ت قال الفريايي، حعآثتا  ٠١٨١٨

الناصح.علئ تصحيف ولعله الترجمة. معاير من والست ، ذرْ ءآبو ت )ن( الأصل، في كدا ( ١ 

بنحف عن معاينة ابي طريق تلإ؛'آا)آا/اآ(ٌن المشح في سة اي ابن احرجه غريجه؛ ل -
.يه . . شب حو

.صعيف إمحتادرت - ١ ٨ ١ ٦ 
تهذيبلمب)صآب1(، الثاية. من مجهول، الداني؛ نيس ث اسمه الثتني، ابومح جه؛ ن٠ 
(٢٣٢/١٢.])

وتدعنعن.. ٦٦٧نندم مدلس• صدوق، املٌحاقت ت فته و٠ 
• ١٢٣٣ممممح،حت يخضكشرا• صدوق، عثءبزملم: فه: و٠ 
]تقريبالعاشرة. من يغرب، صدوق، الأنطاكي؛ الخلي أبوسعيد القلأءت الرحمن عيد ين ءرّس فته: و٠ 

)صأهه(آ.
أنفآ.الذكور الحديث فى نندم ت تخريجه 

• ١٣٠٧'ث-مدسم*فيح؛ صخح• -بمد»:  ١٨١٧
.١٣٠٩.إداد»;مناممرسم4فىح:ْ>آل، ١٨١



——ثت؛؛ثلمح^خ

كناررما نال.' . ةٍك - علي عن زر، عن عاصم، عن معمر، أحبرنا ت قال الرزاق، عبد 
انءمر.لإإس-ؤنالكينةطقملل

-قمكن - عمر يفضانل ة؛|فة. . علي علم لم—ا -• الله رحمه ■ الحسن بن منمي قال 
اربهم- - كلثوم أم ابنته زوجه رسوله.، ومن نمالئ اض من منزلته وحن 

-عم نتل ولقد منه، وولدت ناْلمة، علن اف ورصوان اض.، رسول بنت فاطمة 
•تيق؛؛ - ءندْ وهي - ه 

بنالليث حدثنا ت قال معيد، بن قتيبة حدننا ت قال الفريابى، أح؛مة ء ١ ٨ ١ ١ 
ااحهلبءمر-مح؛ك-إليقال أثه اني الخراّعطاء عن محي، بن هثام عن معد، 

،افه.5 رسول بنت - يلق؛؛ - فاطمة من وهي ابنته، كلثوم أم - وجهه اض دم - عر 
فإرعلى فقال صغيرة، كانت ؤإن عمرت نال صغيرة، إثها ،1  ١١٥١عر-فمال 

اضرسول ٌمعنت، .نهي. عمر -فقال ٥١— العليار/ ت حعفر.يعنى ابن علئ حبستها ْ/«'امأ 
رغت، _lL«i، ومهري® نمم إلا الشامة يوم مقطع وصهر نمب كل ررإن يقول: و. 

إليه،فأرسلها صغرها. إلئ سظر حتئ إليلث، مرسلها فاني .: علي.٥ فقال فيها، 
١?؛؛؛؛-عر- فأنكحها رصيتها، I فقال الحلة؟ رصيت هل I لك، يقول أبي إل I فقالت، 

ألفا.ار؛عان عمر فأصدقها 
الآمع<ئإبن محمد عمى حدثنا I نال داود، أبى ابن بكر أبو مجبرة —  ١٨٢٠

بنعمر أل أبيه، عن محمد، بن ححغر عن ، وهسب، حدثنا قال! حدثنامعلئ، قال! 
عرفقال أنكحنيها. فقال؛ - ؛؛٥؛؛ - كلثوم أم -  ٥١- عر إلئ حهلب -  ٥٤- الخهلابا 

مافواض أنكحنيها ! عمر فقال ، - ؛ -١٥جعفر أجي لأبن أرصدها إر • وجهه الاه كرم 
فقال!الهاجرين عمر فأتن فأنكحه، أرصده. ما أبيها من يرصد الناس ص أحد 

بنت- - لقياطمت علي بنت كلثوم لأم فقال؛ أميرالومنين؟ يا ممن I فقالوا رفنوني. 
إلاالشامة يوم مضلع ونمب سب رركل يقول؛ اممه. رسول سمعت ، اممه.٠ رسول 

•نب اممه. رسول وبتن بيني يكون أل فأصك ، ونم* سم من كان ما 
فيما ونزعغا ؤ وحل: عز الله نال الدين الصفوة ه1ولأء الحسن: بن محني قال 

ا،فيالأءلُكررْ•

•١٧١٢تماممّدسم*تيحث 
١٧١٣^ضا\ضماسممض4رسمهتيح: 



؛ن١٨٤. - بجقء [- ٤٧]الخم: مررثماب،تيه ض إحوانا غو _/ صدورهم/ 
 ٢ ١ A ١ n نال عوف، بن محمد حدثنا نال! داود، أبي ابن أبوبكر سلسا•
ذثسلبن عمرد عن محس، بن الأسود عن شريك، حيننا قال؛ أبولصم، حدثتا 
Iمعناه . عمر* وثك أبوبكر ونتن ، اف رمول ُبق • ئالءلي-ة؛ك- قال؛ 
كرباسل.بمدأى ص وثلث وشا؛وكريعد0، بالفضل، اف. ّول رض 
ااْا/ع./ ؤقء 

٢٢٢٢،/ منحورالضبص بن حدثناأيوب تال؛ داود، أبى ابن أبربكر حاوئتا — ١٨٢٢/
بنحصين عن ميمون، بن شعيب حدثنا تال؛ . سوار ابن بمني - شبابه حدثنا قال؛ 
قيلقال؛ سلمة بن ثقيق عن الشعبي، عن كلاصا حناب؛ وأبى الرحمن عبد 

وحلعز اش يرد إن ولكن أستخلف، ُم>ا نقال؛ علينا. استخلف ؛ - زمح؛؛قة لعالي. 
• ٠٠■تحريم علن سهم. بمد جمعهم كما تحريم علن تحرأيجمعهم الأمة بهندْ 

رمهالإّاد بهيا الحديث ع1الا اق ١(  ٤٧)ا/ احمد الإُام مند وم )ن(. الأصل، تا(كذافي 
تالتغريب في ا-لحافظ نال ٠ الثقمي هو ه؛ذا سفيان وابن • تيس، ءابن يدل؛ منيان، عمروبن 
،( ٤ • )a/ التهدب كماني نيس ين الأمرد ت ءن4 الرواة ومن (. ٤٢)ص؟ الرابعة• عن رمغبرل 

(اراريءنض-س٣٣٤/٦عخص)

.إ-؛اه»:معءف.١٨٢١

عاتالثالثة، من ثقة، نهتذا الحممي. تور ابر الكندي، محازن ثورين اين هو كان فإن ين صري • ته ف٠ 
١٠وله)، ه(  ١٤٠)منة  أدرككون أن يكن فلا وعليه ،[• ٩١)a/ تهذيب (، ٤٢رصزاُ ]تقرب ٠ منة( ٠ 

ذاك،أو منيا كان وصراء التعليق. ني نندم كما مقيول، فهو ت صفيان اين هو كان ؤإن • عنه. اذد رصي عليا- 
أحمدبن اش وعبئ أيما الند في احد صني الخارفي وتيس )ا/أاا(، احمد الإمام عند ■غير ب تابعه نني 

اا-ْ(كماّيآتيفياكيرج.)آ/  ١١٣١ فيالنةح: 
.١  ٤٧رح; تقدم القضاءبالكوفة. مندولي حننله تمر يخشكثيرأ. وهرصدر3،، ض؛اثت ايضأت فيه و٠ 
]تقربالرابعة. من تتة، نيس؛ أبا يكنن • الكوفي العجلي، ت ويقال المدى، يس؛ لين وي لأما٠ 

)صااا(،تهدب)ا/ا،آ([.
ملريقم،أ)ا/ْاآ(،ن ح! المحابة فقاتل رفي ، ( ١ ٤  ١٢/ ١ مسندء) احمدفي الإمام اخرجه رغر؛بمه؛ 
الإماماحمدوأخرجه ندكرء• • • مغيان بن ععرد عن ءنالآّرد؛نتيرا' حدثنامرتك، قال■ ايين*يم، 

اأأ)ا/،اأ(،ومداهبناءمدفىالمةح;ضاكضائلح:
ءنا؛ياكورى، مان عن ٍلرق من جميعهم (; ١٣٠اللبقات)ا■/ صعدني وابن (، ٥٦١)أ/ ١٣١١
وأحرجه• ؤإصتادءصحيح ، فدكر. . .عليايتول; صممتا نال; الخارفي قيس عن كثير، بن القاصم هاصم 

^فىسلح:آ،أ)ا/،اأ(،ُاتجرانيتمافيسالحرين
به..أإ،-م)آ/أمآ(:بهممن>قءنء؛دحتر،ءنءلي.ح: 

 ٢ ٢ A فيح رتمبمه عليه الكلام تندم • صعيفج إمغادءت - ١ ;AA  ١ ١.



^^ٍلممبصي

ينمحمد حدثتا ت نال القطي، أيوب ين عمر حممي أيو حطآستا — ١٨ ٢٣
Iئال الجحاف، أيي عن أييه، عن هاشم، ين علي حدثنا ت نال صالح، ين معاؤية 

Iيقول ثلاثا قام وأصعحايه؛ / . ه؛ علي. له وباع له برع ا *ّ؛*ق " محفة - بكر أبو نام  ٢٢٢٢•/ 
أوائلفي - ؛؛؛؛٥٠ - علي فيقوم • نال كاره؟ س هل بيعتكم، أقلتكم قد الناس، ررايها 

الذيذا نمن اض. رسول قدمك تمالك، نولا نملك لا واض لا نتقول: الاس 
يؤحرك؟!«.

بنإبراهيم حدثتا ت قال الأعرابي، محمد بن أحمد ح^وقاأبوسعيد — ١ ٨  ٢٤
يكرأبي عن شريك، حدنتا ت قال الواسعلي، حالي ين محمد حدثنا ت قال فهد، 

نمش-  ٠٥٤يكر- أبا ه اش رمول قدم ٠ ت تالءلي-ء؛ك- تال! الخن عن الهذلي، 
لقدمتي،يقدمني أن ولوأراد مريضا ولا غانيا كنت؛ وما مكاني، رائ وند بالاس، 

.لديننا( هؤ اض رسول رمحب س لدنيانا فرضيتا 

٢٥  A هلالحدثنا ت فال العليالى، العباس ين اش عبد ٢ أبومجحمدر١  ١٥^،١
أيوحدثتا I قال الأزرق إمحاق حدثنا قال؛ أيي، حدثتا قال؛ الرقي، العلاء ابن 

بنعلي من وافقنا قال: الهلالي مرة بن النزال عن مزاحم، بن الضحاك عن منان، 
عنحدثتا ؛ ١^٠^٠ أمير يا فقلنا؛ ومزاحا، نمس طيب يوم ذات - محلفي - طاب أبي 

عنحدثنا قلنا؛ أصحايي. اش./ ول رّأصحاب •كل I نال اًحابالث،.  ٢٢٢٤•/
قلتا؛صاحبا. لي كان إلا صاحب افه. لرسول كان ما I قال حاصان. أصحابك 

حبرللمان علن صديقا وجل عز افه امجروسماه ذاك قال؛ • بكر أبي عن حدثتا 
لدنيانا.فرضيناْ لديتنا رضيه ، اممه رسول حليفة كان اللام. عليهما ومحمد. 

فرقالفاروق، وجل عر اش امرؤسماه ذاك نال؛ الخهلاب. بن عمر عن جدثتا I يلنا 
•قلنا • بممر* أعزالإسلام ®اللهم يقول؛ ه افه رسول سمعت والباطل، الحق ين 

لكنالنوينن، ذا الأعلن اللأ في يدعن امرؤ *ذاك I تال عفان. بن عثمان عن حدثنا 
ينطلحة عن حدثتا تلنا؛ الخنة. في بيتا له ضمن بنتيه، ا علن افهرسول حس 

مننمنهم ؤ ؛ وجل/ عز اممص كتاب من آية فيه نزلت، امرؤ ذاك فقال: قال افه. عبيد ن / ٣٨٠

•بكرا.ني)ن(; )١( 
.١١٩٠ت فيح دُميجه عليه املأم نندم * صمف إمحسادءت - ١  ٨٢٣

.١ ١  ٩٣فيح ودرهجه عليه الكلام تندم حدا. ضعيف إمتادءت - ١٨٢٤
صحيحة.شواهد ييه ١^٠^٤ وليعص . ١١٩٢زح؛رتميجه عليه الكلام نندم . صهيم، إمئادء؛ - ١ ٨ ٢ ٥ 





٢٢٢٧/،

تقال الحرام، السجد قي البردعي خالد بن محمد أبوجعفر ح—لفتا — ١  ٨٢٧
عنشعبة عن أبوقطن، حدثنا ت قال - الوراق مهلر بنت ابن - سليمان بن محمد حدثنا 

ر-هق-ءنءثمان-ءزك-سالI1 مال حاطب بن محمد عن عون، أبي 
.وآمنوا* اتقوا ثم آمنوا الدين من رركان 

 / A ٢ A بنالخن حدثنا تال الضلى، أيوب عمربن حمص أبو ءحذنحى ١
يحلتال: الخمن عن بكرالهدلى، عنأبى الضرير، أبوناؤة حدثنا ءرذةقال: 

حالمن همغ بعدما - محلك - طالب أبي بن عليإ علن هماد بن ونجي الكرا بن اض همد 
الأمةشرقت حين رايته رأيا مرت، الذي هتذا سيرك عن أحبرنا • له نقالا ابمل، 

رأيك،في أجبناك رأيته رأيا كان فان الأمر؟ به—يا الناس أحق أثلث، الدعوْ وامحلفت 
اض.رسول علن وائأمون الوثوق فأك اممه. رسول إلتك، عهد عهدأ كان ؤإن 
تشهدوا-تكشرا إذا القوم وكان عنه. اش رصي/ علي فتنهد قال: همه. حدثت فبما 

عنديولوكان واض، فلا اش. رسول من عهد هدى يكون أن أما ت فقال نال: 
ولو، منبره علئ الخطاب ابن ولا ، مت، بن تم أحا تركت ما افه. رسول من عهد 

قتلا،يقتل ولم فجأة يمت لم رحمة، ني نبيكم. ولكن هنذه، يدي إلا أجد لم 
أياررمروا فيقول: بالصلاة مؤذنه بلال يأتيه - وليالي أياما ]او[لا، وأياما- ليالي مرض 

فإذاأمرنا في نظرنا اش. رسول قبض فلما مكاني. وهويرئ ، ئيمل؛الناس* ؛كر 
لديتنا،الله. رسول رصي س لدنيانا فرصينا الدين، وقوام الإسلام عضد الصلاة 

جامعة،الكلمة أظهرنا، بين نجك. - أبوبكر فانام الله. رحمه بكر. أبا الأمر فولينا 
ولابالشرك، أحد علن منا أحد ينهل ولا/ اثنان، منا عليه يختلف لا واحد، والأمر  ٢٢٢٨ْ/ 

بيديواضرب وأغزواإذاأغناني، -آحدإذاأعطاني وافه - فكتمتث البراءة، منه يقطع 
عمرفأثام الله. رحمه ِ عمر ولاها الوفاة يكر أبا حضرت فلما يديه، بين الحدود هنده 

ولاينهياحدمااثنان، عليه لايختلف والأمرواحد، جامعة، الكلمة اظهرنا، بض 
وأغزوأءهل١تي، إذا فكنت.واطبم-آحاز البراءة، منه ضير ولا بالشرك، أحد علن متا 
الوفاة٠ ظفة - عمر حفرت فلما يديه، بين الحدود هده بيدي وأضرب أعزاني، إذا 

ولعلالثتأصوب.• 'وا ١فيالأصل،)ن(؛

.١٤٤٩رح:٠!؛* الكلام نندم صعثف. إساد،؛ - ١  ٧٨٢
١١ ٩ ٤ رح; ردميجه مف الكلام نندم جدا. صعق إعمال،؛ . ١٨٢٨



قبره،في عمر لحقت إب بخطيثة الخلسفة ذلك فيعمل حليفة تخلف يلن أنه ظن 
ه،اض رسول أصحاب من رهط ستة في وجعلها بينه، وأهل ولدم منها فأحرج 

ضأختار أن علئ منها نصيبي أيع أن لكم هل • فقال عوف بن الرحمنن عبد فينا كان 
عثمانيد يده نفرب أمرنا، ولاه لن ونطح نمع أن علئ ميثاقنا واخذ ولرسوله، 

ا/ع ٠١لغيري، عنفي في اليثاق ؤإذايمي ئدسقت فإذاطاعتي أمرى/ في فتظرت مايعه، 
ألائه..رحمه - حقه إليه أديت حتئ لهناعته عثمان فاتبعن 

بنمعاؤية بن محمد حدثنا ت نال قطي، الأيوب بن عمر حدمتى — ١ ٨  ٢٩
المنهالعن عمارة بن الخن عن هليتي، الفلممروان بن كير حدئا ت نال ،، ١١ت٠الجا

-دير بكر أبا يتناولون الشيعة بنقرمن مررت ت نال غفلة، بن سويد عن عمرو، ابن 
٢٣٢٩ْ/أمير يا ففك; ؛ة؛ك. ِ طالب / أبي بن علي علن فدخك وينتقموها، - ^٥٤؛ 

الأمةمن فيه هما الذي بغير وعمر يكر أبا يذكرون أصحابك من بنقر مررت المومتأن، 
عرقال ذلك. علن اجتروا ما أعلنوا ما مثل لهها تضمر أنك يرون أيهم ولولا أهلا، 

مناش لعن المضي، عليه أتمنن الذي إلا لهما أضمر أن باممه اعوذ باش، أعوذ ت ثثمحء- ز- 
افهرحمة - ووزيراه وصاحباه اممه. رمول أخوا الجميل، الخن إلا لهما أضمر 

المنبرفمعد الجد، دخل حتن يدي علن نابضا محكي، المتن دامع قام ثم عليهما' 
الناس،اجتمع حتن بيضاء، وهي فيها ينظر لحيته، علن قابضا متمكنا عليه وجلس 

قريش،صيدي يذكرون أقوام بال ما • نال ثم بليغة، موجزة بخْلة فتشهد قام تم 
والذيأما معاقب، قالوا ما وعلن ، بريء قالوا وعما متنزه عنه أنا مما السلمان وأبوي 

j/rAVرديء فاجر/ إب يبغضهما ولا تقي، موس إلا بمصهما لا النسمة وبرئ الحة فلق 
فماويعاقبان، ويقضيان ؤيتهيان يامران والوفا الصدق علئ اممه. رسول صحبا 

رأيهمامثل يرئ الله. رسول كان ولا ه، الله رسول رأي يصنعان فيما يجاوزان 
والمؤمنونراض، وهوعنهما الله. رسول مضن أحدأ، كمهما بمب ولا رأيا، 

أيامتسعة بهم نمش ، ١^٠;؛^؛ صلاة علئ بكر أبا الله. رسول أم راضون، عنهما 
عنده،ما له واختار نبيه. وتعالئ تيارك الله قبض فلما الله.، رسول حياه في 

طائ٠انالبيعة أعهلوه ثم مقرونتان، لأنهما إليه الزكاة وفوضوا ذلك الزمتون وولاه 

الترجمة.مصادر في مضبوط هو كما وحم ممم ادتبت والصواب؛ صالحا.  ١٠الأصل،)ن( ثي )١( 

.١١٩٦:تيح وتخريجه عله الكلام نندم جدا. صعق إساد»: - ١٨٢٠



عتاي؛ا؛ضبمات

يود/كارْ وهولذلك الطالب، عبد بض من له ذلك من من أول أنا ضوهكوض،  ٢٢٤ْ/.
سنآ،وأقدمه ورعا، وأنته رأفة وأرأفه بقي، من خير وافه وكان • ذلك كفاه مجنا أحدأ 

فسارووقارأ، عفوأ وبإبراهيم ورحمة، رأفة مميكائيل اطه. رمول شبهه ؤإملاما، 
ءمر.رحمهبعدم الأمر ولي ثم ذلك. أجله علئ مجضئ حتن افه. رمول بيرة فينا 
فيمنوكنت كرم، من ومنهم رصي من فمنهم هندا في السيمئن تامر وام- اطه 

هالني منهاج علن الأمر فآيام كرهه، كان من رصيه حتن الدنيا يفارق فلم رصي، 
بالضعفاءرحيما رفيقا وافه وكان أمه، اثر الفصيل كاباع آثارهما ينع وصاحبه، 

لائم،لومة افه في تأحذْ لا الظالان، علن للمفللومن وناصرأ عوتا، وللمؤمنين 
ملكاأن نفلن كنا حتى شأنه من الصدق وجعل لسانه، علن بالحق وجل عز اطه صرب 

اطهوألقن قوامآ، للدين هجرته وجعل الإسلام بإسلامه اض فأعز لمانه، علن ينهلق 
اطهرسول شبهه الحبة، الؤمجن\ن قلوب وفي الرهجة، قلوب في له عردجل 

ال^كئار،علئ مغتافلآ حشا وبتوح الأعداء، علن عجو-، - جبريل ب. 
لكمفمن اممه، معصية علن راء المن عنده آثر وجل عز افه ءلاءة علن الضراء 
إلاا مثيلهميبلغ لا فإنه أثرهما، علئ الضي ورزقنا أ عليهما؟ اطه رحمة ممثلهما 

أبغضني،فئد يحبهما لم ومن فليحثهما، أحبتي فمن لهما. والحب أثرهما ؛١^٤ 
العقوبة،أشد هثدا علن لعاثستا أمرهما في إليكم مدمت، ولوكنت بريء، منه وأنا 

فإلاليوم، يعل هثدا يقول به أنست، فمن ألا التهدم، قبل أعام، أن لي ينبغي لا ولكنه 
أعلمافه ثم وعمر، أبوبكر نبيها يعد الأمة هندم خير ؤإن ألا الفترى، علن ما عليه 

•ولكم لمح، اش ييغم هنذا قولي أنول • هر أين بالحر 
حدنات قال الأعرابي، نثاد بن محمد بن أحمد أبومعيد حالكنا _ ١  ٨٣٠/  ١٢٢٤ ْ/ 

بنحفص حدنا تال؛ الماس، حجر بن بثر حدنا قال الغلابي، زكريا بن محمد 

.حدا صعيف إمفادءت - ١  ٠٨٣

•١  ١٣٤متروك• اخسنتنصارةت ؛ ب٠ 
ضسمصاصلممحليسصب؛ د٠ 
ابنوذكره الحديثا، 'ابمع ت الدارهطس وتال ، ء فيه أتكلم ت منيه ابن تال العلام؛ دميا محمد؛ن ت تيه و٠ 

. ١٥٣٨• نندم • الذمي وصعقه ، ممهء عن روئ إذا بحديثه ُيأتر ت وتال الثقات في حبان 
والتعديلتالحرح • دوقآء ص وكان عنه، كتبت ند باص، به أليس ت أثر قال السام• حمجر ين شر ب٠ 

)آ/ههم([.
٠نيله الدي في تقدم تأءربم: 



ء0ٌويدينسَو، ن المنهال عن تارة، ن الحسن عن الدارس، عمر 
آخره.إلئ نيله الذي الحديث س نحوأ وذكر الشيعت، من بقوم مررت ت قال 

بنأحمد حدثتا نال! ناحية، بن محمد ين اش عبد أبومحمل أخبمتأ - ١  ٨٣١
الروزي•منصور 
٢٣٤٢ْ/ أحمدبن حدثا ت قال محمدالواسعلي، بن عبدافه أبوبكر ؤحاديتى — ١  ٨٣٢/

قال؛الروزى، مصب بن أحمد حدش ت نال - زاج بابن ليعرف - الروزي منصور 
ذ/ fAAبن أسيد عن / عمير، بن اللك عبد عن القرشي، حالي بن الهنم أبي بن عمر حدتنا 

•. النم، رك ند وكان صفوان 
٢٣٤٣ْ/ ت نال عرفة، بن الحز حدتنا قال السقعلي، أيوب بن عمر حدثتا — ١  ٨٣٣/

.جدا صعيف إمحتادءت ■ ١  ١٨٣ 
]تقربالتامة. من مجهول، عمتر؛ بن اللك مرعبد روئ اهمر؛يت مرحالي الهيم ام م، ءم ت ب ٠ 

راحدسماءمحمربنرإبرامم.: نيرالإصابة)\ا ى وقال . ٥( ٠ ٥ تهذب)U/ ٤(، )مرذا 
ونال•نداب. : •PO نال مرالدارظي الذمي ومل منذاالجر• إّناد ماق ني وذلك ال--ردك؛ن'• 

([.١٨•]ادزان)م مرممة• الخطب: 
ابنوقال . ( T-U /Aالممات)ني حان ابن ذم، الرحنن. أبوعد الروذي: سم، ين اءد ب؛ د٠ 

الملحيعاررن بن عمر 'ص الذمي: ونال ٣(، ١ ١ ان)ا/ اللمالخ-افظ؛ي لتعب • بمرق لا '• القطان 
.([ ١٥٦/١معضعنه•]الزان)صر لايحتمل بحديث؛،٣، 

]!أووب)ص0\(آ.مرالحاديةيثر؛. صدوق، الردفبابنرزاج؛ جمدسس-وداريموذي؛ ا٠ 
إبرواية ل ولمي صحابي اة • تنال • ايارودي ابن تال • صفيان ابن • - وكرال؛ن الهمز؛ يمح - بء• ا٠ 

منالأول المم ني حجر ابتر الحاففل وذكر، المعابة. نير بايروف لممر المكنر؛ ابن ال ون• ٠^١، •ص 
]الزان)م/-خا([ّسول. ولألالدعي: الإمابة)ا/أي(ا 

بنناصر نال: العوام يْإآ)آ/ا'ا'آا(ُن>ضا;ي اخرج<الأتكاأي»يشرحالأصولح: دمبمد*ت 
■• نال: اش. صاحبارمول بنرصفوان ابة)كدا( صيرص بن عبئالللك ص الهاشمي، إ؛ُامم 

حفصا؛ي، ٌزاطريق ٢(  ٦٨الثمات)؟/ نيرحبان وهدا؛زا  ١٨٣٢: الجركماذيح ووردمنياذذكرء• 
فيالثاني (وءزاْإلئا ١٨•ادزان)م/ ني ذكرْالدعي والجر يه. . صير. بن الس، مد صر المدي، 
بنصر را/؛ما(ءزاطريق الإصابة مر حجر ا؛رر الحاننل ذدْ كما ■ ذاك،٠ بوصح القلب وذال: مدْ 

الشترنى ماجه ا؛را [لئر وماْ به. ■ صير.  Jiالللث، همد ص - التروكض رءواحد إ؛راممالهاشمي-نال: 
؛مْم)آا/آ،ْ(للنا!يالخ—نامزح: >ي الهدي ايزا، كُا؛يذكريانيطقاتأعلسم• 

وأبيرنتموابنرمد،، والحامليرهمراماليه، بكروصر، آبي نقاتل ني المغدادي إّحاق محمدبن بنر ءلي 
همرالحارة.اروابنرالتجاروالضياء وابنرع١ النفق ي والخيب ايرنأ، ني 

٠جدا صمف إمقادءت ٠ ١  ٨٣٣

ليمرض: وغال ٠ وحرقا، تركتاحيينه احمد: تال بنرذكوان. صربنرحفص المدي؛ ءص ام ته: ن٠ 
([.١٨٩]الزان)م/صعيف،. وتالالدارمميا: ٠ترول؛،• ار: النوتال ■ بممة 

.( ٢٦٨الممات)٩; ثي حنان ابن ذم. ا؛رمعودالؤذنّ _r,_^، ابن : ٥۶٠٠بمءء،بن ف: و٠ 
الحد.ذ،الأو/رآما.صبم^ممر،



عمير،بن الملك عبد عن العبدى، أبوحفص حدثنى ت قال عود، مبن يحين حدثنا 
جؤبومح- '؛؛؛٥ - يكر أبو يبض لما قال؛ الله. رمول صاحب صنوان بن أسيد عن 

باكيا- قه؛ - طالب أبي بن عالي فجاء الني قثص كتوم بالبكاء المدينة ارنحت عله، 
بابعالئ وقف حتن النبوة. خلافة انقهلعت النوم • يقول وهر ترجعا مرعا م

إلفكنت، بكر أبا اض رحمك ت فمال مطي - ة؛ك - بكر وأبو بكر، أبو ف ا البيت 
أولوكنت ومثاورته، مره وموصع وثقته، ومستراحه، وأسسه ه الله رسول 
وأعظمهمعزوجل، ض واخوفهم يقينآ، وأمدهم إيانا، إصلأماوأخلصهم القوم 

علنوآمنهم الإسلام، علن وأحدبهم ه، رسوله علن وأحوطهم اض، دين في عناء 
درجهوأرفيهم سوابق، وأقفالهم مناقسا وأكثرهم صحبة، وأحسنهم أصحابه، 
أشرفهموقفلا، ورحمة وسمتا هديا الله. برسول وأشبههم وسيلة، وأقربهم 

خيرأرسوله وعن الإسلام عن الله فجزاك عنده، وأوثقهم عليه، وأكرمهم منزلة، 
النساسرإ،كذبه حين الله رمول صسدقتا والثمر، المع ينزلة عنده كسن، 

 /ْ t،بيالمندق جاء والذي ؤ كتابه؛ قى فقال صديقا، تنزيله فى عزوجل / النه فماك  ٢٣
عندمعه وأقمن، بخلوا، حثن واميته . بكر أبو ب؛ به وصدق ؤ محمد.- [  ٣٣: لزمر ات 

والمنزلالغار. في وصاحبه المحبة أكرم الشدة في وصحثته قعدوا، عنه حان ا،لكاره 
أحنأمته وفي وجل عز اض دين في وحلمته الهجرة، في ورفيقه المكينة، عليه 

وهنحين فنهضت، نبي، خليفة به يقم لم ما بالأمر فقمنا الماس، ارتد حين الخلافة 
اللهرسول منهاج ولزمت، ضعفوا، حين ونويت، استكانوا، حين وبرزت ، أصحا؛لث، 

وكرهالكافرين ا ١ وكيدل المنافقين، يرغم تميع ولم تنانع لم حقا، خليفته كنت، فه 
إذاونهلمتح فشلوا، حين بالأمر وقمتا الباغين، وغيفل الفاسقين ق وفالحاسدين 
وأعلاهمصوتا، أخفقهم وكنتا فهدرا اتبعوك وقفوا، إذ بنور ومضيت تتعتعوا، 
هموأبلغوأءلولهمص<تا، معلقا، وبهم وأصا، كلاموأقلهم فوقا، 

كنت،عملا، وأشرفهم بالأمور، وأعرفهم نفا، وأشجعهم رأيا، وأكثرهمل'آ، قولا، 
للمؤمنينوالله كنتؤ فتنوا، حلن وآحرأ الماس، عنه نفر جنن أولأ وبا يعللدين وافه 

أهملوا،ما ورعيتا ضعفوا، ما أثقال حملت، عيالا، ءليك، صاروا حين رحيما أبا 
هلعوا،إذا وعلوت خنعوا، إذ وشمرت ماجهلوا، تعلم اعوا أضما وحفظت، 

.«أئرهماا)آ(في)ن(:»وكت«. <فى)ن(:



فظفروا،برأيك رشدهم وراجعوا طلبوا، ما آثار وأدركت جزعوا، إذ وصبرت 
وأنارحمة وللمؤمنين صبا، عيابا الكافرين علئ كنت يحتمسوا، لم ما بك ونالوا 

•آا/عولم قلبكؤ ينخ ولم وذهبي؛فقائلها، ح؛اوهالا؛/ ؛عنائهاوفزت فهلرت/ وحمنا، 
فالكما كنت القواصف، تزيله ولا العواصف، تحركه لا كالحبل واض كنت يجن، 
نصعبنافي اليي، نال وكما صحبته، في عنده الناس ®أس ت اممه رمول 

فيجليلا وحل، عز اض عند عفليما نفك في متواصعا اض، أمر في  ٧١قويا باونك 
مهمز،فيك لمائل ولا مغمز، فيك لأحد يكن لم هم، أنففي كبيرأ الناس، أعن 

حتئقوى عندك الدليل المعيق هوادة، عندك لمخلوق ولا مهلمع، فيك لأحد ولا 
القريبالحق، منه تأخذ حتئ ذليل صحيف عندك العزيز القرى بحقه، له تأحذ 

له،وأنماهم وتعالئ تبارك لله أطوعهم إليلئ، الناس أنرت ، سواء عناك والبعيد 
علمورأيك وحزم، حلم وأمرك وحتم، حكم قولك والرفق، والصدق الحق شانك 

بكواعتدل اليران، وأطفئت العسير، هل ومفاءلعت،وذدنهجالمبيل، وعزم، 
الكافرون.ولوكره الله وظهرأمر والمسلمون، الإسلام وثبت الإيان، وقوكا الدين، 

شديدأ،إتعابا يعدك س وأتعبت بعيدآ، سما والله فسيقت، بصروا، نأ عنهم فجليت، 
وهدت، ماء الفى رزءتالث، وءفلمت، ، البكاء عن فجللت، مبينا، نوزأ بالخير وفزت 

،أمره له وسلمنا قفاءه اش، عن رصينا راجعون، إليه ؤإثا ممه فاثا الأنام، مصيبتك، 
وحرزأعزا للدين كنمت، أبدأ، ممثللئ، الله.ؤ رسول بعد الملمون يصامذ لن والنه 

اللهفالحقلث، وغيفلآ، وكفلآ غلغلة التافقن وعلئ وحمنا، فئة وللمرمن وكهفا، 
وسكت،راجعون. إليه ؤإثا فه فإثا بحدك، أصلتا ولا أجرك، حرمنا ولا ، ؛نثيلئ، 
خنيا صدقت، I فقالوا أصواتهم شك حنن بكوا كلامه-نء؛محء-ثم انقضن حقي الناس 
•و. اض رمحول 

٢٢٤٦ْ/ أبي بن علي المزمنن أمير مناقب، من ذم قل -ت الله رحمه - الحسن بن محمد ال ق/ 
وعظيم، - جك ٠ ظالمآ المقتول معهما وعثمان - ؛؟؛*٤؛ - وعمر بكر أبي في - محقق - طالب 

فمن٠ له ذكرنا تقدم ما جمح فميز عقل، لن مسلح فيه ما إلينا تادئ ما عنده قدرهم 
كما- خنس - وعيا وعثمان وعمر بكر أيا أف علم دلك، فميز حيرأ به الكرتم افٌ أراد 

»سائهاء.وساللأللكنى: )ن(. الأصل، قي )؛(كدا 
•الأصل في مصححة وهي ®قوي®. في)ن(ت ( ١١



،[  ٤٧: ]الخم ه ثمابمن مرر ض إ-مائا غل س صدورمم م  ١٠ونزتا ؤ وجل: عز اف تال 
•فيهم وجل عز اش نال الذين مم س بينا صحابة من الصفوة منولأء أو وعلم 

طنودضوا تنم الك رضي يإحساز ائمونم والأماروالذين النهاجرين من الأولون ؤوالمابمون 
.••١[ ]التوبة: الموزالسيمه ذلك أبدا لها الأنهارحاليين نخنها نجرى جنات لنم وأني 

لهمسم وأنه مهم، يخزيه أب للنص. عزوجل اض صمن صحابته جمح وكذلك 
الثماللن يغزى لا يوم ؤ ت وجل عز اش نال ؤيرحمهم، لهم ؤيغغر نورهم القيامة يوم 

ءدإلك لتا واءهم نورنا ^١ أنم ربما يقولون وبأي،نانهم أيديهم محن يحم مدهمْ طن واأذينآ٠توا 
عرأشداء نة والذين الك ر،ول نحند ؤ وجل: عز وتال كومءسضه]اسريم:ه;ا. 

منوجومهم / م( ' ٣٠١٠٢'ورضواناالد من يفتلا تنون ّنجد'ا رئ نرانم تهم امحماررحماء  ٢٢٤٧ْم 
فامتوئفاتننظ فآزره ضناه كزنعرأخرج الإنجيل ي ومظهم التوراة في مقهم أثرالسعودذلك 

مغمرهمتهم المالحان وعملوا الذينآمحوا الله وعد الكيار بهم لطيْل الزراع ييمب ّد؛؛ ما 
[. ٢٩اص:] ه عقلنا وأجرا 

منلأحد قفل تلبه ني ممن ءااألٌ تعوذ الله رحمنه الحسن. بن مغني قال 
نرجوبل أزواجه، من أولأحد افه. رسول بيت أهل من لأحد/ أو ، هنرلأء ن م/ آ٠ 

.، ١١٥٥١ثاء إن الكرم افه من والغمرة الرحمة لخميعهم ممحيتنا 
٠٠٠

والعشرونالخالي الخزء م
ومنهافه بحمد ٠لالثريعةا كتاب مجن 

كثيرآتسليما ومنم وآله الأمي الني محمد سيدنا رمرله علئ افه وصلئ 
يتلوه

الثقةويه ، اش شاء إن الكتاب من والعشرون الثاني الحزء 
٠٠٠

سماعآاءبع ٠ الأصل هامس في ٠
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٢٣٥١/ْ ارحيمرارحمن سرالله 
ارست|هإإنؤه 

-باب٢٣١

ذكردفنأضمدصه؛ْءاضه
المالحان،تتم بتيمنه الذي فه الحمال : اش رحمه - الننض بن نغمد فال 
Iبعد أما ٠ وملم وآله النيئ محمد علن افه وصر حال، كل علن لأله والحمد 

بدوشأنكان كيف الّمح،. ُع ■ ُأق؛أ وصر" بكر أبي دين عن سال مائلا فإ0 
أباأن أثر بذلك اليي.٠ تقدم كان وهل نبرم؟ ُع قبريهما صفة وكيف معه؟ دفنهما 

؟- ر؛ق؛؛ - عائشة بيت في واحد؛ بيت ش معه يدفنان - ئبمق،؛ - وعمر بكر 
العثنوافه عنه، الحراب إلئ فاحسه شافيا، علما ذلاكا يعلم أن السائل فأحب 

العفليم.العلي بالله إلا نوة ولا حول ولا عليه، 
وعثمانوعمر بكر أبي فقائل ممعرفة عني من -ت الله رحنه - الص-إ؛ن بن نخمد نال 
كتابقي ذكرنا تميم ما حسب علن والأمار المهاجرين وفصانل - ثبمفك - وعلمي 

يعارضهولا وعقلا، ؤيقينآ علما ليزداد المسالة هشيم علم بملم أن له بد لا  ١٠الشريعة  ٠٠
معهكان معه علم لا جاهمل عارصه فمتن الله.ؤ، رمول ْع دفنهما صحة في النلث، 

■رشاد لكل الموفق والله • فيه شك لا الذي اليقتن إلن يرده حتن الشك به ينفي علم 
٢٣٠٢ْ/يدين أنه عالم وند ميت، أنه علم قد . الّم، أل " اللمتن، معشر يا علموا- ا/ 

معه.يدفنان . ؤئئن - وعمر بكر أبا أن عالم وقد اطه. رحمها - عائشة بيت بيته في 
بثتراما وقوله: ا-دةاا، راض س روضة وبري نري ؛؛؛;!، ٠٠ت ه قوله هلمدا علن والدلل 

إلانمأ وصالي -بارك الله فض #U وقوله ، الحاتأ رياض من روضة وجري عاممة ين 
^،^_^دفن 

منوناتي . - .١ - عائشة بيت في يدفن أثه علم. ند أنه علن يدل، فينيا 
فئفو.،ِ عائشة ست، بيته؛ في يدفن أنه وفاته قبل الميي. علم علمن يدل ما الأحبار 

عنثم ه، الني الأرض عنه تنشق من وأول معه، يدفنان ؤئئ؛- - وعمر بكر أبا وأف 
أنى؛كر]وجا،ءمر.بجئ؛..

محاك.وتخريجه يالوار  ١٨٦٥ت رح  ١٠٠٠١^عتد متدأ دصإتي ، عن* ُثم • رن، ي فا 



_اب ٢٣٢
ذكر

اتجتة!راض من روضة اومتجري ف^ري١١امحن 
بنمحمد حدثنا ت تال الطرز، زكريا بن ناسم حذثتاأبوبكر — ١  ٨٣٤

المعح.ش الثابت م يندا ، ابة• ري١ض من روضة ومنري يني يثن  ١٠٠ت تال ١^ ه منه لثابت ا١ 
محيالزارواخرئرواية انري•.كمامي فمال: بالمن رواه يمضهم -ولكن الحديث تخريج كمافي 

وصلامهاش صلوات - يعد يجر ند يكن لم القول منيا قال حينما وهو. - أحمد الندللإمام في 
هنذاولوكان - كسا دفنه. موضع في تتارعرا ئا المحاية من أحد يه لريحتج ولهنذا ٠ عليه 

موبأبي فيه، مات الذي الرضع في غائثة حجرة في دفن ولكن • الزيإ محل ني نما لكان عندمحم 
وانذلر)'\مآ/هآ'آ(،لِجموعفاوئصالإملأم)ا/أآآ(، وملامه. عاليه  ٠٥١صلوات وأمي 

عاصمأبي لاين النة وتخريج (. ١٢•)؛/ (، ٨٤وفح الحاليالة)صإي(، والقاعدة 
.٧٣١الآuتيح: للشيخ 

-إّفادء:١٨٣٤

محام أبي ابن ذكرْ • الأّدك، القرشي اه ائومد ادرام: ين الزير س الك مد ين بن لافع ه: م٠ 
.( ١٤٧ الثتات)ْ/ في حيان ابن وذكرء تعديلا، ولا جرحا فيه يذم ولع ( ٤٠٧رح/دالغا-يل ابرح 

سدسءمتلممح،مح،'نص•ب•■ د٠ 
]تتريب،)صيرا•٦([.ة. الخاممن تنه، الزير؛ آل *ولن أيوردح، الدتي، دوءان؛ م، ،زيا■ د٠ 
([٠ل>س)ص١٧٤ادّة. ءنالسدين'بممرنابير:ثته، ر٠ 
٠١٣٤•;نيح مد'م ءدر3،. الدلم: اس، محي ين ممي ر٠ 
ملر.محته ني ابوعمر: وفال اضكاكي.ورآْرلميررمحه. معد: ابن تال ر"مير،نالجبجثت ٠

والحديث،٠ ٦([ ٠ الإصابة)آ/ ]اننلر; ؟ المحية نومت، حجر اين الحاننل ورجح ■ ال-ابع؛ن ني حمان ابن رعدء 
•التخرج كمام، ايخادمح،رءترُ طرثاصحيحةردا• من ورد 

)ا/ه.ا(؛ ١١٨بءح: مسناوفي وأبويعلن رأ/آ'ه(،  ١١٩٤الأمارح; كثغ، الزار- أحرجه تخربمه• 
يربرعبن الرحعنن، ب ءن ار، مببن ذ عن أسلم، بن ذيل• عن يرة، أ؛م، ابن بكر أمح، •لرينا >، كلاعما 

ذ،ا؛و. ا. اضابةاتالاسي)أ/آ(: 0٠٢ضوبيددضةءنا;يبكرءنالنم،ةمحقال: 
نابل،تت، عثيدة حدسي نال؛ محمد بن حديثاإّحاق، من ورواءالزارايفأ ، وضاعُ برءوعر بكرابن 

هنالث،.وتخريجه عمر وابن ملمة أم حديثا من الهشه هد ومحيأتي ٠ فن.كرته أبيها عن ، معي. بنتا عاتثة عن 
مسجدفي الصلاة فغل في معحه م اليخاري روا. الاز؛ي. نيئ ين اه محل حديثا من الحديث، صح وقد 
يهن ١٠بابح: الخج، كتاب في لم وم، ٨( ٤ )م  ١١٩٥المروالثيرح;مايثن فخل باب; والديتة، مكة 

ص.َ\؟\)؟/'\'\لموىتيني\سح:0م)\إ0ص
ّدرن'مري' '،؛م' • جبهالنظ دفي، • الملة كتاب نيأ ، ١  ٩٧)١/ ١ ١ ت ا،لوُلآح ني وماللثه 
١١٩٦ح;والدبة عكة جد مفي الملام فغل مر الخاري روا. هريرة; أبي حديثا من صح كما 
 /r(٨٤ ،) وقيالأمحم١م(، ٤٧٣)١\إ  ٦٥٨٨ر؛يالرقا3،ح; ١(،  ١٨)،/ ١٨٨٨فقاتل وفي
١•١(،رايىJفيئد.)١١/٣)١٣٩١(،ر.Lلمح;٣١٧/١٣)٧٣٣ح:ْ ،٣٧٦،٢٣٦/٢،٤•
رياحًبن الدلتد حديث دس • مير•' أبيا عن حغم، بن عام ■ئ-يث س جبيم (: ٠٣٣، ٠٢٨، ٤٣٨



بنالزبير بن ثابت بن ناقع حدتنا ت نال عمر، بن محمد حدثنا I نال الدنيقي، 
Tf،»t/oعن الزبير، عنعروة؛ن/ رومان، بن ؤيزيد ١^، بن جعفر ثن محمد عن ايوام، 

يعن ١٠١٠ت يقول المي. سممت، ءنأ؛ي؛كرالمديق-ءك-ةالت ، الحويرُن، بن جبير 
.ا-دةاا رياض من روضة ونري، سا محري 

٢٣٠٠ْ/ أبو حدثنا ت نال البخاري، صالح بن اف عبد أبومحمد / — ١  ٨٣٥/
'ن٣٩١: نالواالقطان، مؤمن بن ؤيومف العدني عمرو أتى بن ومحمد القطيعى معمر 
أفل سلمة أم عن صية، أبي عن الدهني، عمار عن عيينة، بن سفيان حدثتا 

روابهذا محيري فرانم ؤإن الجة، رياض س روضة رمحري نري ص  ١٠٠٠قال: النص. 
فيا-دة».

0٢٣٠٦أ حرى ; ءال الطالي، العباس بن اش عبد بن محمد أبو ؤحديغا — ١  ٨٣٦/
زوجملمة أم عن الدهني، عمار عن عيينة، بن سفيان أخرنا قال؛ ، علمح، بن، تحر 

سروضة وبري يت ، jruوها الجة، ثئ على هذا بري رر؛والم : ال نالنبي. 
•■ءدْس،ا ض لجري اُبمة، رياض 

بنالقاسم حدثنا قال: الس_جستاني، داود أبي ابن بكر أبو ح—دمنا —  ١٨٣٧

نياكرمدي مريرة: رش حملي حديث وس . ( ره/و١٧ ٣٩١٦التر'ذىزيالنانبحت ًءنا؛يرم؛ت 
عر.-محدث من الوجه هتذا من غريب حسن وناوت ( ٧١٨)ه/ ٣٩١٥ذملالدي؛ةحت ت باب التائب، 

٠١ ح: النبلة كتاب في الوطا ني مالك يالثك. - الخيري مسد أوآيي حرير؛ آبي حديث من ورواء 
•مترْ أيي عن ص١مح-٠ صالح آبي بن سهل حدتث ٌن ورواْ (• ٤٦٦)٢/ التي في وأحمد (، ١٩٧/ار 

محنثوعت ض بري اؤإن ت وفيه ( ٣٨٩أحمد)م جابرالإمام حديث ورواءمن ■ ( ٤ ١ ٢ أ/ الند) أحمدفي 
آييحديث هن ٠لري٠ لقط ورد وتد - ُةتري* دون ءيمء يلفظ آعلأء الذكورة الروايات' وحمتع • ابءا مع 

(.٦٤/٣السند)ني أحمد محي الخيري مد 
ْمحا-إطدء:حسن.

([.٤٠٨)تقريب ل الخامة. من ٠ بشيع صدوق الكوفي؛ اليجلي معاؤية أبو ااي٠٠م* **اكه س صار يه! ف٠ 
٠السائق الخديث تخرج في نندم كما صحيح والحديث 

/هما(،واسرانيتياعر)مآ/ههآ(منحدث
مررمحب _• جري ءإن؛والم ت الثاني والثعلر • فقط الحديث، من الأول الثعلر يه ٠ • اليمني عمار عن سنتان 

٦٩٦والت-اةيفيادجمح: (، ٢٩٢، ٢٨٩وأحمد)أ/ماك ، ١٥٢٤٢لخط٠أخربيمدالرزاقح: 
جمبهم(: ٢٥٤/٢٣صاتيفياعر)

والحاكم(، ٢٣٩٦^صاينواتداسمحداسر١نىفىامرربه• • • الدص عمار عن ّمإن عن ّلرق •ن 
الأولن.وصحح Y ٠ ٥ ٠ I ^٠^٠ح ۵١١في الألاتي الشخ واتي أبي حديث، وصعق • ( ٥٣٢رم 

٠هناك وتخريجه كسايقه. حن، إمتادءت ■ ١  ٦٨٣
بمخا.إمأادأ:حن.

=. ١٦٦شسملهلن.صمفيحت ^حامابا 



ا|اءشوطتكتاو\بٌم 

صتة^ًًًءءًًًس
عمرابن عن ءنزا؛ع، مالك، عن نافع، بن اض عبد حدتا قال: الخوعي، عثمان 
ضبري يإن اب، رياض س روءدا وبري ااطبتيض افه:رسول مال نال: 

•حوضي*/  ٧١٦١
أنهعلم. قد أيه علن المن هندم تدلآ -ت الله رحمه • الحسين بن نحمد قال /  ٢٢٥٧ْ/ 

•ابنة رياض من روصة وبينهما ميرْ بإزاء نره وأن ، ٢ كإقأ؛ل١ عانشة ت فى يدفن 
-لأب٢٣٣ْ/س 

عليهاقبض التي سنيه وعدد التجئ. ذكرلقام 
بنإبراهيم حدثني ذ1ل! اكزيايى، محمد بن محمد أبوجعفر — ١  ٨٣٨

شهاب،ابن عن عقبة، بن مؤمن عن فلتح، بن محمد حيننا نال: الخزامي، النذر 
•سنة وسنن ثلاث وهوابن توفي ه افه ررل أل محقؤأ[ ت عائثة عن عروة، عن 

يحينحدثنا ت قال شيبة، أبى بن عثمان حدثتا قال! الفريابى، ؤحدثتا — ١  ٨٣٦

اعلم.واف نفلر• ب الأسظج ؛هنذاوعف، • وليس'قمىُ المحح'بنش' اللفظ ال اتقدم 

زمان ابن رذكرْ صدوق، ت حام ايو نال • اللك عبد أبو الدمثغي، ابوض؛ عشمأن ين القاسم ونيا ٠  ً
)بم/يا(ا.الممات ١(، ١ ٤ راضديل)U/ ]ايرح الممات. 

الأممنكل ر رالطحاري (، ٠٣٦ )ا/ والاوصط (، ٢٩٤الكير)r\/في الطراني ب ثعربمدٌ: 
وانظر؛به ■ ■ نام ■_ بثر بن محمد س.jiJ جبهم الكمئرْ/ما؛آ(ت ُاليهتيفىالن (، ١٨)؛/

لأينابيءاتم)ا/أاآ(.الخلل 
.حس إمثاد٠ت - ١  ٨٣٨

■١  ١٧■ ماح ؛مدم ■ يهم صدوق' بنقيح؛ محمد ا: ف٠ 
والحرأيضا.  ١٠٠٤ح؛ ني تقدم • القرآن لأجل احد الإمام ب تكلم مروق، ايزام؛ إبرامم نيا؛ و٠ 

•وغترما الممحم، في ُخرج صحح 
٣٤٤٦٦^،;،: وفي آمْم)آ/آأأ(، : اداiبح في صسه في الخاوي الإُام اخرحه تخريجه: 

(U0U/U ،) :فيوالمر.ذي (، ٩٣ااكل)أ/ ني راحمي و،أآ)أ/ْآا/ا(، و.ساومفياشضاللح
•ا • ثهاب. ا؛ن ص "لدق من جميعهم أْآآرْ/ه'آ(ت النافح! 

حن..امتاد،:  ١٨٣٩

منيا٠—لم الإمام ّاق حيث الاماري؛ يحين ين اثه وسير الألماري: ءللحا ين يعص -جه; ؛٠ 
٠يريد ين يوش ءن ، بمنمئ، بن حدثناطلحة قالات مؤمن، ومادبن شيبة ايي بن عمان طريق من الخدث 

٠يهم محروق مونهو هتذا كان فال اوالناصح. الصنم، علن انقلب، ند فيكون وعليه، به. . شهاب،. ابن عن 
أعلم.واف ■ ( التقريب)ص٣٨٢• في ترجمته • المامة من 

وانغلربه، . ميا. ايي بن عنمان حديث، من ( ١٨٢٥/)أ  ٢٣٤٩ت ح المقاتل في لم ماحرجه تخويجه' 
*وتخريجه التقدم الحديث^ 



٢٣٠٩ْ/عاسة عن/ عروة، عن الزهري، عن يزد، بن يونس عن الأنماري، طلحة ابن 
سنة®.ومتين ثلاث ابن وص افه. وو رم رريبص نالت; قلفعأ 

Iقال الحرام، الجد ني البردعي حالي بن أحمل جعفر أبو ح^،ض  ٠١٨٤٠
سسئلا،،بن حدتناعسياض قال؛ الوواق، مطر بمن ابن محليمان حدثنامحمدين 

-سفيان أيي بن معاؤية عن سعد، بن عامر عن إسحاق، أبي عن إسرائيل، عن 
وهوابنوأبوبكر ستة، وستتتن ثلاث اش.ووهوابن رسول رأقبض • نال - اممه رحمه 
وستين®.ثلاث ابن وص وعمر وستإن، ثلاث 

٠٢٢٦ ْ/ نال; الأنصاري، عمر بن محمد ين الحين اش أبوعبد —حاوستا  ١٨٤١/
حدثتانال! المثيرى، بحر بن اكنز حدثنا ت قال الأزلي، يحين بن محمد حدثنا 
أبيبن علي عن أبيه، علي،عن بن الحسن بن الحس عن سلمان ين الواحد مد 

،يو- - حبريل عاليه هبقل أيام بثلاثة الّبي وفاة قل كان لما ت قال - ء؛مح - طالب 
ؤإكرامالك، حاصة منك نحد مما منك أعلم ص من إليلثإ أرملني محمل يا ت فقال 
وأجدليمغموما، ياجم؛؛ل رراجدني قال: نحدك؟ كيف لك: ينول وتفضيلالك، لك، 

محمديا ت فقال هو. - حبرل عليه هبعل الثاني اليوم كان فلما ، *كروبأ® جبريل يا 
لك،وتفضيلا لك، ؤإكراما/ حاصةلك، متك، نحد بما هوأعلم من إليل-، أرملتي 

،مكروبا® جريل يا وأجدني مسوها'، مريل يا ®أجدلي قال: نحيك؟ كيف لك: ينول 
يقالثماله علن ملك ومعه الموت، ملك، ومعه حبرل هثهل الثالث، اليوم كان فلما 

يعلموما ألف، مائة متهم مللث، كل حني ملكا، ألما سبعون جنده إمماعيل؛ ت له 

■افابوحسراحمدبنموّن؛ امد افي)لتا(؛ 

صعيف.إمتادْت - ١٨٤٠
.١  ٤٣٣ح: في تقدم صعيف. الوراق: *طر بمت، ابن ملمان بن مجمد : ب٠ 
.٠٨٩شول- الجر؛ معد؛ لن عام ب: ر٠ 
أحرئشراهد له والحديث . ٦  ٦٧ح: في تقدم عتعن. وتد • مدلس صد٠وق، إسحاق: بن مصي فيه: و٠ 

٠تقدم كما وغيرهما الصأحيأ>ين في مخرجة صحيحة 
،٩٧وآحمدفيالمد)،/1و، (، ١٨٢٧. ١٨٢٦/٤)٢٣٥٢سئلح:دضبما-: 

١٠ شعبةعن طرق مجن جميعهم (: ٤٢١حميد)ين وهمل■ مهآآ)ه/ه*اُ(، ح: التانب في واكرمل٠ى (، ٠
ح:الأشراف نحنة في كما الكيرئ في اتي والن(، ٩٧أحمد)؛/وأحرجه به. . عامر. عن إسحاق آبي عن 

•ب* • • الثمي عار ص الغر، ايي ص ، إمحا؛، م ين يونس ءن ُلرقا من كلأمما : ١ ١ ٤ • ٢ 
.١١١٣;فيح ولخربمجه صب الكلام تقدم إ،طده: . ١٨٤١



كت،باممريءات
ًمِثنة\=====ًً=—==—ص

ميمهمعليه، والتسليم محمد لقاء يي وجل عر ريه استأذن هو، إلا ربك جنود 
نحدمما أعلم هو من إليك أرملتي محمد، يا عليك الملام I فقال ، - عج؟( - جبريل 

تنال نحدك؟ كيف ت لك يقول لك، وتفضيلا لك، ُإكرامأ لك، خاصة منك، 
ياجبريل: فقال الموت، ملك واستأذن فال: ، هكرويا'* رأجدلي يمرا، ®اجدلي 
ولاقيلك، أحد علن يتأدن لم أنه واعلم عليك، يستأذن الموت ملك هتدا محمد؛ 

اللامت فقال فيحل 1/ نال ، مريلء يا له ®الذل، قال بعدك، أحد علن تأذن ي ١٢٣٦ ْ/ 
إنبه، تامرنى فيما أن وأمرنى وربك، ربى إليك أرملتي محمد، يا عليك 

ملكيا ذلك »رضل قال: تركتها. كرهت ؤإن نفتها، نفك أنص أن أمرتنى 
محمد،يا فقال؛ جبريل، عليه فأنل قال! محمد، يا أمرت بدلك فال! الوات،؟اا، 

الموت،ملك علن ه النبي فأنبل لقاءك، وأحب إليك، اشتاق قد وجل عز اممه إف 
نرئوما - يقول قاتلا معنا ف؛ الله رسول قممي ، به® رمن، املما ®امض I فنال 

فات،ما كل من وحلم مصيبة، كل من وعوض هالك، كل من عزاء الله في ت شيثا 
.الثواب، حرم من المحروم فال فارجوا، وإيا0 فثقوا، فبالله 

قال؛/عباد، بن محمد حدثنا قال؛ داود، أبي ابن أبوبكر —حسدقنا ١٨٤٢ ٢٢٦٢ْ/
اللهعبد بن ان حوحدمتى ■ قال ، إسحاى بن محمل عن ، لمان مبن بكر حدمنا 

علئوصع ، الثلاثاء يوم الله رسول وفاة وذكر عباس بن الله عبد عن عكرمة، عن 
مجده،في ندفنه قائل؛ فقال دفنه، في احتلموا الملمون كان وقل بيته، فى صريره 

الترجمة.مصادر في كما الثت والصواب؛ . ءآبوأ ت إليها أصيف الأصل في ( ١ ) 
صمف.إمتادءت  ٠١٨٤٩

]تقرب> ة الخاممن i صميف الدني؛ الهاصمي، عباس بن صيداه ابن الله؛ همجي س ، ١^٠٠٥ت يه ف٠ 
([.رص٧٦١

وقالالذمي. وتابعه • رمجهول' ت حام ابر فيه قال • الاصوارى ابويعن وعر ّليمازت (كرين فيه; و٠ 
■اليهقي عند صدالأعلن بن الأعلن صد تابعه وند .  ٧٥٨ت ُيح تندم ■ اههُ شاء إن به ُلأباص • الخافغل 
.١٨٤٥فيح الصنف محي الفضل بن وصلمة التخرج. في كا ماجه ابن محي وجرير 

رح;تقدم التخرج. كما»ي توبع وند • مول > المرتما الهذلي آدم ابن وعو هماي؛ ين معد ن فيه و٠ 
٧٥٨.

كلاعمامن(: ٠٢•)ا/  ١٦٢٨الخالزح: في ماجه وابن (، ٢٩٢، ٢٦•شم)\ال أخرجه 
الكاملفي عدى ابن واخرجه • ؛٠ • • بن؛حاقا ي محعن ابي ثنا ت نال جرير، بن وهب ح-دبث، 

بنمحي عن الأعلن صد بن الأعلن صد حدبث، من ٢( ا • الدلائل)U/ في البهتي طريته ومن (، ٧١•)أ/ 
.يه . إسحاق. 



اف.ؤرسول معت مسإني I . أبويكر.١^١^٠ نقال أصحابه. »ع يدفن أ نائل ونال 
الذياض. رسول فراش فر؛ع ، ييض* حنث دفن إلا محا. الله فض *ها ينول؛ 

حئالرحال أرسالا؛ اض. رسول علئ الناس لحل ثم نحته، له فحفر عليه نوش 
اللهرسول عن الناس يوم ولم ' الصبان لحل نرغن إذا حئ النساء لحل فرغوا إذا 
.الأربعاء ليلة الليل وسهل ص افه. رسول دفن ثم حد، أ. 

حدثنا•' قال البغوي العزيز عبد بن محمد بن افه عبد القاسم حدثاأبو — ١٨ ٤٣
أتىبن سعيد بن عمر عن يونس، بن عيش حدثتا نال؛ الضى، عمرو بن داود 

٢٣٦٢ْ/عائثة أذ أحبره عاتثة مولئ/ ، تعمروا١١ أبا أف مليكة أبي ابن حدثنا ت قال حين، 
وتومح،بيتي، ئبص؛ي اض. رسول أف علي تعالن اض أنعم بما ®إل • نالت - ؛[٥؛؟ -

عليلحل الموت، عند وريقه ريقي بئن الكرم اف وجمع ونحرى، سحري بثن 
م/ن ١٣فجعل السواك، وييدْ صدري، إلئ الله رسول نية موأنا الرحمنن عبد أحي/ 

نعم،أن برأسه فأومأ . لك آحدْ I فقلت السواك يعجبه أنه أعرف وكنت إليه، ينفلر 
برأسه؛قاوما لك؟ أليته فقاك: فتناولته، عليه، فاشتد فته، فى فأدحله إياه، فناولته 

بهافيهاويمح يده يدحل فيهاماءفجعل ركوة يديه و؛ين فآمرن له، فلينته نعم، أل 
أبيابن وأثار يدْ. نصب ثم ، لكرات* للموت إن الله إلا إله ءلأ ت ؤيقول وجهه 
.يد0* ومالت . اممه رول مبص حئ الأعلى* ُالرفءق ت بإصبعه-يقول حين 

ْلإق؛إ.وعمر. كر أبي دفن هندا؛ من صادنا الله رحنه - المحسن بن نحمد فال 
•ءا5قءا- - عائثة بيت في الني. مع 

٠٠٠

الترجمة.عمائر من والتمويب . اممرا ت )ن( الأصل، في ( ١ )

.إّمء:ممح.١٨٤٢
]همب)صآ'آ(لم_1_. '_، اصذكران. صررعولي٠١^: م ا٠ 

٨٩٠ت ح الخجعة وفي (، ٧٠٠)U/ ٤٤٥١، ٤٤٤٩ح؛ الغازي في صحيحع ش البخاري أحرجه ىمر^بمهت 
 /T(٤٣٨ ) ١ُختمرأ(  ١٨٣٩)؛/ ٢ ٤  ٤٣: اكحاةح فضاتل في سلم رايترجه الوضمن. وغر

اينعن طرق، س جبهم (^ ٠٣/ أااي)آا ح: ح-ان وابن ، ٧( / ر٤ والحاكم ، ٤( ٨ / )آ المني في وأحمد 
به..ملكة.أبي 



،•اأ_؛اب٠""' 
صإف؛اعانشق ست فى الغبمى. ذكردفن 

مهلبن فضل حدثنا ت نال الطنز، زكريا ين نامم أبويكر حذثغا  ٠١٨٤٤
أبيبن بكر أبي بن الرحمنن عبد حدثنا ت نال العزيز، عبد حدثنا ت نال الأعرج، 

اابساض.اذت نال عمرام، بن مد عن أبي، آخرني 
مقابرقي ادفنوه قال: من ومنهم التيع، في النوم قال: من فمنهم دفه في أصحابه 

فقالميتا، ولا حيا نبي علئ الصويت، رغ يتبض لا • أبو؛كر-زقئفة- فقال الصحابة، 
:أبو؛كر_ه. فشال لأ، جاء ما ض مجزتمن ^بوم 

فدنوا، ني ذقن' إلا ممون لم من ءها يقول: اض./ رسول سمعت  ٢٢٦٠ْ/ 
•موصعه في اض. رسول 

ائي،النالخمن ين عمار حدثنا نال! أيضا، الطنز بكر أبو ؤحاوثتا  ٠١٨٤٥
عناض، عبد بن حخن عن إصحاق، بن محمد عن الفضل، بن ملمة حدثنا نال 

علنوضع الثلاثاء يوم اض. رسول جهاز من فرغ ئا قال: عباس ابن عن عكرمة، 
مجده،في ندنه قائل: فقال دنه، في احتلفوا السالمون كان وقد سه ش سريره 
يقول؛اش^^ رسول سمعت، أبوبكر.ةءكئ_؛ فقال أصحابه، يدفن،ع ت قاتل وقال 

•لمض* حث ذم إلا محأ عزرجل الله لض  ١٠٠
صعيف.إمئادءت - ١ ٨ ٤ ٤ 

احمد.وغال صعق. معض; ابن وقال الخديث، ذاب الخاوي; قال يكون ايي ين الرمس ءسد ; ب٠ 
•ح ش تقدم • حديثه يكتب من جملة من هو عدي؛ اين وتال متروك، المائي ونال الحديث، منكر 

]تتريب• الثالمة من .مول، • عداف احو الكي؛ اكحمر شكآ أم بن الل* محل بكربن ام ام'؛ فيه؛ و٠ 
)ص'اآآ([.

■م *ن لي محن لم اسمي؛ ب ب؛ د٠ 
الرحطنمد حديث من ( ٣٨٩اكمالل)وثي (، ٩٣٢ )م/ ١ •  ١٨الحناتزح: م الترمذي اخرحه مبمه: 

•جنظه فل من يضعف اللتكي بكر ابي بن الرحمنن وهمد غريب، حديث هنذا ونال؛ به، • ■ بكر ابي ابن 
الابي اجرني نال حرج ابن اتمرتي • نال همدالرزاق، حديث من ما( / ند)١ الاحدني الإمام واخرجه 

صححهوالحديث، ندكرْ. . ينقه.. ابربكر- نال حنن الني. يمرون اين يدلوا هولم المي اصحاب 
آآم)صهبما(.خصراك٠اتلح: م: الشحالآلانىماعدم 

.١٨٤٢ت فىح رٌربمه عليه الكلام نندم صعيف. إم؛اد0ت  ٠١٨٤٠
تاصيالاكأر، مولن اسل ين ٌدة دم ت هناك المدكور سليمان بن لكر الفضل بن سلمة متابعة مه ر٠ 

(.٢٤]تتريب التاصعت. من الخطأ، كير درق ص الري، 



١ ٨  ٤٦ I - حدثنات قال حم، بن إبراهيم حدتنا قال أيفآ، الطرز بكر أبو حاولتا
0٢٢٦٦اقمرآ كأن ١^٢ في رأت ازقإفإ؟آ/ عاتثة أ0 ت ثلابة أيي عن أيوب، عن زيد، بن حماد 

علئفقمتها ، أقمار ثلاثة قمر، ثم قمر نم حجرتها، في فوقع الماء من يهوى حاء 
فيثلاثة الأرض أهل حير دفن روياك صدقت إن ; أبوكر فقال - أبي؛كر-ةءك 

ماتلما قال; الديني فحدسيأبويزيد أيوبI نال; حجرتك، في قال; أو بيتك، 
.^٠٠ ١٠٠١حير هندا عائنة، اريا ةالأيو؛كر.ءمحئ.! فدفن، اش^^ رسول 

الوليدين بثر حدثنا قال؛ الحلواني، يحيئ ين أحمد أبوجعفر حلفتا  ٠١٨٤٧
عنالشيباتى، مليمان عن الرحمنن، عبد بن عمر حفص أبو حدثنا ت قال القاصى، 

تعأأععليت ررلقد قالت،: ئف؟؛[ ل عاسة عن جدته، عن جدعان، بن زيد بن على 
؟١٦٢راحته في بصورتي هوم. جبريل. نزل لقد/ عمران؛ ابنة مرم بعد امرأة أعطيتها ما/ 

،آم/نغيرمحا، بكرأ تزوج وما بكرآ تزوجني ولقد ، يتزوجني، أن اض. رمول حخم،أمر/ 
ؤإنبيتي، الملأكة حفتا ولقد بيتي، فى قبرته ولقد حجرى، فى ورأيه قبض ولقد 
فيلمعه ؤإر عليه لينزل كان ؤإن عنه، فيتفرقون أهله فى عليه ينزل الوحي كان 

طيبةحلمت، ولقد ، ماء المن عيري نزل ولقد وصديقه، حليفته لابنة ؤإر لخافه، 
ورزقاكريما®.مغفرة وعدت ولقد طب-ا، وعند 

.إمائه: ١٨٤٦

ثقات.رفيأرجاله ترجمة. عف له انف لم حام: ين ويرامم ته'. ن٠ 
نال؛ا يب البن سعيي. عن ابل، رّين يحين حل.ث س ٢(  ٩٣الهلثقات)آ/ في معد ابن احرجه تخريجه: 

نال؛الرحمن، عيد بن القاسم عن السعودي طريق من وأحرجه ، تحوم فدكرت . بكر. لأيي عاتشة نالت 
U،JU ._ ّ نياض)بم/خآ(وهماْإلنالطّرانىفيالكِيرنحوء. ندكرت
الصحح،.رجال الكير *ورجال • تال والاومهلء 

ضعيف.-إمحاده: ١٨٤٧
. ٩٨فىح؛ تقدم • ضعيف جاعازت ين نيئ ين علي يه؛ ث٠ 
١ّ ٧ • ٢ : نيح تقدم ال.ارقء1ني. ووثقه بعضهم ضعفه الماضي؛ الولد ين بشر فيه) و٠ 
نىتقدت ّ عر ربيبها عنها وروئ عالثة، عن الراوية وهى ائته امراة محمد أم ولعلها ،،؛ ١٠جد؛ نته: و٠ 

.٧٣٣ح: 
واvمهاني، ٣( • رآآ/  ٧٦الكيرح: ني والطراني ، ٩( .١ ٩ • في.ندم)M أبويعلن أحرجه تخريجه: 

١• ر؛/ المدرك في الحاكم وأخرجه ؛ه. .الوليد.بن بشر حديث من ( ٣٧٢ا/ )  ٣٦٩الحنأح: في 
عنصنوان بن اه عبد حديث من ( ١٣٧ / )١ ٣  ٦٨ح: الحجة في والاصبهاتي ، الدهبي( ووافقه وصححه 

،عاتثة. قالت قال؛ عمير ين الملك عيد طريق من ١( ٤ ٧ "آ/ السير) في الذمي وذكرْ • نحوه به . عانثة. 
أنبعد الحديث لهندا الأجري إمستاد عن وقال i فيه لكن الآٌنآد، *صالح قال: نم نحوه. فذكر 
uتثةوقال:عن ٢( ٤ ١ الهيثمينيالمجع)٩; وذكرْ ّ ١([ ٤ ١ رآ/ أعلامالنلأ، »اسادْجيدهلّيُ اقه: 
الهححا٠رجال الطيراتي أصانيلب أحل ورجال الطبراني، *رواه 



_ئب ٢٣٥ْ/س 
صدسشموصهءاماضه

افوأذانه الإسلام نته من جمح يخلص لم الك: وحنن الءسين- ين نحند ؛ال 
•ك؛لقءا - عائثة بت في الض. ُع دث - يهفئأ - وعمر بكر أبا أف الإيمان، طعم الكرم 
منهتذا بل فلأن، عن فلأن الرؤية والامانيد الأخبار إلئ فيه يحتاج مما هندا وليس 
دفهمابنهرة يتغنئ بل بالعلم، جاهل ولا عالم بمكرْ لا الذي الشهور العام الأمر 

أهلمن أحد ما أته القول: هندا صحة علئ والدليل الأخبار، نقل عن النبي. مع 
كتابفرسم السالمين فقهاء من إليه به نكتابا ه لنمرمم ممن وحديثا. قديما ٠ العلم 

ولاحجا يريد أولا أوعمرء حجا يريد ممن المدينة عدم من وهويامركل الناسكإب 
العالماءندامرو0إلاوكل لفضلهما، والمقام؛المدينة مرالض. وأرادزيارة عمره 

بكرأبي علن يلم وكثف الني. علن لم يكف وءلمو0 كتجهم في ورسوم 
وحديشا،قديما العراق اهلل١، وعلماء وحدينا قديما الحجاز علماء .، ؛؛،؛ rj- وعمر 
أهلوعلماء وحديشا، قديما مصر أهل وعلماء وحديثا، نديما الشام أهل وعلماء 
.ذللث، علن الحمد فلله وحديثآ. قديما اليمن أهل وعلماء وحديثا، نديما خراسان 

الالذي الشهور الأمر/ من ، اش. رسول ْع - ث؛ق؛؛ - وعمر بكر أبي دفن قمار  ٢٣٦١ْ/ 
ممنالمسالمان عوام جمح عند هوالمشهور وكدللث، الام،ن، علماء بين فيه خلاف 

منبلد كل فى< ينهم بتناكرونه لا ومعرفة وتصديقا نقلا أخذوه العلم أهل من ليس 
ولانديما المالمن خلفاء مجن خليفة إف يقول يمكن ولا • السلمان بلدان 
عليوخلافة عفان بن عثمان خلافة مجند الني.ؤ ح وعمر بكر أي دفن أنكر حديثا 

وكدللث،الخاصةولأانمامة، لأيتناكرذللث، بنيأمية، طالب.ؤقء.وخلأفة ابنأبي 
ؤيدمناعق، انتقوم أن ؤإلن ه—ذا ونتنا إلن يتناكرونه لا - ؛ثقفة - الماس ولد خلافة 
•ملام بن اش مد عن ردى كذا ، ٌريم-محأا- ابن ين معهم 

بنإبراهيم حدثنا قال الكرى، الصقر بن افه عبد أبوالعباس ءحذثتا ١  ٨٤٨
عنعثمان، بن الضحالث، عن الصاع، ناني بن افه تمد حدتنا • قال ، الحزام، المنذر 

•يقول" أن ؛القاتل تالاصوب ولعل ٠ *؛ SUiءزأن؛ت قي)ن( )٢( من)ن(. اقطة ما 

.٨٩١ت فىح وٌمبمه عليه الكلام نندم ٠ سلام بن اش عيد إصرابليات وهومن • صعق ب ومثال•؛  ٠١٨٤٨



أبيوبر الني. مر الثلاثة؛ ررالامر • نال أبته ص ملام، بن افه عبد بن يوسف 
ا<.صيم-ص. ابن عسن فيه يدفن رابع يمونرعمر-ه؛-ض 

٢٢٧ه/•يعيد أبو/ حدثنا قال انمثار، مخلد بن محمد اض حذمحاأبوعبد - ١  ٨٤٩
نضلةبن مليمان بن يحين حدثني قال - مكة ندم - حالي بن ثجيب بن الله عبد 

وعمربكر أبى منزلة كانت كيف ت أنس بن لمالك الرشيد هارون قال ت نال الكمي، 
م/ن ٩٠بعد نبرم من فريهما ءاكمرب I ماللث، نقال الله.؟ رمول علميهما-من الله حمة/ ر- 

.يامالك، ثنيتش يامالك، ااشفش فقال . وفاته، 

مولمن هلدا أنكر . اش بحمد الرشيد. فلا ؛ - الله رحمه - الحسن بن نخمد قال 
عءنالرشيد أخر الحجاز فقيه ومالك والسرور، بالتصدض مالك من تلقاه بل مالك، 

فلله، غيره ولا شريف لا أحل• ينكره لا مما النص. مم - ثققهأ - وعمر بكر أبي دفن 
الحمد.

لصدقواحدة تربة من خلقوا - ؛ ٤٥؛؛- وعمر يكر وأبا الشي. إن يالل• ولوقال 

لاسفقال; بقبر م اش. أف ردى بل• قلمت؟ فيما الحجة وما قائل• قال فإن 
٢٣٧١ْ/التربة إلى وسماته أرضه من سق ال،لها )رمحان فقال: الحبشي،/ فلأن : فقالواهدا؟«، 

منمنها خلق التي التربة فى يدفن ان الأنأف القول بهندا فدلا • ا® منهخلق الم 
فيثلاثتهم دكوا واحدة، تربة من وعمر يكر وأبر هو حلى التي. كذا - الأرض 

واحدة.تربة 

بنسليمان حدثنا قال: الكثي، ادل4 عبد بن إبراهيم لم أبومهخبرم — ١  ٠٨٥
جدا.صعيف إءطد٠ت " ١٨٤٩
الحديث.ذاعب الحاكم; أبوأحد تال ، واْ لكنه علامة، اخاري الكي؛ خال،■ ين محب ين الله م،• ت ب ٠ 

٩٦٣.

Iعقدة اين ونال امره، يفخم صاعد ابن كان المدني. الخزاعي، الكمي• لُدلأ ين ّمحبمان ين يمي ت مه ر٠ 
ابنونال ؤيهم، يختلئ ونال: الممات في حبان ابن وذكرء شينا•. يرى الأ ينول: خراش اين ّمت 

(;!.٢٦١ان)آ/اول(، ٣٨٣]ادزان)م/مضة. ض اuديث الدية واعل مالك، عن روئ عدي: 
الممف.بإناد ١( T  ٩٩)U/ ٢ ٤ ٦ ١ الأٍرلح: شرح في امح"لكاتي اخرب 'حريجه: 

.جدا صعيف إمةادْت ■ ١  ٠٨٠
.١٠١٠؛نيرح تقدم . الحديث متروك ، بشيء ليس •' أبوحام عنه تال اكاذكرض^ت داود ين سبان ت يه ف٠ 
=([• ١١)صْ • ا;عة المن ثمة، الأملممي؛ بمض؛ ابي ين يس ا٠ 



Iكنا\َ   I مماتالق

أنسأحبرنى قال؛ الدراوردي، محمد بن العزيز عبد حدثتا ت قال الثاذكوتي، داود 
س؛يالني مع أمشي كنت نال؛ الخيري، سعيد أبي عن أبيه، عن يحنن، أبي ابن 

الدارامحان فقال: الحش، فلأن : نالواسسا؟«، مصاسمبفرفقال: 
محها«.حلى التي الترة إلى وسماله أرضه محن سق 

بنمحمد حيننا قال: انمثار، مخلد بن محمد الائه عبد أبو حاولتا — ١  ٨٥١
قال:المخزومي،/ المغيرة بن محمد بن اممه عبد حدسا نال: ني، أبي بن يوسف  ٢٣٧٢»،/

يقول:دثار بن محارب سمعت قال: مغول، بن مالك حدثنا 
اشغحرواإذ ديتهم لرلوا ئد تنا أمأن يحزنك ألنس 
عمربه والرممى المدق وصاحبه الهدى ]ذجي[لا؛ بمد 
إذاربهم رم يميمهم رروا بج 

ل؛—رواإذا يلهم تغميكر ثمر له نبم نمن فلتس 
يجرواإذ الممات غي واجتمعوا هم ثلالغرفه فبلا اشوا ع

حمنوكان غزال. بن أحمد بكر أبا وسألتن : - الله رحنه الغتنن. بن محمد قال 
ينئينيأن - الأسارى ابن بكر أبي جلساء من والنحووالعلم، القرآن أهل من الستر 

قوله:من فأنشدني الني. مع - ظق؛؛ - وعمر بكر أبي دفن في 
افتراقبلا المريدين كمثل احججه ومالّص إن ألا 

اقباتغ، ٢١مودة في وعاشوا صافوا ند الروافض رغم على /  ٢٢٧٣ْ/ 
تناقباعمن صر بفإلى جميعا موتهم بمد اروا وص

•الهاض في صححت لكنها • الأصل ني كذلك ومي •الودة•. )آ(ش)ن(: 

([.٢٥)صزاُ ]تقريب الثالثة. من به، بآص لا ت الدني مولاهم، الاصالمي، أبويحين سمعازت وامْت ٠  =
صالزثز ب ثنا ا الرحاظي صالح بن بمصن حدث من ٣(  ٦٧/ ١ ) التدرك في الحاكم آخرحه تخريجه؛ 

(٤٢)r/ انممع في الهيثمي وذكره . ٠ صحيحة ثرامد لأله وتال; الذمي ووانقه وصححه به . محمد. 
الدرداءآبي حديث من شواهد له وذكر ، صعتفء وهو الديتي بن علي والد الد عبد امه I وتال للبزار وعزاه 
انظر• طرنه بجمؤع الحديث هنذا الألباني الشيخ حسن وتد مقال. تحلومن لا وأمانيدها عمر، وابن 

. ١٨٥٨انمحيحةح؛ 
ضعيف.إمئادْت - ١ ٨ ه ١ 

ابنوتال ٠ بقري لس ت حام أبر قال مصر. زيل الكوفي، امخزرست ١^٠ ين محمد بن الله همد يه: ف٠ 
.([ ٤٨١)آ/^تاايزان عليه. يتاح لا يرويه ما عامة عدي؛ ابن وتال الحديث، متكر I يونس 

.٣([  ٩٣)T/ بغداد ]تارخ تاريأخه. غي الخطيب وثنه السعدي. جعفر أبو معنر؛ أض بن هرمغا بن حمد م٠ 



جاقالإر ؛سعشون ارمحه—أميدوا حبقوا ند ب ا مإر 
اقوالشقالعداوة اين،ي يس يا ئمت للرافيم قل ف

طوالالدهمدطرحضئuقلأ،لادسقوالإس_السا 
ا-فاقم نحشر الوت ومد سا وء متجمر الوت فعد 
وتاقلدى اكم اب عوأمبقلم هم حسبحت ايوأض 

باحتراقلنمغالف ينعر جحجم مس نرجواللأما بهم 
ا'آ'ا/ناكلاق/ ياكعيام رلالقى دارحلد ابغان ورأني وف

اقبالحق أمل سو ثن شكرأّ واضح وهدا 
o٢٢٧٤/ العباس أبو/ حدثتا I نال ، الععثار مخالي بن محمد اش عبد أبو حذثا — ١  ٨٥٢
نالأبى حدثتا ت نال اض، عبد بن موار حدثتا ت قال انمثار، يعقوب بن إسحاق 

!^١٦۴أحد علئ أملم أن م/ اض رسول أجل إر اض، عبد أبا يا ت أنس بن لمالك رجل نال 
تقال حتن فشهد تشهد. ت فقال نجالس، اجلس. اض! رحمه . مالك له فقال معه؟ 

الصالحين.اض عباد وعلن عليثا السلام وبركاته، اممه ورحمة الني أيها علميك اللام 
•- ُ؛ئق؛؛ وعمر بكر أبا • يض، عليهما" فالم المالحين، اممه عباد من هما •' مالك فقال 

يزيدبن محمد حدثنا نال! المهلي، أيوب بن عمر حفص أبو حديتا — ١  ٨٥٣
سألت قال عون ابن حدثتا قال! معاذ، بن معاذ حدثتا ت قال - أحوكرحويه - الواسهلي 

أوأكثرمرة مئة رأيته لقد نعم، ت قال القبر؟ عالئ عمريسلم ابن كان هل • نافعا رجل 
٢٢٧٠ْ/ أيي علمن اللام ، البي علمن/ اللام • فيقول عنده فيقوم يمر كان مرة، مئة من 

أبي•علمن اللام بكر، 

,صحح إمئاده؛ - ١  ٢٨٠
.١٨٦:فيح نندم ثمة افه؛ همد ين وار حم٠ 
.٣([ • )ص؟ ]تتريب التامة. من مآ، .  olJliبن اش ء_او ابن موار؛ ين الله ب امء؛ ر٠ 
.([ ٣٧٦لتار؛خبغداد)h الدادتيي. وش الأحول. الماص، ابر استار: مبموب ذق ا٠ 
٠صحح إمحتادءت ء ١  ٨٠٣

ثمان.رحاله رشة .  ٨٨٨نمرح: تميم وضرصا٠ صاعد وابن الخطيب ونمه ااراّضت هزتي ين صي م٠ 
يمرابن كان نال: نافع عن عنايرب، مسر، هلريق (من ٠٧٦مث)آ/ م الرزاق، ب• اخرجه دميجه؛ 

اللأمءاولأ،يااللأمءدكياابانكر، اولأمسث،يارسملاه، ممال: اض. م اتن مفر من ندم إذا 
إيذللث، فعل البمح،. أصحاب من آحار.آ نعلم ما فقال؛ عمر بن الته لميد ذلكا فالكر>-ث، معمر؛ نال . أبتاه. 

حل-يثبمل • • أيوب ص زئي■، ين جماد ٠لر^م، من ٢( ٤ ٥ رْ/ الكركا المن م ابتهقي وأحرجه • صر اين 
.ومتنا محنيا الرزاق عبد 



|اثشدعاتمم|

إذاأيوامآ بالدية رأسا ند فإثا ثاثل: قال' قإن الك النتن.زحمن ئ نغند قال 
هعليينكرون - ث؛ك؛ - دعمر كر أبي وعلث ه الني علث يلمم من إلن نظروا 

اأحدواهندا؟ وعمن صارهثداهتكدا نلم ممايكره، ويكلمونه 
غيرطقة مع نثروا هتولأء ومعرفة، علم له ممن هتدا يفعل الذي ليس ك: نيل 

هتولأء.مثل علن يعول فليس ، ر؛قأ؛- - وعمر بكر أبا يسبون محمودة' 
الآمرضفانفيهمأنوااسأءلالثرف,بوثممشثوا؛إنفال'ةائل: 

•^- Hs- وعمر بكر أي في 
ساش رسول بيت أهمل من الشرف أهمل الكرم اف أجل ند ا اش معاذ له؛ نيل 

أنكنهم المي.؛ مع - أ؛قئ؛ - وعمر يكر أي دفن ينكروا أن من الطيبة وذريته 
وماه، اش رسول مع دفنهما وبصحة وعمر بكر أي بفمل الناس وأعلم وأءلهر 

ممارأيا وأصوب فدرأ أعلئ عندنا هم إليهم، القبح الخلق هملدا يتحل أن لأحد ينبغي 
منسمع يكون أن فلعله مثلماتنول، منهم ان ندانلهرإنكان فإن • إليهم ينحل 
القولأن قفلن يحن، لا مما ؤيذكرهما وعمر بكر أبي في يقع من بعض 
محياممه. رسول من وقرابته بالشرف الكرم اش رفعه من كل وليس نال، كما 

متهم.العلم أهل علن ه-دا في يحول إثما عليه، مما له ما فعلم بالعلم، 
ينكرمن علن يكرون بالحلم، عنوا -الذين اويت-ه؟ا أذأهمل عنديا: والذي /  ٢٣٧٧٠

النيمع وعمر يكر أبا إل ت يقولون يل س، ، ١ النيل مع - محقء - وعمر يكر أي دفن 
ينكرهمما يرمحون ولا الأتمار، ذلك في ؤيروون - اض رحمها - عاتثة بيت في فنا د. 
•- ؤقء وعمر. كر أبي فضل وجهل الحلم جهل من 

تقول؟ما علئ الدليل أيس قاتل؛ ؛إن؛ال 
ينجعفر بن تحسين[رآا بن يحين أبيه عن يروى يحين/ بن 'طامر همثذائت: /ن ٣١٧

فيأمحه كتابا محه طالب-محأقة-يروي أي بن علي ين الخ؛ن بن علي بن اث عيد 
أيي؛كروءمر-هئ؛-معالمي.،دفن باب ذكرفيكتابه؛ وشرفها، الدية فضل 

والأمرالبيت صور الكتاب في وصور معه، دفنهما كيف الكتاب في ووصف 
رجلعند بكر أبي وقر المي.القدم، فثر فقال: عنعاتثة ورواه الثلأة، 

الأصلمكررة.)١(في 
يأتي.فيما الولف عند م كا الثت. إ والصواب الحسنا. ت )ن( الأصل، في ر٢( 



توسمعه . أإإئ|حسين. بن يحين فصزره بم، أبي رحل عند عمر ومر المي.، 
مشهور،وهوكتاب أبيه من سمعه كما يحيئ ين طاهر ونرأْ والديتة، ممكة الناس 

قيامني الحرام المجاد أئمة من إماما - القزؤيتي إدؤص بن جعفر اف عبد أبا سألت 
مجلمدأكبيرأمعه الكتاب رأيت أنى وذلك بهنذا، نحادثتى - وأحد رمضان 

٢٣٧٧ه/ باب الكتاب وفي / • المدينة فضل فيه يحين، بن طاهر من سمحه ورنة، بمائة شبيها 
^لاف.وصفةذرشنكروعمر.ه-سألته.دفن صمة 

بنيمن أبي حدش ت تال يجن، بن طاهر حدثنا نال؛ فصدض - ١  ٨٥٤
عنعروة، عن الحديث أهل بحض صفة القبورفي صفة هلمذْ ت نال الحسان، 
هلمذاعلئ الحض بن يحين بن طاهر أثضه الذي الكتاب في وهومجخملومحل عائشة، 

تالكتاب ش النمتؤ 

ال،ل4:رحنه الن<ءن. بن نحني ةال 
ويرممونههنذا مثل يروون ذمحنته وعن سلمنه وعن - نهك - يمن بن طاهر فهندا 

ه؛ولأءمثل من نمل فنحن - وعمر-ثأق؛؛ بكر أبي شرف ينكرون ولا تجهم، في 
أضيروى وهل وعمر، بكر أبي في الفضائل من به أتوا ما اياركة اللجة الدرية 

يأحده! بعدم؟ س وولده نجك. طالب. أبى بن عر إب - ؛ ٤٥٢;- وعمر بكر أبي فضائل 
ابا-سأنضلإّونحزيجراهل هندا، ونتنا إلن الاياء عن الأبناء 

ه•الني ُع لدفنهما مكروْفىأبيبكروصر-هئ؛-أوتكذيب 
٢٢٧٨ْ/ بن علي/ حدثنا ت قال الحراني، الحز بن اض عد شعيب أبو ح-محثنا — ١  ٨٥٥

-جقئأ - محمد بن لحعفر أبى تال ا؛نمحعاوية-قال• زهير-يمنى• أمرنا قال• الخعد، 
ثرئاضسمحمد: جعفربن فقال وعمر، بكر أبي تجرأمن أنك يزعم جارألي إل 

ولق—د، - ةإ؛؛ق؛ بكر. أبي من بقراض وجل عز اف ينفعني لأرجوآن إلي جارك، 
القاسم.بن الرحمن عبد خالي إلن فآوصيتا شكاة اشتكيت 

فال;عرفة، بن الهن حدثنا ت تال الضلى، أيوب بن عمر ؤحذكنا — ١  ٨٥٦
بنمحمد جعفر أبا سألتا ت نال حفصة، أبي بن سالم عن فضيل، بن محمد حدثنا 

• ١٧٠٧: تئارماملأم-بم"ت  ١٨٠٠
.١ ٧ • ٨ زح: ءد4 الكلام نندم حن. إميادء: . ١٨٥٦



تولهما،مالم، يا فمالا: . وعمر..١ بكر أبي عن -  His- محمد بن وجعفر علي 
قاوليسالم: تال فضل: ابن نال سئ. إمامي كانا فإنهما عيرهما، من وابرأ 

الجدي، - اض رحمه - أبويكر أ حده؟ الرجل أيب الم؛ حميا محمد؛ بن جعفر 
عدوهما.من وأبرأ أتولاهما، أكن لم إن ه محمد شفاعة تنالني 

ئل:الوامعلى،/ همدس بن سد ين بكرمداه ْ/صأ 
تال:القامم، بن هاشم أبوالنضر حدنا قال: الأعرج، مهل بن فضل/ حدثنا ^٥ ٢٩٨

قال:حمصة أبي بن الم سعن ، حوسب، بن حلفا عن طلحة، بن محمد حدثنا 
اللهمت أجلي من قال فأراه مريض وم أمؤلم ?ئسأ- محمد- جعفربن علن دخلت 

نيئنلأ هندا سوئ نفي في كان إن اللهم وأتولاهما، وعمر بكر أبا أحب، إني 
القيامة.يوم محمد. شفاعت 

AOA  جدثناقال: الأعرابي، نياد بن محمد بن أحمد حذفناأبومعيد — ١
بنالله عبد حدثتا قال: عبيد، ين محمد حدثنا قال: الدهقان، يحين بن إسحاق 

بعضهمفعاب الشيعة، من رههل فيه مجلس في كنت قال: أبيه عن جبير، بن حكيم 
منالقوم: من رجل فقال الله. لعنة هندا يقول من علئ • فقلتا - ؛؟i؛؛ وعمر- بكر أبا 

وعمر؟بكر أبى فى تقول ما فقلت: جعفر أبا/ فلقيت قال: • ٥ أحدنا جعفر أبي  ٢٣٨• ِْ 
فيهماذللثا يقول إثما فقال: يقلونهما. فقلت: فيهما؟ الناس يقول وما بال■ 

.- ه - طالب، أبى بن علي ١^٠٠^( أمير به تنولن مثلما تولهما المراق، 

حن.-إّئاد،: ١٨٠٧
.٣ ١ ٨ : فيح تندم غال. شيعي ص إلأ الحديث، ثي صدرق ءسة: مرام محالم : ب٠ 
.٥٠ت رح تقدم • ايمأ صدري الأمجت مهل ين كل ت ب و٠ 

آمحدثنا ت نال يعقوب طريق من ( ١٣٠١)U/ ٢ ٤ ٦ ٦ ت الاصووح برح في اللألكائي أحرجه 
به.. طالحة. ين محمد -حدثتا ت قالا النعمان ين وسرج الضر 

حدا.صعيف إمثادءت ٠ ١  ٨٥٨
ونالحدث، ترك زرئ: ابر نال كايه، غال رانضي ٠ الكوني الأمدي، جم؛ بن حكم بن الك ب ؛ ب٠ 

واكوديرالاعس حالي أبى م درئ تال؛ • لمس;التوي. الحاكم: ونال الحديث، ذامب حام: ابر 
([.TUA/f_)لااوزان)مأ/اا،(، احاديثمموء؛ن. 

متروك،ت الدارقطتي ونال الحديث، متكر صعيف احمّي؛ نال مقل. شيعي جحؤر؛ بن حكم • أبرء نته و٠ 
(.0Air/\)^_jiiوانظر: . ٢٩٧تتدمقيح: كداب. وقالالحوزجاتي: 

اعرنه.لم الدهان: ص بن إسءاق ر٠ 
.٥  ٩٣رح نندم • ثقة الطنامي؛ هو همدت مي محجمي و٠ 

.اسما غير هد عاليه انف لم ث مهجه 



محمدحدسا I قال يحيئ، بن إسحاق حدثنا I قال محمد، أبو —ؤحذكتا  ١٨٥١
-هق؛ - عيأ ن لد سمعت ٠ نال أبيه عن ، البريد بن هاصم حدثتا ت قال عبيد، ابن 

عر.ص.س رءمر.ثإإقءن.اوراءة م؛م س اليراءة مول؛ 
،:١١٠٧٥١رحن4 الصأ1ن. ين نحني أاو 

٢٢٨١ْ/ اض/ فقههم قد الدين انمقلأء العلماء الأتقياء اممرام المائة مثل،لمولاع نمن 
العلمفيوحد الصحابة فضل وعلموا الحرام من الحلال وعلموا الدين، في وجل عز 
ونفبحن لا ما منه سمع إذا بل العلم، جهل عمن يوحد لس هنولأم، مثل عن 

أكبك نفلن أن من عندنا أجل وسلمك، أنت، له: ونيل به، ورفق ووعغل ذلك علن 
اممه..رمول مع دفتهما أوتنم وعمر، بكر أبي فضل نجهل 

منيبفئن. وعمر. بكر أبي فضل من تتكرم الذي هندا تأحد لم أنت ويئاللهت 
الرافضة،يمرن يولونحم، أقهم يزعمون صف من أخذته إثما الصالح، لفلث، ٌ

بضععلئ الأمة هندم ®تفترق نال ءلالم،-وإفئ.أنه أبي بن علي جدك روئ الذي 
وآا/عوروى أعمالنا®. ؤيخالفون المت، حبناأهل ينتحلون قوم شرهم مةة، وسعان/ 

الإملأم«لآ،.يركون الرامحة، سنون قوم الزهان ^^٠ *يظهر قال: الني.أنه عن 
،هزلأء مدام، عن ونرغب؛شرفك، هئؤلأء مذاهب عن نحلك نحن له؛ وبمال 

الثياط؛ن.بهم ولمت الحق، ؤلريق م قل■جُليبهم الذين 
0٢٢٨٢أ ; قال ا الواسهلي، عيدالحميد محمدبن بن الله حديتاأبويكرعبد - ١  ٠٨٦

)ا(لفظالخلألتّاثط.نالآصل.
آهآ)ا/يها(،: اكابح العلل الخرزى؛ي ابن ذمْ اه.- ر—ول، عن لابمح منياحدبث، )٢( 

وتخريجهالرافعة، في ح1ء ما ؛ بابأ الممه؛ي عند نيا مومحياتي • بمح' ألا • وثال، 
.٢٠١٠: فىح مناك علئإمحناده 

.إمناه،; ١٨٠٩

١١٩٠ث ح ني تقدم • بال—ح رس ال إب■ ثمة، نهو شم؛  ١٠اث • لي يبين لم • اس *ادم ام ؛ ب٠ 
الإساد)علي(من شل رس ، ٠  ٩٣ت نرح نندم ابمأ وموثمة ■ الياني محيد*ر بن محمد عنم ليردك، 
•الاحرئ الأثر لمادر ومنيا'رافق • امه عن الريد، بن ماشم ين علي نتكون 

آنغآ.الذكور الخاليث ني نندم كما ترجمة علئ له آتم، لم ءن إ٠ٌح١د، • أيضا فيه و٠ 
طريقمن ١( ٣ ٠ ٢ )U/ ٢ ٤  ٦٩اءثح; وا-اوالة اعتقادامل اصرل شرح في االأاكا؛ي أخرجه ىدري«بمه؛ 

وذكرْالخاذئلفيكرم. . ءنعثام؛نامحير]كذا[ءنندينءلي. هشام، بن ناعلي نال،: -ريج؛نيوض، 
•علي بن نيئ ايريدعن بن ماشم ُلرض س  ٢٣"٩ التررْ/ ني الذمي 

الإرمالءمحير تمان لكنه جلل، فقيه وموثذ ثابت، ايي بن حيب ال إلا ثنات رجاله • متنطع إمتاد*؛ - ١  ٠٨٦



£ت،بإممربمة

بنمحمد حدثنا قال أبومعاوية، حدثتا ت غال الثئ، بن محمد أبوموسئ حدثنا 
بضععيب الأمة هنده ررتفترق ءنءالي-جك-قالت ثابتا، أبي بن صب عن مونة، 

.أعمالنا،اويخالفون البيت، أهل حبنا ينتحلون قوم نرهم فرية، وسبعتن 
الأعرجمهل بن فضل حدثتا I قال الوامهلي، الحميد عبد ابن ؤحدآثتا — ١  ١٨٦

حنسمعت قال! مرزوق، بن ففيل حدثنا I قال الزبيري، أبوأحمد حدثنا قال! 
لمقضيمنكم اض أمكن لثن/ ءواض الرافضة; من لرجل ينول - ث؛قئإ - ن حابن  ٢٢٨٢ْ/

علينارامرقت يقول؛ معته وموقال؛ توبةُ. منكم ولانقبل وأرحالكم، أيديكم 
عال-ه-٠.علن الحروؤية/ مرقت كما الرافضة آآ'أ/ن 

سلمهانح الميت أهل من هندا سمع فمن الله وحمه - السن بن نحمد قال 
دين.ولا لهم عقل لا الدين الرافضة مذاهب وشنا الصالح، 
لماأئه - ة،فه - الصديق بكر أبي عن روى وقد -• الله رحنه - الصين بن محمد قال 
سابنقموا حش فاجملوتي جهازي من ونرغتم مت إذا لهم؛ تال الرقاة حضرته 

اممه.رسول يا عليك اللام وقولوا؛ بالباب فقنوا المي.، مر قيه الذي الميت 
مغلقا-نأدحلونيالباب وكان الباب. ويح لكم أذن فاذن يستأذن، بكر أبو هنذا 

فلماوقفواففعلوا، . • وادننوتي الثمع إلئ فاحرجوني لكم يزذن لم ؤإن فادننوني، 
•الميت داخل من هاتف وسمع الباب، وانفتح القفل سقط هشدا وقالوا بالباب 

■ة *و علي ص ئ درواثته ٢ ٠ ١ ًراكدلس-مذمفيحت 
.١ ٨ • ٧ نرح: نندم ممة. موه: ين حي م٠ 

ُن ٢٣٧٦-  ٣٧٥ا/ )  ١٢٧٥: ااكأرئح مر١^;* واينربطة ، ( ١٨٠٢٠) i£jiم اروزي احرجه ثغؤبما: 
ساج~'ع • تال تنس بن اه صد ان ملمة ين صوادة حدثنا ت  JLJصباية، حدنتا تال؛ \فءقر\ني، طريق 
اد،مذاك وأنة الجن' الماأمل الدامية أصلهاوّمّماونيرآ-؛صعاذكرالأثروتيه: ندكرنمة . ياي.

ُرضامن  ٤٨١)آ/  ٩٩٠•' النآح م عاصم ايي ابن واحرجه عهما-. أبايكررءعر-رصياش يثقون 
أملهاس obوب؛ • ءناينماس، مزسبمامد، مزلث، مزبمتوب، ءامينلبرا*تم، 

الحديثوأصل ملم. ايي لمدين لضعف الألماني الثيخ رصئه أوالشيعة. رابهامنرتشيع، 
الشيعة.ذكر دون الكتاب أول ش تخريجه تقدم كما صحيح 
-Mد٠؛حس،١٨٦ُ

■١ ' ٢٤'قدمز،ح• سلم•دجال س ورما؛اكشح، يهم، صدوق ددءا،س'رنرقت ؛ ب٠ 
ممات.رجاله ويقية . ٥ • ر،ح: صدم صدوق. مهل؛ بن سل و٠ 

عدغيرالصنف.عله لرانف رغربمبم،<: 



٢٣٨ْ/،بن عمر عن وروي / ظ0الحيبإنالح>بثتاقراد الحبيب، إلئ الحبيب أدخلوا 
ممابعده الخليفة أوصئ . لؤلؤْ |بي علئ اش لعنة - لؤلؤ؛ أبو ننله لما - قءك - اب الخط
إف: لهافقل ]ءأإف؛ا[ عانثة المومضن أم ائت ياعبداض، اض; عبد لأمه غال ثم أراد، 
بامتر،اليوم لت فإني الؤّّْتن، أمير ■ تقل ولا اللام، عليلث، يقرأ عمر 

إلئفرديتي أبت ؤإن معهما فادفنوني أذنت فإن صاحبيه، •ع يدفن أن بمتاذن وثل؛ 
حيدفن أن يستأذن عمر إن فقال تنكي وم، اش عبد فأتاها السلمين، ابر من

نمي.علن اليوم ولاوثرنه لشي، ا،لكان أدحرذلك، كنت لقد I فقالت صاحبيه. 
لك.أذنت ند نال وراءك؟ ما ت قال تم ائعدوتي. ت عمر تال اقبل فلما رجمر، ثم 

تمفاحملوني، نبضت، أنا فإذا المضعم، ذلك من إلي؛ أهم شيء ما أكثر؛ افه ت قال 
الملمن.مقابر إلئ فردوني ؤإلأ فادننوني أذنت فإن عمر، يستأذن ت فولوا 

حدثنانال؛ صاعد، بن محمد بن أبومحمديحين بهندا امحبرة — ١ ٨ ٦ ٢ 
حصين،عن الله، عبد بن خالد حدثتا تال الواسطى، أبويشر شاهين بن إسحاق 

ووصيته،عمر.ء؛فة. مقتل تصة وذكر - افه عبد بن لخالد واللففل ميمون. بن عمر عن 
الخدث.وذكر • • • المزمنين أم ائت النه؛ عبئ يا • قال ثم 

حدثنات قال القعثان، مجرمن بن يوسف وحدثنا ت صاعد ابن ال ق— ١  ٨٦٣
•• ممون• بن عمرو عن ءنحص؛ن، جرير، 
٢٢٨٠ْ/ ين وحلاد الدورني، إبراهيم ين يعقوب وحدثنا صاعد; ابن فال _ ١  ٨٦٤/
•• يون• بن عمرو عن عاصم، بن علي حدثنا نالا؛ أسلم، 

بعضهايصدق الأخيار من ماذكرته حميع الله رحنه - المش ين نغمد قال 
ثممعماأو؛لعافهالثي.، مع - ثأق؛ن - وعمر بكر أبي دفن صحة علن وتدل، بعضا، 
الفرس،إليه وسكنت القلوب إليه واطمأنت المؤمنين قلوب في ذلك صحة الكرم 
ذلك.علمن تدل بزيادات وسناني • التوفيق وياطه 

التعريض.صيغة سانها با صنعآ المش احن وند خطب، ولا لها نعام لا نمة ع؛ذ، )١( 

. ١٣٩٦نندماصمصوسمAفيح: -بمد*:ٍحح. ١٨٦٢
. ١٣٩٧نندماهلأمبيوسمهفيح: .إساد،:صحح.  ١٨٦٣

• ١٣٩٨نندمالكلأمءلتهدسم*تيحت -ا-ظد»:صحح.  ١٨٦،



>آيةبمء^ةتصث
تقال الصونى، الحار عبد بن الحز بن أحمد اش أبوعبد ا'خبره — ١  ٨٦٥

عيداه،بن بكر أبي عن الديي، نافع بن اش عبد حدثتا ت نال عون، بن محرز حدثنا 
بكرأم ثم عته، الأرض مسي من أول ءاتا ت اش. رسول نال تال' عمر ين اش همد عن 

•اخرمث* أعل امشرص لم مكل، أمل لم _، هثدن امحع اعل لم وصر، 
بن/ الحكم حدثتا نال الحلواني، يحين بن أحمد حينناأبوجعفر — ١  ٨٦٦ ٢٢٨٦•/ 

معيدبنحدثنا ت تال . الحكم لفثل وعندا الحماتي. الحميد عبد بن ينحين موسن، 
سالني، لحل نال•' عمر، ابن عن عزناير، أب، بن إمماعيل عن مسلما، 

اكاأاتأ.ُم أءكذابعث يقال: يساره وعمرعن محته الجدوأبوبكرعن 
-اب٢٣٦ ٢٢٨٧•/

ثكا/قيرعمر مروصغت مرأبي وصغت قجرادٌم. صفة بم ••ء/ن 
صالحابن حدثتا ت تال تاني، الجداود أبي بن صشئاأبوبكر — ١  ٨٦٧
عمريبنأتمرني نال• فديك، أبي بن إمحماعيل محمدبن حدثتا ت قال اضري، 

أمه؛يا فغك: ]ٍلهلأ[ عاتثة علن لحالت تال: القاسم، عن هانئ، بن عثمان 
ولالأطالامشرفة اقبر ثلاثة عن لي فكشمت، اه.، قبررسول عن لي اكنفي 
عندوأبوبكر مندمجا، اش. رسول فرأيت ت قال الحمراء، العرصة يبطحاء ميطوحة 

لهوصفها كما عمرونورهم لي نوصف، قال: اض.- رحلي هد وعمر رأسه، 
الصورة.هنذه صالح بن أحمد ووضعها القاسم، 

سميدبنحدثتا تال: مخلدالطار، محمدبن قتاأبوعبداش ٠Jوحا ٠١٨٦٨/ ٢٢٨٨•/ 

.١٣٢١ساممسمصدسمعفيح: 
• ١٣١٩؛س٢صمصدسمهفيحت -أ-،اد»:محعف.  ١٨٦٦
.ا-طد»:محمف.١٨٦٧
([.رص٤٢٤]همب المامأ• محن سترد، ١ ضان عولن اص؛ ءائ س ماز صورس ; ب٠ 
]نضب؟ الشامة صغار من I ص_ع.رق ايرإساءءل؛ اانمني، فد،ائ،ت اض بن إمماهمل  Jt،• عم٠ 

)صعآ،([ا
،'آمرصنا/؟م(،رايندمداردفيابمارح;

رايرِضفيسح:ْاآ/اي0؛ص/مه(،رصفيسرك
اّاملمحمدين ص 0وق من جميعيم واو؛هةيفيت)،/م(: الذمي، ورام )ا/بمأ'آرصححه 

■؛< • • ا؛نامنديك 
■كائنه. i ضميف إمحساد،ت • ١٨٦٨



تقال آبي حدثنا ت ثال المهلرل بن إمحاق ممعت محال.' الخثاطر١ا عثمان 
تيكا[] عائشان علن دخلت I نال القاسم، عن هانئ، بن عثمان عمروبن حدثني 
الأنر ثلاثة عن لي فكشفت وصاحبيه، اش. نر عن لي اكشفي أعه؛ يا نقلت: 

هالني نر فرأيت ت نال ، الحمراء انمرصة ببهلخاء بلوحة لامحدنة ولا مشرفة 
ابنوخطه س. الني رجلي وعمر-محك-عند رأسه، -عند ٠٥٠بكر.وأبو مقدما، 

اض.شاء إن أخ،لها كما الخهلط مخلد ابن كتاب في فديالث، أبي 

 Hعنهما.اض ءمر.رصي بكرا بر أ
إسحاقبن إبرامم أمحاق أبا ّمعت، قال ايفأ مخلد ابن حذننا - ١  ٨٦٩

٢٢٨٩ْ/نبرالم، الزمحرى-ءن/ ت بمم، - ممحما ألون يايحرة أُُل كتب • ينول الحرمح، 
-،ذكذا،وعمر.أ؛ئ؛ ئنالض.وأبوبكر ___،: فقال اختلفنا، قد فانا ه، 

:هثكداالائر فته الدى الست، في الخريي إبرامم ومثله 
^Bn

H.أبوبكراءمر.رصياشعنهما
•ابدار تحت صر رجلا ■ الحربي، إبرامم قال 

المناسككتاب الحربي إبراهيم عاليي قرأت I نال مخلد، ابن ح—شا - ١ ٨ ٧ ٠ 
النيأيها عيك اللام I وتقول ومعلمه، القبلةل٢أوتستقبل نلهرك فتور ت قال 

قليلايسارك علن تتقدم ثم قال: والدعاء. اللام وذكر . وبركاته. اطه ورحمة 
الحديث.وذكر • • وصر بكر أبا يا عليك اللام ت وقل 

•الختاط،.وفىتار؛خس)آ/ه؟(: )ن(. )ا(ىنافىالآءل، 
لأحال،اسءكاسمالإال،انيم.حالالسلام. )آ(اكا: 

تعديلاولا جرحا يذكرييه ولم تاؤيخم ني الخيب ذكر• ٠ الحناط أيوعشان ءا*/،• ان ءدان س •ب ت مه ٠  =
)\/ص.

اان«كورأنما.الخديث ني تميم ٌمبمه• 
صحح.-إمحفادء: ١٨٦٩
نيحيل ين ياحمد ثتاس كان الدارممي؛ نال إمام. ثقة، ت ايوامحاق، اخرض• لّحاق س لارا*م • ب ٠ 

([.٩٩بنداي)ا/]تارخ ّ وورمه وعله ذمي• 
اضا.إ،«،ادأ:ك ١٨٧٠



حامأبو زكريا بن الفرج بن روح حدثنا ت نال مخلد، ابن وحطود|اتا — ١ ٨ ٧ ١
بن/شعيب حدئنا قال; عاصم، بن الحبار عبد أبوطالب حدتنا قال! ااؤدب،  ٢٣٩> ْ/ 

القبر،إلئ يصلون الناس كان ت قال أبي حدئني ت قال عروة، بن هشام عن إسحاق، 
بدتهدم فلما النامي، إليه يصلي لا حتئ اش-ئرغ العزيزءرحمه عبد بن عمر قامر 
هنداI فقال عروة فاتاْ العزيز، عبد بن عمر ذلك من شنع I قال وركبة اق بقدم 

•العزيز عبد بن عمر عن فري وركبته، - ء؛فة - عمر محاق 
الصفة.هنده غير يصفة أحرئ رواية وفيه • - الله رحنه - الحسن بن محيي قال 

٢ A  Y أبىبن يوسف بن محمد جعفر أبو حدثتا ت قال مخلد، ابن حاوشنا س ١
بنمالك حدثنا ت نال الخزومي، اينيرة بن محمد اضبن عبد حدثنا ت قال معمر/ ،/ن ٠ ١ 

بنعمر إلئ اللاثا عبد بن الوليد كتب •' قال حيوة، بن رجاء حدثنى ت قال معول 
ساشتراها كان وقد إ وحجراته الني. مسجد اكر أن - اممه رحمه عبدالعزيز. 

مكةومجد النبي. مجد بنن هوالزى الوليد وكان نمنها، في وأرغبهم أهلها، 
العزيزعيد ين عمر فجاء النبي.، مجد تبنى وأن مصر. جد وملمنق ومجد 

باكيارأيت فما الحجرات، بهدم أمر ثم معه، فقعدت المسجد ناحية في قعد / حتئ ا/ع  ٦٥
أنأراد فلما بناه، ثم س الني حجرات كسرت حيث جزعا يومئذ من أكنر باكتة ولا 

الثلاثة،القبور ففلهرت علمته كان الذي الأول البيت ر/ ذكالأئر علن البيت يبني  ٢٣١١ْ/ 
•البناء ؤيضحون فيسويها يقوم أن عمر فأراد عليها، انهار قد عليها الذي الرمل وكان 
فوطووامعك الناس قام قمت إن إثك الأمير، افه أصلح I له فقلت ت رجاء قال 

قممزاحم يا I فقال تأمرني؛دللئ،. أن ورجوت بملحها أن رجلا فلوأمرت الأقبر، 
حلف- قغك بكر. أبي وقبر المقدم الني. قبر فكان حيوه؛ بن رجاء قال • فأصلحها 

حن.-إمحاده:  ١٨٧١
•؛روةابي ابن ن وسماعي بالإر-عاء، رم ثقة، مرلاهم، الأموي، الرحمثن عد ابن إمحاق: ين عب ف٠ 

]تقريب)صأ1آ([.بآخرة. 
.٢([ ١ ١ ]تقريب)ص ءشُة. الثاية محن صدوق، زكريا: ين المج ين ريح ر• 
■لاباص؛٠ داحركا؛ صدوق، مرة؛ يعن ونال ثقة، والدارسلتي: سنن ابن نال ءاْمت افاربن مد و٠ 

.٦٢٥تئلمفيح■ 
سف.-،٥٠:  ٠١٨٧٢

الحديث،مكر يونس: ابن وقال يقوي، لتس ت حام أبو نال امخزرم؛ الغمّ؛ بن مصي بن الله مع ; ب٠ 
.١٨٥١ح: في تقدم • عله يتاح لا يرؤيه ما عامة عدي: ابن وقال 

.١٨٥١مرح; تقدم • الخيب وتقه يرمحف؛ حمدبن م٠ 



•ؤيقهن - بم أبي وسط عند رأسه م، أبي حلف وعمر الني.، وسط عند رأسه، 
عيانىبن عثمان ين سعيل- ح-دثنا نال أيضا، مخلد ابن ح^وشنا — ١  ٨٧٣

همسنبن إسحاق حدثتا إسحاق.ئالت I يعنى - بهلول ابن ممعت الخلماطرا؛نالت 
قبررأت • نال الديني تذطاس[لى بن عبم حدثنا نال؛ هند أي بن داود بنت ابن 

أربعةمن نحوأ مرتفعا الني. مر فرأت العزيز، عبد بن عمر ندم لما س الني 
هالني نر وراء - ؛؛^٠ - م أبي نر ورأيت ص، ما الحمرة إلن حصاء عله أصابع 
٢٣٩٢ْ/ابن وصفه منه. أمقل - ؛؛*فه - بكر أبي قبر هن-وراء/ عمر- مر ورأيت منه، أسفل 

هنكدا.بالخيل الحديث مخلدفى 
لني.ا٠ 

.؛■ 1.1أبرم 

 Iمره؛ع

فيالحين بن يحين ذكرْ ما علئ وهندا -؛ الله رحمنه - الحسن بن محمد قال 
ه،الني مع مدفونان - يقهن - وعمر م أبا أل علن كلمها الأحبار اتفقت نفد • كتابه 

ذكرتهوفيما ويم. وآله الني. محمل علن الله وصئن ، العالمين، رب لله والحد 
.افه ثاء إن مقغ 

٠٠٠

الترحمصادر 5ي كما اكمتؤ والصواب; الخناط•. ماص اعن ■' رن( ؛ي ، ١ ر
واشتمنممبالترجمة.. )ن(:)آ(فيالأصل، 

٠٥١٠٠١. ١٨٧٣;

شنندم ولاتديلا. جرحا ف يذكر ولم ( ٩٩تارذ)ه/ ش الخف ذم. ١^١٠،■: ءدان م مد - : ب٠ 
.١٨٦٨ح: 

.١([ • ]تتريب)»_Y خطئ. صدوق، ام داودس بمن اس مم، م، -حاق ئ٠ 
]تقريب)ص؟مآ([.سادسة. الص ، مواأ  ٠٢٠لم م، ءبم و٠ 



_كظب ٢٣٧ِْس 
هاعاتقة فضاتل 

.عاتثة.٠؛^؛ أل ؤإياكم. اض رحمنا اعلموا. الاه: وحنن - النش ين نعني لأل 
برسوله.،دجل عز الاه ذضاب0ً الومنتن، أمهات ه افه رسول أزراج وجمح 

عظمثرفها - *؛؛ ij- عاثثة وبعدما فضلها، ذكرنا/ وفد . - خديجة أولهن ن ،/ • ٢ 
دحطرهاجلل•

أزواجسائر دون تثإق؛أ[ عانثة فضائل يذكرون الشيوخ صار فلم ت قالل ؛إن؛او 
-؟ُلإئ؛ - عاتثة وبعد خديجة بعد • -أم( ^^١ كان الشي.ممن 

فدمما فرموها اض.ؤ عهدرسول عبير النافمين من قوم حسدها لماأن له لمل 
الكرماض فتر بباطله، رماها من فيه وأكدب القرآن، فيه وأنزل منه، تعالن افه براها 

عضذلك عند الناف٠ان، أعين به وأسخن المؤمنين، اعين به وأقر ، رسوله به 
%تم1ص.الدنيا م الني. ءلقأأ-زوجأن فضائلها- بذكر الياء 

 /ْ٢٣٩i  / فقالت بآم. ك • تال رجلا أف تءأقأ؛[ لعائشة قيل أيه دوى I أناصدق؛
عنسل انه المتقدمين المقهاءمن بعض عن وبكي، • المنافقين بآم ولت المؤمنين أم 

.بآمه ليت أنها الأتم وحلف أمه، عائشة أل أحدهما بالطلاق؛ حلفا دز(أى رحال
فقال!أحدهما. يحنث لابدأن ا هندا؟ كيف له فقيل • يحنث لم كلاهما I فقال 

هومنافقأمه ت ليأنها حلف والذي يحنث، لم هومؤمن أمه ألها حلف الذي إل 
يحنث.لم 

افه.،رسول حيبة عاتشة شنأ مجن باطه فنعوذ الله: -رحنه النش بن نحني قال 
افهرسول خليفة أبيها وعن - ^؛ ij- المومنن أم ، المدين( ابنة الصديقة المبرأة، الهليثة 
•.

٠٠٠

ذس;إلن قاف ان ممكن )١( 
اش.•يصول إلن وآمهن خديجة، بعد الومتتن امهات انقل انها - ١ 
فيالتدعة علئ للرد نقاتلها والخاعة نة الآهل فابرز • موقف منها والرافضة للخوارج وأيضا - ٢ 

)مآ(م)ن(''رجل••



ْ'ً"'_؛اب  ٢٣٨
قلمقالمامق انمى. تزويج ذكر 

؛نال ، الصوفي الحار عبد ين الهين بن محمد اف همد أبو ح^،ثا ء ١  ٨٧٤
أبيهعن ، عروة بن هشام عن ، أسامة أبو حدثنا ت نال ، الكوفي عمر بن اض همد حدثنا 

رجلاأرى مرص، اكام م »رأهك اش.: رسول لي نال ءلءأ؛.قالت: - عائشة عن 
هدابكن إن ،اةولت أنت، م امرأتك،أكتمها،إذا هده نقول; حرير مرهل١، م يحملك 

منع؛دالل4بمده[ا.

AUO  تقال الواسهلى، الحميد همد بن محمد بن اض عبد أبوبكر ح—عشا — ١
حمادحدثنا ت قال التهال، بن حجاج حدثنا قال ادنتن، بن محمد أبومجومئ حدثنا 

اض.رسول أن تيلقثأ- - عائشة/ عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن - سلمة ابن عني ي- 
٢٣١٦م/ إن فقلت: ألت، م فإذا . ^i؟؛ - خديجة وفاة بمد -صؤير من مت،ة في بجارين ررأمحت قال: 

مفإذا حريرفكتفنها من نرقة في بجارين فامحت فال: بمنه، عزوجل الله عد من هدا يكن 
حريرمن نرقت في بجايية فأين قال: بمنه، عزوجل الله عند من هدا يكن إن فمالت: أنت، 

.ءهه[اعزوجل الله عد من هدا يكن إن فقلت': أنت، هي فإذا فكشفنها 
١  ٨٧٦ I قال!البغوي، العزيز همد ين محمد بن اض همد أبوالقاسم حسذثخا

خاصة،مها اليض أنها إلا الثمق، مى صد؛ آم نال، • سرقا وجمعها؛ • الخرير جيد س نطعة أ(آكا؛ 
([.٣٦٢]التهاية)Y/الحاو. ومر مره، اصيها: قارب، وهي 

صحح..إساه،;  ١٨٧،
(،٢٣)آ/ ٥  ٠٧٨وني (، ٢٦٤)U/  ٣٨٩٥الأنمارح: •تاب ني الخارى اخري لغربمد؛ 

آا'ي)آا/ي\إ(،رصفىما'لالمحاةح;حآ؛آمح:
١٦١(،واسنيص)١٨٩ (;0/١٦)٧.٩٣(،واينبنح;١٢٨،٤١/٦،

;ه•-ءنامحه-جمتعءمم،خمّقصثامينءروة، 
تامابمه.ومناك . كايقه صحح، إمئادءت - ١٨٧٠

,صحيح إسادءت - ١  ٦٨٧
حسانابي سمييبن بن عمر تابعه وند • ١ ٠ ٥ ٥ * همرح تقدم • صدوق، خيم؛ ين محان ين الله عند ت ب ٠ 

,ثقات رحاله وبقية ٠ التخرج في كما الترمذي عند 
لمم،)صأام([.سس؛،ة. ئ، الكي؛ اعاتي، استنءمرتنء،عة: .ب٠ 

صنحديا نال،: إيرامم ين إمحاق طريق )آا/أ(،ن  ٧٠٩٤صحّحهح: ني صان اين أحرجه ٌمبمبم؛ 
صروبنين اه صد طرين، من ٨( • ٤ )ه/  ٣٨٨'ت النامإح ني مننه ني الترمذي وأخرجه • به • ■ يونى ا؛ن 

نعرفهلا غرببا حن حدث ارءنن.ا ت الترمل.ي تال به، . ملكة. ابي ابن عن حان، أيي ابن عن الكي علممة 
عاكةعمروبن بن اف صد حديثا من إلا 



علممة،بن عمرو بن اض عبد عن يونس، بن عيسئ حاوثنا محال! عمرو بن داود حدثنا 
:هماك - يمحفيأ - عاثثة عن متكة، أيي ين اض عبد عن خثتم بن عثمان بن اف عيد عن 

زوجتك oJIaممال: ، خضراء حرض خرغة فى المى^ جبريو.ص-إلئ بى حاء 
والآحرْ.الدنيا فى 

ينمحمد حدثتا قال; انمثار/ مخالي ين محمد اض حاوقتاأيوعبد  ٠١٨٧٧/ ٢٣١٧ْ/ 
حدثناال: نتالعنزىءل١،، الفضل ين الوليد حدثنا نال: معمر، أيي ين يومف 
أثيبن علي بن ثن حبن علي بن محمد بن جعفر بن مرسن عن ين,زيد، صالح 
®أناني؛ الله رمول قال قال: عمر اين عن دينار، ين افه عبد عن .، خقء - طالب 

فنهضقال: عائقة«. صورة وس بكر أبي ابمة زوجك ك عزوجل إن هال: هو- جرمحل- 
اشإن و؛لال: أتالي .و. - ■مريل إن بكر' أبا رامحا فقال: - ممحق - بكر أبي إلن اف. رسول 

1<محاراْ يكر أيي ينت أصماء إليه فاحرج نال: . ذأرزءها؛اابمتك زوجتي ند وجل عز 
ليإن ال؛ قهو.«، جرمحل. أدامحها اا؛ي المورة سْ ررلست افه.: رسول فهال 

المورةراهذه ممال؛ ، عائثة.٠^؟؛- إليه فأحرج ررأردأها،ا، محال: تبالغ، لم صغيرة اينة 
زوُجك؛هاقال: وجلسزوج؛ءها«. »إناسءز وئل: اكيأتالي؛هاطهو-«. 

٠ه الله رسول يا 

_اب ٢٣١ء'،"' 
ساس تزويجهارسول وفت عاتقة ذكرمقدارسن 

عمر،أبى ابن حدثنا قال: التاجر، يوصف بن هارون أبوأحمل حذتحا  ٠١٨٧٨
الثهول رمحأف ظعيأ[ ل عائثة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن صفيان، حدثنا قال: 

اكت.نكببل.والصواب: »اانمرى«. )ن(: )ل(فىالآصل، 

جدا.صعيف إمحئاد•; - ١  ٨٧٧
فيتقدم ٠ بحال به الاحتجاج لايجوز الوصرعان، تروي • همان ابن تال اتحتري" الملل ين الرلتد • ته ف٠ 

.١٣٩٣ح: 
لمانف؛<•^،ترجمة.صالحيزين،،•: فته: و٠ 
تقدموا.ثقات. رجاله وبقية . ٢ ٥ ١■ ح: في تقدم عابد. صدوق، الكاظم؛ هر جمير؛ بن هوّس و٠ 

عدءٍرالمتف.عليه انف لم دمبمه: 
صحح..إمتادا:  ١٨٧٨

.؛٠ . هشام.عن سفيان حديث )ه/اما(س  ٥١٥٨:التك١حح في صحيحه ني البخاري احرجه 
عنسلمان، ين وعبدة معاؤية حديث )آ/آم'ا(من  ١٤٢٢:التكاحح في صحيحه في لم مواحرجه 

سينء.اسبع يدل است"ّنتنا ا فيهال إلا به. . هشام. 



سنن.تسع بنت وهي عليه ودخلت سنن، سع ابنة وهي تزوجها .
نال؛الراسطي، الحميد همد ين محمد بن اف همد حذشاأبوبكر — ١  ٨٧١

حدثنانال! أبومعاوية، حادثنا ت نال ■ الرمز أبومرسئ - المثتن بن محمد حدثنا 
اضرسول نزوحها ت نالت ل عائثة عن الأسود، عن إبراهيم، عن الأعمش، 

٢٣٩١ْ/بنت وهي عنها ومات / تع، وهي؛نت، بها لحوله وقت، يعني ّح. بنت هي و. 
٠نة حمعشرة ثماني 

قال!الثتئ، بن محمد حدثنا قال أيضا، الحميد عبد ابن وحا؛فا  ٠١٨٨٠
أبيه،عن عروة بن هنام عن سلمة، بن جماد حدثنا قال: المنهال، ين الحجاج حدثتا 

مخرجهنل ءإف؛ا. حديجة. متوفن اممه. رسول تزوجني ت نالت كه؛؛- - عاننة عن 
ألمبوأنا سوه جاءني المدية قدمنا فلما سنن، أوست سن مع ابنة وأنا مكة من 

•ه افه رسول بي أنتن ثم وصعنتي فهيأش مجممةر١،، وأنا ارجوحة علن 
حدثتات قال سيية، أبى بن عثمان حدثتا ت قال المريايى، ؤحدئتا  ٠١٨٨١

٢٤عن،/..عروة، عن/ ۶^٧، بن افه همد عن ءنإ1ّاء1ل؛نأمية، سفيان، عن وكع، 
ا/ع ٦٦اء نناي شوال في يي وبنن شوال في افه./ رسول ووض '"•' نالت عائشة 
شنساؤها يدخل أن نحب، اروكانت، قالت،: أا. مص؟ عنده احظن كان افه. رسول 

ثرال«لآ،.

([.٢٦٤اياري)U/ ]كح • التكين يلن سقط إذا الشعر وم جة؛ ذات أمح، ت •عجمن• ( ١ر 
العرببعض كان وند • والأحوال والأعكنه الأزمة بعض عن يتشاءمرن الن.ين هملن رد •—ذا م ( ٢١

علهم.ردا ذلك همها. تعالن اف رصي - ءاتثة فذكرت • شوال الزواج؛ي عن يتثاءعون 

صحح.إمثادهت - ١  ٨٧٩
٣٢٥٨(،واUنيفيسح:١٠٣٩/٢ر١٤٢٢صح:

.At.الأعمش.عن معاؤيت أيي حديث من كلاهما ت ( ٨٣-  ٨٢/ ٦٦
صحح.إمحتاد•؛ ٠ ١  ٠٨٨

(،٢٨•واحمد)\/ ١(، • )؛/٨٣ ١٤٢٢وميرح: (، ٢٦٤/٧)٣٨٩٤اخر-بماوخاريح: س-ربمبمه: 
.حسهمس>قصثامينءروة. (: ٨٢ا-ا-أآ)آ/ وانمارسح: (، ١١٣/١)٢٣١

,صحح إمقادءت " ١  ١٨٨
والمام(، ٣٩٣)م •  ١٩٣ُالترطىح: ١(، • ٣٩)؛/ ١  ٤٢٣صعمح: ا-؛م-بمتلإم دء0ابمه: 

حم—دح:بن ُبو ا".آ(إ ايند)آ/؛ه،م واحمد 'هوا)ا/ا؛آ(، ح: ماجه واين ، ٧( • / ر٦ 
ابيبن إّماءيل عن صمان، عن من»لرق حممهم : ( ٦٨رأ/ ٢٢^١١ والدارمرح: (، ٤٤)صم^ ١٥٠٨

.نحوء يه . ٠ آب 



ْ/بى،أ

إياهإوملاعيته غكا نماسة ذزمةرسولاش^ 
Iيعنى عمر- أبى ابن حدثنا تال يوسف، بن هارون أبوأحمد — ١٨٨٢

قال!إبراهيم، بن يعقوب حدثنا نال! علي، بن الخن حدثنا ت تال - محمدأالعدني 
أ-نمرنيسصديننال؛ شهاب، ابن عن ان، كيبن صالح عن أبي، حدش 

النيأزواج أرهل قالت ./ *؛؛ ij- عائثة أل هشام بن الحارث بن ، ١ ءبدالرحمننل ٢ t • ٢ ه/ 
وهوعليه فاستأذنت ه اه رمول هلقأا-إلئ اش رل رمبشتا ة اطم—فه 

يسألنكالنتي أرمأنواحك إن اش رمول/ يا ت قالت لها، فآذن مرطي، نير مضط«أع ،■،/ن 
سض ألست بمٍل »ا ه; اض رسول لها فقال ساكتة. وأنا قحافة. أبي ابنة ش العدل 

أزواجإلئر فرحعت اض رسول من، ذلك سمعت ج؛ن ء؛ءأ؛ فاطمة فقامت . احج،؟اا
اف.•رسول لها قال وبالذي اض. لرسول نالتا بالذي ناخرتهن الني. 
قالالواسهلير، الحميد عيد بنر محمد بنر اض عبد أبوبكر حديما — ١  ٨٨٣

ااصأحح.ومر الست. هامشيهماإلير فير وعدلت اعبد ت )ن( را(ايالأصزإ، 

.إّظد•:صحح. ١٨٨٢
([.٤٩]تقرب)ص1 الثاله. عن ثتة، الخزرعي؛ م هشام: س اغارث ين ارجمن مد ين مصي و٠ 
.١  ٣٧٦; فىح نندم • ثنأ ي)،؛ ين مالح و٠ 
.٩٧٥^٠^ نندم غامحل. صعداممة، ابن م إ،رامم؛ ين بموب ؤ٠ 
• ٧٣زح؛ نندم • حجة ثتة، ام•؛ د٠ 
.٩٢فيح؛ تندم • حانظ ممة، اللوم؛ الهذلي *و ءامأ؛ الحن،ن ر٠ 

رالخاري(، ١٨٩٢. ١٨٩١)؛/ ٢ ٤ ٤ ٢ الصحابآح: نغامر ني مسه ني الم مالإعام اخرجه تب: 
الإمامواخرجه يه. . الرحمن. عبد محمدين عن الزمري، ُلرض من  ٢٨٨واحمدرآ/، ٢( ٤ ٤ تعلينا)ه/ 

فياثي اكوأحرجه ايه. عن عروة ين منام طريق م؛أ(س •خْآرْ/ ت-ح- .اطوي - الهة مح، اليخارى 
 /U(٦٨. ٦٧المن ) ، ;ضعن حممهم : ( ٣٨/ ١ )٦ ٧ ١ • ٥ ح: حبان وابن (، ١ 0 .١ ١ .٠ راحمي)٦<
يه،طولآ.. عنعروة• ا"؛صذا*عمءنااز*رى' مدارزاق' 

-إساد.:صحيح. ١٨٨٢
.٩٨٤تندم/،X فانحل. لخجاج؛نادهال:ثته، ا٠ 

٢٣٨٤دإح: و.الخارىفيمادلاكّحاةح: الإمام احرجه لميس: 
(:١٧٦/٣اسات،)في معد وابن )ْ/٦•٧(، ٣٨٨٠ُاكرعديح: واحمد)؛/آ«أ(، (، ١٨٥٦/٤)

فيوزاد نذكر، . حدمءمرو؛نالاْمإ. نال: الهدي، عشان عزم الحذاء، حاك طريق عن حميعهم 
نمامراحمدفي بن عبدالاله واحرحه نعدرحالأ*. نال: ٠ ا-انملاب، عمربن قال من؟ ءئم انمحيح،ن؛ 

بنءاباعبيدة وزاد: به، . ملمة. حمادبن ثتا حالي، بن هيبة طريت، ٌن ا ١  ٩٧/ )١ ٢ ١ ٤ • ح الصحابة 
>نالاءأغريب،.ن حن وقال:  ٧٠٦ره/  ٣٨٨٥ااناقي،ح: قي اكرمذي واحرحه اعمرا بدل الحراح، 



ْ/م،حدقا ; نال/ المنهال، بن حجاج حدثنا ت نال الص، بن محمد أبوموٌّئ حدثنا 
عمروبنأل ت شقيق بن اض عبد عن الحريري، حدثنا ت ملمة-تال ابن حماد-يعني: 

سال: ت. I_u»قال: إلٍك؟ الاسأحب أي اش، ءيارمول تال: الماص 
»أمكرا.قال:الرجال؟ 

تالواصح، بن السيب حدننا نال: داود، ايي ابن حاوئتاأبوبكر — ١٨٨٤
منالني. ّّ؛ل ت قال أنس عن حميد، عن - محقان ابن ادتمر.منى: حدثتا 

»،أمها».تال: نال. أعلك عن يس ئل: »عاس، فقال: أحإانسإوك؟ 
حدتناقال: أبوموسئ، حدثنا قال: عثدالحهمد، ذعغاابن _ح ١٨٨٥

■٤ ْ/ عمروبن/ عن إسحاق، أبي عن مغيان، حدثتا ت تال مهدى، بن عجدالرحمن 
مموحآ'اغرب فقال: يامر بن عئار عند - j؛^؛؟ - عاتثة من رجلانال أل غاف: 
•الذ.٠ رمول حسة تؤذي ، ، ١ مجرحال 

رمالكلب باح من واصله ٠ شتايك لخنتي I أي كلابك؛ نبحتي ت يمال الشترم. ت التبؤح )١( 
]النءايه)ه/ه([.صياحه. 

سجميعهم ا'*اي)ا"ا/•،(: •مازح:وابن (، ٥ ٤ )ص ٠ ح؛ انمحابه نغالل امرم والن، -الوجه( 
•انمرالتالمر حديث واننلر • يه • بنرالعاصر• مرءمرُ محرحازم *؛r، ءن طرق 

,حن إماا؛ادءت ■ ١٨٨٤
نندمصحيح شواهد له الحديث لكن . ٢٠فيح؛نندم كئترآ- يخش صيوقا، واضح- بن المحب ؛ ب٠ 

ايايق.الحديث ؛ي يعضها 
)A٣/١(،١٠١(،راينسنياكدئح:٧٠٧/٥)٣٨٩٠^^بح:

به.. عزمي. ردعنانمريندان، 
بنعمرر حديث له ينهي لكن • آنسء حديث من الوجه هتذا من غريب حن حديث ءهندا ت الترمذي تال 

وصححه.مستدركه)أ/ما-؛ا( الحاكم؛ي رواه سالمة ام جديث كمايشهدله الذكورآنفا• الماص 
حن.-إمئاد•; ١٨٨٠
عندحميد ن عريب تابعه وتد ([. ٤٢]تتريب)صء ٠ الثالثت محن مجمرل، الهمداني؛ ءاف؛ ٌودس • ته ن٠ 

الإءامآحمدفيضا.لاكحاةح:
نيلمحه الثوري ورواية • ٤ ٠ ٩ • زح تغيم * ناخرة اختلمل عائد، ثأنة • عوالمبم اسءاقت ام ب؛ و٠ 

مهد؛.ان روايه نثلرألنيرة هوالئلا٠ر؛ وهنذا محلاإشكال. محوالثوري هنا الذكور منيان كان فإن • الأخلاط• 
•الحامحفل ناله • إمحاق آ؛ي في الناص اثبت والثوري؛ - وجدت إن هذا - عثتنة ابن عن 

)ص.ه(، ٦٥١واسالينيستد.ح: (، ٧٠٧/
وتاليه، . عنء-مرو؛نغالب. إسحاق، ابي عن طرق من جمهم : ( ٦٥اليمان)A/ معدفي وابن 

(،ءوآأي٨٧٠)آ/  ١٦٣١المحايةح! محماتل محي آحمد الإمام آحرجه و ٠ حسء حديث ءهنذا الترمذي؛ 
به.. ءرسبينمد. عن إسحاق >قءناأي (من 



إنال الرمن، موسئ أبو حدثنا مال.' أيضا، الحميد عبد ابن قنا حاو — ١  ٨٨٦
حدثإذا كان أئه مسروق عن لم، معن الأعمش، حدثتا نال؛ أبومعاوية، حدثنا 

•ه اممه رسول حبيبة الصديق، ابنة الصديقة المرأة حدثتتي قال! تْإفإ؛[ عاتثة عن 
عمر،أبي ابن حدثتا I نال يوسف، بن هارون أحمد أبو حذفنا — ١٨٨٧/

كانواناما أف ت عانثة عن نلأبة، أبي عن أيوب، عن الوهاب، عبد حدثنا ت نال 
تبكي،وهي الض. فجاء - ههفق - بكر أبو فزبرها ، ت؛!٥؛؛[ عائثة فاطلعت، يلعبون، 

لها:فقال نأحبرته. )لإندت،لأهركتي*. قال: منك. دعني قالت،: فألك؟*، *ما فقال: 
الأةرمول فقام يديه، نحت، من رأسها الله. رسول وأدخل فقامت ، اا،وم،القلوي® 

القيام.طول من له أرثي حعلت، نن حس 
حدثناقال: أبوموّتى، حدثتا قال: الحميدأيضا، بد ^^يمحاابن 

والله؛ قالت، عاسة عن عروة، عن الزهري، عن يونس، أنبأنا • قال عمر، بن عثمان 
مجدفي بحرابهم يلعبون والحبشة حجرتي باب علئ ه الله رمول رأيت، لقد 

نومايقوم ثم لعبهم، إلن أنخلر/ لكي بردائه يسترني الله. ورسول الله.، رسول 
اللهو.علن الحريصة السن الحديثة الحائية قدر فاقدروا ، أنصرف، أنا أكون حتئ 

محمدحدثنا قال: أبومومئ، حدثتا قال: الحميد، عبد ح^لثاابن —  ١٨٨٩

صحيح.إمحفادرت - ١  ٨٨٦
• ١٨٢نندم ثاصل، ثقة، يكتتته. مشهور المحن، ابر ;؛،؛ ٢٠عوابن ملم؛ و٠ 

حدثنانالا؛ الطتامي مد بن ومحمد الضرير معاؤة ايي »لريق من ( ٦٦)a/ معد ابن احرجه اغر،جهت 
محب'لرينا ومن ، ؛٠ ■ ■ الاعس ءن جرير 'لدينا من ( ٤ ٤ رآ/ الخلة م نمم ابر وأخرجه • به • • الأعمش 

.( ١ ٨ ١ )T/ للذمي التر واننلر؛ • به • • المحن ابي عن ثابت، ابي ابن 
.إّ،ادأ:مّل. ١٨٨٧

الخاظفياصزس)ْ/،آآ(;ُال . ١١٤
.ءاتثة«.•ارّلءن.

التالي.انئلرالحديث، أخربمبم«: 
صحيح.إمحساده؛  ١٠٠  ٨٨٨

الميدينفي وملم را/ئه1(، مرصولأ  ٤٥٤ح! تعاليئأ،  ٤٥٥الماجدح;م البخاري أخرجه 
جبهم(: ١٩٧، ١٩٦وىأيفيابين)مهها، (، ١٢٧، ١٢٣وس)أ/آهم)آ/بىأ(، ح: 

•به • ءروأ• عن شهامب ابن عن من'لرن، 
حن..إئادء:  ١٨٨٩
■،[ ١  ٠١٢)م،• ادّة المن • بأس لتس؛٠ • ناميا الكوني، امحايض؛ ءاْم ين الخجاج : ب٠ 

ثقات.رجاله وبقية 
٠السابق الحديث، ؛ي نحو* نندم 



.U/«

الأسود،أيي عن المحاربي، عاصم بن الحجاج عن شعبة، حدسا غال: جعفر، ابن 
حنكها- ث5فء؛ - عاتنة فوصعت الدية، في يلعبون زغ كان قال: حرث بن عمرو عن 

تنظر.فجعلت اف. رسول منكب، علن 

بنالخن حدثنا قال: البخاري، صالح ن اف عبد أبومحمد اشاتأ — ١  ٠٨٩
أبيبن اف عبد بن يحنن حدثتي نال؛ الحباب، بن نيد حدثتا قال: الحلواني، علي 

ن،/ • ْ وكانت / مبشر أم/ عن الأنصاري، حلاد بن الرحمن عبد بن محمد عن قتادة 
يدهفوصع عندها وأنا ءالق؛ا[ ت عاتثة علئ الله رسول لحل • هالمت، - حالاته يعفى 
وكداكدا يا لك ما فقالت: صدره، في فدفعت دوني، سننا إليها فاسر ركبتها علن 

*يابمش فإئهن رادعٍها، فقال: الله. رسول فضحلث، ه! الله برسول هنذا تفعلن 
.وأفدسسااا

اممهعبد حدثنا قال: الخبار، عبد بن الهن ن أحمد افه أبوعبد حيكا — ١  ١٨١
عاتثةعن أبيه عن عروة، ن هشام عن أبوأسامة، حدثنا فال: الكوفي، عمر ان 

عشكت ؤإذا راضية محي كيت، إذا لأعلم »إني افه.: رسول لي نال -سنالت: 
تقوبن•'راضية،إئلث، عم كلت، ®إذا غال: ذللث،؟ تعرف أين من فقلت: ؛ نالت، غضبى*. 

أهجرما أحل، قك: قالت: إيرامم». ورب، لا هلتا: غضي كتتؤ لأيا مجمد، ورب، لا 
إلأاسمالئ،«.

.إياد،; ١٨٩١

المحجراكاريخ م الميارى ذكر. الدية. اعل س الأنمادي: خلال م ارحمن محي ين سد : ب٠ 
مرلمذكرابجراولأممديخ/وذم.اينجان

نياممات)ْ/ا'ي*ا(.
المحتراكاريخ م الخاري ذكر، الأنصاري. سلمي الائومحياش دال؛: اض الأهس محي ين ،م ب; ر• 

رذم.اينحان^^/•آا(ولهذكرابجرءارلأسلأ. 

بنزيد 'ريق من لتادة ض بن اه ب ين بممن ترجمة ؛ي ( ٢٨٥)A/ نرذ ثي الخاوي اخرج* دمنه؛ 
ا.وابّالإّادنف.

صحح.-إٌةاد،ث  ١٨٩١
وملم>،(، ١  ١٢ا/ ر• ٦ >  ٧٨: الأدبح وني (، ^٧/٩١٢) ٥٢٢٨الكاحح: ني الخاري اخرجه مرح 

وايندل)ح/بمأ(،واسراتي(، ٢١٢•ئحدفيافد)أ/اأ، 
محمانح:آاابلأا/آ،(،وابير«ا/يآ>(،والخويح:

•به • • عروة بن مشام ءن من'رق، جبهم ت  ٢٣٣٨



ي———ث—

_اب ٢٤١
ء1ذشنعش جبريلهوم سلام 

بنمحمد حدسا نال.' الحلواني، يحين ين أحمد جعفر أبر حسدلتا . ١  ٢٨١
أبيعن الثعي، عن زائدة، أبي بن زكريا حدثنا ت تال وكح حدتنا نال: المثاح 
ادلأم»،شرممث مريل ءإن لها: اض.تال رسول إو يمحأ.: عائشة. عن ملمة، 
اش،.ورحمة اللام اروعليه فماك: 

بمي؛- عمر أبي ابن حدثنا • قال يومف، بن هارون أحمد أبو ح،وقنا - ١  ٨١٣
بنسلمة أبى عن النعي، عن مجالي، عن سفيان، حدثنا قال: العدني. محمدأ 

يدمواصعا اض. رسول ءرأيت تقول: - تيق؛؛ - عاتثة محمت قال: عبدالرحمثن، 
رايتكاف، يارسول فقالت: قالت:/ الكلي. دحة قائمايكلم فرس معرفة علن ٢ ، آ• ْ/ 

قلت:. رأ؛محه؟ا٠ اروك قال: الكلي، دحية قائماتكلم فرس معرفة علن يدك واصعا 
اضورحمة السلام وعليه فقلت: الملام،. فرك مريل.عاجأا.وم ارذاك قال: نعم• 

الدخيل*.ونعم الصاحب فنعم ودخيل، صاحب من خيرأ اش جزاه وبركاته، 
قال:الحميدالواسطي، عيد محمدبن بن اش أبوبكرعثد  ٠١٨٩٤

أحبرناقال: هارون، بن يزيد حدثنا قال: الش، بن محمد أبوموسئ حدثتا 
®قالقالت: . عائشة. عن ستمة، أبى عن الشعى، عن زائدة، أبى ابن زكريا 

اللاموعليه فقلت: اللام*. علك مرأ م-ر؛ل ءإن اف.: ول رم
ورحمةاض*.

٠٠٠

(،١٣٥; )١  ٦١٢٤٩الأسثذانح; وني (، ٣٥١٢)!/ TY ١٧\ص: د. \إنئخ\ويم يمبمبمه: 
واحد٧(، • ٥ )>،/  ٣٨٨١ادام،ح: رالتردي؛ي (،  ١٨٩٦. ١٨٩٥)،/ ٢ ٤  ٤٧اسللح: يي رميم 
•- ب اث لصي - عئ رن ذم با-رن ;<، ■ • ملمة أبي همن الزمري، ين طرق من جميمهم (: ١٠)آ/• 

(،٨٦٩/٢ر١٦T٧اسارح: ريي (، ٢٢٥، ٢٢٤، ١١٢، ٧٤وا:م.بم،اءد)آ/ْْ، 
الناظ.تنارا.ء\ث■ (كلهاعن ٦٩رالمالي)U/(، ٧٩اسات)M م معد وابن 

• ٩٨٧رح؛ ومبمه ب الكلام نندم • حن، - ١  ٨٩٣
.١٨٩٢ر٠ح؛ نندم وتمبمه . صحيح إصتادءت > ١٨٩،



.اب ٢٤٢
عتمدئر 

جدى،حدسي نال! الحراني، الخن افُن عبد شعيب أبو حذفنا — ١  ٥٨١
قلناI نال روق، معن مسلم، عن عزالأعمس، آمن، بن مرمن حدثنا نال؛ 

محمدأصحاب رأيت لقد واض قال! الفراممى؟ نحن ^٥؛؟[ ت عائشة كانت هل I له 

حدثناI قال ادش، ين محمد حدثنا تال! الحميد، عبد ابن ؤحذعنا س ١  ٨١٦
كاثهل له; قيل روق، معن مسالم، عن الأعمش، حدثنا قال؛ معاؤية، أبو 

منمشيخة رأيت لقد بيده، شي والذي إي تال؛ الفراتقى؟ تحن . ؛;٥؛؟ - عائشة 
.الفرائص عن يسألونها الأكابر محمل. اصحاب 

٢٤١١،/الزهراني، الربح أبو أنبأنا • نال القاصي/ يعقوب بن يوسف اسائا — ١٨٩٧/
،٠٨٠٦مؤمن أبا أو ابث،: سعيدين عن يد، بن يحين عن أبوشهاب، حدثنا تال؛ 

إنأمر في محمد. أصحاب اختلاف علي ثق ند ]ها[؛ لعائشة نال الأشعري 
فلاينزل.يكل ثم المرأة 1تي الرجل قال؛ هو؟ ما قالت،؛ لأفظمهأ0أذكرْس. 

عنأمال لا أبومرّن; فقال • الفل وجبا فقد الختان الختان جاوز إذا ؛ نقالت، 
أحدأيعدلث،.هنذا 

سليمان،بن معيد حدثتا تال؛ الحلواني، يحني بن احمد ؤحدمحنا —  ١٨٩٨
صحح..إمتادء: ١٨٩٠
.١٨٢نندمنرح: غاصل. ثقة، ماينمني: سلم؛ ي• 

>زكلاصاس رالخاكمفيافدرك)؛/>ا(: اينّعدفيالدتات)ه/\ا■(، ب صس: 
تءح:في الدارس واحرجه ■ الثجخن شرط ض يأن* الذمي ولمزد ب*• • ءنالآءش■ معالة، 

٢٨٦٢ T١ ،^T٠اا،ّ ,..,.ء؛: .ءا. .ِ.أ.ب•ا /٨ء يهالأعمش عن س، عن عام ن سو رض من ( ٢٤٨)آ/ ٢٨٦٢
الذكورأعلا•.رالخديث دميجه رميم • صحح امادء؛ - ١  ٦٨٩

صححإماد•: . ١٨٩٧
رجال؛ا"ه،وعوس فيح:تقدم يهم. صدوق، الخناط: الكناتي نانح بن و*وعبداه ما: ، ٠٥ام ته: ن٠ 
،هه)ا/ح،آ(.: عندصدالرزاقاح جريج وابن ، ( ٦٧/ ر١ الوطأ كانى ماك الإمام وتدتابعه • ال 

،ْبم)ا/م،أ(،رسفىالوطأ)ا/لإآ(،واينمانفيفىاممح:سمب: 
ماللحاوي نعو، واخرج به • • معتد يعن؛ن ص *رق من جبم ر'ا/آْل(ت  ١١٨٣ىب*ع■' 

مما«لم مراحرجه نمو•. يه . ٍب. المعتدبن من نيئ، بن صلي عن ٠( ٠ / الاثار)١ منكل 
بم،مأ)ا/الإأآ(.مومزح: ابي *١؛-؛، ومن ٣ ْ " مرمءامن-ءديث،ءاسةحت 

-• ٠٠•!|م  صححإمئادءت - ١ ٨ ٩ ٨ 



]تيإفو؛[حتئعائثة/ صحت، لقد نال! أييه عن عروة، بن هشام عن أسامة، عزأيي ٢ ٤ ١ ْ/٢ 
فاتنيشيء علئ ندمت ما اليوم لوتوفيت ت خمس أو نن بأربع وفاتها فبل قلت 

بشعرأعلم ولا بسنة، ولا بفريضة ولا أنزلت بآية أعلم لكن نط أحدأ رأيت فما منها، 
ولا/بقضاء ولا بكذا ولا بكيا ولا بتب ولا العرب أيام من بتوم ولا له أروئ ولا  ٤٨ ٦٧

متعتأمرض كنت فقالت: عالمته؟ أين من الطب أمه، يا لها: فقلت منها. بهلب 
لبعضبعضهم ينعت الناس فاسمع فينتفع، له، فينعت الريص ويرض الشيرء لي 
U  . عنه.أمأل لم علمها عامة عني ذهب فالقد عروة: قال

حدثتىت نال الرمز، مرمئ أبو حدثتا ■' قال الحميد، عبد ابن ؤحدشا — ١  ٨٩١
بعيثأعلم لكن أحدأ حاك ما ت نال أبيه عن عروة، بن هشام عن أسامة، أبو 

أعالمولا لشعر، أروئ ولا الخاهالية، بحديث ولا ، اء بقفولا .  ٠٥١رسول 
الهلب؟تعلمت أين من خالة، يا ت فقك ، ءإق؛ا- - عاتشة من طب ولا بفريقه 

فحففلته.ينعت؛عضهم<لعص الناص أسمع كنت ت قالت 
تقال الحمصى كثير بن عثمان عمروبن حدثتا ت قال الفريابى، حدثتا س ١ ٩ ٠ ٠ 

محمر،بن/ القاسم وحدثني قال! الزهري، عن ءن.أبيه، شمب، بن بثر حدثنا ْ/ماأأ 
]تيلقها[عائشة علن دخل الحج يريد المدينة ندم جهز تقلقي[ سفيان أبي بن معاوية أل 

فكثمها، ] عائشة أبوعمرومولئ ذكوان إلا كلامهما يشهد لم حاليتن فكلمها 
نبيهبه افه بعث ما ذكرُت، ثم ]أإقإ؛ء عاتشة تشهييت، كلامه قضئ فلما ، ت معاوية 
اتباععلن مجعاؤية وحضت يعده، الخلفاء سن والذي الحق، ودين الهدئ ن مه 

وافهأث ت معاؤية لها قال مقالتها نمت فلما تترك. فلم ذلك في فماك أمرهم، 
الخيرعلن حضؤضت انلوعفلة، البليغة الشفقة الاص_حة رسوله وبأمر بافه الخالة 

(:١١الخلتث)أ/ا'إ(رالخاتم.ءخمروفىاسركرأ/م وابونمم ،■(، U/A)احد ب مبمه: د ً
به-• جب*-مسمخمقصثمينمد؛• 

صمسم٠فيالجJثاسمرض/صحح. -إطد»:  ١٨٩١
-إرطد،:حض.١٩٠٠
.٣٣•تميم»يح: • صدرق كمحلاخمي: س ماز صريس ت ب ٠ 
.١ ٢ ' ١ ت نندم؛يح • تتة *تجب• س ر ف٠ 
■ ٧٤' ■ماح ننادم • الزّري *ي الاس ُنأبت ثتأ' ؛ سامجمر حمب أم■*؛ كذ' د٠ 

هممرويناتحرنا ت ئال النذرالخزام بن إيرامم ُلريق س ٢ ١  ٨٣أ/ ١ جر المالذمي؛ي ذكر" ّدربمجم*؛ 
بالمن•بس الجم؛ ■ثان بن ويرر ت ذال ذم • ؛٠ ■ ء؛مان• 



هىفتكلمت . تطاعي أن أهل وأنت لنا، خير هو بالذي إلا تأمرينا ولم به، وأمرت 
سمعتما والله ; نال ثم ذكوان علن اتكأ معاوية نام فلما كنيرأ، كلاما ومعاوية 

•تيلقؤأ[ عانثة من اض.أبلغ رسول ليس نط خطيا 
٢٤١٠٢-اب ٢٤٣

صبكإظشثق فضاتل جامع ذكر 

الوليدبن بثر حدثنا قال الحلواني، يحنن بن أحمد جعفر أبو حاوثتا —  ١٩* ١ 
عنالشيبانى، سليمان عن الرحمن، عبد بن عمر حفعس أبو حدثنا قال القاضي، 

سعاأعطت لقد ت نالت أنها - - عاتثة عن حدته، عن حدعان، بن زيد بن عالي 
حتئراحته في بصورتي جقو. - جبريل نزل لقد عمران ابنة مرتم بعاد امرأة أعطيتها ما 

دلغدغيرى، بكرأ تروج وما بكرأ تزوجني ولقد تزوجي، أن ه اش رسول أمر 
t/ن> ٧ ؤإن سي، اللأتكة حفت ولقد سي، في قبرته ولقد حجرى، في ورأسه. مفس/ 

فيلعه ؤإني عليه لينزل ؤإنكان عنه نيمحرفون أهاله في عليه لينزل الوحي كان 
ؤليبةحلقت ولقد ، ماء المن عيري نزل ولقد وصديقه، حليفته لابنة ؤإنى لحافه، 
كريا.ورزقا مغفرة وعدت ولقد طيب، وعند 

حدثتات نال ادش، بن محمد حدثتا I قال الحميد، عبد ابن ح^وذا _ ١ ١ ٠ ٢ 
ءنءبياواله؛نءبداش؛نءت؛ة،الزهري، عن يونس، حدثنا ت قال عمر، بن عثمان 

t٢ ١ ٠ ْ/ المعيد، في وجل/ عز افه أنزل الش الرحمة أل يحدث كان ياسر، بن عمار عن 
عناممه رسول مع وهي الناص فيها رإقأ؛ء ] عاتثة حبست ليلة في كانت إئما 

س،مانادس-سسمحبآت-محءام
• ١٨٤٧ل ح *ي دتخريجه الكلام نندم • صعتف _؛ - ١ ٩ 
صحح.إسادءت - ١ ٩ 

.٩٩٠نرح; نندم • ثت نف، ثتآ، ت الهذلي •عود ابن م عتا؛ ين الله ب س الله ؛ء،• ء٠ 
-وا"؛م"بم نمء• به • ■ الزري ءن ذب آبي ابن حديث محن ١( • ٧ ضءرْ/ ني الطوي اخرجه دم<جثت 

٢٦٢، ٣٢١،)

٥٦٥ت اجبمح ٠وابن (، ١٦١)١/مهI٠٣١٤١٣ والشارح ا/ه*ه(، رعون ٣ ١ ٤ ت ح سه م داود وابر 
بناغ مد عن الزري، ص رق من جبلهم )ا/ااما(ت  ١٤٣مدءح: ر وال—دي )ا/'اها(إ 

ابنوعمار؛ اه عبد ب؛ن جعل ٥( ١ ١ / ١ رعون ٣ ١ ٦ ت ح داود لأبي رواية ور ٠ مختصرا به • • مداش 
رمخزح والخدث . عمار. عن ايه عن  ٥١عبد بن اش مد عن الزمري عن وغال.اللث،: . ماص. 

*انظر • التالي، الحديث في كما عاتثة عن أيه عن القام بن الرحمتن عبئ عن عّالك، طريق محن المحيمن 
٠تخريجه 



ْ/با1

ماءالناس مع وليس الناس تا حبI فقال عليها؛ فتغيظ I عائثة أبوبكر فاتن ماء، 
،الطسس، بالصعيد التمسح التيمم في الرحمة وجل عر اش فأنزل للصلاة، يتوصوون 

عماروكان لمباركه، إثك علمت، ما بنية، يا ت أنزلت حئن - فق - بكر أبر ال فق
عادواثم واحدة، محة وجوعيم فمحوا الصعيد بآكفهم ضربوا أنهم يحدث 
المناكب.إلئ بأيديهم فضربوا 

بنعلي/ حدثنا ت تال الخندي، محمد ين الفضل أبومعيد واخ_برنا — ١ ١ ٠ ٣ 
عنأنى، بن مالك ذكر تال؛ طارق، بن موّن أبوقرة حدثنا تال؛ اللمحجي، زياد 
اضرسول •ع حرجنا  '•نالت ] عائثة عن أ؛يبم، عن القاسم، بن الرحمن عبد 
فأقامعقدي، الحيس.١^٥^ أوبذات كنا؛البيداء. إذا حتن أسغارْ بعمى في هؤ 

،ماء معهم وليس ، ماء علن وليسوا معه الناس وأقام التماسه علن اف. رسول 
حبستفقال نام، مد فخدي علن رأسه واضع ه اش ورمول -  ٠٥٤- أبوبكر فجاء 

اضثاء ما وقال فعاتبتي ، ماء معهم وليس ، ماء علن وليسوا والناس الثه. رسول 
اض.رسول مكان إلا التحرك يمتعني ولا حاصرتي في بيده يعلعن وهر يقول أن 

آيةوجل عز النه فأنزل ، ماء غير علن أصح حنن اش. رسول فنام فخدي، علن 
فبعثناقاك بكر. أبي ياآل بركتكم بأول مامي الحصير أسيدبن فقال التيمم، 

نحته.الحقد فوجدنا عليه كنت< الذي الثمر 
قال؛/ البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اض عبد القاسم أبر حذثنا « أ١ ١ ٠ ٤ 
بنافه عبد عن حعفر، بن ماعيل إمححدثنا فال مهليع، بن الله عبد حدثنا 

اللهرمول قال يقول مالك بن أنس سمع أو4 ت الأنصاري معمر بن عثدالرحمن 
اكلمامء.على التريد ايساءكغمل على عالغة رركل .; 

إمغاد،تممح.■ ١٩
٣^١٦ ت اكٍمح في وملم ، ٠( ١ ٤ / )١  ٤٣٣ ت اكسممح في صحسح، في المخاري احرجه ثغ-ربمه: 

يه.. عاتشة. عن أييه، عن i العام ين الرحمنن عد ين مالك حدث من ا وغيره٢( ٧ ٩ / )١ 

فضائلفي وملم ، ١(  ٣٣)U/  ٣٧٧• اامحا؛ثح: فضائل في مسه في الخاوي اخرب يمبمبمه: 
وابن dU'\/i>)T_راكر،ذىح: (، ٢٦٤او)مآها، راح<، ١٨٩٥/٤ر٢٤٤٦اامحاةح: 

،٣٩٦٣(،واسويح: ٣٤٥/٦)٣٦٧•و١؛و,ضح:(، ١٠٩٢امآآ)آ/^ئح:
٧١١٣را؛نجّانح: (، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١ • ٩ ; ٢٣)الكسر في واليراتي (، ١ ٠ ٦ رأ/ والدارم 

يه.. الرحمثن.عد ين اد ء-د عن *يرق، س -بمنعهم : ٠( • / ١ )٦ 



،A/« الإمحلىحاويث 
نمةني . ؛؛٥؛؛ - يزدعاتشة لم عزرجل إثااش -؛ اممه رحنن - النش ين نحني قال 

تكلممن ووعظ وخزيا، ذلا الماشن من رماها من وزاد ونلاوعرا، شريا الأيكإبُ 
لثإلي*ٌبدبا و.رحإذلمم؛أأن أ ا؛رعظة ُن يكون ٌا بأشد الو*~تن س ، ١^١٣غتر من مها 
أنن يكون ما قثم ممشوه ولولاإذ ؤ وحل: عز نقال ب. الش يحل لا مما ظنوا ما 

بمؤمنهن رن'كتم بش!،١ مودوا آن ١^١٠ بمفكم ٠ عقيم تهتآن ن،وا نم، بن؛ تكلم؛هذا 
]النور:

نام • ٨ ه نفسبح عزوجل اض أل تعلموا/ حتئ الوصع هنذامن اض. رحمكم . ميزوا 
.ياليغة موعظة الؤمنvن ووعفل يه، رموعا لما تعفليمأ 

يذكرلم وتعالئ بارك اف إل يقول؛ - اش رحمه - محاهين ابن اض عبد أبا ّست 
الواوقؤ وجل عز قوله مثل به رموء لما تعظيما ه نفمبح إب يه رموه بما الكفر أهل 
منبه رمست، بما تييقؤأ[ ] عاتثة رميت، فلما قال . [  ٨٨مرم؛ ] ٢١ولداالرحمن، ائخذ 

لنايكون ما ئتم سمعتموه إذ ولولا ؤ ت وجل 'م فقال • لذلك تعظيما ه نفسبح الكدبر 
عاتشةبه رميت الا وعز جل ه نففح . ه عظم عذا،^١٥ سحاك بهذا تكلم آن 

]محق؛؛[.

٤٢ ١ ٩ ْ/ اض قال نم بلغة، موعظة الومنهم، اض فوعفد الك يجنن - النش س نحند ال ؛/ 
امرىلكل لكم نوحم بل لكم ثرا ننوه لا منكم عمب بالإف ■،ءدا الذمح، إن ؤ ت وجل عز 

[.١١ايور:] ي عظم ءذاب، ك متهم نوركره والذتم، الإنم من، اممب ما نهم 
وليس، ب، رماها؛الكل. مجن يول يصرها لم - ^؟ ij- عاتثة أل وجل عز اش فأعلمنا 

ّلولبن أمحا ين اش وهوب رماها، من، عني، وشر لها عو-نمر بل هوبشرلها، 
؛ذلك، وغمه المؤر. وتادئ وأقلقها،  ٢٢^١۶٠٥٠فد كاف ؤإف ، النافق؛ن، من وأصحابه 

•ولأيها-محأك- مكرم محب لها وعو زوجته ذكرت إذ 
وحمابراءتها وجل عز افه أنزل حتن وجل، عز اض عند لهم درجات هندم فكل 

ا،لومنتن،وجمح وأهلها وأبيها عاتثة وقلب رسوله. تلب به الكرم افه ّر ، يتلي، 
الغرة.سورة س ١ ١ ٦ الأية: ومي ه  'صيلدا الك ائذ دلألوا ؤ ني)ن(: )١( 
انفلر:وأوحعها. ألها والرأي: عش. وشق احرنتي : . والحرز. الهم مضني، العنiة. ايص: )٢( 

(.٢٣٣الاوان،مادة)مضض()يم 



ج1بإممربمة

جمحوعن الصحابة جمح وعن أبيها وعن عنها اغ رصي • ااناءقين أعئن به وأسخن 
•الطاهرين البت أهل 

اث،عبد حدسا/ ت ثال الحرانى، الحسين بن اض عبد شعيب أبو حذئتا —  ٢١٩٠٥ ٤ ٢ * ْ/ 
عنإ-نناقبن]مد[را،اف-ضابنعنرو- حدثا ناو: ابنجننرالإفى، 

مم٠َ  َ

بناض وهميد وقاص بن وعلقمة الميب بن وسعيد عروة عن ، عن رابي، 
مماوحل ال4ءز الإفك أهل لها قال قيما [ جلأ ت عانثة عن كلهم عبداض، 

لحديثهاأوعز كان وبعضهم حديثها، من طائفة حييني وكلهم الزهري! قال . قالوا 
حدثنيالذي الحدث منهم رجل كل عن وعت وقد منعفس،ولتلاضاط، 

•بعض من له أوعز بعضهم كان ؤإن بعضا، يصدق حديثهم وبعض عنها، 
فايتهنأزواجه، ين أمئ مفر في يخرج أن أراد إذا ه القّ رسول كان فالت• 

غزاهاغزوة ني بيتا فاقرع ؛ ?؛٥؟؛ - عاتنة قالت معه. ه الني بها خرج سهمها حرج 
هودجيفي فاناأحمل الحجاب نزل بعدما/ الني.5 ْع فخرجنا سهمكب فخرج ا/ع  ٦٨

فخرجتبالرحيل آذن المدينة من ودنونا تلملثا غزوته من مخ إذا حتزرآ، فيه، وأنزل 
أنيشقضيت فلما الخيش، جاوزت حتن لحاجتي فتثرزت بالرحيل أذنوا حنن 

انمطع،قد فلفار جنع من لي عند فإذا صدري فلمتا رحلي، إل رجعت 
فاحتملوايي يرحلون الدين الرهط وأنبل . ابتغاوْ ني فحبالتمامه في فخرجتا 

 /ْ ٢ ١ t الماءوكن فيه، أر بون يحوهم أركبا كنتا الذي بعيري علمن فجعلوه هودجي/ ٢
بمكرفلم الخلقةل؛،سالذام، إحدانا إلما-اكل إذذالث،لمتثالهنلماللحم، 

فوجدتالحمل وبعثوا المن، حديثة جارية وكنتا رفعوه، حن الهودج خفة القوم 
بهاوليس - منازلهم قالتا: لهم.أو مبادرة فجئت الحيس، امتمر/ بعدما عقدي ء/ن  ٠٩

ميفقدوننيألهم وظننت فيه كنت الذي منزلي فتيممتا مجيتح، ولا دلع منهم 
بنصفوان كان فتمت، عيني غلبتني إذ ٌنزلي؛ في كدلل—، أنا فبينما • إلي فترجحون 

شالصنف عند وكماتميم الترحة مصائر في كا المشت ت والصواب ٠ •عبد® ت الأصل،)ن( قي )١( 
.٢ ٢ ٦ ح: ش تقدم ر؟اوهم. شة ثقة عمروالوني: بن مداف ومو: . ٩٩•ح: 

٠يعفأ بعمه وركب عليه كثر إذا اللحم؛ نيله ت يقال عليهن. يكثر لم آي )٣( 
]اوهاة)م/هار'ا([.^^ي؛اسةِساكلعام. )أ(اي: 

.٩٩•نرح: ؤكميجه * JLtالكلام تقدم صحيح. إمتاده: - ١٩٠٠



فمفكافأتاُي، ان، إنسواد نرأئ ْ~زلي، عند فآصبح فأدلج الحيس وراء من العطل 
وجهيفخمرت باسترجاى فامتيقفك ، الخجاب، نبل رآني، وندكان رآنمحا، "من 

أناخحتئ - غيراسترحاى كلامه من ّسمعتا ولا بكلمة تكلمنا ما والد يجلبايي. 
يعدماالحنش أنتنا حتئ الراحلة يي يقود فانطلق ركبتها، ثم يدها، علئ فوطئ راحلته 

الذيوكان الإفك، أهل من هلك من هلك وقد الفلهيرة، نحر فى موغرين نزلوا 
والناصشهرآ الدية ندمت حين فاثتيكت، ملول. بن أبى بن اطه عبد كبره تور 

وهويريبنمح،فكاوج-صأمالأذلك، من أشعر.حيء ولا الإفك نول فى يسمون 
فيقوليدحل إثما أشتكي، من أراه كنت الدى ^٠ ٥٧١اممه^^ رمول ص أعرف 
حرجتحتن ، بشيء أشعر ولا منه يريبني الذي فذاك ينصرف، تم ، دكم؟ء ®كسف 
ابنصخر أبي ابنة وأمها العللب، ابن رهم أبي ابنة •وهي، مسطح وأم أنا نقهت بعدما 

٢۴٢٢،/منهي.مزر١؛ وأم أنا فأتلت - لبابة بن مسطح وابنها - زمح؛كئ بكر- أبي حالة عامر/ 
مابتI فهالت، . صعلح تعس I فقالت، مرطها، في مسطح أم فعثرت شأننا ص فرغنا 
فماذا؟I قك فالت، ا فال؟ ما تسمعي أولم ت ئالت، يدرأ. شهد رجلا بئن ن، هلت، 

•مرصي علن مرصا فازددت الإفلث،. أهل بقول فاحبرتتي 
ليتأذن فمك; ، يكم؟* ®كيف I قال تم اممه. رسول علي لحن، رجعت فلما 

لىفأذن قاك! ا، قبلهمص الخبر أستقصي حينئذأريدأن وأنا أبوي، فاني 
ياI قالت، إ به؟ الماس يتحدث ماذا أمه؛ يا لأس فقلت أبوي فاتين، ه اش رسول 

كثرنإلا صرائر ولها يحثها رجل عند وصيئة امرأة كاث ما محل علياثه. هوني بئة 
تللثحفثكيتح ثاك: بهنذا؟! الماس نحدث وفد اطه! سبحان قلتؤ: محاك: عليها. 

فدعاأبكي. أصبحت، ثم بنوم أكتحل ولا دّع، ن، يرمح، لا أصصت حني الليلة 
فراقش تثيرهما يعليه الوحي استلبته حين نيد بن ؤأمامحة عليا اف رسول 
فيلهم الذي وبالود أهله براءة من يعلم بما المثي. علن فأشار فأماأسامة أهله، 

رأيتشل، بريرة يا • فقال بريرة ودعا ■محيرأ، إلا نعلم ما افه رسول يا وافه فقال؛ ه نف
أنهاس عليهاأكثر امرآأغمصه رأيت، إن بالهى، بعثلئؤ لاوالذي محالته: شيثايريتلئ،؟ 

هالني نصعد • فيأكله الداحن فتأتي أهلها، عجئن علن تنام ا.لن حديثة جارية 
أذاهبلعي قد رجل •ن بمذرلي ®من فقال: سلول، بن أبي بن اش همد من فامتعذر النر 

«حتن«.تا(فى)ن(:



وسذموارط؛اسصإلأمأ،وطمض،ماسطسضاضإلأ/  ٩٧٣.'
أعذركأنا اض؛ رسول يا ت فمال معاذ، بن معد فقام محم®. إلا أطي عض يدخل كان 
الخزرجمن إحواننا من كان ؤإن عتقه، صربت الأوس س إخواننا من كان إن منه 

بنلعد فقال الخزرج. وهوميد - عبادة بن صعد/ فقام به. تأمرنا ما ففعلنا أمرتنا ن ،/ ١ • 
صالحآرجهد ذك قبل وتدكان تتله، علئ ولامدر تقتله لا فرافه كذبت معاذت 
فقالمعاذ. بن صعد عم ومحوابن - الحصير بن أسيد فقام • الحمية اصتجهلته ولكن 
الأوس- الحيان وتشاور • النافقين عن نجادل متافق فائك لقتث، ت عبادة بن لعد 

صسكهم يزل فلم اشر، والني.علئ يقتتلوا، أن والخزرج-ءئئعموا 
أبوايوأصح بوم، اكتحل ولا دُع لي لايرثن أبكي ذاك يوّي فمكثت • مكنوا 
صامرأة واستأذنت أبكى وأنا جالسان هما فثينما كيدي، فالق البكاء أل ينلتان عندي 

دخلإذ كذلك نحن فبينما ت مالت معي. نكي فجلست لها فأذنت علي الأمار 
لبثوقد قيل، ما نيل منذ ذلك تبل يجلى ولم وجلس، لم نه افه رسول علتنا 

عاممةيا »أمابعد: وتال: جلس حن اض. فتشهدرسول شيء، إليه شهرألايوحن 
بذبأس كن ؤإن الله، فسبنأالث، برية كنت فإن وكذا، كدا عك بكي فد فإئه 

فضفلما / الااهعاوه«. تاب ثاب م أذب إذا المد فإن إله، ثوبي لم الله فامتيري ْ/،أ،أ 
رسولأجب لأبى: فقالت تهلرة، منه ماأحس حتئ دمعى تلهى مقالته ه افه رسول 

أجيىلأمي: فقلق افه.. لرصول اأدريUأقول L٠والنهفقال: تال. افه.فيما 
السنحديثان جاري؛ن وأنا اممه.. لرسول أقول أدري٠١ ما وافه ■' فقالت • اطه رسول 

الحدثهنذا سمعتم قد أنحم أعلم - وافه - إني • فقلتا • القرآن من كثيرا أقرأ ولم 
ال- بريثة إمح، يعلم وافه - بريثة إمح، • قك ولم، به، فصيتكم أنفسكم في استقر حتن 

انمنغانوالله جميل فمر ؤ ت مثلاإلاأبايوسف ولكم لي أجد ما فواممه تصدقونني، 
كنتوما فراشي، علن فاصهلجعت تحولتا نم ت قالت . [  ١٨يوممح،: ] ه نممون ا مض 
أنمن نقص احفرفى كان لنأنمح، ، وحثا سأنمح، فى ينزل عزوجل اطه أن ارظ 

بيهوحل عز اطه يري أرجوأن كنتا ولكني ، السماء س بأمر ش وجل عز افه يتكلم 
منأحد حرج ولا مجلسه، الني. رام ما فواطه • بها افه بجرتني النوم في ئيا ر. 
عليهينزل ح؛ن وهوالعرق. . البرحاء ص يأخذه كان ما اخذه حتئ الببتا أهل 

اليومفي الجمان مثل عليه لينحدر إنه حتن البرحاء أخذه إليه إذاأوحي وكان الوحي، 
وهويضحك.. الحم، عن فري • قالتح • عليه ينزل الذي القرآن ثقل س الثاني 



٢، ٢ ٠ م/ فقلت: فالت: عزوجل®. الك يرأك ص عاممة ا ألت ااا،ا بها;/ ذكلم كلمة أول تكان 
أحمدولا إليه أنوم لا واض •' فقلت إليه، نومي • أمي نالت • رجل عز افه نحمد 

فرانحسو، لا نكم عمته يالإنك جاءوا الذين إن ؤ ت وجل عز اف فأنزل • وجل عز اش إلا 
وجلعز اش أنزل فلما العشركل،ا. الآيات أحر إلئ [ ١١الود؛ ت ه *وحيرلكم ل لكم 

الواش وفقره؛ لقرابته معلح علن ينفق كان وفد - هئ - أبوبكر تال براءتي في ٠—يا 
يانلولا ؤ ت وجل عز اش فأنزل • عاثثة في قال الذي بعد أبدأ شيثا مسطح علئ انفق 
،/ذ١ ١ ونممحرا ونموا ؤ تعالن; توله إلئ ه • المزيى* أود يوتوا أن وات / بكم الميل أولوا 

اضيغفر أن لأحب إيي واش • أبربكر نئنال • [ ٢٢الود• ت ه لكم الله بمير أن تجنون ألا 
أيدآ.لاانزعهاعنه ت وتال عليه ينفق كان التي النفقة ينطح إلئ فرجع • • لي 

ولارأيت ما ت فقالت أمري، عن حأحش بنت زينب مآل الني. كان وقد 
منتسامحني كانت الخي وهي نالت: وبصري. سمعي احمي حيرا، إلا علمت 
جحشبنت حمتة أحتها وطفقت بالويع وجل اشءز فعصمها الني. أزواج 

الإفك.أهل من هلك فنمن فهلكت 
٨٨.!ا الحادث. ه1الامن خرهأؤلأءالرهعل من إليً فهنداماانتهز تالالز٠رى: 

بنالهبمم حدثنا ت تال الحلواني، يحنن بن أحمد وحدياأبوجعفر - ١ ١ ٠ ٦
بمآا/عحدثنا تال جابر. بن يزيد وهوابن - عبدالرحمنن بن عبئالله حدثنا تال• حارجة/ 

وذكر. حدتته. عاسة أل الزبير: بن عروة عن الزهري، عن الخراساني، عطاء 
منه.نحوأ بعلوله الخديث 

عمرأبى ابن حدثنا نال: ووّنا، بن هارون تاأبوأحمد ؤحذم— ١١٠٧
حدننانال: معمر، حدثتا نال: اشبن،عاذاكضاني، مد حدثتا قال: العيي، 

حض.إمتاد،ت - ١ ٩ ٠ ٦ 
ركما تربع ند لكنه ، ٣٨٦تندم • ُئدلى كبرآُئرّل يهم ميوق، الي؛ 'خرام ٠١١٠٠ت ب ٠ 

•توعابما رند نندمفيح'-مآ• • محلوق امحبممسءارجة؛ ر٠ 
عيهطق صحح والحديث . ١٧٢٠ح؛ ني نندم • ثقة • الأزلي جام• س م،نهد الدجمن مد س د'٧* مت٠ 

,الدكورآنفا الحديث تخريج قي تقدم كما 
٠صحح إمئادءت  ٠١٩٠٧

التاسمةمن الرزاق، عبد عليه تحامل ■ صدوف معمر، صاحب انمتعاتي® نشيط ابن سماذت ين الله د مه٠ 
١٩٠٦' لم؛جح م ى مء وك لميبرصث'آّآ(آ• 



خلمميبمة

الرزاقعبد أيضا وحدثنا عمر أبي ابن قال . شهاب بن اض عبد بن الله عبيد بن لم م
اب،بن وسيد الزبير، تموق؛وأ حيني نال؛ الزهري، عن أخيرناْسر، قال: 

حديثعن عود مبن عتبة بن عبداض بن الله وعبيد اللثي، وناص بن وعلقة 
وذكروجل. عز اش مرأها نالوا ما الإفك أهل لها قال حغ( س الهي زوج عائشة 

الأول.الحديث من نحوآ بهلوله الحديث 
/ْ٢٤٢V  / عائثة.ببراءة ه نبينا بشر الذي ض فالحمد : - الله رحنع - اينسن بن نجمد ؛ال

النافقين.بآم وليت الؤمنين، أم والآحرة الدنيا في زوجته - ء؛فإ؛ 
 A حدثناقال الواسهلى، الحميد عبد بن محمد افبن عبد بكر أبو حعمحا — ١ ٩ ٠

عنأبيه، عن عروة بن هشام عن معاؤية، أبو حدثنا ت قال الوراق، الوهاب عبد 
بأماك؟األيت له; فقيل الزكه. الهناهرة فسبها رجل عند ذكرت -أثها عاتثة- 

اعافرونفأما ا،لؤمنين، أم أنا صدق. 1 فقالت ذلك فبلغها بأم. لي محي ما ت قال 
بأم.لهم فلتر 
حدثنات قال الأنصاري، عغير بن محمد بن الهبن اش أبوعبد حدثتا ء ١ ٩ ٠ ٦ 

عمرانبن/ المزيز عبد عن الديني، ممعب م موّئ-؛الري-ءن بن عمران 
محق؛ا-عاتثة- الهي. حب الإسلام في كان حب أول ث قال الزهري، عن الزهري، 

تالأنصاري ثابت بن حان قال وفيه 
نحنلأا مأ ننزممغه يعنل ة بريبنون ا محب ارج م

أولاالش عالله ول رمبمب بعمان كان الحب اعتماد ؤإن 
محزلأالخلد جمة في به وء يببحت مه،اصسالود بمفو حباما 
موئلاكان إذ الغار م وصاحبه حبه وابمة الخالق حجر حليلة 

صحح.ااسءء. - ١ ٦ 

)\//ا"'آ،ل(ُن>,ساين ٢٧٦٨و\سح: الة امل اعتماد امرل شرح ش اللألكار ٌمياءهه:اامب 
•؛* • صمثامثن شتل، 

جدا.صعيف إمحتادء؛ - ١٩

•٩٦١•تردك• الز*ري؛ :ب٠ 
.١ •  ٧٣: تيح تقدم صدوق. الحارث: ;ن بكر ر بن احد م ؛ ٠٢٠٠٠٠م ا• 
.١([ ٤ ١ تهذيب)A/ ، ( ٤٣• ]تترهب)ص العاشرة. من صدرق، أبويرو. القزاذ *ر *وس■' ين م'ن ء٠ 

بدونيه. . الزمرى. •_ الوتري،محمد بن حدبث، من ٤( ٤ )آ/ الحلة ني أبونعتم أخرجه تخرiج*؛ 
الثعرية.الأبيات 



^ءس——صنلاٍ\سسمععة الش كتالط 

قلبهوفي وأمن أصح من وحمر حاب لقد الله رحنه - الحسن بن نجمد قال 
آاا/نبيت أهل من أولأحد وسم6سه-< أصحاب/ أولأحدمن - ^ - لعائثة بغض 
بحبهم.ونفعنا أجمعتن عنهم افه رصي اش. رمول 

واللام.تعالئ، اممه حربمها ممكة إحراجه مض مما - - عائنة محاتل آحر 

والعشرونالثاني لحزء ام 
وثاض يحمد 

ساليهاوملم وآله الني محمد سيدنا رسوله علئ النه وصلن 
يتلوْ

تحالئاض ثاء إن ررالشريعة،، كتاب من والعشرون الثالث الحزء 
٠٠٠





ؤالمشروناسلاث 





rtT\/o وحيرهمحس برأس 
أمحمهثوم 
-كتاى. ٢٤٤

هسميان أبى بن ساوية فضاتل 
اممه.رسول كاتب عنه[ اف ورصي معاؤيآ "• الاه رحنه - النش ين نحمد نال 

هالله رسول وصاحب وجل. عز افه امر القرآن وهو وجل، عز الله وحى علن 
فىله وممكن الكتاب اممه يشه أن له ودعا العذاب، يقيه أف ه الشى له دعا ومن 

ا،منك؟! ءماييي نقال حالفه النبي. وأردنه هاديامهديا. يجعله وأن البلاد، 
»لألكثاتيشال؛يه; وأعلمه ،لما.لأ0خنما'ويناأ، نال: بطي. نال: 

أمفص—ارن ].؛؛[ معاؤية أحت حبيبة بآم تزوج بان الم،. وصاهره • ا* ابغ
بجكمبمبمنل أن اللع غمى ؤ ت فيهم وجل عز افه فأنزل المزمتئن هوخال وصار الؤم-ين، 

عزرض الت ءإم ^،^ ٢١١وتال ٧[. ]انمذ: ه نوذة'" بم( ادبمم عص 
٢ ٤٣٢ْ/ ./ اِدأ« في مم كان إلا أمتي س أحد إلى بمزؤج ولا أمتي من أحد إلى أثزؤج ألا وجل 
فمدن4ه]اسريم;ه[، لأبيساضواكتيأنوا : وجل افJيجعز قال منن وهر 

•الله. برسول آمن ممن لأنه يخزيه لا بأن الكرم الثه صمن 
افه:شاء إن لذلك الموثق وافه تاك. ما عالئ ، Jjbما الأحبار مجن وسيأتي 

٢٤٣٢ْ/"لأب  ٢٤٥
ققفهدْعاويت دعاءالسمي 

بنافه عبئ الحميدى حدتنا قال: العكترى، عمرو ين حلم، حاJذاتا 1 ١ ٩ ١ ٠ 

٠صمف إمحا؛ادءت > ١٩١٠

لمسصب. مل انُ زعم عن واحطآ الرابمأ. من الخديث، نن الشامي؛ م ناد: س اخارث : ب٠ 
)صا-؛ا(،تهل.ب)آ/ا،ا([.

صالحت الزار وتال ال.ارةطي، وثنه رند الرابعة، من ممول، الحمصي، ارسينّبمهتهوالكلأءي، و٠ 
([.٤٤• تهو,ب)اا/ ]مب)صماا■(، الممات. م جان وذكر.ابن الحديث. 

٤٠ ; فىح تقدم ُاحال.. ءٍر ونته ومم. ادمام، ل صدوق' صالح؛ س •عاييل •' نته و٠ 
زتتّريب٠ ثقة مخضرم ائه والمحح معيته، ني مختلف أمييالسمعي، بن هوأحزاب و).صم؛ بأ٠ 

رصا-ا'(،تبمديب)ا/-ها([ّ
منعيية، ابن اصعاب أحل مميه، حانتل، ثتة، أبويكر، الكي، القرشي '■لهدي؛ اتراsر س الله ب• ر٠ 

العادة.]-تس)م.م>م([ا



بنيومي عن صالح، ين معاوية حدينا • ئال المرى، بن مر حدينا • 3ال الرسر 
ساريةثن العرباض عن ، السماصلا٢ رهم أبي عن زياد، بن الحارث عن سف، 

ه،ارك البالغداء/ إلى ررعلم ت فقال يتحر وهر اف. رسول أتيت ت نال اللمي، 
.اسابااود واخاب، الكتاب علمه ءاللهم 1 لعاوية يقول وسمعته 

yiTilo /بنأحمد حدثنا 1 نال ناحية، بن محمد بن اض عبد محمد أبو أ'خبرأا —  ١٩١١
بنمعاوية حدتنا نال مهدى، بن الرحمن عبد حدثتا ت نال الدورش، إبرامم 

وهوبفتح- السنص اؤيتال؛ ت التهذيب ش قال مد. غير من ٠ ءالممعيء ت الترجمة مصائر يعص ي ف( 
الخزرجي[.التتر_بوخلأصة ]\م: لة. بكرالهالهلأوالنم.ومل: 

وضءد4او^ ٩١٣! ٦١ ١٧٤٨رفىالفم-اتلح: احر-بمالإمامسفيس)؛/لأأا(، و«مبمبم: 
(،١  ١.٩٢ ٩ ١ / ١ )٦  ١٧٢ • ْعمح: ثي -بان وابن ، ٢٧٢٣رالِزارح; ٢(، ٤ • ٢ الكامل)ا•/ 

واينحزبمفىسسح;(، ٤٠١واينباورفيالأّباب)م واشوىنيتاريخ)م؛ْم، 
٤٣٨،  ٤٣٧: العلل ش الخوزي ابن ٤(، ٤ رص٩  ٦٩٦اكح: ني والخلال، ٢(، ١ ٤ )م ١  ٩٣٨

هتحللا إ الزار ؛-ال • به • • نياد بن الحارمحث، عن تف — بن يرض عن طرق، محن حسمهم : ( ٢٧٢ ٧٢ا/ ر
والطراتيواحد البزار اروا• الهشس: ( Jlijزياد. بن الحارث وب الإماد. بهندا إب الرباض عن يرري 
بعضهموثي ممات، وبنارحاله ، سن، بن ءٍريرض يروعه ولم و'ض اجدُن زيادولم بن الحارث ومه 

عنالليث، عن I تتيثة طريق من الحديث هنذا عرنة بن الخن روئ وند (ا. ٣٥٦/٩حلأف٠لالخهع)
■قال ه الد رسول أف ه اش رسول صاحب زياد بن الحارث عن سيف، بن يونس عن صالح، بن معاولأ 

عرفةبن الحسن وهم ءوتد (: ١٤٢/٢.اUلالحايظفىاكهjب)الحاب. رنه ءاللهمَّسارااعاب 
عنالحديث منيا رغترْ منيان بن الحس روئ فقد الته.، رمول صاحب ت توله رص اللفظة هندم زيادة في 

وأمموّن، بن وآمي فقدرواْآدمبنشإياس، الحديث. هنذا مة وأعمل ليه، نلم قنمة، 
بنالعرباض عن رهم أبي عن الحارث عن يونس، عن معاؤية عن الليث عن دني*م الليث كاتب صالح 
عميرةايي ين عبدالرحمن حديث ثاهدعن له والحديث . اه. سمرنيها ١Jأبوبينه وهوالصواب، صارية. 
٩١ ١ ٩ ت ح ني مخاليصياتي بن مسلمة حديث شاهدآمن له كماا0 هنتاك وتخرجه  ١٩١٤ح؛ في مجاني 

٤٣٦ومنءلريقها؛نالحوزىنىالخللح؛ (، ١٨١٠ره/ الكامل ش عدي اثن أحرجه وتد هاك. وتخريجه 
لعثمانعياص ابن عن رباح، أبي بن ععناء عن ابمحي، الرحمنن ب بن عثمان طريو من ( ١^١٢)١! 

كما٠ منكراته من الحديث هنذا وماق الحديث. متكر •' عدي اثن وقال إ به يحتج لا ت حام آم تال الحمحي 
عنملمة، آبي عمروعن محمدبن عن يزد، مجمدبن طريق )ا/"اآماآ(من  ١٤٤٠لحرزيحت ابن أخرجه 

١٧٤٩الصحا؛ةح؛ فضاتل ض أحمد الإمام وأحرجه • وهومجمول بن محمد فته وقال• • • هريرة أبي 
وهتذانذكرء. . لعاؤية. دعا اش.٠ رصول أن عبيد بن مريح حييتي ت تال محقران طريق من ٩( ١ ٤ t/ ر

مرسل.آل إلا تقات رجاله 
٢١٦٢ت والنائيرح ، ٤( ^١ ٠ ٦/ )عون  ٢٣ ٢٧ت ح مننه في داود أبو أحرجه فند ت الحور جزء آنا 

(U\io/l  (:٨٨٢صحيحه)مواردح: في حان وابن  ١٩٣٨صحيحهح: في حزعة وابن
حديثمن ( ١٣٢أحمد)؛/الإمام عاد شاهد وله • به . i يونس عن مالح بن مماؤية طريق مجن جميعهم 

صححولذلك الدرداء. أبي حديث من ( ٢٢٣ص رموارد  ٨٨١حبازح؛ ابن وعند معديكرب، بن المدام 
(.٤٣١/٤)١٩٦١اسJةاسةح;اظر:^ه.

كسابقه.وJخري٠بم: إمتادْ - ١٩



بنالر:اض عن رهم، أبي عن زياد، بن الحارث عن سيف، بن يونس عن صالح، 
ابالكأنممعاوية علم رراللهم يقول اض رسول محمعت ت نال السلمي سارية 

اسابأ.رد راخاب، 

بنأحمد حدثنا نال! الوامطي، محمد بن اف عبد 'محليناأبوبكر — ١ ١ ١ ٢ 
ذكر. صالح. بن معاؤية عن مهدي، بن الرحمن عبد حدثنا قال! الواسطي، سنان 

مثاله.الحديث 

٢٤٢٦م/بن إبرامم حدثنا/ قال: الغوى، محمد بن اض عبد أبوالقاسم -حاومتا  ١١١٣
معاويةحدثني I قال صالح، بن اممه عبد أبوصالح حدثني قال ابوري، النسهانئ 

مأا،/نسجع أنه رهم أبي عن زياد، بن الهارث عن سيف، بن/ يونس عن صالح، ابن 
Iفقال رمقان، شهر فى الحور إلئ افه.ؤ رسول دعانا ■' يقول سارية بن عرباض 

والحساب،الكاب معارين علم رراللهم ت يقول وسمعته ت نقال ، المارك® الغداء إلى »علنوا 
العياب®.وقه 

بنأحمد حدثنا قال ناحية، بن محمد بن الله عبد أبومحمد و\خبر؛ا — ١ ٩ ١ ٤ 

.١ ٩ ١ ٠ مرح: تقدم ولخريجه: اساد، . ١٩١٢
.١٩١٠نندم»يح:ولخريجه: إساد، . ١٩١٣
الاحادثني كما يع عظ ائ< ألُ . ٤ : نيح تقدم الغلط. كير صدرق، مالح: س الله مد ايمأ: ب ر٠ 

التقدمة.

صحح.إمئاد•: . ١٩١٤
تقدمعمرء. أخر نر اختلط مه يالاوزامر، احمد مرا• امام ثتة، الئومحير؛ المبمزت س"ما ّم،ا : ب٠ 

ذكرهمجمع ■_ لكن ٢(.  ١١٢النيات)ٍر، الكواكب هم، مهركما ١^٠ اختلاد: ٣، ومر . ٥٠١*مرح: 
اله.انابااطلهُ.رحه وليلك (، ٦١٠)؛/ ١٩٦٩المحٍحةح: اه.ز،س اكخالأبز،.رس 

اختلاد.لمذ تلنا• هر م
■٠١٦■ماح نندم ■ فاصل ثتة' اني؛ الغهمد ص نخر؛ اُ ر٠ 

تلر والترمذي (، ٢١٦الظ.)؛/مر واحمد ، ٢( ٤ ٠ ْ/ الك—ر) التاييخ الحائي؛ي احرجه دم,بمبمه؛ 
التأح:مر والخلال (، ٢٠٨ماشت)ا/لأ-آ.والخف لحنءريب(، : ٦١T^\/)<J\iJ٦^^ح: 

،٢( ١ ٦ / احمد)أ واخرحه يه. . هرمرممد. رمعن س'رق حبيم رص'ْل(: آها"، ٦٩٧
اصّهانمراخبار واخرحه ■ يه ■ ممد• مر لم، الولدمحرم>ريق من ٣(  ٠٨)A/ الحلة في دابرنمم 

الرحمننرمحبال صحبة البر عبد اينر الحانغل أنكر - وتل يه. . - معيد عنر ، معمي. بنر مروان 'لريق من ( ١ ٨ ٠ / ١ ) 
مناوصرح ■ وءجء-عم حبان وابن سد وابن الكن وابن والخاري حام أيتهاابو لكن ؛ هممير؛ أم، ابن 
بنهممير حدث شامل-محنر له والحاومث، . عنه. اش رصي، - صحبته لإنكار وحه نلأ ١ ^5 الم، ّن يع ؛ال

مرقييع وند . يمعم،ااواتاد: بنر وهممرو ءهمريب، ونال: ( ٦٨٧)ه/ ٤٣٨ ٣ الترمجن.يح: عند معيد 
الخدث،يهنيا اكر عاينر اهمصر •وتد ايحركير: الحافظ قال حضر عليها وتكلم ع—اكر اينر الحديث، ا همل 

ءير0هملئر فيه تبرز مرطنر من له كم اش فرحه الانتقال. واحنر واحاد، وانايه وا»لرب، واءلٍ.با فيه، واطنب، 
الحدث>ق،ندا عبير كبر ابن الحافظ تكلم ولما ١([. ٢ .٢ ١ ٢ ١ والهايه)٨; زالثداية رالشادا الحفاظ من 

اارصرءارّت،=من، مراها همما والتجادامت، والحسان المحاح الأحات،يث، مجنر اوردناه مما اااكتغينا قال: 





٢٤٣٩ْ/حدثنا نال؛ القعثان، مرسن ين يوّف وحدتنا ت ناحية ابن ال ث— ١١١٩/
عطية،ين جبلة حدتنا مال! الراسي، أبوهلال حدثتا I قال الأشيب، ين الحسن 

الكتاب،معاوية علم ))اللهم يقول اض رمحول سمعت، ت مال ، مخلد ين مسلمة عن 
.العذاب! ود اللأي، له،ي وغن 

إبراهيمين محمد أبوأمية حدثنا •' نال أيضا، ناحية اين وحسا؛دةا — ١ ١ ٢ ٠ 
حرببن وحثي  oiحرب بن دحثكا < jiبر،ل'داق وحثك، حدثنا قال؛ القما، 

قال:ءنحدْ، عنأبيه، وحثي، أبيه عن لداق،؛نوحثى،، حدم،أييا؛ ءال،ت 
مغك؟اامحلض  ١٠®افه.و؛ رسول له فمال الله.إ، رسول رديف [ - >ةإفة ت- معاؤية كان 

وشا!.عالما املاصا ))اللهم قال: وصدرى، بملي ال،• ق/ 
٤٢ ٤ ٠ ْ/ قال: الوامهلى، الحميد عبد ين محمد ين النه عبد بكر أبو ؤحذتحا — ١١٢١/
حدثناقال: ناي، ين الرحمنن عبد حدثنا قال؛ طالب، أبي بن الماُم، حدتنا 

بنوحشى حدتني نال: خالل، بن صدقة حدثنا قال: بثر، أبو بشر بن لمة م
)ايامقال: معاوية، الني. أردف قال: جده، عن أبيه، عن ، وحثي، بن حرب 

اللهماحْشأوح،وا!.قال: يطي. قال: ساويت؛ءاد؛يين؟*، 

(^١٢٥الملأ،)م/]سراعلأم 
نحوّاش.وأأمابمبم; إساد، - ١ ٩ ١ ٩ 
صعيف.إّ؛ادْت - ١ ٩ ٢ ٠ 

انفوو ]م,ب)صْه)(ا. شول، الخمي؛ الجثي، 'مبم،د-ء؛سس'مب؛ : ب٠ 

وئللأاسبم. المجر; ونال ض، : الخانظ نال حرب: ين رحغي ين حرب ين يلجئ ابمه إ ب د٠ 
ادتقاتر حسان راين (، ١١٨)a/الكسر ر الخارى لذكر، اسه، دلا يه ثثتغل لا ت جزلة صالح 

 /U(والتقرب(، ١٠٢•والزان)؛/١ (، ٤٦٤ص  ١٧٦٧ات،سلي)ئ،; تارخاكئواننر: <، ٥٦٤

لهمأنقب لم ولجي: ين لّحاة، شخه يشخ إمحاف، ين ولجم دييخه امم ايرامم مجمدين ت ب د٠ 

بنوحثي حيني قال: •محالد بن محدقة طريق من ( ١٨• )A/ الكير التاريخ ر الخادمح( أحرجه "؛ ١٩٠^؛؛
(،نثااس.٢٣٢/٤وذمْالدهينىالزان)به. . ءنجدْ. عنأيه، •ُربينوحنم،يزامب، 

صممركسايقه.-إٌثادهت  ١٩٢١
.([ ٢ ٤  UI^،) ،_jy]j؛الثامنة. من مقبول، الد'شتي؛ أبوبثر محتني، ابن بشو• ين ٌدُ • أيما ب و٠ 
]الزانمجهول. محهالدارقطي: قال الإهرتم،. مر ابن واشه زاي؛ س اربن ب أيما: نجه و٠ 

)آ/؛هْ([.
.٩ • ٧ رح: نندم ثقة. خالد: بن ده ص٠ 
.١٢٢٠رح: ابمأ تقدم محدوذ؟ ،: أبي'i)Jبن لماس ا٠ 

آنفآ.الدكرر الحديثه ر تقدم تخريجه: 



حدثناقال؛ الدمثقي، عمار بن هشام حدثنا قال! اكرياُى، وحثثنا — ١ ٩  ٢٢
عمروبنعن ندان، بن خالد عن يزيد، بن ثور حدثنا نال: حمزة، بن يحين 

أمامرأته ومعه/ حمص وهوبساحل الصامت بن عبادة أتام أنه حدثه أقه الأموي ٢ ، ٤ ١ ْ/ 
سجيش اأول يقول; اض. رسول أنهاسمعت حرام فحدثنناأم عمروI مال حرام، 
ررأنتقال! الله؟ رمول يا مهم وأنا • حرام أم قالت • ألموا® ند ايحر بمزرن أم 

•محمرطغورلهم® *دية يعزون/ أ*ض س جيش ءاول ت اش. رسول نال ثم • مح-هم® ن ٨ إ١ 
فيمعاوية غزا من أول وكان الفريايى قال ءلأ®. قال مهم؟ وأنا حرام أم قالت 
لأ!اه؛؛[.عفان بن عثمان زمن 

إسماعيلحدثنا قال! سعيد، بن قنية حدثتا قال الفريايي، دشا ح — ١  ١٢٣
هعممأو4 الأنصاري! أبوطوالة معمر بن الرحمتن عبد بن الله عبد عن حعفر، ابن 

 /ْ T ٤ ، T لأنس خالة / - ملحان بنت حرام أم بيت اض. رمول أتن ت يقول مالك بن أنس-
صأءكتا؟مم الله، رسول يا ت فقالت نضحك، رأسه رغ نم عندها، رأسه نوضع 

ياقالت؛ . الأمرةا< على اللوك كحل الحر*ئلهم يرمجون أم س أتاما رارأيت ت ال ق
ذلكصنع ثم . هتهم® اجعلها ءاللهم نال؛ • متهم يجعلني أن الله انع النه؛ رسول 

منولت الأولن من *ألت ت قال متهم. يجعلي أن الله ايع فقالت؛ . أمحريتن مرت؛ن 
فلما]j؛؛؛؛؛[ محاؤية أخت •ع البحر في بها فغزا الصامت بن عبادة فتزوجها . الأخرين* 

فماتت.فسقطت بها فتوقهن بالساحل لها دابة ركبت، قفلت، 
٠٠٠

.إطد،:صحٍح.١٩٢٢
.٣٥فيح!تقدم • اصح القدم فحديثه ■ يتلمن كيرفصار مقرئ، صدوق، صارالدممحقي؛ ين مقام يه ف٠ 
٨٨١ص،زح: ئد. ممأ، ينالأمرد: »رو ء٠ 
سبالنير، دس ثقة، النامي؛ ٠ الدسغي ارحمنن ب ابر الخمرم راني ابن معز؛؛ س يِ ٠

)صا،حه([.]تقريب . اكامنة 
الكيرفي داتجراني 'آا(« أآهآ)ا''الخهادح ني محححه يي الخالي الإمام احرجه لغريجه؛ 

،كلأماس>قصصينِزةصش (: ٣٢٣)ْآ/
صحح. ١٩٢١•

.١٠٣٢رح:نقدم ممة. الألماري: ارجمن صد ين الله د ص٠ 
،٢٨٩،••مآر1/آآلح: ، ٢٧٩٩بابارينيالحهادح; 

ُالدرابىم(، ٩٢٧/٢ر٢٧٧٦وابند-بمفيالهادح; )م/؟اْا(،  ١٩١٢و.دإفيالإُار؛ح: 
به.. انس. .اا-ا(س>قءن ١٦•/ ١٦)٧١٨٩جاذح: وابن ها-ا)ْآ/اما(، الكرح: 



—ءء^ء—ء^ءءءح7لبم
ْ/م،،أ

سمإ.سولأثلرقالأتجةبشارة 
بنأحمد حدئتى تال.' ناحية، بن محمد بن اض عبد حاو*ثتاأبومحمد — ١ ١  ٢٤
يحننين العزيز ب حدثنا ت قالا يزيد بن إسحاق بن والخن الدورني إبراهيم 

T،tt/aبن اض عبد بن/ ارحمتن همد عن هماش، بن إسماعيل حدثنا رشيأاأَةال: الغ
البابهذا من عليكم ارطلع I اف. رسول قال ت تال عمر ابن عن أبيه، عن دينار، 

مثلالغد من نال ثم ذلك، مثل الغد من قال ثم . معاؤية ، ابنة، أعل س رجل 
.ذا® هر رالعم قال هوهندا؟ اض، رسول يا رحل فقال معاوية. ذلك 

إسحاقبن والحسن إبراهيم بن أحمد حدثنا ت تال ناحية، ابن وصبرة — ١ ٩  ٢٥
عزعبدالرحمنهماش، بن إسماعيل حدنا تال: يمن، بن العزيز همد حدثنا ت نالا 
معاوية،ارمحا لمعاوية: الني. نال قال: عمر ابن عن أمحه، عن دينار، بن اممه عد ابن 
والتيالوسطن بأصبعه وأشار كهاص، الختة باب على كزاجمم منك، وانا م ألت 

تلمها((.

وءنابيسم، الردذي' من العزيزبن 'ب ؛ ٢٧٧٩اللألكاثيح: وعند )ن(. الأصل، ]ا(كذاني 
حجروابن ، ( ٦٢٣الزان)Y/ في الذمي وصد ، يحين« بن الرين ءب : ٣(  ٩٣ا/ الخلة)٠ ني 
أيلم.راش ازوزي•. يحر بن العزيز اعبد (؛ ٢٥أ/اللسان) ني 
,صعيف امتادرت  ٠١٩٢٤

نرح:تغيم دني. عن الورايث ومندء ، •■يعص• بلد، اعل غتر ني طط دعر ماش؛ بن اساعل إ ه ي٠ 

]تترب• ال—ابعة عن يخش، صدوق، • عمر ابن •ولن ديار؛ س الك ب• س الرجمن ب ثتخٌ ب؛ د٠ 

هنذاندم عاش الذميدرايهعنا-اعثلين ذم يلداينبحرالروذى سبمم؛ اتح0ل ب ب؛ د٠ 
وذال؛اليان ني الحاننل وار• • الل-ورى ب طعن ينال؛ ، '؛اُلل' الحر؛ عن ونال • الإستاد بهندا الحديث 

(٦٢٣)T/ ]الزان بميررف• لس بحر بن العزيز 'مد الدتي؛ يمن بن العزيز تمد ترجمة ني عدي ابن نال 
To/UjL؛ JJ.])

.([ ٢٨٦)U/بغداد فيتاريخه]تارح الحلب وثقه ت الهنار علي ابا اخلته ين،نيلت إّحاق بن الخن و٠ 
،١( ٤ ٤ ٢ )A/  ٢٧٧٩الاصروح: شرح م واللألكا؛ي ، ٣(  ٩٣/ ١ الحلة)• ز نمم ابو احرجه دمحربمد: 
بناساتمل عن يحين الزتزبن بد عن دق س ■بمبهم (•U)_(؛،((: الماح: ني والخلال 
ان)؛/ْأ(س>,زالأحجريي ابن .بم.رذكر.اكيينيالمزان)ممأأ(،ونماسم ماش.

الخوزيابن  ٠١لذم ■ باطل • الأ-مم، ى ينال • ؛٠ • • نماش بن انمل إّمن الرلذي بحر بن العزيز نمد 
)ا/ح'\آ([. ٤٥١.٤٤٨ت ]العلل • طرته جميع •ن لابمج >نذا ت قال ثم طرق، أريع 

منه.جزء نهو آنفا الذكور الحديث ني دميجه وتقدم كسايقه. صعيفا إمثادْت - ١ ٩ ٢ ٠ 



محمدحدثنا/ تال محمد، بن اش عبد الغوي القاسم أبو وأ'همبمرئا — ١ ١  ٢٦
بنالوزير أتبرني • تال الأيادي، ان حبن وصاح آلحبرني نال؛ إسصاق ابن 

افرسول أل هر؛رة: ابي عن ، عطاء عن اف، عجني بن غالب عن الحزري، عبداش 
ابة®.يه،ي طقالي حى السهم سا خذ ساويت، ،ايأ فمال؛ معاويةاة؛ف؛ن-مهما ناول 

بنومحمد الحوهري ندامة ين محمد حدثتا I نال تاجية، ابن واخبؤه — ١١٢٧
Iقال اض، عبد ين الونير حدثنا ت قال حان، بن الوصاح حدثنا قالا الفحام الوليد 
العميلي.عبيد ين غالب عن ت الفحام اين تالمرمسازر[لا،ِوقال اض عبد أيو حدثنا 

مهما- قمك - معاؤية إلئ الني. دفع/ قال؛ هريرة أبي عن ، عتناء عن حميعات قالا 
وقال;مهما معاؤية الني. ناول •" الفحام ابن وقال • ١^^٠ م بهذا *وافي ت فقال 
.ا-بمةاام به حىثأتتي هدا )لإخذ 

محمدحدثنا I قال ممض، ين محمد حدثتا ت قال الثريايى، وحدثتا —  ١١٢٨
عنننال، بن محمد سمان أبي عن مرم، أبي ابن أبوبكر حدثتا ت نال حرب، ابن 

هويأّدفإذا قائلته من انتبه إذ المائلة كنية في نائم هو ار؛ينالآا I قال مالك ين عوف 
عبداهأمحو منها بالخزيرة. بلدة ور قرتسيا، إلن ب الثبت ت واكحح . ءالمرصاتيء ت الأصل ش )١( 

ءسا،.)أ(فى)0(: الأثب)؛/أم\؛(. انظر: الدكور. 

مرصؤيع.إمحساده! • ٠١٩٢٦
متررك.وغيره: الدارتهلي ومحال i يثقة ليس ممن: ابن نال • ابزري اتحقتلي• الله عبتد ين غالب يا: ن• 

لالٍزان)ما"آ"آ([-
.([ ٣٣٣]الزان)،/ينيء. بس سن: ابن وقال ابرزرعة. نحش اغزري•■ الك ب الونيرلن ب: و• 
.١٤٨١نوح؛ نندم سلا• كان الغوي؛ رتال الذمم، نحث حسان؛ ين الوضاح إ ب ر٠ 

وذكره، ٣( ٠ رT/ الوصوعات ابوزي؛ي وابن (، ٤٩٦/١٣)بغداد تارخ الخطتب؛ي اخرجه تخريجه• 
وممل؛٠. . جبُهمس>سرضاحينحان. وضرع(: تال: J٣٣٢/٣)اادهيفىالزانر،/آآم، 

الجموعاالفرائد رم: الرم. عف ان حباو_وضفياللآنىاكوءة)ا/اأ،(ماين 

.التقدم الخديث محي ويميجه ءالبم الكلام تقدم . كسايقه مرصؤع إم؛ادمحت  ٠١٩٢٧
.١  ٥٨٢: فيح تميم • الخلط كبر صدوق، مصعب؛ بن محمد ص اهرلساتي; الله عد ايو و٠ 

صمف.إسادءث  ٠١٩٢٨

هتايع.علن له انف ولم . ١ ٢ ٠ ٤ رح: نندم • ٌذول مء؛ اض ام،كراس ؛ ب٠ 
آما.: نيح نندم ارمام. له صدوق، سض: س عجمي و٠ 
ينعوف من بمع لم لكنه . ٤٠٥:فيح نندم • ثقة ابرمحمان؛ ت محوالالهاني نهاد• س فيه: و٠ 

ُالككاز،اسم)ص،ْل(■
دندعرم ام، ابن بكر ابر ت •رنيه الهبمي؛ نال ٣(  ٥٧-)آ/ الزوامم صبمع كماني اتجراني اخرجه تخريجه؛ 
>ُ،ثلا>بذا«لاودرّةوسص/؛آا([.وقالالخانiلاينممر: اختلط•. 



معاويةأ0 اعلم إليك؛ وجل عر ربك رمول أنا تخف لا •' فقال سلاحه إلئ فاهوئ 
؛/ن ١٥أبي بن معاؤية I ثال الرحال؟ معاوية من ئلت؛ ت نال الحنة. أهل/ من الرحال 
مفيانء.

٢ ٧11 ْ/ ر ; ؤال المخرمي، الفرج بن روح حدثنا •' نال ناجية، ابن وأ'خبرنا — ١ ٩  ٢١
الأبرثىحرب بن محمد حدثتا ت قال العبي، الةعماع بن الوليد بن المعلن حدثتا 

بنعوف عن زياد، بن محمد عن اني، الغمركر أبي ابن بكر أبي عن الحمصكب، 
الفنيايى.حديث بنحو الحديث فلمءكر . . الأثجعي. مالك 

0T،،A/-ياب  ٢٤٧
لٍلإئ،احبيبة أم سوية الض. مصاهرة ذكر 

بنروح حدثنا ت قال ناحية، بن محمد بن اممه عبد أبومحمد أ'خبراا — ١  ٠١٣
بنمحمد عن مصعب، بن حارجة حدثتا ت نال موار، بن شبابة حدثنا ت تال المرج، 

بجنكمينعل أن الك همي ؤ الأية: هندم ني تماس ابن عن صالح، أبي عن المناب، 
وحلعز اممه جعلها التي المودة قال: [ ]المنحة:٧ •••ه صدْ تهم عاديتم ١^؛>، وبض 

المزمنن،أم •ميبة أم سفيان. أبي بنت حبيية أم الني. زويج تت 
الومتقن.حال ومجحاؤية 

حدتناقال: أبان، بن عمر بن اض عبد حدثنا قال: ناحية، ابن واجمرة - ١  ٩٣١
ْ/آ،ي»تماسوأنا بن/ همداض بن علي سمعني عنعمر؛نبرعنالت الثمي، أبوالمجاة 

•ه اض رسول صهر فإله تب، لا مهلا؛ ت فقال محقي[ ت معاوية أمحب أن أريد 

أما.الذكور ا-كويث ثي وٌمبمبم عب الكلام تقدم • صعتف امادء؛ - ١٩٢٩
رمماذكر،اينمانفىاسات)آ/أما(رنال: سسمين. 

•،^<١
. ١٨٧١تقدم صلوق. ددحسالرج: د٠ 

.جدا صعيف إمتاد٠ت - ١ ٩ ٣ ٠ 

.١٢٣٢تقدم؛,؛_،^ ور.ييارنض. ممبالكلب، ومواصي: •حد،>،الاف: : ب٠ 
.٦٧٨تقدمفيح; الكداض. علن يدلى وكان يروك، خادجلتنءم«ب: ب: و٠ 

الصقيذ.محيض هب انف لم ٌمبمهت 
صعيتب.—إمئادءت ١  ١٩٣

اليانواننلر: (، ١٨٣]اليزان)م/ا-وال،. سهول،الذمي: قال الأندى. ىوص.>وق■• : ب٠ 
)1اصهآ.

■١٤١■ماح تقذم ■ ثثة ■ يطن بن يحًن م اّم■ اغًا؛ اُ د٠ 





بنعمر عن المدني، يزيد أبي بن ل؛رامم حدثتي ت نال الواسهلي، أبان بن إبرامم 
اف.ول رمإلن - ص - "مريل *جاء ت نال هماس ابن عن - عمرة مولن - اض همد 

.لامتن" هنذا لكتبك إيأ محمد؛ يا ت فقال , يكتب عنادْ [ ٠٥]؛ومعاؤية 
٢ t٠٢ْ/ محمود، بن/ محمد حدثنا تال! الواسطى، الحميد عبد ابن وحxثتدا . ١  ٩٣٥

أصرمحدثنا ت قال العلم، ين ححدثتي ت تال حام، بن إسحاق حدثتا ت قال 
أبيبن علي عن سبرة، بن النزال عن الضحاك، عن سنان، أبي عن الهمذاتي، 

وأرادمكة، تتح يوم فقتل اليي. يدي يكب؛؛ن حهلل ابن لكن •' قال - محمحن - طالب 
أنتخني منه، أكتب فينا يكن لم ت - نه - علي فقال معاؤية، يستكتب أن الض. 

•أمتن" فإله رراستكتبه ت فقال . جبريل.^١(. فيه فاستشار خطل ابن مثل يكون 
Iقال القثان، موسئ بن يوسف حدثنا قال ناحية، ابن وا'محبرأا — ١  ١٣٦

،عزر١ حميد، بن نن الرحم—همد حدثتا فال إسماعيل، بن مالك ال أبوغحدثتا 

مهادرالترجمة.كما؛ي الثبت، والصواب؛ رص'. )ن(؛ الأصل، افي 

ترحت.اعرلهماش لم ام!زيدالدش: ين إ،رامم وهجه الوامعلي ا،ان س ^١٠٣ ب: و٠ 
ابالهشي; وقال نحو، ماص ابن عن طا، حديث س ( ١٢٣ )T/ الاوط ني الطراني اخرب 

الزواندل.جمع المحح• رحال رحال ويب لن، ب اراذي مد ين رءاي اعوف للم ت فطر محمدين 
المرمةاللألئ قي واليرطي ، ١( .٩ ١ ٨ )T/ الونحرحمات قي الحوذي ابن ذكر، والحديث ، ٣([  ٥٧)ا،/ 

)ا/بما((.
مءوح.موصؤعإمتادأت ٠ ١  ٩٣٠

وتال، حسث، كداب ) يحين ى تال همذان، تاصي هشام، أبو حرشب ابن وهر أصرم • ب ٠ 
([.٢٧٢]اليزان)ا/اممات. علن الحدب يضع كان حيان؛ ابن وتال عروك. والنماني: لم ومالخارى 

•٣ ■ ٣ • نندمتيح • ءنس الإدمإلوند كبر صدوق،، مرابنعذاحم؛ اكحاك: ر٠ 
. 0٨٢ : مدآزيح رهم. ربا ثقة، ذكوان: هوابن سم: ا ٠
.١  ٦٧٣ مرح: تميم الحلتب. رض العلاف. هر : ۴١٢س إسءاق، ر٠ 
ترحمة.علن ل انف لم مصود: محمدبن و٠ 

تال؛التميمي، الجيل. عبد ين محمد حديث من ( ١٧ر٢/آ'١-الوصومات ني الحوذي ابن اخرجه أضا'بمت 
٤(٠ الجمرعة)ص( المواتي ني الشركاتي وءزاْ ١ حوثب بن اصرم يه التهم وقال! • به ّ أصرم. حدثنا 
موصؤع.وتال: اكر، لابزع

حن..إساد،;  ١٩٣٦
ينهيلكن لتتري_،)صمأآ([ا ُنالثالة. مول، الكوني، ءداللهسال،لث،الر،دي:ا؛ُمحير، : ب٠ 

\شب،ناكالثت. ثئ، باا'ض،ا. العروق الكوني، التجراني، *والأيدي، بد'اسلياخادذ،: ر٠ 
([.١٨٢)صبمآأ(،تهديب)ْ/

.([ ٣٣لتمري_ا)ص٩ الرابعة. من ثقة، الكوفي، الأوامم،؛ الر"ءس مد م، حمد (ن الرجمي، د م٠ 
• ١٠٣٣مم،حإ ُض■ ثتة' M^،؛ بن مالك يرمازاص؛ ا٠ 

٠حن• ناد، اإ-وتال؛ للعلراتي ٣(  ٠٧الزوائد)ا/ مجمع ني الهثعي عزا• 



بن/عزمداض/ مرة، عمروبن عن عزالاعمس، الرواّص، الرحمنن ب  ٢٤٠٣ م
معاويةكان قال; عمرو، ين اض عد عن الزثدي، مالك بن اممه عبد ص الحارث، ث ٨ ١ ٦ 

 t^؟j[ اش.•لرسول لكنا
متصور،بن أحمد الرمادي حدثنا ت قال الحسد، عد دمغااش 

القصاب،حمزة أيي عن أيوعوانة، حدثتا ت تال إسماعيل، بن/ مؤمن حدثنا ت تال ا'اا/ع 
وكان، •عاويت(( فادع رراذمي، ; اضرسول لي قال ت يقول عباس ابن سمعت، ت قال 

كاب.
الكلوذانى،اض/ رزق بن محمل حدثنا قال.' الحيي، صد ابن —وحمح'ذدا ١١٣٨ ٢٤٠٤ْ/

حدثنيقال؛ مسالم، بن الولو حدثتا ت قال الصوري، البارك بن محمد حدثنا I قال 
لولى،الكبشة أبى حاير-عن بن أخويزد جابر بن يزيد ابن الرحمنن-ض؛ همد 
مالأحابى بن والأقرع حصن بن عتننأ أن الحفللية: بن سهل حدثني ت مال 

بهرمئ ثم كتابهما، وحتم لهما نكتبا ]محقي[ معاوية نأمر نيئا، اش. رسول 
إليهما.

]الفضل[راابن الرحمتن عطل حدثناأحمدبن قال! ناحية ابن و١خبرة — ١  ١٣٩
الرحمة.ممادر كما؛ي الين، والصواب: . )ن(: الأصل، في )١( 

حن..إمحادء: ١٩٣٧
ناومام، له صدوق الوامعلي؛ مولامحم، ءaلاءالآسى، ايي بن محمران القناب: س.ز؛ ام سه; ن٠ 

•([ ٤٣]مريب)ص'• الرابعة 
كابه*.ءولكن بمدون! به. . ١ عوانة أبو ءلري-ق من ( ٠٣٣ )ا/اهآ، التل م آحل. آحرحه 

ها.مما يام نحرم به . عوانة. وأبي ام هنتلريق من ٣( ْ )مره  ٢٧٤٦تدْح؛ءفي اليالي واحرحه 
،٢ ٤ • / اك.)١ ني واحماد ؛'آأ)؛/*ا"آ(، ح: والملة البر ني صححه ني لم مالإمام واحرجه 

زيادة.لم ورمكاته، اولكن بدون • به ٠ • حمرة أبي عن شعبة ؤلريق كلاهمامن ؛ ( ٣٣٨
صحح..إم؛ادء:  ١٩٣٨
•([ ٢١• تءنّيب)آا/ (، ]تقريب)ص٨٦٦الثانية. من ثتة، الناعي، يو'تمءااداولي: ا٠ 
]تتريبالعاشر؛. كبار من ثقة، القرشي؛ الفلاني، دمشق، نزيل المودي؛ ايادك س د -ح•٠ 

)ص(*ْ([.
أبروآّحرجه • يه • جابر• بن يزيد بن الرحمن محل حديث، من ( ١٨٠/ الند)٤ احمدم اخرجه دميجه؛ 

انالي.الخدين، ني كما ؛،<. •الهاجر•بن محمد حديث، ح؛آآآا)ا/أاْ(من الزكاة ني داود 
حن..إّاادأ:  ١٩٣٩
السابق.الحلين، في متابعة وله ٠  ٩٩٨فيرع؛ نندم يخهلئ. درق ص يكٍرت بن مسكتن يه؛ ف٠ 
الخرحم كن-لان، رم - اب الأنفي صعلها كدا - الكزبرايي اليبل ين الرسن ب بن اجمد ■ ب د٠ 

رذكرْمه. ولزاّمع ادرممه، ونال: لحم ابي ان ذكر0 الكزبراتي. بغداد؛ رناريخ الثتارته، وفي والعديل، 
ادقاتء، ٦( • أ/ وأكعاويل) ]الخرح إلاحيرا• طله ن عيت  ١٠•الخطيسه؛ ونال ، اكتاُت، ي حبان ان 



ttoo/0

بنريعة عن ^، ٧١ش محمد عن مسكئن حدثنا ت تال الخرانى، 
بنوالاهمع يدر بن عيسة لحل نال• الخنفلية، بن مهل حيلنا أبوكث،: نال تال؛ 

يكتبأن [ ٠٥]?؛!معاؤية وأمر ، سألأ0 مما لهما فأمر فسألاه اض. رسول علن حابس 
فقال:عيينة فأما صحيفة. منهما واحد كل/ إلئ ودفع لهما، فكتب بذلك، لهما 

اضرسول فاحد قال؛ التلمس كمحيفة فيها ما أدرى لا بصحيفة قوم إلئ أذهب أين 
»سكبسءاأمسبيا«لا،.فيهافقال; قفلر حيفته صه 

حدثتاقال؛ البالنى، شهريار بن الخس؛ن بن محمد أبوبكر حقوت\ — ١١٤٠
عمروأبوعمروبن العلاء حدثتا I نال اش. رحمه • الهاثمى العباس ين هارون 

عنمعدان، بن حالي عن يزيد، بن ثور عن معاؤية، بن مروان حدئتا قال: المس، 
٢٤٠٧٠مماوية]ثإمح[ اض.الن/ أرمزرمول الكرس، آية نال:الكالئ نزف 

^ّا،منسئلأجرسقرأعاشيرماكاطؤفقال: 
٢٤٠٧ه/-لأب ٢٤٩

رحههاممدلمعاوية الخي. مشاوره ؛زم 
اضرزق بن محمد حدثنا قال: ناحية، بن اش عبد أبومحمد صبره س ١ ١ ٤ ١ 

■>ا(كشادااضهض؛لأمادلأص 

([.٦٤/٥اب)الآن(،٢٤٣/٤(،شخساد)٤٩/٨=)
.٣٣٧مدم»بمح: ممث، دهبماتنٍيزة،•: د٠ 

آنفا.الذكور الخديث في تقدم مهجه'' 
محعيف.إساد•; - ١١
.٥٣٤مرح: نندم منور. الكالئ: وف : ب٠ 
ابوسد:صريالخنغي العلاءبن وع.ناك ء ترجمة ض اعترك لم اد-م؛ ص مرصرراُ  ٠١٠٠١١ب: و٠ 

وممسواص)آ/وهم،(، ١٨٥س)إ/
لكنالن.يبملهرلي-راهاءالم-محأخم.رال؛تارت،)ح/إ'ْ(. 

]تارخيغداد)،ا/بآ([.الخف،. وثنه انماس. م الهايس؛ الماس بن الدن *٠ 
قالو'كنّلالث، ، ( ١ \ )Y/ ]الونحومات بالوصح. ءاو< وحكم ععر ابن حد>ث س الخوزى ابن أخرجه ٌضه*ت 
أثنا>ديث،نالاJقاش; رقال: رابنحجرفىالدال)ا/ْخآ(، (، ٥٥•الأمحدال)ا/ منان قي الدمم 

.٤([ ١ ٥ راللألئاسوئ)١/ (، ١ ٢ ٩ والمر)م ٣(،  ١٧)T/ واظر: مم،. بلا .رضوع 
منكر.والحدب—، ٠ صعق فيه امغادء: ■. ١٩
.٦٦٨;أندبزح: خطئكيرا. صدوق، جماد: بن مم : ب٠ 
([.٦١٤]نقرب)ص الثالثث. ص معمر، عيد، تتة، ءا؛م،؛ <و برأ ين ض و٠ 
]مريب٠ ادسة سالمن به، باس لا كوفي؛ اصاله الدمشتي، مولامم، الأموي، ^١^؛: ردان،ن ء٠ 

)صه٢ه([.



،شابور ثعي_ابن ابن حدثنات قال حمادالروزي، بن حدثنانمم ت ئال الكلوذاني، 
اشعبد عن ح؛وس، بن ميسرة بن يونس حدثنا نال جناح، بن مروان حدثنا •' تال 
افذ_مالألهت أمر، ني - وعمر-»ءةج؛ يكر امتثارأبا اف. رمول أل • بشر ابن 

-ر؛؛ئ؛ عمر- أبوبكر فغضب ، •عاوية* لي #ادعوا ت ه اش رسول فقال أعلم، ورسوله 
اغ.رسول أمر يجزئان ما فريش من ورجلتن النه. رسول في كان أما نقالا؛ 

 /ْ٠٨  t م.او؛؛ةا•#ادعوالي ت اف. رسول فقال ا نرئس؟ غلمان من غلام إلئ/ يبعث حتئ ٢
فإل؛ويأمركما، حملأْ أمحوكما، #أحضراه لهما؛ فمال يديه بين ونف جاء، فلما 

،١١أمن*.
rtoMo ؛اب ٢٥٠_

سهئ1وير.وضزس 0عاوبةلءقا صص دم 

أبوصالح بن أبان بن عمر بن اممه عبد حدثنا نال ناحية، ابن اخيرئا —  ١٩٤٢
ت-نال الكي رجاء ابن I يعني ا،لكي. اض/ عبد حدثنا قال! الكوني، الرحمنن عبد '\ا،/ع 

ثمالعشاء صلن معاوية أف ت متكة أبي ابن عن الأموي، بن عثمان حدثنا 
اضرسول صحب قد معاويه #إن فقال عباس لابن ذلك فل.كرت نال! بركعة أوتر 

اثرصي - عانشة فقاتل بنهاية نهايته مدمن بائه علما ، والوث-رين، الثاني الحزء ءآحر ت الأصل ي ف١ 
•- ر؛افة؛ - معاؤية يفضاتل والJشرين الثالث وبداية . - عنها تعالن 

-به ■ ■ شعيب ين محمد حديث من ( ١٤٤٠)a/ ٦^١^١٢ الأصولح شرح في اللألكائي أحرحه ىمحر؛بمهت 
ا'لرجالهت بكروصرينال ابى والزاراخمارامحراض للطراني ٣(  ٠٦ره/ الجمع ني الهبمي وعزا• 

يهدلس التزان، الن.مي»ي إلا يومه لم اتجراني يشخ ثقة، الزار وشيخ ذ،  ١٨٢يعمهم وني ممات، 
(،٢٠)آ/ الوصرعات في الخوزي ابن ذكره والحديث . ^١١ ٠١واش متكر فهوحديث ذك وهع مفر، جرح 

إنماالحديث هندا توصيل علن نعيم تتاع ألم • حم ابر ونال • ( ٤ ٢ ٠ / ١ ) المنوعة اللألئ ني والتومحلي 
حاءاثي لأبن زالعلل • ه" الشي عن رة ميبن يونس عن مروان عن شمب بن محمد عن بمدوانه 

مترأعلاماولأء)مأ/بآا([.وانظر:  UrwT)\إ
صحح.إمئادأت  ٠١٩

ثقات.رجاله وبقية وتدتوع. . ٥٤:فيح تقدم • تشنع نه صدوق، ا؛انت صرين ين عدالله يه: ف٠ 
رصآخ"آ([.]تتريب السامة. كار من بت، ثقة حنح، بن مولئ الكي، مؤمن ابن الأموي: بن ان م٠ 
الثامنة.صغار عن قليلا، حففله تغير ثقة، مكة، نزيل المري، عمران آبو الض• رجاء ين الله د م٠ 

عن٠ العافن حديث من ( ١٣٠/١)مم٦٤١٣ح: الصحابة نقاتل في صحيحه في البخاري احرجه تحميجه؛ 
به.. الأسود. بن عثمان 



ويعقوب/الخطيعي، معمر أبو حدثتا مال: ناحية، ابن أخيرة ء  ١٩٤٣
عنحصيف، حدنا مال: شجاع، بن مروان حدنا : مالوابنأّملم وحلاد الدوري 
أئهأحسره L محقي ت معاويه أ0 ت عباس ابن عن - وطاوس •' ب يطو زاد - وعطاء مجاهد 

اشرسول علن معاؤية كان ررما عباس; ابن فقال ممثقص. اش. رسول عن مصر 
•هْتهما<ا 
بنالح>سين حدنا مال؛ صاعد، بن محمد بن يحيئ أبومحمد حذثظ ؟ ١١٤٤

•• • العزيز عبد بن مرحوم حدنا ت مال الروزي، الحسن 
بنمرحوم حدنا ت مال إبراهيم، بن يعقوب وحدنا صاعد ابن قال — ١ ٩  ٤٥

عثمانأبى عن/ عدى، الأبونعامة حدنا نال لالم\ن. واللفظ العزيز. عبد 
المجد.في حلمة علن ]محقي[ معاوية حرج ت مال الخيري سعيد أبي عن الهدي، 

]آه[لا،ناأحلكمقال: حلماندكراثءزوحل، ; ىلواماأحاوكم؟ا فقال: 
أماإنىلمأسحالفكمتهمةلكم،فال: آشئأ-؛فايذس. : نالواإلأذلك؟ا 

حرجمي. الله. رسول عن جدينا أش الله. رسول من بمزلتي أحد كان وما 
افهندكر تا حلقالوا: أحلمكم؟ ما فقال: أصحابه، من حلقة علمن الله. رسول 

، ١١ذلك؟اإلا أجلكم ما ءآش فقال; الإسلام، من هدانا ما عالئ ونحمي٥ وجل عر 
أتاضولكن لكم، تهمة أسلفكم لم إني ررن فقال: إلاذلك. نا أجلما آطه قالوا:

الأصل.من )ا(ّالأت 

صعق.فيه إمح؛اد0ت ■ ١٩٤٣
•ح في تقدم • بالإرجاء ورمي لأخر؛، خلط الحفظ، سيء صدوق، ارحمن؛ عبد عواين ت يه ف٠ 

١٢٢.

.١  ٢٣ت فيح تقدم • آوهام له صدوق، ^١^٤؛ ٠٥ين رواد ت فيه و٠ 
ش-جيعبن روان ًلريق من ٣( ١ ٠ / ١ )٩ الكير في واتجراتي (، ١٠٢)؛/ه؟، أحمد الإمام أحرجه ديريجه؛ 

الحجفي وملم (، ٦٥٦)م/ ١٧٣٠ت الحجح م البخاري أخرجه والحديث • به ' • حصيف حدثنا نال! 
به--نضر^عهممن>قءنطاوب-

اينماس•قول 
صحح.إمحساده! - ١٩٤٤
فيتما توع وتد . ١٢٩زح:تقدم واحد. غتر وثقه وتد • صدوق الرودي؛ الن ين افحا يه! ف٠ 

٣٣٧٩واكرUJيح: وأحمد)،/آه(، ٢(،  ٠٧٤)ة/  ١٢٧٠ نآشالدكروالدئءح; نرجه تخرن: 
•به . رحوم. عن محرق مجن جبهم ('• ٢٤٩/٨)٥٤٢٦توالساتيح (، ٤٦٠/٥)

آنفأ.الذكور الحديث في تضحه وتقدم صحح. امتادأت - ١ ٩ ٤ ٠ 



اللأتكة«.يكم عزرجليام الله أن جر؛ل-ص،أخ؛رني 
تنال يشار، بن محمد بن بتيار حدثنا ت نال ناجمة، ابن —ؤآخبمناء  ١٩٤٦

.يإساده الحديث وذكر • • • العزيز عبد بن مرحوم حدثنا 
عيئوعمروبن علي بن نمر حدثنا ت نال ناجية، ابن ؤأتحبرة — ١ ٩  ٤٧

اضعبد عن معيد حدثنا قال! الماس، الاعلئ عبد حدثنا ت نالا الضبي 
سأبنركمفقال: وجل/ عز اض ذكرون نوم ض حرج ]ه[ ^ة ت بريدة ابن  ٢٤٦٢ْ/

اشّ.ومنزليرسول من رحلامئزلته لاتحدون إمحم مثلكم. اممه.ؤ رسول به بشر بما 
رسولإف نانته. له أرحل وكنت؛ كتابه، في وكنت حتنه، كنت مني، عنه حديثا أنل 

االألكة«.بكم يام وصالي بارك الله إن وجل عز الله يذكرون ءالموم قال: افه. 
—امحى٢٥١ ٢٤٦٣ْ/

ُ•

خلافتهفى معاويه ذكرتواضع 
بنأحمد حدثتا نال؛ ناحية، بن محمد بن افه عبد اخأأرتاأبومحمد ء ١ ١  ٤٨

•■ • علية بن إسماعيل حدثنا قال: منح 
حدثنانال؛ المقدام، بن أحمد أبوالأشعث وحدثنا ناحية، ابن نال س ١  ٩٤٩

••يزيد؛نزريع•
كلهمعدي أبي بن محمد حدثنا نال: بندار وحدثتا ناحية، ابن نال — ١  ٠٩٥

تباله.الذي الحديث في دمبمه وتقدم صحح. إمحغادْت - ١٩٤٦
صحمح.إمقادءت - ١ ٩ ٤ ٧ 

أصحهممن الاعالئ عيد ت اىففل نال متين. بثلاث موته نيل اخإْل ثقة، * إياس ابن هو المنوي* رٌمد ٠ ■٠ 
.١٠٥١ح؛ في تقدم عاما. ثاتقن يختلط أن قيل منه عآ مما 

([٤٢]تقريب)صْ العاشر؛. صغار س ثقة، الأدمي، اليمري أبوعثمان الخص؛ مسي صروس د٠ 
.١٩٤٤زح: ذم وضأبم: 

صحح.-إسادء: ١٩٤٨
]تقريبالثالثة. كيار من ثقة، بكنيته؛ مثأهور ا يومي الّعيد< بن حميد بن ومجلزتّهولاحق ا٠ 

)ص^ه([.
موالبخاري )صأْا(،  ٤١٣وعبدبزحميدح: (، ١٠٠، ٩٣الإامأحد)إ/اه، ائرجه ىمدجا<: 

(:٩١)م/ ٢٧٠٥)آ/؟يي(،والترمذيفيالآدبح:  ٠٢٢٩
اليلةني كما الألباني الشخ وصححه • به • • مجلز أبي عن الشبمد، بن حيب عن طرقا من جبهم 

افء؛حةح:لأْآ)ا/؟أآ(.
آعلاه.الن.كور الخديث ص ردمحؤيجه ذم * صحح  ٠٠٥١٠٠٠؛- ١ ٩ ٤ ٩ 
تقدموىٌربمهفيالحويّثاالذكورآنفآ.صحح. -إصئادء؛  ٠١٩٠



It/ه ٠٢٤٦٤^؛tb_ aاض/ ]رضي معاؤية حرج قال: مجز أبي عن عنحسبيناّيد، 
وك—انأوزنالرجليرأ،-الآحر، وجش أحدصا همام حالمان، عام واش الزبير 
اش.رمول سممت نإر احش، نام؛ لليي معاؤية فقال اربير. ابن يعني: 
حاأ/نضاوأ.ماوار«. اارجالوا،ا،اكراط.أو; »س'أ"ءبأنبملك/ يقول: 

بنأحمد حدثنا قال: السجستاش، داود أبي ابن أبوبكر وح_شتا — ١  ٩٥١
عنؤلهمان، بن إبراهيم حدثني قال: أبي، حيني قال: شداض، ن حفص 
بيتآفيهلحل، ا ا-محقي معاؤية أل حدثه أمحه الهناش: شخ أبي عن ضاده، عن معيد، 

يدلكبمفلمه عامر،لعاؤية ين اض عبد نقاآ عامر، بن اش وعبد الزبير بن اف عبد 
يتلأن أما رام، • يقول افه. رسول سمعت ٢^، اجلس، معاوية: فقال ؤيمخمه 

اكار(.•،ن ثده هك، ناما، الماد لا< 
قال:صالح، بن محمد أبوبكر حدثتي قال: ناحية، ابن راا وأخ_أأء ١ آ0ا 

٢٤٦٠ْ/حلبس بن/ مبرة بن عنيوض وائد، عمروبن حدثتا قال: عئار، بن هشام حدسا 
وصيفا.حلفه أردف قد مرقؤع ناء عليه بغلة، علئ معاؤية رأيت تال: 

العجلي،الأموي بن علي بن حين حدثنا قال: ناحية، ابن وأخأمأ١ — ١  ٩٥٣
صحح.إمحتاد•؛ ■ ١٩٠١
الذكورةالأحاديث يي كما توبعا وقد ، ٦٦٥فيح رجممحهما تقدت صدوق، رابمه؛ عد'االه ين محص ح٠ 
]تتريب)صخ؛\'([.الئاه. عن ثتة، المري؛ ام؛اشت الفخ ام ر٠ 
٠ ٦٧٨• فيح تقدم • حافظ أثقة، عروبة ايي ابن ص مأدُ م٠ 

.١ ٩  ٤٨: فيح نندم دمهجع: 
.حدا صعيف إسادءت ■ ١٩٠٢

.([ ٤ ]تقريب السائمة. من متروك، مولزتريس؛ ايرحغص، الدمشقي، ع٠روبنراءدت ' ي٠ 
إزح تقدم - أصح اكدبم فحديثه يتلص، نمار كبر مقرئ، صدوق، الدمشقي؛ هو عمار؛ ين سام و٠ 

ثقات.رحاله وبقية  ٠٣٥
•١ ٩ ٤ ١ • ح م، تقدم • عائد ثقة، ءيست ص رة ب ين دس م٠ 
الحادةمن حافظ، ثقة، كيجة؛ لمه: آيوبكرالأنماطي، البغدادي، الرحمنن عيد ابن مالح: بن جمد م٠ 

■([ tA)_،تتقريب عشرة. 
ال1ثةح:في الخلال وأحرجه يه. . عمار. بن هشام حديث، من ( ١٥٢)"Y/ السير في الذمي ذكره تمهجه؛ 

علئرأيت تال: أيه عن حمالة آيي بن علي ثنا • تال رة صم تثا ا الغرج ين أحمد حديثر من ( ٤٣)ص٩  ٦٧٣
فذكره.٠ ٠ معاوية 

فيهصعق،.إمحقادء: ٠١٩٠٣
.٩٥تقدم/،^ يخطئكبرأ• صدوق، ايض: الأمرد بن عش ين _&، ه: ن٠ 

أبوءثنا تال'' ٠ هشام بن مليمان بن محمد حديث، من ٤( )ص٨٣  ٩٧٦ • ح الحنة الخلال؛ي أحرجه ٌربمه• 



معاويةلورأيتم • مجاهد نال ت نال الأعمش عن نمير، بن اش عسل حدثنا قال 
•الهدي هو ئلتم 

أبوحدثنا قال; الحوهرى، سعيد بن حدثنا نال; ناجية، ابن واخيما . ١  ٩٥٤
فقال!العزيز؟ عبد بن/ عمر أو معاوية ■' أفضل أيما له؛ ونل سمعته •' قال أصامة ٢  ٤٦٦ْ/ 

أحد.بهم يقاس لا الله. رمول أصحاب 
عليحدثنا ت قال البلخي، شهريار بن الخمئن بن محمد حاوئتاأبوبكر — ١  ٩٥٥

بنالرحمتن عبد حدثني ت قال الوراق، الوهاب عبد حدثني ت قال الصمد، عبد ابن 
بنعمر حترأأو معاؤية ت المارك لابن ممرونال رجلا ممعن ت عمروقال بن الله عبد 

اللهرسول مع ]ٍإقه[ معاوية أف ني لحل تراب ت المارك ابن فقال العزيز؟!/ عبد آيا/ع 
المزيز.عبد عمر ير.أوأضل.من ح. 

حدثناI نال نياد، بن فضل حدثتا ت قال شريار، ابن أبوكر ءوحمح»ثاتا  ١٩٥٦
أبايا ت فقال عمران/ بن المعافئ يال رحلا ممعت ت قال الموصلي، الحراح بن رباح  ٢٤٦٧®/

غضباغضب فرأيه سميان؟! أبي بن محاؤية س العزيز عبد بن عمر أين عود؛ م
وصاحبهكاتبه تٍدقه[ معاؤية أحد، محمده إصحاب يقاسى لا وقال; شديدأ 

يحينوب؛ ت نال مرملا للهلراز الهيثمي وعزا، .يه• مجامحي. عن الأعمش، عن القرير، عاوية م= 
•([ ٣٥٧)و/الزوائد ]مجمع وهوضعيف. الخماني، 

آصامة.حمادبن امحامت أبي إلن صحيح إمئادأت . ١٩٠،
سعيدبن إبراهيم حديث من ( ١٨٥وغمله)T/ العلم بسان جامع م البر عبد ابن أحرجه وغرسأ؛0: 

•صغان حديث من ( ٤٣)ص٦ ٦ ٦ ٦ ت النةح م الخلال نحوء وأخرج • به • • الخومحري 
.؛مفاد•: ١٩٠٠

نتكون:زانية. )هممو( الواوم ولعل مو، س لي ط لم صرر: ين الله ب نن الوحمن مد : ب٠ 
.١٧٤٤' فيح ترجت تقدمت . متروك ومحندا . العمري 

.( ٢ ٨ / ١ ٢ ) تاريخه قي الخيب وثنه . الحسن آيو العليالي؛ انمدت عد ين لي ع٠ 
سمعتت نال الaلالقاتي، يعقوب ين معيد حديث من ( ١٣٩)a/والهاية البداية ني كير ابن ذكر• مهجه•' 

ءناضارك ابن ّتل ال: نممد بن من بن معد طريى ومن فيكر،. . بغول.ايارك بن اض مد 
.نحره فيكر . . معاؤية؟ 

.إيادء: ١٩٠٦

•سل دالرمعت ساش' علن: ت لوقوف ا٠ 
بغداد]تاريخ الخف،. وممه الوصل؛ أمل من المدى، الوليد ابر ماد، موابن الخ—راح: ين باح ر٠ 

:١( ٤ ٤ ٠ )A/  ٢٧٨٥شرح ني ُاللألكاتي ٢(، • الخف،فيشض)ا/آ احرجه واوو.س■ 
كثيرابن الخافظ وذكرْ به. . الجراح. بن رباح نا نال: العوام ابي بن احد بن محمد طريق س كلاما 

 /A(١٣٩ ) لضر• الوصلي هماي ين اث همد بن محي طريق •ن•



تححهم\ش رردءرا اش.؛ رسول قال وند وحل عز اض وحي علئ وأميته وصهره 
•أجممن® واياس واللألكة ااا|ه لخة لله سبيم فمن وأصهاري، 
المروريمحمد بن زهير حدثتا I قال أيضا، شهريار ابن بكر أبو حمتا — ١  ١٥٧

قلمتقال! قتادة عن هلال، أبو حدنتا قال! البارك بن الرحمن عبد حدتنا[ر١، نقال; 
•اف® االعنهم قال ا المار؟ في اثه ]j؟^[ معاوية علمئ يشهدون قوما إ0 ت للحسن 

ْ/حا"،آ_اب  ٢٥٢
إياهمؤإكراْه اش. رسول بت لأهل معاوية سليم ذكر 

عمروأبو حدثنا ت قال ناجية، بن محمد بن اف، عبد أبومحمد  ٤٠٣٠٢١_ ١  ٩٥٨
Iقال لهيعة بن اض عبد حدثنا ت قال عفان، بن عثمان عمروبن بن اض عبد بن عثمان 

تقرشتوقد معاوية عند يوما كنا ت قال اش عبد بن جابر عن يحدث الزبير أبا سمعت 
بنوالحسن طالب أبي بن وعميل سريره، أسفل ومواليها العرب وصناديد نرئس 

•ؤئساره محنه عن - ئ؛أقء - عل 

تقال طالب، أبو الطائي أخرم بن زيد حدثنا I قال ناحية، ابن وأخبرة - ١  ٩٥٦
ن؛م  ١٩عن ميمون، بن مهدى حدثما نال' عارم، السدوسي المضل بن محمد حدثنا/ 
عليبن الخبز لقي إذا ]محقي[ معاوية كان ت قال يعقوب، أبي بن اض عبد بن محمد 

٢t٦٩/٠ابن ويلقن ألف، بثلاثمائة له ؤيأمر وأهلا، اش/ رم-ول بابن مرحبا -ء؛أفءإءئالت 
'ألف بمة له ؤيأمر حواريه، وابن الله رسول عمة بابن مرحيا ٠ فتقول ■ محك - الزبير 

)ا(ّاقطة.نالآصل.

صعقفيه إمحساده؛ - ١ ٩ ٠ ٧  صعص.ب »ءسءاء|. - ١ 

.١٩١٩فىح؛تقدم • لن فيه صدرق، الراسي؛ سيتم بن محمد وهو أوهلال• •' يه ف٠ 
الصف.غير محي عليه انف لم 3خووج*: 

صرصؤع.ءامغاددت ١  ٩٠٨
حديثهكتب يحل لا الحديث، - الثمات اي عليهم. يضع كان ت الدهص محال ١؛^^ الله ب بن صان يه! ق٠ 

.١٤٩٨-_c^: للأءلنّءلالأءماد. 
.٤٤؛فىح تقدم ' كب احتراق يعد خلب صدوق، لهمة؛ بن الله عيد و٠ 

المش.غير هد عليه أنف لم دميجه: 
صحح.إمحتاده؛ ■ ١٩٠٩
.١٦٤٢:فيح تقدم مة. يمرب: ام بن همدالك محيين ر٠ 

بناض وهمد ألحن وند نال: الأصمعي روئ نقال: (، ١  T-U /Aرالهايت)الداة ني ممر ابن ذرْ -خريج: 
.نحوه فيكر . . وآهلا مرحيآ للحسن؛ فقال معاؤية علئ الزيتر 



_ثتابصع

علىبن الخسين ت يعتى الأموي. ابن حدثتا ت يال ناجية، ابن وأصرة — ١  ٠٩٦
؛،ءنثور١١إسرائيل، عن موس، بن سياق حدثتا العجلي.ذال: الأسود ابن 
اؤيةمعإلئ وافدين - هئ؛ وا-فسين. الحسن مع انطلقا قال: أبيه عن 

قلا.نأجازسا 
حدثنات قال الأبأر، مهدى بن جمين حدثنا ت نال ناي، —وا'خأمةاين  ١٦٦١

لماءتلض؛نأبيءلاف.هتال: عنالزهري، حدثنامغنر، تال؛ عدالرزاق، 
فضلك يأكن لولم معاؤية: له فقال مماؤية./ إلن - .٤؛ - علي بن الحسن وجاء - ٢٤٧•

قفل،عليه لك لكان كالم-، من امرأة وأمه قريش من امرأة أمك أن إلا يزيد علن 
اش.ؤ؟!رسول بنت< وأملئ، فكيف 

يبممئحدثنا قال: مسكن، بن محمد حدثتا قال: ناجية، ابن ؤأمحئ — ١  ٩٦٢
عميلأل أبيه: عن عزجعنربزمحمد، بلال، بن مليمان حدثنا قال: حسان، ابن 
•سيثا يعهليه أن فأين ليعْليه، العراق إلن - طق - علي إلن جاء طإ- - طالب أيي ابن 

له.فعرف ]محقي[ معاؤية إلئ فدهب ، منلئ، أوصل رجل إلن أذهبإ إذأ فقال: 
يحينحدثتا I قال مسكن، بن محمد حدثتا قال: ناجية، ابن — ١  ٩٦٢٠

ألأبيه: عن معمد، بن جعفر عن بلال، بن سليمان حدثتا نال: ان، حابن 

بالتمغير.'ثؤير' الراجم؛ كب دم ■ رن، الأصل، ي كذا  ٢١١

صمف.إسادءت - ١ ٩ ٦ ٠ 

• ٦٢'• ماح تى"م • صمف ناب؛ ابي ر*رابن شئت ت ب ٠ 
.٩٥نندمنرح: يخطئممرأ. صدرق، الأمويت ايع،بنظيس ب: ر٠ 

طريهمؤمنر ( ١٤٤٤)a/  ٢٨٢وا-إوماعةح: تة الآهل اعتقاد آصرل شؤح نمر اللألكامر آحرجه تغميجه: 
.١(  ٣٧رالهايأ)A/ البدايت نر محم ا؛زا نحرم وذكر معد، ;ن ءنجعم زيد، بن  ٧٣■

.إس1د«:.م،.١٩٠١١
ؤيب([. ١٦]مي--ا)صراعثر؛. منرالخالية محلوق، آبوصعيدالمري، الأرني؛ *هدي بن حجت '■ ب٠ 

ثقات.رجاله 
الْشا.غٍر عد عليه لماص ل«مبمبم: 

•طالب ا؛ي بن اياندمامغل ءاي معدبن سماع صح إن حن إساد•؛ - ١ ٩ ٦ ٢ 
.٨٤ت نرح نندم • نب محلوق ١ هوانمادق محي: م جم و٠ 
تتريبل عثرة منرالحائية ممة، يغ.د.اح؛ نزيل العام، آبوالحسن محيلة، ابن كها: مبن ي محو٠ 

آذجذهلال بنر - حب طريق س عساكر لابن وعزا• ( ٢٢٧٤٢٠الخلفاء)تاريخ لير اليوطير ذكر• ُخربمجه؛ 
لاور.اطولثمامحا.. ّالءاتا. اييرطالب ابن 

.١٩٦•اتظرح: )سم*: -صر. .إساد•: ١  ٩٦٣



-] سارة جوار بملأن هئ؛-لك^ -
ْ/ا'ا،أ_اب  ٢٥٣

معاوية.١أم غإمحفي»هغد سفيان أبي تزويج ذز 
أبوحدنثا I قال القاصي، حرب بن الخن بن على أخ؛مناأبوعبيد ء ١  ٩٦٤
خر:،(بن حارثة بن متهب بن حمئد بن حصن ا ١ بزل عمر بن بممن بن زكريا المحن 

عنحدضءمرينرآ،زحرينحصن، قال: الكوني، لأم بن حارثة بن أوس ابن 
المخزومي،الغيرة ين الفاكه عند عتبة بنت هند كانت قال: منهب، ن حميد جده 

إذن.غير مزأم الناس يغشاه للضيافة بيت له وكان قريش، فتيان من الفاكه وكان 
الفاكهحرج ثم الماتالة، وقت فيه وهند اشاكه واصهلجع يوما البيت ذك فخلا 
rtvT®/هندأ- : يعني - المرأة رأئ فلما الين، فولج/ يغئاه كان رجل وأتل حاب، لعض 

برحلهفقربها هند إلئ فاقبل البت، س وهوحارج الفاكه وأبمحرْ هاربا، ول 
حتئهت انتبولا أحدأ، رأيت ا مقالت: ا عندك؟ كان الذي هليا من •' ونال 

الاسإف سة، يا أبوها: لها فقال الناس، وتكلم ، الحقي؛أ؛يلث، ت لها قال • ألهتني 
يقتلهس إليه لت صادنا ءليلثأ الرجل يكن فإل باك، فأبئيتي فلثإ أكنروا ئد 

مماله فحلفت اليمن، كهان بعض إلن حاكمته كاذبا يكن ؤإن الخالة، عنك فتنقطع 
قدإك هليا يا للماكه: عتبة فقال عليها. لكاذب إثه الخاهلية في يه يحلفرن كانوا 

جماعةني الخاكه فخرج • اليمن كهان بعض إلن فحاكمني عظيم بأمر ابنتي، رميت 
بهندمعهم وخرجوا مناف، عبد بني من جماعة ني عشة وخرج مخزوم، بني، من 

j/tT•هند حال تنكرت / اتك١هن، علن نرد غدأ قالوا؛ البلاد شارفوا فلما ونس-وةمعها، 
إلاذاك وما الحال، تنكر س بم، ما أرئ قد إل أبوها: لها فقال وجهها، وتغثر 

واكت،سمح_،الرجال.•آبي«، )أ(فىالآٍل،)ن(: )١(، 
اص،.نخة; ر»ي اعلزا، )ن(; الأصل، عاص ني )٣( 

.اض: ١٩٦١

^مسجمنوجم،:بسس،:لمأسلهاضرس: ب٠ 
لصدوق، الكوني؛ الخزان، أبوالكي، ،: ٢٣٠جمد.>0 إن •٣، س ءم م ،مص  Jiذملأ ب: د٠ 

مدب)"آ/ي"ام[.]■ضس،)صآا1(، سالماشرة. ك؛سهااووارقطني، اوم، 
عزبالهواف ني ا>الطي إلن وب ( ١٢٢ .  ٢٢• الخلغا،)صتم\آأ تارخ في الموطئ دربمبمه:ذمْ 

به•••لهب ابن 



uلأواشياأظْ، نالت: مسرل؟! _ U1ينهي أن قل ئدا كان فألا عندك ،لكروْ 
يمنيأن آمنه ولا ويصب، يخطئ بنرأ تأتون آنحم أعرف ولكر ذاك،لكروه، 

•أمرك في ينفر أن نل من أحمره سوف إز ت قال الترب في مجه علي تكن مبسما 
عليهاوأوكن إحليله في فادحلها حطة من محة أحد ثم أدلن حنن بفرس ا ذمئرل١ 

ندإثا/ عتبة؛ له قال تغدوا فلما لهم، ونحر أكرمهم الكاهن علن وردوا فلما • بئر ٢  ٤٧٣ر
فيثمره قال: هو؟ ما فاتفلر يه، أحتبرك حبيا لك حبأت ند ياز أمر، في جئناك 
صدقت،قال: مهر. إحليل في بر من حبة نال: هنذا، من أبتن أريد نال؛ كمرة، 

ؤيمول:كتفها فيضرب إحداهن يدنومن فجعل النوة، هنولأء أمر في انظر 
ولتالدنزانية، ولا وسخا غير انهضي وقال: كممها فقرب هند من دنا حتن انهضى، 

ساويةرآ/له بمال ملكا 

فو١الهإليك، وقال: يده من يدها فنترُت، بيدها. فأحل الفاكه إليها فويب 
]تيفإممعاوية فجاءت محميان، أبو فتزوجها غيرك، من ذللث، يكون أن علن لاحرصى 
•أجمع؛زأ 

حكيمين عثمان حدتناأحمدين قال: ناحية، بن ؤأخبرئاأبومحمد — ١  ١٦٥
زيادبن عمر حاوثنا نال: الهدي، إمماعيل بن ماللثج أبوغان حدثنا قال: 

قال:/ لوي، بن عام بني من المدني، ماض بن نوفل بن الملك همد عن الهلالي،  ٢٤٧٠
حينوذللث، قال: أمرى. ءالكت٠ قد إني أية؛ يا لأبيها: ربيعة بن عتية بت هند قالت، 

]الهاة)"آ/أ*ا([.إذاخلأسالالين. صنر'الوطِ،: جوًن\يتال: )ا(اى; 
كماوحرمه ^٠١ ٧٥مغ الإسلام جاء نلما رتصدعهم، الكهان تأتي العرب وكانت • الإسلام نل هندا ( ٢ ) 

ماإل اه؛ رسول يا ' تلتأ نال؛ اليي، الحكم بن معاؤية عض ( ١٧٤٨/٤)مالم حدث في 
^رالأاوكائطبمهولمصممرءأوتاوه: أفلأأممأ. تال: رجالآ1منالكئ!ان. 

واليهقيوالخاكإ)ا/ح(وصجمحهضشرهلهما، ، ٤( ٢ ٩ / )Y أحمد لروا0 مسد.٠. عر انزل 
 /a(١٣٥ ) صحح.يند هريرة آبي عن

>قءني.وص صعما، ٠-، ؛ إمغاد، - ١ ٩ ٦ ٠ 
رصا-ا-م([.]نئرب ادتائ. س شول، نوفل. U يممن: الدض: ماحق •ب;ءداسسضولس 

عببتت هند وب؛ن بينه عنقي والإسناد 
اكغات.م حبان ابن وذكرء ، ؤيتم• 'بمرق ت الخارك، نال ■ الكوني الهلألم(؛ ناد س ير  '■نيه ر٠ 

.٣([ • ٦ إ/ ) ان الي١(، الزان)T/\{< (، ٧٤)U/ الممات (، ١  ٥٦)ا•/ اي 
.١  ١٦٣ : فيح تقدم ثقة. حكم: س محان ين جمد ا٠ 

آنفا.الذكور الحديث ش تميم ىميا1يم؛ 



لك،ذلك ت قال علي، تعرصه حتن رجلا تزوجنى فلا - المغيرة بن الفاكه ذارمها 
منهماواحدأ لك ممم ولت قومك، من رجلان خطبك ند بنية يا ت يوما فقال ت نال 

ٌتحفه حقب 

نم٢ ١ هوجار به تخالن الكركم، والحب الصميهم الشرف نني • الأول أئا 
تابعتيهإن الإجابة، مريع المحبة حمن ، نيمت4 من إمم-جاحلآ، وذلك عقلته، 
•رأيه عن برأيك وتكتف؛ن ماله، في عليه تفضئن معك، كان به ملت ؤإن تابعك، 

يؤدبعشيرته، وعز أرومتهأُآ، بدر الأينب، والرأي الحب ففي • الأحر وأما 
مريعالمرة، شديد بهم، توعر جايوْ ؤإن بهم، أسهل ازجعوْ إن يؤد؛ونه، دلا أهله 

بينتقد . مقصور فغير نونع ؤإن ، ميزور فغير حاج إن الشة، حجار صعب الطرة، 
كلاهما.للئ،أمرهما 

أنتعتصم لم إن عن فيما لها موات لكرممته مطاع يد فالأول أما ت له مالت 
فعنأنحبت فإن أحمقت، بولد له جاءت ؤإن حباتها، تحت وتضيع إبانها، بعد تلن 
٢٤٧٥ْ/ الكريمة، الحرة فبعل الأخر؛ وأما / . لي نمه فلا عني ه-دا ذكر اٌلر • أنجت حطأ 
لبيلزومي مع العل بأدب لامحي ؤإر لموافقة، له ؤإر لوامقة، هندا لأحلاق إر 

مأبا/عاليائي عشيرته، حركم عن الدافع يكون أن لحري وبينه بيتي ليل الؤإف بلغتي/ وملة 
عندزميل ولا مواكل غير لأرومتها، الزاتن حفيفلتها، عن المحامي كنيتها، عن 

فمنهو؟!مححفعةالحوادث. 

إليهولاتلقني منه، زوجني ت مالت أمية. ن حرت بن أبوسفيان ذلك ت نال 
فيال،ه تخر وامالضرس، العاطس سوم يي سمه ولا السلس لس الممتإلقاء 

القضاء.في بعالمه لك يخر الماء 
٠٠٠

([.٢٨•الهاية)ه/ الهداة. الملل الأحمق الأعوج؛ يمحل؛ • اتفق كما الأمور إلن اكئ ل١اال٠دج• 
الهرلأ.والراد: تالهايت)آ/أأ'ا(، السهالأن. )آ(اوحح: 
تالّايث)ئاأ(ا.الأصل. مزنالأملأ..مائ: )مآ(الأور.ة: 



كت1وااثش،وعات\/ 

/0TtUI ياب ٢٥٤-
فاعدل!وليت :أإن ٠؛^؛ لْعاوبة الض. وصية دم 

tشجاع،ين الوليد أبوهمام/ حدثنا ت تال ناجية، بن أبومحمد بحبرم — ١  ٦٦٦/ث ٢١
إبراهثمبن إسماعيل عن زكريا، بن يمن حدثنا نال؛ سابق، بن محمد حدثنا قال 
منطمع ني زلت ما ت معاؤية تال ت نال عمير بن اللك عبد عن مهاجر، ابن 

،أحسنء.ملكت' إن »؛امعاوية؛ يقول: اض. رسول مدسمعت الخلافة 
/0TtVU /ابراييمبن محمد أبوأمية حدثتا تال؛ أيضا، ناحية ابن وأخبره —  ١١٦٧

حاليحدتنا I قال المصري، موسئ ين محمد حدثتا نال طرّوس، مقسم صاحب، 
أوصئكنتا نال! ]ji^[ سفيان أبي بن معاوية عن أبيه، عن صتيح، بن يزيد ابن 
ديدة،شنظرة إر فنظر يدي، ني إناء من عاليه أنؤغ يوم؛ ذات، ط اض ول رم

اللهفاتق أمم أهر س فتبمأ ولجف إن *عاوية؛  ١٥٠■' فقال يدي. من الإناء فقط نمزءت، 
•فنكم العدل يرتني أن اض وأسال اليوم، ذللثط مند فيها أطمع زلتا فما . راغدلء 

.صمف إمتاد،ت - ١ ٩ ٦ ٦ 

لعرس. ضمعيق، الكويي؛ ا-بمي حام ابن مهاجر؛ س س امل ؛م: ب٠ 
■؛(ا )صْ'

الذمح-يأعله رند . ٢٧٢ح; تقدميي دلس. حمفلهورمما نمير مميه، ثمة، يير؛ بن '_، عجي ت قسه و٠ 
(.١٣١اليررم اطر: امأ. بالإرَال 

ءالعاشرة كبار س صدوق، الكوني؛ الزان، أوأبوميل-، أبوجعمر. النبي، ابق: هبن ممد ر٠ 
<■[UU)،-i.])؛

ص)؟ا/اآم-أآم(،والآوط)أ/آليم،دابم<تيسثخربم*: 
بناللك عبد عن ممنغه شيبة؛ي أبي ابن إلن ١( الخلناء)ص٥٩ تاؤخ م السوءاي وعزاه (، ٤٤٦)\ا 

وذيمهاجرمرمحعتف، بن بن، امل إ-•ب نالالهثميفيانمع)ْ/آما(: به. ّ عير. 
لهؤيشهد (i ٤٠١/٦)٣٨٩٩ح: البحرين ومهبمع هه*؛)؛/ه*ا(، ح: العالة ألءدالبح واطر: وشء. 

التالي.الخديثه 
ّنيهصم، .إمهال•: ١٩٦٧
ماصل، ماماسمادابر<ص-اري؛لممحا ؛ ب٠ 
نندملن. وذا الخرشي. ر-ن بن مصي نكون؛ المركا، ولعله العري؛ *ومي بن مسد كدللف: و٠ 

•١٣٢٧رح: 
امة.ايمن ثقة، ؛ البلقاء ناصي إ الدمشقي هاشم أبر إ الري صبتح بن صالح ابن هو بنيل: بن خمالد و٠ 

]همي_،)صااا(،بمدسبه)م/هأا([ه
١١  ٢٧٧نرح: تقدم ١ يهم ، حديث، صاحبا صدوق، اكلرمومي؛ أمته أبو إبوامتم؛ بن محمد ثيه: و٠ 

الخنعن الغءلان ب، غالعن ءاو_ا، بن يحنن حديثا من ١( ٢ ٢ / )١ الاومعل ني اليراز أحرجه دمد«بم: 
يص،وب؛ نحوه. به • • يرماوضوءه ه اه دّول، علن مبت، ومرتهول،؛ ، يخطب، متامعاوية غال،؛ 

■وتخريجه السابق الخديث، واطر صمم،. ا؛نءاو_ا; 



rtv/v

تقال مروان، ين اض عبد بن هارون حدثنا I قال ناحية، ابن واخبره _ ١  ٩٦٨
جيمعن/ الأموي، سعيد بن يحين عمروبن حدثتا ت نال الأغر، بن الوليد جدثنا 

أبوهريرةقامتكن لوصوئه، اف. رسول مع أبوهريرة يحملها إداوة كانت ت نال 
إن*عاوية؛ رايا ت فقال رأسه الني منهارغ الني. هويوصئ متما معاؤية، فحملها 

لقولبدلك؛ مستاائ أني أظن زك فا • وا'ءدل،اا الله فاتق فيتأ ل٠اVأن ااJأمر من وين 
-اض رحمه معاؤية. فضل من إليتا تأدئ ما آخر ■ • • ولت حتن الله. رسول 
هند.وعلن سفيان أي علن الله ورحمة 

٠٤٧٩^.اى ٢٥٥

اض.ياسربن عمار فضاثل 

علي،بن عمرو حدثنا مال؛ اكلرز، زكريا بن نامم بكر أبو ض ح^و ء ١ ٩  ٦٩
أبوأحمد-حدثتا ت نال مهدي، بن الرحمن عسي حدثتا ث نالوا متان وابن وبندار، 

الرمي-•يض*

-إمئادْتصعيمه. ١٩٦٨
الإمامعند كما توع وتد • ([ ١ )و/ والتعديل ا-ابرح • بمشهوو ليس • حام أبو تال الأغرت ين الوليد •' ته ن٠ 

اكمج.ني كما وغيرء ( ١ ٠ ١ ر٤/ أحمد 
. ١٧٦٧تقدم تئ. سد: س ص بن رو ص٠ 
الشيمن سمع لم انه إلا .  ١٧٦٧: زيح ترحمي ثقة. الخاص: بن معد بن محرو بن ممد جد، كيلك: و٠ 

•لهورمل ( ٦٨التهذيب)٤/ ني ما ك. 
عمروحديث من ١(  ٤٣٩)A/  ٢٧٧٣\بح: شرح ش واللادكام (، ١ • ١ احمد)؛/ احرحه دهميجه: 

الضيبتن معتد بتن ذكر حنث ( ٣٧• / ١ موصولا)٣ ندء منى يعلن أبو وأحرجه مرّالآ. به . يحين. ابن 
•ونال أيضا والعير الاوصعل في الخلبراتي إلن ٣( الجمع)ه/ههك-أه في الهيثمي وعزاه عاؤية، مه 

عمروعن محلرق ذكرعدة حيث ( ١٢٣)a/ والنهاية البداية وانفلر: الصححء. رحال يعلن وآبي أحمد أرجال 
به..يحين.ابن 
-إساه،: ١٩٦٩

]تقربالثالثة. من امتورا، I الخافقل قال وليلك فيه، مختلف الكوفي، الهمداتي، عانى: بن مالئ يه: ف• 
•فيه الناس أنت لأيه صحيحة؛ إسممحاق: آبي عن الثوري ورواية وتهذيب)اا/آأ(تا. (، ٥٧٠)ص 

ويقيةرحالهمماث،.([. ٦٣)A/]التهدب 
وفي(، ١٣•، ١٢٦، ١٢٥، ١٠،افنل>ا/آبم، واحمدفي اينمشييةأأا/خآا(، أحرجه دمبمه: 

وابنصحيح(، سن وتال: ٦٦A)ْ/٣٧٩Aااكانّ،ح: في والترمذي )٢/AْA(،  ١٥٩٩ااiماتلح: 
حيانوابن ، الذمي( ووافقه وصححه  ٣٨٨تدرك)T/ الفي والحاكم )ا/آه(،  ١٤٦الق١٠ةح: في ماجه 

سجميعهم ؛ ٣٩٥١رالغويح؛ الخلية)'ا/*؛ا(، في وأبوتحيم (، ٠٥١/١٥'٧)٧٥ح؛ صحيحه في 
ح:المقاتل وفي (، ١٣٩، ١٢٣/المد)ا في احمد وأحرجه به. . إمحانر. أبي عن سنان ين "لري 

;<نحوْ.. إسحاق. أبي عن نمية عن ٍلرق من جميعهم : ١  ١٧وااط؛اليح: (، ٨٦٠)أ/  ١٦٠٥



وكح.حدثنا ت قال الدورقى، يعقوب وحدتنا ت المطرز قال — ١٩٧٠
يعني؛- أحمد أبو حدثنا ت نال منح، بن أحمد وحدثنا ت المطرز قال — ١ ٩ ٧ ١ 

الزمحري-•
>/0T،A /المهلون قال —  ١١٧٢ I عنكلهم أبونعتم حدثنا •' نال القْثان، يومف وحدثنا

حاءت قال - محك - على عن هانئ، بن هانئ عن إمحاق، أبي عن الثوري، سمان 
,الطيبء بالطٍب رحا له، ®الذتوا فقال اض رسول علئ يستأذن عمار 

بنأحمد حدثنا ت قال الحرانى، الحسن بن النه عبد أبوشعتب ح—دمنا — ١ ٣^٩ 
أبوحدثنا ت قال - معاؤية ابن ت زهير-يعني حدثنا ت قال الحراني، واقي بن الملك همد 

عنار-صاستأذن ءنءلى؛نأ؛ىطاف-ه.قال: هانئ، بن هانئ عن إسحاق، 
.االهدب(ابالطب رلم-مأ فقال: عئار. فقال،: ارسهذا؟«، ت ممال ه الني علمن 

شيبة،أبى ابن حدثنا قال: السقهلى، أيوب بن عمر حفص أبو حدشا — ١ ٩ ٧ ٤ 
ثابتا،أبى بن حسا عن سام' العزيزبن مد عن موس، بن اش عبئد حدثتا • قال 

عمار؛؛نخٍر ررمحا : اضرمحول قال ءنعاسةتقكأ[قالم،ث/ يسار، بن عُتاء عن  ٢٤٨١®/
إلااخارارقدعما(.أرين 

بنيحين حدثنا ت قال الحلواني، يحنن بن أحمد أبوجعفر حدينا - ١ ١  ٧٥
ائنه.كودمحريجه: إماد، . ١٩٧١، ١٩٧٠

كابقه.وت«ميأبم4ت إمغادء - ١ ٩ ٧ ٢ 
كايقه.-إمئادء: ١٩٧٣
أنمأ.الذكور الخاويث فى مدم متور. عانى؛ ين هانئ ■' يه ف٠ 
الشبهة.هد. تض السابق الحديث فى محه الثوري رواية ص اخالط، وتد إسءاقت ام ت فيه و٠ 
لتقرس>العاشرة. من حجة، بلا فته تكلم ثقة، الأمدى؛ أبويحنن اخرالي• والد ين اللك عد ين حمد ا• 

الذكورآنمآ.الحديث في تقدم دمهجهت 
،7بما-إط0;حسن.

وغد، ٢ • ١ رح: تقدم واكدلس. كشرالإرصال كان دى جلل. نب، ثقة، ثابت: ام س حيب ه: ن٠ 
ءتس

. ١٢٨٣تندمفيح: • يشح صدوق، : ٠١٢٠السن<نمد فته؛ ر٠ 
سإلا نمرنه لا م.ب حن ونال:  ٦٦٨)>،/  ٣٧٩٩راكر«ذىح: (، ١  ١٣احمد)A اخرجه لغ0س: 

١٧١ت ح المحاة نقاتل في اثي والنم؛ا)ا/أه(، ت القدمتح ش ماجه وابن الوجه(، هنذا 
ابنحديث من شاهدا له الحاكم وأحرجه , به . . ستاه بن العزيز عبد عن طرق من جميعهم ت ( ١ ٥ ١ رص 

الذهبي.ووافقه وصححه ، ( ٣٨٨رّا/ مسعود 
=؛صحح. "إمئادءت  ١٩٧٠



عنحوشب، بن العوام أحبرنا ت نال هشيم، حدثنا ت نال المحناني، عبدالحميد 
٢٤٨٢ْ/عمرو ين/ اش عبد مماُت •' نال خويلد بن حنفللة عن عود، ما تبن[ الأسود 

آآأ/ذا/ اكة'الاغٍةاا. عنارأ )رهنل يقول! هؤ الّءا ممٌت • يقول 
ْ/'اح،آءلأب  ٢٥٦

ه؛ل العاص صروبن فضل 
بنداود حدثنا I نال البغوى، محمد بن اف عبد القاسم ابر حدمتا — ١  ١٧٦
طلحةقال قال! متكة، أبى ابن عن الورد، بن الخبار عبد حدثنا ت قال عمرو، 

®عمروينت يقول ممعته إر ألا ، بشيء اف رسول عن أحدثكم ألا I ]ء؛فة[ 

٢٤٨٤ْ/نال;/ خشرم، بن عالي حدثتا قال: أبوبكر، داود أبي ابن —حءا،دغا ١٩٧٧

الرحال.كتب من والممريب ُءنُ، )ن(؛ الأصل، *ي  ٢١١

توح.وتد • ٩٤' ح في نندم • الحديث برتأ انهموْ انهم إئ؛" حافظ، اشام؛ ،"ص ب؛ ٠  —
ندش إب . ١ ١ ٠ ح: تقدم؛ي الخني. والإرسال التدلتس كير ست، ثتأ، ■' شر ابن رم هلم؛ مه؛ ر٠ 

مرحبالإ-تحاد•
.١([ رص"ام ]تقريب الثالثة. من ثقة، المبري؛ مريد، ابن ت ؤبمال ضلل؛ ن،للأين ء٠ 
([.١١]تتريب)صراايفأ. الثالثة عن ثقة، البمري؛ العشري، معود؛ لأمردبن ا٠ 

حدتنينال) العوام، أحبرنا ت تال هارون، بن يزيد حديث، من ( ٢٠٦، ١٦٤أحمد)أ/أحرجه تخ/هب'' 
حديث،ومن القرير معاوية أبي حديثه من ( ٢٠٦)آ/اآا، احمر وأحرحه ٠ سملولأ به . معري. بن اسود 

ب•اير لأسإز نال؛ الحارث بن اش مد عن نياد، أبي بن الرحعنن تمد عن الاعش، ءن كلأهما صمال؛ 
سعيدأيي حديث، من عب متنق متواتر. رالحاويث، فيكره. . عمرو. ين اش تما تقال سرورمعاؤية، بن اقه 

فيالم ٌوروا. آ-ا(. )آ/  ٢٢٨١ الحهادح: وني (، ٤٦٤ )ا/ ٤  ٤٧الملأءح: ني الخاري رواه الخيري. 
عنوروي سالمة. أاهآ)؛/أ-اأأ(.نحلميثام (،ح: ٢٢٢)٤/ْ•٢٩١ْاuءةح; وأشراط الغاز 

(٥٧٩للذهبي)الإملأم وتارح النع)ا/آُ(ا'(، ذع انغلرت الم،.• صحابة من عاّر عة ت
ضمن،..إض;  ١٩٧٠١

منقهلعآ.الإصناد فيكون طلحة. من يع لم أمه إلا ثقة، • اه تمل رم ميكة؛ أم ابن يد؛ ف٠ 
.١٧٥٤تقدمفيح; آخرون. وضمنه حاعة وثقه يهم. صدوق،، الورد؛ اياربن ب ب؛ ر٠ 

النماتلوفي ١ ١( ٦ ١ / ١ > المد في واحمد (، ٦٦٨)ْ/ ■٢ ٠٨٤ الناف،ح: في اكرمدي أخرجه لخؤبمي؛ 
نال. ٧.. ملمكة. أبي ابن ،_, j>_(((U>»_ ٦٨٩ا1تةح: في والخلال )t/\_  ١٧٤٢ح: 

منموصولا روي وتد الألانى؛ الشح نال - ؤللمجة ييرلث، لم مليكة أبي وابن ٠ بمتصل إمناده وليس ؛ الترمدؤ، 
جدمح،عن ابي، حدم صيداش، بن طلحة بن مرسن بن بن عن سليمان، بن ايرب بن سليمان طرض 
٦٥٣ت ح الصحيحة في الألباني الشيخ ذكره ولدا شاهدا، وذكرله فيكره. . افه.. رسول سممت، قال؛ 

.الذكوراءلأ٠ الحدبح، كافي للأسلاعلأ -إم؛اد،؛صعيف،؛  ١٩٧٧
١الذكور[نمآ الحديث، في تندم تخريجه؛ 



٤٨٥/ْ

طلحةعن متكة، أبي ابن عن الخمحي، عمر بن نافع عن يونس، بن بن أخريا 
ماأدري لا اض. رمحول عن أحاديث تتحدثون ١^٠؛ ت نال ]؛^٥٠[ اش عبيد ابن 

•قريش® صاخي من الخاص ين عمرو ®إن ت اض.يقول رسول ؤارسمعت سأنها، 
بنموسن حدثنا I مال أبى، حدثنا ت نال داود، أبي ابن ؤحذمنا  ٠١٩٧٨

أبىعن علقمة، بن عمرو بن محمد عن سلمة، بن حماد حدثنا I نال إسماعيل، 
.وه؛وامااعمور مؤمنان؛ انماص ®أبماء اض. رسول قال • تال هريرة أبي عن ملمة، 

ارحيررجمن 
وماماسن

-اب٢٥٧
أصعابعمأشجرسن ذّذرالكف 

أجمعينيهم اس 
أصحابفقاتل من رسمنا ما تدبر لمن ينبغي الله؛ وحنن - اينسن ين نجمد قال 

ؤيستغمرعلميهم ويترحم بممهم أن أجمعئن، - ص - بيته أهل وفضائل س اممه رسول 
مايذكر ولا لهتذا وفقه إذ العفليم اض ؤيثكر ، ٢١لهملالكرم ديتوّلإشاش لهم، 

عنيه خطى قد مفتون جاهل عارصتا فإن • يبحث ولا عته ينقر ولا بينهم، ثجر 
وفلان؟!لفلان فلأن ولزفتل لفلان، فلأن لزقاتل فقال: الرشاد، ؤلريق 

عالمها.إلئ اصطررنا ولا تتفعنا حاجة ذكرهندا وبكإلئ بتا ما ك؛ بل 
علمنمها فكانوا ه. الصحابة. شاهدئ ف؛ن لأنها محل: نلمَ؟ ةا'لآآا: ةالَ فإن 

بهم;أما • دادمّصي والاسغفار والرحم الا-ءاء اى - لهم الكرم اش إلن والترٌل • را؛همُ را(فيرن(؛ 
أصحابهمحبة لمتنا. محبنا مقتضيات فمن القربات، اجل من لأنها لاثارهم و١ناءا لهم نمحجتا 

من)ن(.)؟(مانهلة -رصوانال؛نحطيهمأجمءين-• 

حن.إمقادءت - ١  ٩٧٨
فيمدم . الحديث حن مشهور شيخ ت الذمي تال أوهام. له صدوق، علسلأت ين صرر بن محمد يه ف• 
ثقات.رجاله ويقيه . ٢١ت ح 

١٩٥\سو*ح: نمام والماتيفي (، ٣٥٣، ٣٢٧، ٣٠٤أحمد)أ/إهم، أحرجه ِجه: 
ونالبه. . وستمفيافدرك)مآهأ(س>قءنساد. واينسد)؛/اها(، (، ١٧٣)ص

محمدغير المحيح، رجال وأحمد الكير ورجال واحمد، والأوسط، الكبير في العليراتي ءروأْ ت الهيثمي 
المالسلةفي الألباني الشيخ حنإستادْ والحديث . (t ٣٥٢]اييمع)ه/ الحديثء حن هممرووهو ابن 

شاهدا.له وذكر ا ١  ٦٥ت الصحيحآح 



٢٤٨٦ِْ سيلا أهدئ/ وكانوا غيرهم، من بتأؤيلها أعلم وكانوا بها، العلم أراهم ما حب 
هاض الرسول وشاهدوا اكرآن، نزل عليهم الحنة، أهل لائهم بمالهم؛ جاء ممن 

ونهدالعظيم، والأجر وا،لغمرة يالرصوان وجل عز اش لهم وشهد معه، وجاهدوا 
وبالقرآنوبرسوله. اعرف، وجل عز بافه فكانوا حيرفرن، أنهم الرسول. لهم 

واديهممم، وأحكامهم نميش، قولهم وفي العلم، يوحد ومنهم وبالمنة. 
وبهتذابوأ.نتع، ولهم نتأدب، 
عتء؟والبحث ينهم جرئ ئا معرفتنا مع يضرنا الذي وايش ت قاتل ؟ال، ،إن 
أنقصوعقويا عقولما من أكر كانت القوم عقول أن وذلك فيه، شك لا ك: محل 
أمرناعما ونتخلف الحق ؤلريق عن فنزل شجربينهم عما بحت أن لأمن ولا بكثير، 

؛اذ؛ال؛م:وبم'ا>ىتج>أ<؟
علندل، لهم، والأتباع لهم والصة عليهم والترحم لهم بالاستغفار أمرنا ت ك لل 

ئدبينهم، جرئ ما ذكر إلن حاجة بنا وما الاوم؛ن، أئمة وئول والستة الكتاب نلان، 
الكرمافه يغفر ، ٢ لهل فبالصحبة ، وصاهروْ وصاهرهم ، افه. الرسول صحبوا 

افهيا ذكر وقئ واحدآ. منهم يخزي ألا كتابه في لهم وجل عز افه ضمن وفد لهم، 
ونعتهمالوصف، لاجمل فوصفهم والإنجيل، التوراة في وصفهم أن كتابه في تعالن 

t٢  ٨٧ْ/ لم عليهم/ تاب ؤإذا عاليهم، تاب ئد أنه الكرم مولأنا وأحبرنا / • الئعت، بأحسن 
۵٨٢٣عم الله حزب إن ألا الله حزب أولعك ؤ عنه ورضوا . L ابدأ. واحدأمنهم يعيب 

[.٢٢]اغادلة:ه اسمون 

لمفأكون بينهم جرئ عالماعا اكون لأن ذلك من إثمامرادي ت فاتل نال نإن 
أجهله.ولا ذلك أجب لأر فيه نوا كا ما عر يذهب 

ولواشتغلتينفعك، ولا يضرك همما تبحث لاثك فتنة، ءلاو_، أتت ت له فمل 
ا/عvtأولن كان محارمه، واجتناب أداءفرائضه/ من به فيماتعبدك عزوجل مافه بإصلاح 

الضاثة.الأهواء مجن فيه نلهر قد ما نح مع هنذا زماننا في سئما ولا له؛ وقتل بك. 
منبدرهمك وتمسكك بك، أولن هو أين من وملبسك مملعمك اشتغالك له؛ وقتل 

)ا(،)؛ا(ماثطت،ن)ن(.



اءش|طتكناس \بب/ 

شجرعما وبحتك بتشرك ذكون نأمنأن لا ونل: بك. أولن تفقه؟ وفيم هر؟ أين 
الشيطانبك ويلع_ا ، تهواه أن لك يصلح لا ما نتهوئ تلك مميل أن إلئ القوم، بين 

الحق،طريق عن فتزل و؛اتباعه، له والاستغفار ممحيتته اف أمرك من وتبغض فب 
•اناطل طريق وسلك 

 /ْTiAA  يدل،ما الل٠ان/ علماء من ملف وعمن تنه والالكتاب من لنا فاذكر • قال ،إن
•ثأق؛ا - الصحابة بض شجر عما من تهواه عما نفوسنا لرد ، تلت، ما علن 

مابعض ونعيي عقل، الن وحجة بلاغ نه مما ذكرته لما ذكننا تقدم قل له: فسل 
.الحق طريق إلئ المستترثد المؤمن يه ليتتقغل ذكرناه 

نراهمنهمً رحماء الكمار عز أثداء معه والذين الله رمول محمد ؤ وجل: عز الأنه قال 
فيمظهم ذبك المجرد أنر من وجرمهم م سيماهم ورضوانا الله من فضلا يتغون سجدا ركنا 

ليغيظالزراع سم، مرفه عد فامحئرئ فانقظ ءآزره حط. كزئزأخرج الإنجل ش وظنم اكوداة 
عزاممه وقال العفليم. والأجر الغنرة ذللت، بعد وعدهم ثم . [  ٢٩الفتح; ] ه . الكمار. بهم 

••ه•انمرة ساعأ في اثعوْ الذين والأمار والمهاجرين الغي عر الله ئام، لمد ؤ وجل: 
والذينوالأنصار النهاجرين من الأولون رالمابمون ؤ وجل: عز وقال الأية. [ ١١٧]اكوبة:
برمؤ ت وجل عز وقال • الأية آخر إلن ا ••١ ؛ ؛>؛* ١١١^•••ب عغهم الله رضي بإحسان ائبمونم 

•ة الأي٨[ : ربأبمانهم، أنديهم ض هش نورنم واللينآ٠ما."نة الثي الله يحني لا 
لقدؤ ; وجل عز وقال الأية. [  ١١.عمران: ]آل ه أمة.. خنر كنم ؤ : وجل عز وقال / ٢ ، ٨١ْ/ 

سعلئ، أثخم، وجل عز اش إل ثم • الأية آخر الئ ؛! ١٨لافح؛ انموممزه ص الله رضي 
غلاقلبه قي يجعل ألا الكرم مولاه ومآل للصحابة فاستغفر الصحابة بعد مجن جاءأ١، 

والذينؤ وجل؛ عز فقال الثناء من يكون ما بأحسن عله وجل عز افه فاننن لهم، 
.[ • اختر; ل ب رحيم رءوف ؤ ; نوله إلن بغدهم*...ه من جاءوا 

الوف^كينلأوّم،دمُتنيلوصم«رآر وفال 
م،لي واخار والرسمح،، ابيت إلا ايالهن جمع على اصحايي اختار وجل عز الله »إن .: 

كلهمأصحابي وفي أصحابي، حم فجعلهم وعلما، وعشمان وعم بكر أيا أربعة: أصحابي 
فيكالملح أمتي في أصحابي قل »إن ونال.: . ، ١^٠١٣ماثر على واختارأمتي خم، 

هناكوتخريجه ١ ١ ٥ ١ رأ(تقدمسندأفىح: من)ن(. (مانطة )١ 
هناك.وتخريجه ١ ١  ٥٣رح منيا تئندم )٣( 



٢٤٩ْ/.اسم،لأض/اسمإلأملأا؛. 
بهياحدث إذا الخن فكان فال: ه الني عن أض عن الهسن عن هندا روى 

فينظر وجل عز اض ®إل ت عود مابن وقال ا تصالح؟ فكيف ملحتا ذمبا ت يقول 
برمالته،وبعثه ه لتففاصعلفاه العباد نلوب حير ه محمد نلب فوجد الماد قلوب 

ن،/ ٢ ، تلوب حير أصحابه قلوب فوجد ه محمد تلب بعد العباد نلوب في نغلر / ثم 
دانهار'أ،.علئ يقاتلون ه وزراءنبيه فجعلهم العبادرأ؛ 
ومنوجل عز اض من هنذا مسمع لمن بمال،ت الله؛ رحنه - اينسن بن نحمد تال 
ؤإنبه، وجل عز افه وعقلك مما اتعفلت للخير موقنا عبدأ كنت إن افه.؛ رسول 

ممناضل ومن ؤ ت فتهم وجل عز اض قال ممن تكون أن عليك حشيت لهواك متعا كنت 
اللهونوعلم ؤ : وحل عز افه قال ممن وكنت •>،[، ]الممص:ه اش نن ها'ى بمر عواْ انح 

.[  ٢٣: ]١لآنمال ب مرضون ونم كولو'ا أسنهم ولو لأسمعهم بهم-صرا 
t٢ ١ ١ ْ/ ويهوئ بعضهم/ في بملعن حتئ ه اممه رسول أصحاب إلن جاء من له؛ وبمال 

لأنهوقع؛ الفتة وفي فتة، ءلاJا رجل فهذا سما؛ ويمدح وودم؛عضا؛ بعضهم، 
نزيدكونحن بحبهم. ونفعنا - طهاب - للجمح والامتغفار الخميع، محبة عليه واجب 

٠بيتهم شجر عما والتنقير البحث وتيع للجميع، قلبك لم لحالبيان في 
نال!الوامعلي، الحميد عبد ين محمد بن افه عبد أبوبكر حشتا — ١  ١٧١

.هناك وتخريجه ١ ١  ٥٨، ١١ ٥٧ح في مسندا تقدم ( ١ ) 
•معلرم م كما وازش الأساء ض من يض؛  ٢٢١
.هناك وتخريجه ١ ١ ٤ ٤ ت رح نيا متملآم )٣( 

والصارم، ١( ٤ )T/ المنهاج ني الإسلام شخ ذكر كما بطة ابن عند الأثر *ندا وورد يم• لم رجل ته ف٠ 
تمحقترجاء فلعل رجل* أعن ءعنرجاءُبدل• ت بلفظ أحمد ين اش عبد طريق من )ص؛به( المسلول 

حيوه.ابن ت *ر ررجاء صحيحا، الأثر فتكون كيلك الأم كان ؤإذا رجل، إلن 
يشرة.اكاية س ثقة، الإمام؛ ولد عدالرحمنن، ابو اماتي، حل: بن محمد ين احد ين الله مد و• 

]مب)صْآآ([.
١٧٤١حتحا)ا/اُه(،حت أييه طريق من الصحابة نفائل في احمد بن اه عبد اخرجه تعريجه• 

ريم<هآا(ا ٢٣٥٣)يمه؛مآا(،ح: ^فمممارفيدرحالآصولح:هممآ 
صحيحهفي الم مالإمام أحرج وتد (. ٤٥٧ المسلول)ص والصارم ، ١( ٤ آ/ السنة) منهاج في كما بعلة وابن 

افةح;في عام ه(واسمله،واينايي 
عنناهثام-بمنياينعرونءنب، ت نالا مماؤية رأيي وكح حدث محن جبلهم )آ/؛خأ(: ١ ٠  ٠٣

أمرواءآحتي؛ ابن أيا ٠ حييته في معاؤية أبو وتال ، ٠ بوهم نمحمد لأصحاب بالاصتغنار ٠آصوا عاتثة؛ 



حدثنات نال أبي، حدثنا نال.' حنبل، بن معمحمد بن أحمد بن اف عبد حدثنا 
 /oنبواررلا / ت قال عباس ابن عن مجاهد، عن رجل، حدثتا ت قال اؤية، أبومع ٢٤٩٢

أنهمومحويعلم لهم بالاسغمار أمرنا وحل عز اش فإل محمد. اصحاب 
•٠ الون مم

إسماعيلبن محمد حدثنا I قال انمثار، مخلد ابن اض ءحاولتاأبوعبد ١  ٠١٨
بنالحكم عن عمارة، بن الخن عن ا'بانى، أبوحين حدثتا قال: انئ، اله

لأصحاببالامتغفار وحل عز اض ءأمن ت تال عباس ابن عن ممنم، عن عية، 
صيقتتلوزا.أنهم وهويعلم محمد. 
إتال الأبار، سميان بن محمد حدثتا تال: الحميد، عيد ابن ،^ ٨۶— ١٩٨١

عن•؛راش، بن شهاب عن نقد، بن حماد حدثتا قال: مجوسئ، بن هارون حدثتا 
قلوبكم،عليه تأتلف محمده/ أصحاب محاسن ءاذكروا قال؛ حوثس_، بن العوام  ٢٤٩٣./

•ءليهمُ الناس فحرشوا غيره تدكروا ولا 
بنيعقوب حدثنا قال: السفلي، أيوب بن عمر حفص أبر حاJدذى — ١  ٢٩٨

سليمانحدثني قال: سنيان عن سعيد، بن يحين حدثنا قال؛ الدورتي، إبراهيم 
رياضمح، فابأ المنام مح، ءررآيت ت نال ميسرة أبي عن واتل، أبي عن الأعمش، 

رياضفي قبابا ورأيت وأصحابه، الكلاع لدي قالوا: هلدْ؟ لمن فهالت،: مضروبة، 
بعضا؟بحفهم قل وقد وكيف فقلت: وأصحابه، لعمار قالوا؛ هندم؟ لن تقك: 

.واسع وحل عز اض وحدوا إنهم قال: 

.١  ٩٨٨ت فىح وصيآتي نسرهم٠ محمد لأصحاب سغقروا =آن 
حدا.صعيف إمححادءت  ٠١٩٨٠

.١١٣٤ح:ني نندم متروك. محارة: بن اخسن : ب٠ 
.١١٥١ح:في تقدم الدارثطتي. وثقه اخساض: إمماعٍل ين أصد ء٠ 
■ ٦٤٢تى-متيح؛ يخض• ءا-دق، ام،مىا"سلم(؛ و٠ 

أننا.الدكور الخديث تقدم؛ي نضجه; 
صحح.إصتادءت  ٠١٩٨١

.٢٥٧تقدمفيح:يخض. صدرق، ينعراش: ب ١٠٥؛ ب٠ 
.١٤٧٥مرح;تقدم ٠ صدرق ممحان: سميين ر٠ 

•زّيد بن حماد ثنا • تال، اريع ابي ُلرين، ُن  ٢٠١/ص٣ ٨٢٩، I٨٢٨ الةح م الخلال احرجه يميجه: 
٠يه 

الصمممآ.غير عند عليه انف لم وو%هوابج4أ مسرة. إلئ!يي صحح إمئاد#ت  ٠١٩٨٢



حدتنات قال البلخى، شهريار بن الحسين بن محمد أبوبكر وحا؛دتا — ١  ١٨٣
هارون،بن يريد حدثتا •' تال القرى، *ارون بن محمد حدثتا ت مال زياد، بن فضل 
رأئنال: وائل أبي عن عنءمرو؛نمرْ، خس، بن الموام حدثنا نال؛ 

قال:عود. مبن عبداه أصحاب أفاصل من وكان - أبوميرة ثرميل ءمرد؛ن 
الكلاعلدى نالوا: انه؟ ه!لن فقلت: مضروبة ناب فإذا الحتة يحك كآر ®رأيت 

أمامك.نالوا: عمار؟ أين فقلت: - ]محقي[ معاوية مع محو من مع وكانا - وحوشب 
الغفرة!.واسع فوجدوه عزوحل اش لموا •' تال إ بعضا؟ بعضهم قل وقد • تك 

t٢ ٩ t ْ/ الدورفي، إبراهيم بن يعقوب حدثتا تال: الحميد، عبئ ابن حدينا — ١  ٤٩٨ / 
ْآءانناذت همدربه، عن ض، أبي عمروبن عن الرازي، سلم بن/ حكام حدثنا ؛ال؛ 

أصحابأولثك فقال: محمد. أصحاب وذكر فدكركلاما مجلس في الهن كان 
اهاختارهم قومجا تكلفا، وأقلها علما وأعمقها قلوبا الأمة هنده أبر كانوا محمد. 

علنالكعبة ورب فإنهم وؤلراممهم بآحلاقهم فشبهوا دسه، ؤإقامجة سنه. لصب 
التقيم.الهدئ 

YOA __ْا،أ/ْ

اش.ؤرسول اصحاب سب من عش السغ ذكر 
أقوامالزمان أحر في أثه الني. علم قد الله: دمنه - ادٌنءن ين نحند تال 

للتهأصحايي لخن ءمن فقال: سبهم، أو أصحابه لعن من فلعن. أصحابه، يلعنون 
المرق:يشال: ^^^سس،لأفلاللهمح٠صرuولأءدلأا. 

وأنأصحابه في يحنفلوْ أن الناس حمح أمر ثم المملؤع. والعدل: الفرض، 
يكرموهم•

فقدستهم ومن فقدأهانهم، يكرمهم لم فمن اس؛ رمنن - الننئن ين نحني قال 
ومنوحل اممبمءز محن اللعتة استحى اممه. رمول ب ومجن الله.، سول رب 

كانفن أولها، الأمة آخرعدم ®إذالن وقدقال.: • أجمع؛ن التاس ومن مجلأتكته 
.محمد.٠ على الله الزل ما ككام مم؛د اللم كام ®إن فلفلهرْ، علم عده 

rtA^/tبن محمد/ حدثنا قال: الجتاني، داود أبي ابن أبوبكر ؤحدكتا — ١  ١٨٥
.١١٦١ح: في روأضحه تندم الحس. إلن حس إمقادءت - ١٩٨٤صححكاض. -إساد•: ١٩٨٣

=٠ جذا صعيف إمتادءت  ٠١٩٨٠



زكريابن إمحماعل حدثنا ت نال حماد، بن نعيم حدثنا نال! السلمي، إسماعيل 
عنالمتكدر، بن محمد عن القرشى، الرحمنن عبد بن ة عنبحدثنا نال الدائتى، 

فإنعكه عالم عده الذي فلظهر أولها، الأ،ة هذه آخر لخن »إذا قال: س الض عن جابر، 
وجل*.عز اش ألذل  ١٠ككام الخلم كام 

قال!الوامهلي، الحميد عبد بن محمد بن اض عبد أبوبكر حسذشتا — ١  ٦٨٦
حدثتافال!/ تميم، بن حلفا حدثتا ت نال الكالوذاني، اف رزق بن محمد حدثتا 

قال/قال; عبداض بن عنحابر بنالتكدر، محمد حدثتا قال: الري، بن عداش ْيا/ع 
الخالمكام فإن فاوا9لهره، علم عده كان قس أولها، الأمة هذه آخر ض «إذا اض.: رسول 

.محمد((على الله أنزل ما ككام يومثذ 
حدثناقال: الشكلي، محمد بن يوسف بن العباس الفضل أبو حلفنا — ١٩٨٧

بناف عبد حدثني قال؛ مميم، بن حلف حدثني قال: البزاز، الفرج بن محمد 

'٨ ١ ٥ * ماح تقدم ' بالوصع أبوحام رماْ إ ٌتروك الرجمن* عند ين عبّة ت ب ٠ 
وهومكر. العلم كتمان في حديثه حماد، بن لنعيم شخ ت الذهي تال الداتم؛ وم؛ا ين إسماعيل ت ب و٠ 

]ادزانرا/ا،آ:آ([.نكرة.
.٦٦٨مدمفىحت صدوق، بيإبزجمادت ر٠ 
.([ ٤ )ص٨٦ لمب • عشرة الخالية من حاط، ثقة، اسي؛ إساعل بن حمد م٠ 

أهه)أ/اخأ(،)ا/^(،وايننيطممفيانةح:وخريأبم: 
والخطيبنىسسعلىفيالكامل)؛/حآأه>(، وابن (، ٢٦٥/٢الكسررواسليفىاسفاء 

^كرفيظرخهنمافياسة
بنمحمد عن إ الري بن اش عن عن تمم، بن حلف عن طرق من جبهم ب"ها)ة/ها(: : للألاتيح 

بناض وعبد ٠ كداب أ السري آبى بن حين إسناده فى ت ماجه ابن إستاد عن البوصيري فال به. . التكدر. 
ومانعي،بينهما أف وذكر ايكدر، بن محمد يدرك لم الري بن اش عجي أل الاحلراف وفي * صعيف السري 

تالنحوه. مرفوعا حبل بن معاذ حديث من لمنق تارخ ني عساكر ابن أحرجه والحديث أيضا. انتطاع فنيه 
اصعتفحابرت حديث عن وقال أ*هأرأ/أا(. الفعيغ_ةح اليالة انظرث امتكرا. I الألباني عنه 

حدااح:ز«0ا)؛/ها(.
صعيهما.٠إماةادْت  ١٩٨٦
بها.يتفرد كثيرة مناكير ررئ صدوق، زاهد الدائن، من أصله المري؛ ين الاه عجي ت يه ف٠ 

متقطعا.الإسناد فيكون النكير، ابن يدرك فهولم هندا وهع . ٢(  ٣٣)٥/ تهذيب (، ٣٠رصر٠٥ ]تقريب 
■التاسعة من عابد، إ صدوق الصيصة؛ نزيل الكوفي، الرحمحن عجي أبر عتاب؛ أبي ابن تمتم' بن خلف و٠ 

•([ ١ ٩ )ص؛ لتقري-ب، 
آنفا.المذكور الحديث في تقدم 3خوفجه: 

هناك.وتخريجه كايقه. صعينح، إهسادهث  ٠١٩٨٧
بغدادزتارخ . تمهء صدوتا *كان الخهليب! تال . عتيق* ءابن ب يعرف يكر، أبو البزازت المج ين حمد م• 

■١  ٩٨٥■ زح تقدم ٌمبمهت 



افرسول قال ت هال افه عبد بن جابر عن النكير، ين محمد حدثني نال! المرى، 
يرطِاسم يإنم عله، العالم ئٍظهر الدعوشتم'أصحابي، أمتي أظهرت ءإذا .: 

محيي*.على الله ألزل U ككام 
تال:اص،/ أبوتنر حدنا تال: الاقال، صةفبييناسإ

عنعمير، بن الملك همد عن مهاجر، ثن إبراهيم بن، إسماعتل عن اينُمير، 
صسمعتا بوهم نمحمد لأصحاب بالامتغفار راأمروا قالت: آ تيلٌأ ت عائثة 

j/tT،"أولها!. الأمة سْ بمبُآحر حي الديا -ذمب ءلأ/ افهفول: رّول 
ينمونالدنيا، يالدان من كثيرة مواضع ني هتذا ظهر ففد الننلحر؛ بن محمد قال 

يضرونؤإثما ، اش رمول أصحاب ذلك يفر ولن ، ارنٌ رمول أصحاب 
ونغلهر- أ؛؛فأا فضانالهم. الثريعة. كتاب وهو - الكتاب هندا في رسمت وقد • أنمهم 

وجلعز اش من اللخة من عليه يجب ما وآذاهم أولعنهم مبهم من علن ما ذلك بعد 
.الناس ومن ملأتكته وس 

٢٤٩٩ْ/بن اض/ عبد الحميدى حدثتا قال: عمروالعكسري، بن حلف اخيمئأ — ١  ١٨١

صعيف.ءإمتاد،؛ ١  ٩٨٨

• ١٩٦٦صعيف• ينإيراممبنمهام: إمماهمو : ب٠ 
عاتثة.من سم1ع له يعرف ولا عنعن. رند دنس وربما حفظه ميو مميه، ثقة، يمت بن العك عد مه و٠ 

.٢٧٢تقدم/،:؛:
بنابرامم بن إساعل عن اكرشي، مد حديث من ٢ ١ ٩ )،آ/ الأوسط في اتجراتي أحرجه تعريجه؛ 

(،TT'\U)؛/T'«TTح; صحيحه يي ملم الإمام احرحه صحح منه الوقوف وابزء • به ■ مهاجر. 
٠١ ٠ ٣ - ح اث في عاصم أيي وابن ؛ا)ا/ماه(ا حتالصحابة فضاتل في آبيه عن احمد ين وعجداش 

١٩٧٩وانظوح؛ به. . عاتثة. عن أبيه، عن عروة، بن ثام عن وتمع حديث س )أ/أحإ(ت 
وتخريجه

صعٍف.إمئاد،ت ٠١٩٨٩
شرل،الرحمنن؛ عبد أو اه عبد أيه اسم ؤبمال: الدتي: الأتماري ماعد، ين عؤم بن مة ين مالم : ب٠ 

([.]__)_UYTمناسسة. 
([.١٨١/٦تهذيب)(، ٣٤زتتريب)ص١ السادسةايضا. من مجهول، مدالرجمن؛ ابمه ت فيه و٠ 
الصدق،محاله حام ابر وتال ٠ أحطأ ربا ت وتال ا الثقات في حبال ابن ذكر0 . التئمي طلخأت ين م*سد ر• 

.١  ٠٧٣ ت زح تقدم وش. صدوق، معروف، ت الدهي وقال • به يلاغ ولا حديثه يكتب 
•التالي الخدث ز تربع يند • ص عن لي يمتن لم الزهر؛ ين الك ب ايْدي و٠ 

٢٣٤١الأمووح:ترح م واللأللكتي (، ٤٨٣)آ/ ١ • •• النآح: ني هماصم ايي ابن اخرب دمي،بم: 
 /U( ٢ ٤ ٦ )ايرني والطراني ، الذمي( ورانف وصححه  ٢٦٣ )م تدرك ابني والخاتم ، ١
 \U( /١٤٠ ،) عبدالرحمننثنا طلحت بن محي حديث، من جميعهم ؛آخ)صهاه(: ال1تةحث في والخلال
درداء(؛ا، ما١ / الزوائد)"١ ]مجمع  ٠٣٠٠اهمرلم من ونه الطراني ررواْ الهّثمي؛ رنال .ه. سالم.ابن 

آأب)صآم؛(ُنحديثهاض.الخلالثيازح: 



بنسالم ين الرحمنن عجي حدثنا نال طلحة، بن محمد حدثنا ت نال الزير 
®إنت قال ء اش رمحول أل •' جده عن أبيه، عن صاعدة، بن عوم بن ا ١ عبدالرحمتزل 

ذسوأمهارأ، وأمحارأ وزراء محهم لي فجعل أصحايا، لي رامحار اخادلي وجل عز الد 
.ولاعدلأ(( صرفا المامة يوم * iAالال4 لاشل أج«ع؛أن، راياس الدوااللألكات لخة سه سهم 

إبراهيمحدثنا ت قال الكري، الصقر بن اض عبد أبوالماس ؤحدننا ء ١  ٠٩٩ / 
بنالرحمنن عبد حدثتا نال ءللحة، بن محمد حدثتا I مال الحزامي، المنير ابن 

اشرسول قال I قال حده عن أبيه، عن صاعدة، بن عويم البنءل'آ، عب ا بنءر  ٠٠١١٠]
قسوألمارأ، ، ٤١أصهارأمحهم لي وجهل أصحابا لي واخار اخارلي عزوجل الك »إن .; 
عدلأ(.ولا صرفأ محه الله شل لا أجمع؛ن، والناس والملاثكة الله لخة س سهم 

والناهلة(.المريقة ت والعدل راالصرف ت المنير بن إبراهيم قال 
حدثتا/ت قال البخاري، صالح بن اش عبد بن محمد أبو ؤأحبمة — ١  ١٩٩

وائدبن الرحمس ومد لوين، ملمان بن ومحمد الكوفي، عداش؛نعمر؛نأبان 
عنرائْلة، أبي بن عبيدة عن سعد، بن إبراهمم حدثتا ت قالوا المنيب، لم أبوم

اللهءالله I هؤ الاه رسول قال • قال ٌغفل بن اله عبد عن اله، عبد ين عبدالرحم—ن 

بنالرحمن رب اكهذيب; ني الحافظ نال رب،. الترجمة: مصائر وفي )ن(. الأصل، في كذا )١( 
(.١٨١)أ/ . ميم• الرحمن-ن عيد * ؤبمال ، عبداش ؤيقال - عتبة ين سالم 

.التهدم الحديث في محشت هو وكما اض١جم. ممب من والتصويب رن(• الأصل، من ماتهلة )٢( 
النايق.الحديث في مثست، محو وكما • التراحم كتب من والتمحريب • رعن" ت )ن( )'ُآ(فىالأصل، 

•وأصهاراء •وزراء ت رن( في ٢ ر٤ 

آنفآ.ا،لدكور الحديث ني ردمهجه عليه الكلام وتقدم • صعتف إسئادءت - ١ ٩ ٩ ٠ 
صعيف.١متاد٠ت  ٠١٩٩١

عبدأو ا نياد ين الرحمن عبد أوت الرحمن، عيد ين اش عيد ت أوالعكس ؛ ٠٥١عيد بن ارجمن مد •' يه غ٠ 
•([ ٣٤)ص• ]تتريب * أرامة من مقبول، • اللك 

تهذبتتئرب)صهبم(، . الثامة من صدوق، الحذاء؛ ااكوتي، الجاثعي، ابي ين عييدة و٠ 
.[(AT/U)

وتدوري]مرب)ص'آهم([. العاشرة. من يغلط. صدوق، الويب؛ ملم أبو واقل؛ بن ارمس وب •
مقرونا.

٤٠( ٨ / )١ ١ ت المحامرح ومحي هه،ماه(، ه/أه، ،  ٨٧/ أ ) المني ني أحمد الإمام أحرجه ت٠يريجمه• 
وم ر رض س،ثنا'الوب(، إلا نمرق لا م.ب أا-\،'ا)ه/آ-ا'ا-رتال: ادابح: ني والر.ذي 

'سمنيصمحهح;أ0أي)1ا/؛؛آ(،رسرفياتح;
أبيبن مدة ين طرق س جبلهم (: ١٢٤٦ا"؛ٌااآ)ما/١لأءرلح؛شرح في داللألكا؛ي ، ْ( ١ )صرم 

.٢٩٠١ت ح الضعيفة ني الألباني الشيخ وصعقه • يه - ■ رامملة 



فغضيأبمضهم وس أح-هم، نحي أح-هم نمن بمدي، غرضا تتخذوهم لا أصحابي، في 
أنمحرفك وجل عز اش آذى وس اش، فقدآذى أذالي وس أذالي، فقد أذاهم وس أبمضهم، 

.؛1خذه1ا

قال!القفي، أبومعمر حدثنا قال.' ^^اإبرابإين1لهماكاىل، 
عنالرحمنن، عد بن اش عبد عن رائطة، أبي بن عيدة عن سعد، بن إبراهم حدثنا 

أحرهإلئ الحديث وذكر أصحابي...؛؛ في اش ®اش \شه.' رمحول ئال قالا مغفل ابن 
مثاله.

٠٢٥ ٢ ْ/ بن عمر حدثنا ت قال الواسطي، سهل أبي بن سهل أبوالماس حدشا - ١  ٩٩٣/
عطيةبن الفضل ين محمد حدسا I قال . ، ١ ح_؛_وةل بابن يعرف زياد- بن صالح 

اشرسول قال I قال الله عبد بن جابر عن دينار، عمروبن عن أبيه، عن الخراساني، 
.مجهمء من اللن تحن أصحابي، فلانموا يقلون، وأصحابي يكرون الناس ''إن •' و. 

٢٠.ه/٢ تال; / البغوي، العزيز عبد بن محمي. بن افه عبد أبوالقاسم حدقتا — ١٩٩٤

احيرهء.نخة; ني )ن( الأصل، هاص في ، ر١ 
آنفأ.الذكرر الخاوي.ثا يي روأمي،بم عليه ^١٢ ١١وتقدم صعيف. إمئاد٠ت  ٠١٩٩٢

حديثه،يكتب لا ت يحين وتال ا الكذب أهل حديث حديثه أحمد; تال عطات ين الفضل ين محمد ت ه ف٠ 
([.٦/٤لالٍزان)متروك. وتالغيرواحد: 

■ادئ ايس وهم' ليا صدوق، همس، بمي •ولن الروزى، حالي صروبن ابن عيأ؛ بن القمل امْت و• 
([.٤٤]تقرب 

.١٦٦٢:فيح نندم ترجما. يلن ل انف لم نياد: بن صالح صربن و• 
سا كلأه: ١( ٤ ٩ تارت)•T/ ي والخف (، ١  ٣٣)إ/ ٢ ١  ٨٤سح: ثي ابويش روا. ثخريجه: 

حدثص ( )ص٣٨٤ UV•ت ازح ني الخلال لحر،: الأول؛•مج راسلر ■ به • • الفضل بن محمد حويث 
١١ ح: عطا. حديث مرسلامن بنحو. المقاتل ني احمل. ين اخ. بو لحو،ت احمج واكلرالأمحر صر. ابن 

)ا/؛ه(.
صمم،.إمئادء:  ٠١٩٩٤

٦٠([ ١ ٠ رص تميب * الخامة من صعيف، اكميمي؛ إيراهيم ين يوصم، الخوري: ايوثٍا يه: ت• 
. ٤١٧٩ زح: تقدم ٠ لقن فيه اكدس: ينيل ين علي فيه: و٠ 
.١  ٦٨٢: فيح تقدم ٠ عابد ثقة، اخرادث عرن ين الله د م٠ 

أحملين افه وعبد الكامل)ه/ههحا(، في عدي وابن تاريخه)أا/ا؛آ(، ني الخعليب أحرحه تأءريجهت 
عليعن طرق من جميعهم (: ٥١)صء  ٨٣٣ااستةح: في والخلال الصحا؛ةح:م)ا/آه(ا نضاتل في 
وفيه(، ١٤٢/١٢)١٢٧٠٩الكييرح: في العلبراتي رواه عباس ابن حديث مجن شاهد وله به. . يزيد. ابن 

الخعدأيي ند مفي البغوي رواه عطاء مراسل من شاهدآ له أن كما محعتف. وهو حراثى؛ بن عبداه 
•الدرجامحترا أتل علن عندي حن طرته انالحديثآممجمؤع الآو-اتي: الشيخ عنه والحديثآتال (، ٢٠١٠)

،،ما¥\ع/ع<</آ  IITI I Ii.ا••!  (.n\/o)rri^سلأتاكبح: انفلر: 



———ثنيت—

أبوحدثنا تال: الصداش، يزيد بن عل حدثني قال; اضاو، ا-عون بن اض عبد حدسا 
يات اف. رسول أصحاب من ناس نال تال؛ مالك بن أنس عن الجوهري، شيبة 

j/iTV  اشلتئ فعيه أصحاض، ب/ أمس .' اف. رسول ننال تب، إثا اض؛ رسول
.عدلأ<( ولا صرفا محه شل لا أجممن، واياس واللألكأ 

قال;الأعرج، مهل بن فضل حدثتا ت قال همدافيد، ابن بأسنا 
مالكبن أنس عن الجوهري، شيبة أبر حدثنا ت قال الأكفاني، يزيد بن علي حدثتا 

الأجممن، والناس راللأتكة اش س أصحابي، سب من اف.; رسول نال قال: 
عدلأ«.ولا صرفا س الاله شل 

بنعلي/ حدثنا ت قال الحرال، الحس بن اض همد شعبب أبو حعآثتا آ'ااأ_ ْ/،*ْآ 
سعيدأبي عن ذكوان، عن الأعمش، عن وأبومعاؤية، شعبة أحبرثا قال ايعد 

أنفقأحدكم لوأن محله شي نوالذي أصحابي، سوا »لأ قال: الني. عن الخيري، 
ولاأمشأنداحدهم أحدذماماأدرلث ،ئل 

'•قال الواسطي، الهميد عبد بن محمد بن اض عبد أبوبكر ؤحذثتا - ١  ١٩٧
صالح،أبي عن الأعمش، عن أبومعاوية، حدثنا ت قال الوراق، الوهاب عبد حدثتا 

نمينوالذي أصحابي، فجوا لا ٠ ت اف. رسول قال قال; الخيري سعيد أبي عن 
متفهء.ولا أحدهم ند يدرلث لم ذما أحد مقل ألفق أحدكم أن لو يده 

سعيدأبو سعيد بن اش عبد حدثنا ت قال داود، أبي ابن بكر أبو ؤح،وثنا ١ ٦ ٩ ٨ 
أيعن الأعمش، عن وكيع، حدننا نالا'• الأولي اف عبد وعمروبن الأشج 

نمينوالذي أصحابي، نموا ®لا ت اض. رسول نال ت قال سعيد أبي عن صالح، 
ئمض(.ولا أحدهم نذ أدرلذ ما ذما أحد محلل أحدكم أنفق لو ؛يد0 

هاك.روأمبمبم  tjpالكلام تقدم كاشّ. صعق إمئادر: . ١٩٩٥
.صحيح إمئادءت - ١ ٩ ٩ ٦ 

ومسلمفيءبب0ح:ّآ'اآ'ّآ)لإ/هأ(، : اكحاةح فقاتل قي صحيحه م البخاري أحرجه يرهجه: 
سئلح:ه)ا/،ه(،راينتيتجفياكف

ماس•'وابن و\بيح: وأبوداود)؛/؛اأ(، (، ١٧٥)آا/أبا. ١٢٤٥٤ح: 
رعن ملم رواض ؤإحدئ ماجه ابن س أنه إب به. . الأعمش. عن طرق من -بمنعهم )ا/يه(:  ١٦١

دلك.خطأ العلماء سن وتد . ®أيي'،ّعد'ابدل هريرة 
هناك.وتحريجه كسايقه، صحح إصااد،ت - ١ ٩ ٩ ٧ 

الدكورأنفا.الخدث يي نضجه تقدم صحيح. إمقاد،:  ٠١٩٩٨



بناض عبد أبوسعيد/ حدثنا ت تال الوامطي، الحميد عبد ابن وح^،ض — ١  ١١١
أبىبن الرحمنن عبد حدتنى تال! سعيد، بن الحبار عبد حدثتا ت قال الديتى، ثبيب 
اأنامأمحمع إني I ^؛؛[ rj] لعاتثة تلت ت تال أبيه عن عروة، بن هشام عن الزناد، 

•عكانوا محمد. أصحاب إل بتي يا ت نمالت . محمد. أصحاب يتناولون 
وحلعز اف نبضهم فلما أحورهم، لهم يجرى وجل عز اف وكان اش. رسول 
.لهم الأجر ذلك يجرى أن أحب 

الطوسي،أيوب بن نياد حدثنا قال! أيضا، الحميد عبد ابن حسمحشا — ٢ ٠ ٠ ٠ 
عمربن اغ عبد سمعت، قال: زغلوق بن سر عن سفيان، عن وكح، حدثنا قال: 
-اشٌ رمول *ع يعي - ساعة أحدهم ثلمثام محمد أصحاب تسرا لا ® • يقول 
.أحدكمِءمرْااعمل من حير 

ْحدثنا I قال الرفاعي، هشام أبو حدثنا ت قال الحميد عبد ابن ؤحعمحا — ٢٠٠١/
لأبنقك قال; مهران، بن بون عن الحزرى، سوادة حدثتا ت قال يمان، بن يمن 

جدا.صعيف إصئادءت - ١ ٩ ٩ ٩ 
. ٩٦٣تندمفيح: • 'ذابالخديث• الخاكمت تالايواحمد راء، الكينفيب؛ ب ممب ام ؛ ب٠ 
([.٠٣٣]الزال)م ذُناتمر. تاواسي: ءدا-بمرتنس:مالمام: ب: ر٠ 
. ٢٦٣ فيرح: نندم شيا. وكان بغداد، تدم نا حم تغر مارق، ارزلادت اض ين ارجمن ب ر٠ 

ندمفي تمما اكر موابن ، ٤( • ٨ )آ/ الأصول جامع ني كما جابر حديث من رزين نحرم اخرج 
.٨( ٤ ٨ الكرام)آ/ المحابأ ني والخماية نة الأعل ءمدة ني تخريجه وانفلر (. ١٦٤لل—ثويلي)ص عاتثة 

حسن.امغاده: - ٢ ٠ ٠ ٠ 
]تتربالرابعة. من صعق، من يما لم صدوق، الكوني؛ طغمة ابر دءاوق؛ بن ننحر ه: يف٠ 

ممات.رحاله وشه ([. ٠٦•)ص 
i.(oU)\/ ١٥شاتلالمس>اوةح; ني راحمي )ا/ماه(،  ١٦٢احرحها؛نماحهفياإلقل،هح: ىءر!بمه؛ 

فقاتلاحمدفي واحرحه • به • • س'رخالبيع جمتعيم (؛ ٤٨٤/٢■١)إ٦•ال~نهح ني ا؛ي واين 
١للأتةاتيواحرحه ٠ به ء حدتنامنتان. قال: ميدي بن ■بدارحمنن طريق من ١( • / )١ ٢ • ح: المحابة 

الطالبهفي وحمراء • ؛٠ • • سميان حمن ننمة بن الخن طريق •ْآآ)ما/آأآا(ءن الأصولح؛ شرح ني 
ا١بإستادصحح مددموقرفآ ُرواْ • اليرصيري قال دح. مإلن ١( ٤ ٦ ر؛/ العالية 

.صعيف إمأاد1ت  ٠٢٠٠١

•بتسماد؛ا"مح.دي؛لممحنليسءُ•
٠نيح:ممدم ١ بالقوي ليس ارياض؛ هشام ام نه: و٠  ١١

١١٣٤ح: الأصول شرح في راللأل^ئائي ، ٣( ٤ • / اصبهان)١ اخيار في نعيم ابر احرحه مت تغره»بم
قال:ميمون عن برقان ابرناجعفربن قال: المارك، بن اف ثنابد حمادقال: بن نعيم طريق من ( ٦٣٣)؛/ 

طريقس ( ٦٠)ا/  ١٩المحا؛ةح: فقاتل في احد الإمام واخرحه ذذهمتحرً• • ذاللياينماس• 
افةح:ني احسما اللبن تمد واحرحه بنحرء. . تناضر-ستيابن؛رنان-ءن'ءمرنبنِان■ وكح، 

احبارفي أبوتعتم نحوه واخرجه * فل.كره ١ ميمونا. ممعن قال: ران عن طرخاكثير ّن ّاهرآ/ا'ا(( 
نحو.؟٠ •رفرعا. آ/'اأ('آ(ءنا؛نتمامي اّي4انرا/ههآ، 

٠٢ ٠ ْ م/ 



ثمحتثث

نئنأطمنولا تدعوإلئالكهانة، فإثها إ،كوالمجرم، ثال; أوصني. عبماس: 
•تؤجرها قلا الصلاة حضرت ؤإذا نبيك.، أصحاب 

٢٠٠v/a  الأندي،يحين/ بن محمد حدثنا ت تال أيضا، الحميد عبا ابن ؤحاوئتا
عنراتطة، أيي بن عبيدة حدثتا ت نال الأمدي، القاسم بن محمد حدثتا نال; 

اف.؛رسول نال نال: الأنصاري عياض عن الرحمنن، عبد بن عبداللأك 
اكت؛ام اش حفظه وامهاري أصحابي ني حفظي وس وأصهاري، أصحابي م اراحفظوتي 
أنويرس محه، عزوجل الله وأصهاري;خز أصحابي في يعففلم لم وس والأخرة، 
اخذْ(

اللهرسول أصحاب ب من وحمر حاب لقد الله: رحمه الحسن. بن محمد قال 
j/iTA  /. ومنرمرله، ومن اضء-زوحل من اللعنة ولحقته ورموله لأوهحالف،اله/ ؛
ولافريضة لا عدلا، ولا صرنا منه اممه يقبل ولا ومنجم<معانيتن، اللاذكة، ْ/ح*ْآ 

■الدور منهم دأجلن المور بهم افّ م القدر، وضح الدنيا في وهوذليل تطوعا، 
أبوحدثنا نال: القاصي، حرب بن الهن بن علي سد أبو أحبرة -  ٢٠ ٠٣

عرصؤع,إمتادْ: - ٢٠٠٢
.٢٤١نيح!تقدم ■ كذيوْ الأمدي؛ التامم ين مجمد يه; ف• 
■الرائعة من ٠ مغول . ١٩٩١ت فيح التقدم اث همد بن الرحمن همد ص الرحهن: عبد بن اللك عبد و٠ 

•الرحمس همد ين اللك همد  '■نيه نيل ومحا اسمه في مخلف 
عكرمةثط القاسم، بن محمد حديث (من ٣٦٩/١٧ر١٠١٢الكسرح:في أحرجه تخريجه: 

وتدحدا، صعقاء ءوب ت ١( ٦ / ١ ٠ ر الزوائد مجمع في تال • به • • هماض عن عمتر بن اللك همد عن الأزلي 
ينسمدثناصالح بن تتيبة حديث من ح: الصحابة نقاتل محي القفي وأحرجه - رموا* 

صالحدب تءرء• • • ءانثةرس•ّحد، ين التام عن يكر، ايي ين الرحمنن ب ص م-ناسم، 
المائةالطالب في كما الأمار من رجل عن مح ين احد واحرجه متروك. الطلحي: مرّن ابن 

•ماس اين إلن بإسناد. ■ ■ حاد بن نعم طريق س ( ٠٨• الكامل)T/ ي عدي ابن واخرجه . ١( ٠ ١ / ا) 
الثيخى وقال يي عام وابن لا_ضىوابونممفىاضزآ، : الممر الخا.ع ش يرطي الوعزا. ُخصرأ. 

(،١  TT)ْ/ ٢ ١ • ٤ ح: القبة  iUJlj(، ١ • ٦ / )١ ٢ ١ ٢ الخاممرح: نممف انظر: موضوع. ; الأuني 
٢١ح; وانخلر  روايةمن ست ند اصحايي، في ءامعظوني ت شارة آن - اش رحمه - ذكر وتد الضعيفة، من  ٠٣

.١١١٦الصحيحأح:ني مخرجة وص صر ابن 
موصؤع.امتادء: - ٢ ٠ ٠ ٣ 

جزرةصالح ونبه بالكذب، معين ابن رما• الكوني؛ سعيد أبر ١لأ٠ويت مصي صروين بن خالد يه: ن٠ 
([.)ص٠٩٨١ التاسعة محن وهمرءإلزالرصع، 

تالاسمه. في مخلف همام. أبو - سهل بن مالك بن يوسف بن صهل هر الألماري: مالك بن سهل فيه: و٠ 
([.٢٨٢/٣لأتابضضالإصا؛ة)الإصابة)م.خآ(، لأتنرك. الر: همد ابن 

=للخلافة. يصلح أحمد: الإمام تال جليل، ثقه، الفتيه؛ البغدادي؛ أيوب أبر الهاقمي: داود بن ليان م٠ 



نال:حارثة، بن مهب بن ننند بن حمن عمروبن بن بممن بن نكرا المحن 
محمدعمروبن خالدبن حدثنا قال: الهاسس، داود بن سلسمان أبوأيوب حدثني 

ْ/لأ-هأعن عنأبيه، ماسالأنمارى،/ بن بل سميزين^بان.عن 
ثمعليه وأثنئ اش فحمد المنبر صعد الودلع، حجة من افءه رسول تدم لما تال؛ جذم 
ا/ع٤٦إر ياأيهاالناس؛ له. ذلك نط لم.>ني أبابكر إف الاس؛ ءاأيهاقال^■ 

بنوطلحة ء؛لالب أبي بن وعلي عنان بن وعثمان الخطاب بن راصريءنءمر 
•٠عوف بن ارصنن وتمد مالك، بن وسعد العوام، بن والزبير عبيدافه، 

لأهلغفر وحل إنافَعز الناس؛ ذاءحمفواذلكلهم. والمهاجرينالأولض؛ 
الأصحاش ونى أءلهاري، وفى أختاني فى احفظونى الناس؛ أيها يا • والحدسة بدر 

ارفعواالناءس؛ أيها يا ٠ توهب مما ليمسنا فائها منهم أحل ممظالمة وجل عر اش يطلبنكم 
نزل.ثم • إلاخيرأُ فيه تقولوا فلا الرجل مات ؤإذا ء الم؛ن العن ألسنتكم 
عقل،لن مقنع فه ما الباب هنذا س ذكرت قد الله: زحنه - الءسين ين نحني قال 
0r ١ > ْ/ لهم، واستغفر وأحسهم اش رمول أصحاب سب عن/ وجل عز اممه نمانه 
ونمتالرشاد، طريق وأخطأ التونيق، حرم قد أنه يعلم حتن سهم س علن وحجة 

وأمحقه.اض فآبعدْ الشياطن به 

٠٠٠

([.٢٠]مريب)ص؛=_العاشر•. 
؟.٩٦٤فيح:نندم لارمام. صدوق، نماسعم: و٠ 

وعزا•(، ١٠٤)٦;  ٠٠٦٤ راسرمفياعرح: الك_ر)؛/هأ؟(، اسا، م العملي ب لميس: 
مدْابن واحرجه ، بملول* مهل ضيق س نعيم رائي ثامن اين إلن ( ٢٨ر،/■ الإصابة في حجر ابن الحافظ 

اى- فلت منياالوجه. إلامن لايعرف غريب وفال: به، • • صهل ءن صريالأموي، حاليبن خمثق من 
ساحرجه فإل ُءم، ب سراتي 'ردنع ينال'• • ا٠- الحديث• دام متريك، صري: حاليبن إ - الحافظ 
فآخرجالطريق بهنذ• المدص المحياء واغتر يوسف، بن صهل عن معد، بن يرّق بن علي الندم، ريق 

منسمعه إثما يوصف محمدبن ين علي فإن ١ رجلان الإسناد من صقعل- لأيه رهم؛ ُتم الختارة، في الحديث 
عمروتغريبهبن حالي إل الأفراد في جزماكارممي وتد صهل. عن ء»-/، بن حالي عن ذانبنا؛يايرب،، 

حيفبن ندصهل مس ابمافجعله قانع ابن فيه رقدخعل ئردعليه، ء-مُ بن صيف ريق لكن مهل، عن 
الإصابة•ع زالأسيعاب مرصؤعا منكر ءحديث ت يأتم البر ع-؛اد ابن الخافظ عليه حكم والخديث ه. ١ .  ■

([.TAY)؛/



£تت!ثتثتي

س؛اب ٢٥٩ ٢٥١١/
ميمهموسوء \لو\فضق فى جاء ما ذكر 

أثاالباب، هنذا قى ذكرنا من به نبتدئ ما أرو الله: وحنت ١^٠^٠- بن نحند تال 
والحثن-ه--<والمن ، - كق؟؛ - وفاطمة وجهه اض كوأ طالب أبي بن علي نحل 

العليةوذريتهم - ث؟كا - العيار جعفر وأولاد وأولادهم - ءإقء - طالب أبي بن وعميل 
الرشاد.طريق عن بهم حش ئد الذين الرافضة مذاهب عن الماركة 

ويرّولهوجل عر باض وأعرف رأيا وأصوب قدرأ أعلن ه اش رسول بيت أهل 
والزبيروطلحة وعثمان وعمر بم لأبي مجهم من إليه الرافضة ينحلهم ا مم. 

ذريتهمن ذكرنا ومن ، - زقأك - طالب أبي بن عر الكرم اض صال ند • - يكر - وعائثة 
-ُلإق؟ا - ذكرهم من تقدمت، التي والراهئن بالدلائل إليه ينحلرنهم عما المباركة الطيبة 
بل• جميل إلاكل الصحابة وماتر وعاتثة والزبير وطلحة وعمروعثمان بكر لأبي 
قلوبهممن الكرم اض ننع ند الجة. في متئا؛لمن مرر علن إخوان عندنا كلهم هم 

سررٍمتمابنبض غزوحوانأ من صدورهم م ما ونزعنا ؤ وحل: عز اض تال كما الغل 
لا-سم:صا.س.

وعثمانوعمر يكر أيي في . .؛ طالب. أبي بن علي لذهب ذكرنا تقدم وقد / ٢ ٠ ١ T ه/ 
منذكن وما فضائلهم من الني. عن روئ وما . - محثء الصحابة. من وغيرهم 

وماوفاته، عند - نجإك - عمر مناف مجن ذكر وما وفاته، عند - ظك • ٢١بكرأ أبي مناقب 
ومرألنىاشءزجلسقتله، من - -ء؛كئ عثمان علن جرئ لما مجميته عظم من ذكر 

ويتبروون/ مذاهبهم، صوء الرافضة علئ ينكرون الطيبة وذيئته ولده وكارا تتله، آآ،/د 
الالرافضة لأل ؛ تيى - الصحابة وصائر وعثمان وعمر بكر أبي بمحبة ؤيأمحرون منهم، 

نكاحبنكاحهم يشبهون ولا لف، العلن ويعلعنون جمامة، ولا جمعة يشهدون 
عليإل '• يقول من منهم كثيرة، أصناف وهم الل٠ين طلاق طلاقهم ولا المسالمين 
محمد،من بالبوة أحق كان عر بل يقول: محن ومهم طالب.محك.الإك، ابنأبي 

أبايشتم من ومنهم الني، يعد هوض ت يقول من ومنهم بالوحي، غلعل صريل - محإل 
منومنهم • ستة إلا النار في هم ؤيقولون؛ الصحابة جمح ؤيكئرون وعمر، يكر 
النهأجل وند • يقتلوهم حتن حنقوهم يقدروا لم فإن لمتن، المعلئ السيف يرئ 

•حذفها يقتضي رالياق اصرا. زيادة؛ )ن( الأصل، في )١( 



١٢٠ ٢ م/ ومهم / المسلمين. تثبه لا التي القدرة مذاهبهم عن افه. رسول بيت أهل الكرم 
وصانهمالكرم اش أجلهم ند من إن هندا ينحل ممن باش نعوذ بالرجعةل١،، يقول من 

•■تحرأ السلمين جمح عن وجزاهم الين أهل عن اش رصي عنها، 
عله.وانمن رشاد لكل الموفق واض • قلمت ما علئ دل، ما الأخبار من أذكر وأنا 

القاسمحدثنا قال البخاري، صالح بن النه عبد بن محمد أبو  ١٠٠٣٢١— ٢ ٠ ٠ ٤ 
عنالديني سابق بن يحنن حدثنا قال؛ معاؤية، بن محمد حدثتا قال بزة، أبي ابن 
-فيأ"ب؛ة ألت علي رريا ت اض. رسول قال ت قال عمر ابن عن أبيه، عن ' أسلم بن زيد 

٢٠١٤ْ/ فإئهم فاقتلهم كنهم فإذا الرافضة، لهم : بمال/  ٢٢٠]لهم قوم بمدي قالها-وسام ثلاثا 
جماعات،ولا جمعة يرون »لأ قال; افه؟ رسول يا علامتهم وما ت قال • مشركون® 

.وعمو؛؛يكر أبا ويغتنمون 
ينأحمد حدثنا I قال شاهين، بن محمد بن أحمد افر أبوعبد وحمحددا — ٢ ٠ ٠ ٥ 

منسه لأل يمتص ال—اية نام وقل الهدى خروج بعد يته وآل الني. يو:ح اءتت-ادأن ت بمي )١( 
.بعده وما ٢ ٠ ١ ٦ ت انظرح . الظالن 

الوافقوص ، اكاJان الأحاديث في الوارد وهو احرئ نسخة من والست * ُسأ رن(؛ رآ،فىالأصل، 
]الهاية)ه/ار([.وكانهيكثرساكانذu. اللقب. : واااكزاا-باكحرك-للسائر. 

جدا.ضعيف اسقادْ: - ٢٠

الثقات.عن الوصرعات يروى حان: اين وتال لمي؛القوي. حام؛ ابر نال 'لد؛س؛ م ص ؛ ب٠ 
٠ت زح تقدم  ١٥٨٠

ونداطلق_كان؛تلقن، لأنه ُمض مع .ررك ا>اطتي، اك-ابرري ١؛>,١^، ب: سدس وب: ٠
■([ ٥ لأ* )ص ]تتريب • العاشرة من • الكذب ،*؛٧ ابن 

اها-مساضاإزأ؛لم؛محنليمنم•د٠ 
أمعن الصف آحرحها حث وتخريجها التالة الأحاديث وانظر الءلريق، منيا من عليه أنف دم ٌميجه• 
ار««آشم:يى>آ،م:على وعن م ة اطمفوعن ، ٢ • • ٥ : فيح يئ 

دتخديجهاهاك.
علل:تلاث نه جدا؛ صعق إم؛اده؛ - ٢٠
.٥٨٤نندمفيح: وندععن. مدلي، صعق، ر٠والعوني؛ ءْلٍل؛ نيه: -١ 
،بثي، ليس يحين:  JUالوذن. الأص، اه، مد أبر الكوني، الهداني، مسم،•• م -راد دب: - ٢ 

]السنانينقة. ليي داود; ابر ونال متروك، وغير.; اش النونال الحديث،، --كر الخارى؛ وذال 

وذ١لبالقوى، ليس وذالالدارةطي: ، بني. لبس يحين: نال الحزاعي؛ ين السل 'ا-ربت 
تال؛زأن)'ا/'لأ0"ا([.فعف. الخطيب: 

• ١٢٣٢مذمم،حت حناش-يث،• اجمدم،إسءاق،ثعوالرأي؛ د٠ 
>يق=من كلاما ١(:  ١٣)T/ الأوسط ني واممراني ١ ( ٣٨٠تاييخه)آل/ ني لخطب اب 



ءٍٍٍ^_كتاباية

عنعطية، عن مصعب، بن سوار حدثنا ت قال عام، بن الفضل حدثتا I نال إسحاق 
فأتتهعندي، وكان الني. من ليلتي كانت • قالت ءلق؛أ- - سلمة أم عن معيد، أيي 

وفجكابة، م وأصحايك أتت عش ا ي» 
الالقرآن شروون هفلونه، ثم الإملأم ؛ بممرون١١أقوام بمصك انه يزعم ممن أله إلا ابة في 

ياال: ق. مغركوزا(فإئهم/ فجاهدهم أدركهم فإن ا1رافمة، لهم يقال ثرانهم، يجاوز ٢ ْ ١ ْ ْ/ 
السلفعلى وبملخون جماعة، ولا جمعة يشهدون رالأ تال: فيهم؟ العلامة ما افه؛ رسول 

الأول«.
حدثنات قال الأسناني، الكوفي الخن بن محمد جعفر أبو حاJفنا س ٢ ٠ ٠ ٦ 

بنزياد سالم-عن ابن حدثنابممن-يخيت نال؛ راشد، بن إمحاق بن اساعيل 
عنعلي، بنت/ زينب عن اين، بن علي بن عمر عن ءنأ؛يالجحاف، المنير، ْ/آاْأ 

وهواض رمول علن - ة؛فة - علي لحل • قالت محمد. بتت - *؛؛ ij- اؤلمة ف
ا؛واهأbن ابة، في وفبمتك إئك أ*ا ابة، في رفبحك إلك اها ءأنقر ت فقال جالس، 
أدركهمإذ الرافضة، لهم: يقال لم لهم يلففلوله، ثم الإسلام يضمنون بمدك من يجسون 
مدركون«.فإلهم فقاتلهم 
معيدأبو معيد بن اممه عبد حدثتا قال داود، أبي ابن بكر أبر ح^وذا — ٢ ٠ ٠ ٧ 

([.٩٤)م/تالنهاة يملونه. ولا يتركونه ثم يلئوثه، اى; )١( 
الوصر■،ةفي والشولكتي ، يمح( لا وتال: :خْ(آ)ا/اا"ا الLلح ني الخوزي ابن وذكرء • يه • • ءاسل 

TA\\_(
جدا.معف إمطد»: . ٢ ٠ • ٦

يضعرافضا كان ت حام أبر وقال "هثن، بن يحٍن كدبه رافضي، الاعمن، ابارود ابر التذرت ين نياد يه! ف٠ 
•١ ٤  ٨٧فيح! نندم اي.• رصرل أصحاب مثالب في الحديث 

٠ح! في تءندم . ريماأحطا شيمؤ، i صدوق ايوالححاز،ت ر•  ١١٩٠
]الزان)،/لإي"آ<[.انمارممي. سه ين-الم:اتكرب يمي ٠
■ناطة من تع لم وزينب ■ ترجمة لهماض انف لم دائي: ين إمحاق ين ئّماءءل علي نبمجربمن ر٠ 

الهبي).ا/آاآ(.ناله 
([.٤١]تآنريب)ص٦ الماسة. من فاصل، صدرق، الحير: ين ض ين ر ص٠ 

؛يآآ)م؛آ(،را؛نجاننيالجردض.سلةح: 
فضارفي راسي (، ٢٢/١فيص).تمما واللمراني رالخدبفيا،لرنحح)ا/م،(، )\ام\(، 

.حآ)أ/ه7أ(:جبهممن>قءنا؛يئممتياتح: 
امابن ُءند • ية ام عن الكرها، فاطمة عن الخفي وعند به. . الكري١ فاطمة عن كلي زيشابنت، 

العللفي الحوذي ابن ذكرء والحديث، ■ يمه أم صن عميس س، أصما، ص الكرئ ناطمة عن حماصم: 
اف..رمول عن لايمح ت ونال ١( ٥ ٩ / ر١ 

ًت علل فيه حداأما١ صعين، إمءاد،ت  ٠٢٠٠٧



عمروبن محمد عن الجحاف، أبي عن سليمان، بن تاليي حدثنا نال! الأشج، 
نظرت نالت اف.ؤ رسول بنت ثإق؛ا- - نامحلمة عن على، بنت نينب عن الهاشمي، 

.م،/نالإملأم ساون دس،ومأ  JAؤإن الخة، م ااسا إلنعالمأ.ه.سال: ف/ الني 
•مسركون® مهم،لبماتلهم،إلهم من الرافهة، سمون لم لهم ؛هظوله، 

ْ/باْأحدثتا قال: حدتاعمربنلب[لا،، نال: /دب؟-وحشابنأبيداود، 
حدتنيقال؛ أبوزييد، الماسم حينناعبثربن نال! معمدالأحول، بن محمد 

ءنءر-محةة-عر، أصحاب من أوغيرْ لمي الالرحمنن همد أبي عن حصص، 
ضمملهمسمبمالبيارس،،إنسمهصاض.: رسول لي نال قال: 
ليسءأ ؛ #؛^؛^^،،١٢نال؛ فيهم؟ العلامة ما اش؛ رمول يا نلت؛ ، مغركون، ،إنهم 
اد،أ.ادعالي وبمنمون فك، 

قال؛عرفة، بن الخن حدثنا قال؛ الضلي، أيوب بن حذثتاعمر — ٢ ٠ ٠ ١ 

)ا(تيالآٍل:س.
بالبصرصلته من ينالون مزال؛—رضوهماكنيسئ; •مرضنكأ; الأمل،)ن(: في )٢( 

;فىح كما والثناء الدح بمن؛ ا التنريتل من ينرظونلئا -انه اعلم واف - رالموابر • والشتيمة 
آم'^وعوالأمم،لالساق.

.١١٩١ت فيح نندم • صعق راشي، ميمان؛ ؛ن ٥؛،■ ب؛ - ١ 
.٤([ لميّا)ص٩٩ • علي بن محي انمواُب، ■' ومل ■ مجيرل اماا؛مي• ٌرد س ُص' • دب " ٢ 
■١ ١ ٩ ٠ ■ ماح ننادم ربمااخطأ• متم، صدوق، ا"بماذ،ت ام وب؛ - ٣ 
رجعة.لهاعلن لمانم، ض؛ بمن نبمب رب؛ ■، 
الذكورآنفا.الحديث، نندم»ي كما وو، معد تت، ناية وبض يتها الاشلبع ُب - ٠ 

آتنا.الذكور الحديث، ني م نند 
صعق.ب إمغاد•؛ - ٢٠

سدس-مدالأمّلممحليسص؛ ب٠ 
•لحرثلث، من عاصم ابي ابن وندجاءمحا اوغمء. لعي المدالرحمنن ايي ني الشلث، ب د٠ 
■٤١'■ح ن، تندم ■ صديق اهاّم؛ رس م٠ 
([.٤١)صّآتمّيب، ٠ عشرة الأدiة كار من ٠ نصاتين، له صدوق المم,ي؛ 'ب؛ ما صر و٠ 

حدثا(.ن>ضسدين١سااسي، ٤v٤/٢) ٩٧٩ءابمتي\لن4ح: ايي ابن اخرجه دء0«بمه: 
الختأ.يللأل ش الآلاتي الشح ضمنه ولذللته متكرالحديث،. اصعد ين ومحمد محرملث، من يه • • محثر 

امتكرا.الذ،وي؛ وتال محع-غح، إمثادء؛ . ٢٠
([.٥٣٣]المزال)،/لأيدرئمنعوئلأوشيحديث،م. نم-مدابيداتي:ةال،اذليي: : ب٠ 
ء ١١٨٨ءنندم لكم؛-دف صعنو.، امج؛اب: ب: و٠ 

والأدكاشفىمحالآموو،ح:'ا-¥را/ا،،(، اسايأج:
=ء رجاب، >ض من جبهم ; ٥(  ٤٧رآ/ ١  ٢٧٢: النةح احمدني بن اه رمحد ، ١( ٤ )م/  ٢٨• ٧ 



عنالهمدانى، مليمان/ أبي عن الكلي، جناب أُي عن الضرير، معاوية أبو حدثنا ْ/خاْآ 
ينتحلونالرافضة لهم يقال بز، لهم قوم الزمان آخر في يخرج ت فال - . - علؤأ 
لقيتموهما فاينمِ، وعمر يكر أبا يشتمون أيهم ذلك وآية شيعتنا، من وليسوا شيعتنا 

.فإنهممشركون((فامحلوهم، 
لوينسليمان بن محم(. حدثنا قال! الماقد، الهيثم بن ^٢^١١إبراهيم —  ١٢٠ ٠ 

حده،عن أبيه، عن الحسن، ين إبراهيم عن ، النواء كثير عن أبوعميل، حدثنا قال؛ 
قومالرهان آخر في رايظهر ت ه الله رسول قال ت قال - محمحن - 'طالب أبي بن عر ، عزر١ 

,الإسلام(( يرفهون الرافضة، يسمون 
/oقال!الوامهلي، الحميد عبد بن محمد بن افه عبد يكر أبو ؤحذلأثنا — ٢٠١١/ ٢٠١٩

بنمحمد حدثنا قال؛ أبومعاؤية، حدثنا ت نال المثتئ، بن محمد مومئ أبو حدثنا 
بضععلى الأمة هذه »هترق ءالي.ه.قال: عن/ ثان، أبي بن حبيب عن موقه لأبا/ع 

أعمايا((.ووأءالفون الين حساأهل فرم؛صمحالون قرهم فرقة، رسمن 
-محك - عر عن روت فقد ت قالل ؛إن؛ال ]؛^[^٢،: رحنن - الحسن بن نحتل قال 

يعده؟من حمإ.ه.أوأحد قتلهم فهل مشركوناا، فائهم رافاقتلوهم ت قال أثه 
)آ(سانطت،ن1لأصل.)ا(اممس)ن(. 

وأحرجهيه. . علي. عن عمه، عن آواكحعي، الهمداني ماليمان آيي عن آحمد ين اش عبد عند أل إلا • ~يه 
مهرانبن برن طريق من ( ٩ ٥ )؛/ الحلية في نعيم وأبو (، ٤٤٠/١)٧٠٢تح الصحابة فضائل في القطيعي 

الحجاجعن عدى، بن يرسف ورواه بون، عن الحجاج تقريبه *غريب تالآ^رنممت به• ٠ هماس• ابن عن 

تعلل عدة فيه ضعيف، إسئادْت ■ ٢٠
, ١٣٣٦تقدم؛يح■ • صعيف ايواءت ،ر ت فيه " ١ 
([.٥٩)صزأ الثامنة. من ضعيف ت الدني التوكل بن وهويحنن عمل• ام ٠ وفته " ٢ 
والممديلالجرح ني حام أي ابن ذكرْ • طالب ابي بن علي بن الحس ابن الحن؛ س إيرامم وب: - ٣ 

سيلأ.؛ْ(ولمذمابماولأ فى-ب)(•/ والخطب (، ٩٢)آ/ 
.١١١٣فىح؛ مدم • الرابعة ثن صدرق، ءلمرت بن الجن ين الجن و٠ 

اضعد وأحرجه يه. . عمل. ابي طريق )آ/أما؛(.ن  ٩٧٨ال—اح:ز عاصم ايي ابن أخرجه ديريجه؛ 
١٢٦٩:النةح ني واحرجه • به • من. عن آخرين طر؛غين س ١( • ٣ / )١ ند الزوالي احمد؛ي بن 

وعزاء،• ٢٦٦٤الكا'ل)U/ني عدي ابن واخرجه • به ■ • لدين ميمان بن د معطريق )أ/أ؛ْ(.ن 
ابنوذتمرء ■ ومحونمق• الراء إسماعل بن محير 'فيه ت ونال الزاد إن ٢، ٢ / الجمع)'١ لي الهيثمي 
فيالشخ علته؛الفاء.م، وحكم يصح، لا ونال: )ا/لأها(  ٣٥٢: التتامةح العلل قي الجرزي 

ظلألايةح:مي؟)أ/،ب؛(.
.١٨٦•نيح؛ ردمهجه علته الكلام مدم مقطع. ومناد•: - ٢٠



ْ/*آْآو فوا وض الأرض ني احدودآ لهم وحد ذدحتقهمعئ1نر، نمم، /مل: 
•بجفء وعمر كر أبجب من نرأ ممن وبرئ ذمز-س، وما وخوف وأندر قومآ حدر 

'•تال الوامطي، الحميد عبد بن محمد بن اش عبد أبوبكر ؤحإوثظ — ٢ * ١ ٢ 
مصعببن خارحة عن سوار، بن سبابة حدثنا ■' تال الأعرج، مهل بن فضل حدثنا 

إلئالشيعة من ناس جاء ت قال عثمان أبي بن عثمان عن القاسم، أبي بن سلام عن 
قالوا؛أنا؟ من ت قال هو. أنت المرمنين، أمير يا ؛ فقالوانجنك. - طالب أبي بن علي 
١٢٠٢ ْ/ فأبوا فتوبوا، رجعوا ا 1/ قال ربتا. أس I قالوا أنا؟! من ؤيالكم ت قال هو. أنت 

الحطب،.بحزم ايتتي ت لفجر قال ثم اخدودأ الأرض في ٢ حيرا نم أعناقهم فضرب 
قالثم بالنار، فأحرقهم بها فاتا0 

ودءوت،كرأ، ٢١ناري أرقدنه محكرأ أمرأ الأمر رأيت نا 
تقال الوامطى، الحميد عبد بن محمد بن اض عبد أبوبكر وحدكثا - ، ٣١٢ ٠١٣

بنخارجة حدسإ ت قال صوار، بن ثبابة حدثتا قال الأعرج، مهل بن فضل حدثتا 
منناس جاء ت قال عثمان أبي بن عثمان عن القاصم، أبي بن سلام عن مصعب 

ان1رأ•.)آ(فى)ن(:اخدلءما. )ا(فى)ن(:
رالتمريات بعض ب كان الأول الحديث لكن ■ وصدأومتنا تمامآ نباله لآ مكرر الحديث هندا )٣( 

اعالم.واث مصوبا. أحرئ مرة ذكره رائ الناصح نك1ل النخ، والأخطاءني الهامش 

صعيمءجدا.إمتادءت ٠٢٠
.٦٧٨تقدم الكدابض. يلن يدلص وكان متروك، خادجآسءمع-،؛ : ب٠ 
ترجمة.ض له انم، لم التامم؛ اض ١>، ملام ب: و٠ 
٢( ٤٣)٦; امر ني الخاري ذكر. نقد مصل بن القاصم صن الراوي كال صان؛»إن اض م صان ب: و٠ 

ظر.الاصاد اتمال ني نكرن وعله ٢( ٠ ٢ الممات)U/ ني جان ابن وذر، جرحاولاتعديلا. ب يدي ولم 
اعرنه.نلم غم. كان ؤإن 

داكءرطتيم،الألُاضلوال^عرص٨١(، اسينياكهوالردضسالأهواء ذر، تخرس 
وذمْوالإّماينيفىانمرفياسم)ص-ص، ُالدميفىتالخالإسلأم)صم؛آ(، )ا/ْْا(، 

ممحمني ال-خارتما دوكا ولد ■ إّنادها وحن اخرئ ملريق من  ٢٢٨٢/ ا الغتح)٢ ني حجر ابن الحافال 
انالملوكنت فقال; ءّاس ابن ذلك يح فاحرنهم، يزنادنة ى. اه رصي - عالي اتن نال: ءكر،ة يإ،نادص 

كتابفائر،« ديته دل امن جقو: اس رسول لقول ولقتلتهم؛ الك•، •لامحذبوابمذام، الغي.ت لنهي أحرقهم 
نيا؛يواكرمذي )أا/بملإآ(،وروا،ابوداودواك ٦٩٢٢

قال• ماس ابن أم ؤيح ت فقال علنا ذلك ضيغ روايته: في ٠^٠ ين إمامل زاد الرند، حكم في الحدود 
بدلكاكغلغل رائ إذا الإمام واف . للتنزيه• النهي ورائان يه، اعترض يا يرض لم انه *جل 'دم الحاف»لت 

([.٢٨٤/)؟ا الالفتح . ٠ ماب حنفل وال قالهارصاتماقال، أل ويحتل ١ ٠ فعله 
ومتنا.سندآ سبقه لما مكرر - ٢٠



؛ت؛بية

منت نال م. اتت متين، الؤ أمير يا فقالوا - نجإفة - طالب أبى ين على إلئ الشيعة 
رجعواا / I نال رينا. أنت ت قالوا أ أنا؟ من ؤيلكم نال مر. أنت ت قالوا ا هو؟  ١٢٠٢ ْ/ 

ياتبر؛ت قال احدودأثم الأرض ني حدلهم ثم أعناقهم/ فأبوانضرب وتوبوا، 'ا'أأ/ن 
قالثم بالنار، فآحرنهم بحزم فآتاْ الحطب. بحزم ام، 

كرأودعوت ناري أونين أمرأمكرأ ر الأمرأيت انا / ٢ ْ ٢ ٢ ْ/ 

أبوحدثنا ت تال الأعرابي، ننال بن محمل بن احمد أبوصعيد س ٢ ٠ ١ ٤ 
عن، محصعس، ين حارحة حدثتا ت تال موار، بن شبابة حدثنا I قال الضرير، يحين 
علي-إلن الشيعة من ناس جاء • نال عثمان، بن عثمان عن القاسم، أبي ين سلام 

.آحرْ إلن مثله ايديث، فيكر . . . - لإأ؛وئ 
قال؛الأعرج، مهل بن فضل حدثتا ت قال الحميد، عبد ابن ؤحلاثتا — ٢ * ١ ٥ 
بنحسن سمعت I قال مرزوق بن فضيل جدثتا قال! الزبيري، أبواحمد حدثنا 

أيديكملنقطعن منكم اه أمكن لثن )واش ت الرافضة مجن لرحل يقول - ؤقهن - ن ح
كماالرافضة عاليتا )مرنتا ت يقول وسمحتثه I قال ، توبة( منكم نقبل ولا وأرجلكم، 

الحروريةءلئض-ه-(.مرنتا 

أبوحدثنا قال الرمز، أبوموّن حدثتا قال الحميد، عيد ابز حدنا —  ١٢٠ ٦ 
الأصم،بن عمرو/ عن إسحاق، أبي عن زهير، حدثتا ت قال - الهليالي يعني داود-  ٢٠٢٢ْ/

يومقبل مبعواث< عليا أف تزعم الشيع؛ *إف ^اللخ-ن؛نءلي-مح؛؛-ت ت ال ق
كايته.صعيفجدا، .إمتادءت ٢٠١٤
•العاشر؛ صغار عن ءأورق، الطار؛ العدائي، غالب ين صعد مرععدين اودأريو: يحص ام ر٠ 

([؛.٤٨)ص• 
]ا'أ■سم*-'متيح'

١٠  ١٨٦ ت فيح وتخريجه علته الكلام تعدم ٠ حن إمئاد•؛  ٠٢٠١٥
صعق.ب إمتاد،: . ٢٠١٦
■٤٠٩■مح تقدم ■ لهدسن *دلى وص اض؛' اختلل • المم اذق؛ ام ؛ ب٠ 
• ٦٧٣ت ح نندم؛ي • احر؛ إصحان، ابي عن  ٠٠صماإلااة ثٍت، تذ، يآ:  ١٠٠زمم،ن ب: ر٠ 
الأمميمرو يام ٨( • • آ/ تاييخه) م المري وذم• ترجة. حمالن له اثف لم الأمم: ين محرر نه: ر٠ 

^ميممافياوداةرالهاةص/ْا(،راسمفى
اينّعدفىواخرجه ؛٠• . ابمدنازمر. ين طي )آ/آاآ(.ن>ض  ١١٢٨ساللالمعابةح: 
امص >ق من ، ١ ٥ >م/ داكهاة رالداية ى دالنوي دالدرانيرم/مل(، اادناترم/ا'م(، 

٠به . إمحاق. 



زوجناما معوثآ - محقن - علي ولولكن شيعة، هتولأء ما وافه، كذبوا ت قال القمامة. 
.مالها٠ اقتسمنا ولا اءْ ن

حدثنات قال محمد، ين جعفر حدسا ت قال السد، همد ان دكنا 
سسدن جممر سمعت يقول! همايثا بن حفص ّمعتا قال؛ الأشج، أبومعيد 

.ثلأرث،،افهي ثلاثا امرأته هللق من نقول; الست، أهل ررنحن ت يقول 
 A الكلوذاني، افه/ رزق بن محمد حدثنا ت قال الحممد، همد ابن وحدكثأ س ٢ ٠ ١ /ْ t٢٥٢

الاصهانكب،بن الرحمس عبد عن زايدة، عن الحعمي، علي بن ■ين حدثنا ئال؛ 
أعجبك؟ألا لي فقال عباس، ابن أست، I قال الهاد، بن شداد بن اممه عبد عن 

الغلامفجاءني للقيالولة، مضجص ت، ١Jأحاقد النزل قى إز ت قال ا ذاك؟ وما قك! 
حاجة؛وله إب الساعة هشيم في حاء ما ت فقالت يستأذن. رجل بالباب • فقال 

أيت قلتا الرجل؟ ذاك سعث متن • فقال حاجتلث،؟ ما I نقلتا فيحل، أدحاله. 
قال:• المور فى من سعث حتن سعث، لا قلت،: طالب،. أبى بن على قال: ا رجل؟ 

أخرجواط.اعنيلأيدحلقلتا: قال: لأأراكتقولك٠ايقولنؤلأءالقن. 
•الناس من صر؛ه هوولا علي 

حدثتاقال: الأعرابي، نياد بن محمد بن أحمد سعيي. أبو حاقنا م ٢ ٠ ١ ٦ 
عنشريك، حدثنا قال: عطية، بن الحسن حدثنا قال: الكوفي، عفان بن الحز 
٢٠٢٠ْ/بكر أبا يب أحد/ الست، أهل فيكم كان هل له: قلتا قال: ح،فر أبي عن جابر، 

صحيح.إمثادء؛ - ٢ ٠ ١ ٧
ينملمة ءن لتلن، ايي بن صران بن معل- حلّث من ٢( ٦ • )!/ الم ني الأ.مي نعر، ذم أغربمبمه■. 

الأزلي.ناله ضعيف، جعمر بن ومالمة ، نحرم نازكر . محمد. ن لجمر نالت نال; الأحمي جعفر 
ال؛زان)،/يىا([.لاظر:

صحح.إمثادْت - ٢ ٠ ١ ٨ 
الحدث.صالح ت حام ابر ونال ايوزرعة، رف الأصو-هاتيت ميمان بن الرحمن مد ر٠ 

.[(01A/T)
٠المحس غير عد علته أنف لم تخريجه: 

٠ضعيف إمائه:  ٠٢٠١٩

:٢ ٠ ٤ ■ ماح تقدم • رافمي صعق ابمي، ينقد وهوابن جابرت ت ته ي٠ 
. ١٤٧فيح• تقدم • القفاء ولي منذ حننله تغير يكلكثيرا، صدوق، حر؛بمثت ت ب و٠ 
]تمريبالتاسعة. من صدوق، الكوني، الزان، علي أبو القرشي، نجح ابن "ف-نبنعدا: ا٠ 

.بمدونذكر(سحتشرك.١٣٠٠/٧ر٢٤٦٣ح: 
•الرجعة 



فيكملكن هل I نلت وأحبهما. لهما واستغفر فتولهما، لا. I فقال ؟ تيئن. . وعمر 
.لا ت قال ُالتحعة؟ أحديؤمن 

حدثنا '•نال الدهمان، يحين بن إسحاق حدثنا ت قال أبوسعيد، حاوثنا س ٢ ٠ ٢ ٠ 
كنت؛I نال أبيه عن ، ا تحبير[ر١ ين حكيم بن اض عبد حدثتا ت قال عبيد، بن محمد 

منعلن فقلت؛ - ث؟إئ؛ وعمر- بكر أبا بعضهم فعاب الشيعة من رهمد فيه مجالس في 
أبافلقيت قال; أحدناه، حعنر أبي من القوم; من رجل فقال افه؟ نمة هندا يقول 

فقلت؛فيهما؟ الناس يقول وما ت فقال وعمر؟ بكر أبى فى تقول ما ت فقلت جعفر 
عليالمومنتن أمير به تتولئ  ١٠مثل تولهما المراق، ذلك يقول إثما ت فقال يملونهما. 

ابنأبيطالب-هس
tfT ،(/محمدحدثنا ت قال يحين، ين إسحاق حدثنا ت قال/ حاوقتاأبوسعيد، . ٢٠٢١

يقول؛علي بن زيد سمعت ت قال أبيه عن البريد، بن هاشم حدثنا قال! عبيد، ابن 
.- محأك عر- من البراءة - أ!قة؛ وعمر. بكر أبى من الراءة 

بنعلى/ حدثنا قال! الخرانى، الحز ين افه عبد معيب أبو حذاقتا — ٢ ٠  ٢٢ ٢٥٢٦ْ/ 
ليحارأ إن ت محمد بن لجعفر قال ت قال معاوية، بن زهير حدثنا قال الح_عد، 

أنلأرجو إر واش جارك، من اش برئ ت فقال . وعمر بكر أبي من سرا أنك يزعم 
إلئفاوصيت صكاة اصتيكت ولقد ؛ يكر-ءإكز. أبي من وحل؛قرابتي عز اش ينفحني 
القاسم.بن الرحمنن عبد حالي 

حرببن على حدثنا قال؛ العطار، مخلد بن محمد اض أبوعبد حاوينا  ٠٣٠ ٣٣
بنعلي أمر في شيثا لشريك رجل قال قال؛ أبان، بن إسماعيل جدثنا ت قال الaلاJى، 

حرجحتن - ء؛هة - بعلي علمتا ما إثا جاهل، يا شريك! له فقال ، . ِءلال_ا أبي 
فيوكما ١  ٨٥٨ت فيح الصقس عند تميم كما ، ااحسراا ت والصواب . ت )ن( ، الأصل في ( ١ ) 

.الترجمة مصادر 

. ١٨٥٨رح; وتخريجه عليه الكلام نندم جدا. ضعيف إمئادءت - ٢٠٢٠
.صمالكلأمبيروخريجهنيح:ههخا

.١٨٥٥، ١٧٠٧ضمالكلأمبيرصجهفيح: 
ح؛في تقدم كما الحفظ، وهوسيئ - عنه اش رضي - عليا يدرك لم فهو ؤإلأ شريك، إلن صحح إمحساده; - ٢ ٠ ٢ ٣ 

'آه)صأيآ(،واللأناشنيسمحص.؟آ(،ح:
به.■ كلاما٠نحدثطيينحرب. (: ١٣٦٦/٧)٢٦٠٧\هملح: 



نبيهابعد الأمة هندم حير من تدرون لتا; نال حتئ مالنا٠ ما نواض المنبر، هندا عد نم 
أكديت I فتقول نقوم كنا جاهل يا عمر. ثم بكر أبو  '•فقال مكنتا. ه؟ 

.علميا.نجق؛. يدرك لم فتريك ت قالل قال قإن الله؛ رحنه الءسين- محمدبن قال 
فيهيخنلمج لا وعندنا بالكوفة، كان ذكرته الذي هدا أف تريك يعني إثما • له ؛تل 

٠هندا قال . تؤءٌ علميا. أل مشهور إثه ، - تمحيس علمي. صحابة من قبلنا من 
٢٥٢٧ْ/ بن أبوبكر حدثنا ت قال المنيلي، محمد بن جعفر القفل أبو حاولنا — ٢٠٢٤/

عنالثوري، نيان م حدثتا قال الفريايى، يوسف بن محمد حدثتا قال زنحويه، 
قتلوكان ، فجفاْ قمحت. عر. إلن جرموز بن ا ١ بثرل جاء ت نال ص A عن منصور، 

بفيكعلمي فقال • البلاء بأهل بمغ هنكدا ت فقال . - -زهق العوام ين الزير 
ونزتامافيؤ وجل: عز الله قال والزيرممن وطلحة أنا أكون لأرجوأن إر • ابجر 

.[  tv; ]الخجر سذقابنب عد غزإخوانا من صدودهم 
ْ/ح؟ْ؟بن حارثناعلى ت قال نياد، محمدين حدسناأبومعيدأحمدبن - ٣٠٣٥/

عاصمحدثتا قال؛ سلمة، حمادين حدثنا نال! حدثناحجاج، قال! عثدالعزيز، 
فقال:بالباب. الزبير قاتل إف له; قيل - محك - علمتا أف ■صيتي: ين زر عن بهدلة، ابن 

راري،حبي ررلكل يقول؛ الله رسول سمعت، النار، صمية ابن قاتل لثدحل 
و"مادنيالزمحراا•

غيلة.تله ، اكميصء جرمرز ءعمروبن ت اسمه أن ( ١ ٠ ٢ )U/ الفتح في الحافظ ذكر ( ١ ) 

الصحابة.من احد، يلق لم فإبرامم متقي. أه إلا ثقات، رجاله إٌسادْت - ٢٠
حديثمحن ( ١٤٠٦)U/  ٠٢٧ ٦ ت رالحماع،تح الستة أهل اعتقاد اصرل ثرح في اللألكاش أخرجه تخوهجه•' 

صلكح ابن ءلمّض من ٣( ٦ / ١ المتر)٤ م ادلمي جريد ابن داخرج* ؛،■• ••النريابي يوش بن مسد 
اخبرنات تال عقبة، ين تبمة حديث محن ( t١١٣/ ) اليقات صعدم اين وأخرجه يه. ٠ • سنيان عن أيه 

أيهعن محمدL ين جعفر عن ، صفيان اخرتا ت تال تيمة عن أحركا ُارثق •ن وأحرجه ' فيكرم • ٠ صفتان 
الإسادلضالاكغير)ةا/بم([.االطبري وهنذاإّنادحنرتدرواْ فيكرم. . علي. نال تال: 

وأخرجهيه. . منصور. جريرعن طريق من ( ٧٤٤آاّاا)آ/المحابةح! فقاتل احمدفي الإمام وأحرجه 
سمعتت نال الزير بن حبيب عن ممة طريق من ( ٣٩٠رص ٥ ٥ ٥ ت او1تةح في الخلال متصل بإسناد 

الحال.مجهول ت الشرود ين الرحمن وعيد ، فذكر• . يخعل-با. عنا سمعت ت تال الشرود ين عبدالرحمنن 
٢٠ ilU-#حسن.: .؛
٥.تقادم غترواحاد• وثقه أوهام، له صدوقا، (هدلة: ين عاصم ته؛ ن• 
• ١٢٣٦فيح• تقدم صدوقط• اضن؛ ب بن عش و٠ 

•١٧٧١ٌممجتقدمنيحإ 



حدثنات قال العامري، عفان بن الحس حدثتا ت تال حيكتاأبومعيد، — ٢٠ ٢٦
قاوعنى.ء؛ك-لأبنعنعطيةالمفىقال: __، ن فضل عن عام، بن سهل 

مما ونزتا ؤ ت وجل عز اش مال ممن وأبوك أنا أكون لأرجوأن إر • - نهفئ - طلحة 
ديزاضرجل: له نقال نال: ./ [  ٤٧]الحجر:ه ض،مرٍمءابأءث غزازاق من صدورهم ْ/آآْآ 

مررعلن إحوانآ وهم أنت وتكون ؤيقتلونك تقتلهم اليف حد من أضيق إذأ 
أ«.يكونوا؟ أن عسئ فمن فيك في ®التراب : ]j^[ عاي له فقال نال: مقا;لين؟ 

الهسنحدثنا تال: الكلى، أبوأسامة حدثنا نال: أبومعيد، وحدكنا س ٣ ٠ ٢ ٧ 
عنبن؛عفوب، يوسف عن حصن، عن ، ابن حيننا نال: الربح ابن 

تال:أبيه عن اسب، عيد بن نوفل بن اش •مد بن الحارث بن النه عبد بن الصلت 
وهوآحدبيدىفانطلقإلنبيته/ نمءحض-ه-حنهمغمناءلالحمل،  ٤٨٧٨

وليدةوا أجالوتد والزبير، وطلحة عثمان يذكرن يبكين، وابنتاه امرأته ؤإذا تال: 
طيفيحل ^^ليدةUترئالموؤفءالن ئل: جاء بعرإذا ؛ابب-ؤذنهن/ م،/ه 

فانتهرصفآمتكس، تلس؟ ما لهن: فقال بالباب/ فقمت وتخلفت، عليهى - ة؛ك -  ٢٠٢ْ/•
وذكرناوقدمه، وقرابته عثمان ذكرنا سمعت، ما منهن: امرأة فقالت أومرتين، مرة 

افهنال كالدى نكون لأرجوأن إش فقال: كذلك؟ طلحة وذكرنا وقدمه، الزبير 
ومن، [  ٤٧: ا-يجر ] مررمممابمزه عد غلرإحواة من صدورعم ذ  ١٠ونزتأ ؤ وجل؛ عز 

حدا.صعيف إمئاد،ث - ٢ ٠ ٢ ٦ 
.([ ٩٢٣ زالزان)T/ الخديث. .تكر الخاري: ولأل حام، ام كب ادض: •ب:-هلسءام 

.٠٨٤ت ح في نندم آ. مدلشما كان دخطئكتٍرآ، صدوق، الرم• عية • .ب و٠ 
■١  ٠٢٤'ش-متيح• درم،باكثتع•يبمم، صدوق، ّددءلسم3وق؛ ء٠ 

التمرفي اللرى جرير وابن (، ٧٤٦)آ/ ١٢٩٠انمحايأح؛نضالل في احد الإمام اخرج* دسمبمه؛ 
رءزا.أل_و.ليفياادرامر)ْ/ْع(إنى(س>ق١ءرئ، ٣٧٧/٣دالخاكمفياددرك،))؛ا/آم(، 

س( ٢٢رم/؛ اللغات في معد ابن واخرج* مردين*. وابن حام، ابي وابن النذر، وابن ممدبزمموو، 
طرق.عدة 

بمآ.^إءطدأ:بفف.
تهل,ب>؛/ْم؛([.لتشب)صيلأآ(، اس. .نالاستسباس:ضل، : ب٠ 
يذكربولم ( ٢٣٣را/ والعديل ابرح قي حام ا؛ي ابن ذكر. حا»و،. ابن بمدود،ت بن ،رمق ثبه؛ و٠ 

.( ٠٦٣ الثتات)U/ في حبان ابن وذكر• ؟ جرحاولاتعديلا 
.١٢١٩رح:نندم مم*. يمحءت بن خسن ا٠ 
١([.٠ والتعديل)ه/ ]الخرح صدوق. ممة، حام؛ ايي ابن تال، اصامه' بن اف* عبد هو الكلم" امامة بر ا• 

.(س>سمدسينإدرس.٢٦٩.٢٦٨/١رْ ١٩٦٤١فياس،ح: 



اأولثك؟ نحن كن لم إن هم 
 A نال سعيد، أبو ؤحاوشتا — ٢ ٠ ٢ I بنأحمد حدثنا ت نال الدنيقي، حدثتا

أنبهنوما رأت ما قال: الزهري، عن ذب، أبي ابن عن ء:داسينيرض، 
•الرافضة هم ٠ يولى بن أحمد هال ■ بثيه المن بالنصارى 

هارونبن يزيد سحت يقول: الدقيقى وسمعت، : أبوسعيد ال ن— ٢٠ ٢٦
الرافضي.حالف، يصل لا يقول: 

٢٠١٢١ْ/عبداض بن/ أحمد حدتا قال: الثلزانى، يحين بن أحمد وأجرة* - ٣٠٣٠
منبالنمارئ أشبه قوما رأبن، »ما نال: الزهري، عن ، ذم، أبي عن لونى، ابن 

الرافضة*.*هم يونس: بن أحمد قال الشة*. 
عفان،حدتا قال: الثتن، بن الخن حدشا قال: أبومعيد، حذثتا — ٢ ٠  ٣١

الأمةهندم فى أحد علن كدب، ما قال: عامر عن حمن، عن حالدرا،، حدشا قال: 
•ءلوإ-نةفة- علن كذب، كما 

قال:الواسطي، الحميد عبد ن محمد ن اغ عبد أبوبكر حذفتا — ٢ ٠  ٣٢

•بن•جعلمذ،'ءن•: را<فىالآءل: 
حن..إض:  ٢٠ ٢٨

.١٣٤'; فيح نندم • اللك مد بن محي م لدبس؛ ا٠ 
١الصف محيغتر ءاوا< انف لم لخريس؛ 

٢.٢٩ :lكامه..إم؛اد
المنف.محر صد ■fA* أف لم تخريجه: ٠ صعح إمئادء: . ٢ ٠ ٣ ٠ 

.إّطد،:٢٠٣١

■زح تقدم • حد؛؛؛* يعض< إليً كب  '■ينال دالخدل، الجح م حام م ابن ذمْ الما؛ س الجما ؛ ب٠ 
تقدموا.ممات، رجاله ويقية . ١٥٩٢

■اللمي الرحمن همد ابن م دحم؛نت الواّطي، صا؛نتمداه رحالي؛ سلم• ابن *ر ؛ ٠٥١٠٠
iJ :__ انف لمJLt ،.

i_..r>ry :.ضيف

([.١٧رصء]تقريب السابعة. من ا صعق الكوثة؛ نزل المري، الللى: مد بن اخكم ته؛ ف٠ 
مُيح■بالرقم،• للم يخْلئ، صدرق، الكرم، انمان ابر الازدؤ،، اخاراث،سءمءرأت فه: و٠ 

]تنرييجالثاسة. من ممة، ا محه الراري محادق، هواحوايي • يمال الكرم، الأزلي ؛ ٠١ين'١^هئ ي٠ 

ُنصدوق، ناجي؛ بن محياه رمل: تزيد، بن لم مه ا-نتل؛ الكون،• *والأندى، ادق؛ صام و• 
■([ ]تتريب)صرآ٤٦• الرابعة 

وم=)ءأ/آ؛ه(،  ١٢٦١٢رمالنةح: (، ١٦•/ المد)١ زوال م احد بن اه محي احرجه صجه: 



^^!!ثيثتتي

عنالمالك، عبد بن الحكم عن الابار، حفءس أبو حدثنا - ئال عرفه، ين الحسن حدثنا 
ربن عر عن عنرسعةبنلتاج[لآ؛،/ حصيرةل١،، بن الحارث  ٢٠٣٢ْ/

علءٌمم ابن عجي س ض محك علي، ب تالليرمرلاف.ت طالب-محك-نال: 
ثمبه*. يس الذي يالئزل أنزلوه حى انمارى وأحنه أس، بهتوا حى ابجود أيغضته السلام 

وبس
٠ييهتنىاا أن علن ثناز يحمله مفتر 

/ْ٢٠٣٣ ٢٠٢٢ ،Jحدثاءباسينساو/قال: _ذشااينحمداس
بنمحمد الكي جابر وأبو حيان بن وفهد حرير بن ووهب حماد بن نمر حدثنا 

السوارأيي عن التياح، أبي عن الحجاج، بن ثعبة حدثنا ! نالواالأزلي عبدالملك 
بحميوحل عز اش يدحلهم رجال ررليحبي • يقول - ظة - عليا ممعن، نال إ نال 

.النار* ببغضي وحل عز اممه يدحلهم رجال ويبغضني النار، 

الأصل.ني ما والخراب احضم•. ني)ن(: ا ١ ر 
•الرحال كب من والمموب ااناج؛ت•. )ن(؛ )آ(فىالأصل، 

(،واUنيفي١٤٨٤/٢)•٤•(،راين١بيَفياثح;٦٣
■Ay^T/\)To/\الملل ني الخرزى وابن (، ١٢٣رّكمفىالمعرك)"ا/الخماممسر'اآ{، 

الجمعما الهتثمي وعزي • اه ءلي-رصي تول درن ؛ا • • اللك صد بن الخكم عن طلنا من جميمهم 
بنالحكم يعلن رابي اث إسنادمد 'وفي ت نال • منه يعلن;ام ايي ؤإلن ار الزاد؛اختم،إل  ١٣٣رآ/

اهنذات الحوزي ابن نال • صعيماُ رم الأمشي ممير بن محمد الزار إمناد وش * صعتف وص عبداللك 
الشخصعق وكذا ، معتزا ابن وعاه ءالخكم ت ممال الحاكم تصحّح الذهى وتعنا . ٠ . . . يمح لا حديث 

١لألانىفىظلأل
صحح.

أتهفزعم الأزلي أفرط ضعيف، المري؛ الوراق الحارث أبو ا الجلي عجلان ابن حمادت بن نمر ت ب ٠ 
([.لتتري٠ب،ارص٠٦٥اكامعة. صغار من يفع- 

•أبوزرعة وتال • صعيمؤ ت أبوحام ونال به، بمحتغ لا • حيان ابن نال • بكر أبر اكهشلي، حان• بن هد ف٠ 
([.T^/T)d\}l]\-نكرالحديث. 

افإب ([. ٦٧٢لالمزال)م/قوى. لمي ابوحام: نال ايوجارام: الأزلي: معدتنباس، ر٠ 
• ١٣٨• _r/،cموردواطردمحيوبينجريرد*وثتة• 

ثقة،ذلك. غير ت وتتل ؤ صريف • ونيل حرث، ين حسان اسمه ت نيل المري، العدوى، السراي• م ا٠ 
([.٦٤]تتريب)صزأ • الثانية من 

٩٨٣ح التثة قي عاصم آيي وابن آهبمرآ/هأه(ا ح؛ الصحابة فضاتل في أحمد الإمام أحرجه ٌمربمبمه• 
(ua/t ؛)النيختن.شرمحل علن صحح إسادْ ت الألباني نال به. . التياح.أبي بن شعبة طريق محن كلأهما ؛

حشيش.^٠، ١٣١٦٤٢اممزح: صاحب وعزاه 





،اأشععاتكت،|\سّم 

إلا•ةا،ق«را؛.يماك 

■التوفتق وباش ل'ُمانّا، ذآُّر وبه وجل، عز الأرس ندين وبه مذهبنا هنذا 
بنإبراهيم حدثنا/ ت غال صاعد، بن محمد بن يحين محمد أبو حديتا _ ٢ ٠  ٣٦ 0TO٣٦ا 

المختاربن الفضل عن الخولأني، بمصن بن إدلئس حدثنا تال؛ ممصر، الخولأني منقي 
أبوقال نال؛ النعي، عامر عن الهمدانى، الوليد ين والقاسم معول بن مالك عن 

اضرسول بحد الناس خير يا فقلتا؛ - ه - ءلاو_ا أي بن عر علن دحاJتا I ححيفة 
أبوت اض. رسول بعد الناس بخبر أخبرك ألا جحيفة، أبا يا مهلا لي: مال ف، 
نلبفي وعمر بكر أبي وبغضي مي يجتمع لا حنش أبا يا ويحلنا وعمر، بكر 

•مؤًن نلب في وعمر بكر أبي وحب بغضي يجتمع لا حنتمة أبا يا ؤيحلثا موس، 
أبيبابن المعروف الهروى صالح بن الخبز بن محمد أبوكر أسض -  ٢٠٣٧

•سابنا بن مهدى أنشدني ت فال زكريا، بن محمد أنشدني I فال الهلببا، 
الغارصاحب عتيقا' رضيت كما ا علمدوة قعيا رمحستأ إئي 

الدارفي يخ الشمغل رضيت ا وموشيث حفص أبا رضيت رفد 
JST  ادعمن الفول بهذا علئ هل فعلي قدوة عدي المحابأ

المادس اسةي هك لوجإلا إن'كتنمأشلأس 
أنشدناقال; عليه، قرأناْ مما الأعرابي محمد بن أحمد أبومعيد ء  ٢٠٣٨

بنارتبن عباد أنشدنا I قال العلأي، زكريا بن محمد 
toTUlo / تعريالشوق زفرات، من والقلب معير المن عبرات متى حض

الهراده بمعلن الرقاد كيف امرة مواله؛؛ت ءلالر٠، والمس 
اخذرينقع د قحدر على كونوا لكم ناصح إني الماس ا أيهيا 

اغجرافوقهغجرمربكم س بكم بمل أن اناعلتكم احإني 
النظرا يروبهرآسة يتانلهركم محا أضحت للروافض ا م

•صحيح ؤإمنادم  ١٥٣٠ت ح في الصنف نيأعند حماتقدم 
.١ ٨ ١ ٢ رح: وتخريس عله اعلأم نندم . حداصعق امئادء: . ٢ .  ٣٦

ضعف..أطد،: ٢٠٣٧

١ ٥٣٨; فيح تقدم ضعف. العلابي؛ رم زما: ين سد : ب٠ 
.لّطد،:كاض.٢٠٣٨







هةبنأيي حاطب نمة وهنكدا .  ٢١^^عز اش من توبتهم حتننزلت وطردهم 
•وطردْ ؛هجري* الني. نأمر الني.إليهم، خروج يحذرهم ترص إلن كتب لما 

•الني ول وف• ء-لهلى فتاب فعله علئ نمالئ اف فعاتبه توبته، اممه أنزل فلما 
الخهلاب.و؛فة-بن عمر وضرب . في وائفض ائه في الخب الممل راأjهل 

هيما حلقة إلن حاء فلو ت نال وهر؛ا. يجالألا البصرة أهل إلن وبعث لصبغ، 
٢٥٤٢ْ/على أعان كد بدعت صاحب وقر ررس محال: أنه الني. عن روى وقد محامواوتركو0./ 

افه.شاء إن محتا ما ممن لم؛ن الموأئمة التاُعين عن وسنذكر . ، الإسلأم،ار هدم 
بنهشام حدثنا ت قال الماغتدي، سليمان بن محمد أبويكر ء ٢ ٠  ٣١

عنعروة، بن ام هعن نى، الخيحين بن الخمن حدينا ٠ محال قى، الدمحالي 
أعانمحي دعة صاحج، و؛ر ررمن افه.: رسول محال نالت،: ]تيلف؛ا[ عائشة عن أبيه، 

الإملأم«.هدم على 

الذينالثلأفت رض ؤ ت تعالن اش قول باب؛ براءة، سورة تمر قي صحِحه في البخاري قصتهم أحرج ، ١١
٢(.١ ٢ • )أ/  ٢٧٦٩فياكوةح: وسلم ، ( ١٩١")A/ ٤  ٦٧٧خماهح: 

0 )٣  ٩٨١"ت يدرآح شهد من قفل باب؛ الغآزى، في صحيحه في البخاري نمته آحمج ، ٢١ /U  ٥٢٠ )،
الأمفيه ههاآ)؛/اأها(ووس ، ٢٤٩٤بدرح:آهل فقائل : باب الخضانل، في لم وم

بالهجرة•
.اممه؛؛في والعض اغله في الحب الإسلام عرئ ارأوتق بلفظ: الني.؛ آصحاب من حمسة عن ورد ، ١٠١

والأثرانيفي(، ٧٤٧، ٣٧٨والطيالي)(، ٢٤٧)0/\-أف (، ٢٨٦/٤أحuد)الإمام أحرجه 
حلرقهممجمؤع يث، والحدوغيرهم.  ٤٥٩٩وايوداودح؛، ١١٥٣٧امه*ا،حت الكبيرح؛ 

. ٣٦٨للفهيدح؛ السديد، النهج تخرج انظرنيادة * حن 
هناك.وتخريجه مسندا سآتي )٤( 
هناك.وتخريجه مسندأ مياتى )٥( 

.1ّااد،;ممف. ٢٠٣٩
الحديث،هندا عدي ابن عد وغد . ١  ٧٩: ٠يح تندم اسل. كير صدوق، الخلي: يعي بن الخن به: ن٠ 

التالي.الحديث، ني سعد بن اياليثه وتدتابعه ٠ ( ٦٧٣ رأ/ اكترْ صن 
نيابرزي وابن ،' ٢٣٠ا/ ر اساء ماذفي رابن (، ٧٣٦; ٢١الكامل ني ءدمح، ابن اخرجه تخريجه: 

٠والهروى ع—اكر وابن ، فرائدْ ني الج؛رس ان عنايي إلن الألباني البخ وءزاْ ، ٢( ٧ ١ / ١ ر ا1وصرءات، .. 
. ١٨٩: والثكاةح (، ٠٣٤ رأ/  ١٨٦٢ال4اكبمانحث الالانظر: ٠ وصعقه محنرته علن • اش رحمه ~ وتكلم 

.نحديثخالاوث،؛ن ١٨٦٢: اكعثح  ٧٧١ني كما اكر عوابن الخالي الخديث، في الض، وأحرجه 
واقهالأل_اتي الشخ به وأعله له. ترسق علن نعم، لم • ، الممكيشيخ نيه لكن * هشام حييتي نال: معد 
حديثس وهو وأتكلم • /^٠١' ٤(  ٩٨آ/ عباس) ابن حديث، من افا' الكاعل ني ءدةا ابن واخرجه اعلم• 
يداك.ليس عنه: تال • الكندي اذيه عبد بن بهلول 





ولا، الأهواء أنل يجالسوا )لا I يمول أبونلأيه كان تال أيوب، عن زيد، 
الدينقي عنكم أويالسنوا الض!لأوة، في يعمموكم أل آمن لأ 

؛٠صثصمحم٢•
عثمانحدسا/ قال البخاري، صالح بن اش عبد أبومحمد وأمحم؛ا " ٢٠ ٤٥

ا/ع.٨ رة، بن معاوية عن حوثب، بن العوام عن حدثنامشيم، I قال / يسة، أبي ابن 
الآءمال،ا.الدينثنط فى ر>الءصومات I قال 

نال!يحين، بن نياد أبوالخعثاب حدتنا ت نال الفريابى، وحءا؛شتا — ٢ ٠  ٤٦
الأهواءأصحاص رجلأمن أف مطح أيي ين ّملأم حدئنا مال؛ عامر، ن سنيد حدثتا 

وجعلأيوب، يور قال؛ فلمه، ص أسألك بكر، أبا رريا I السحتيابي لأيوب قال 
ممها.نصف ولا ،كالمت،/ ولأنصفيشيرباصبعه، 

معدحدثنا قال; إبراهيم، بن يعقوب حدثتا I نال اميااي، ؤحختا — ٢ ٠ ٤ ٧ 
منميعلن رجلان لحل [ • مال يحدث، أسماء جدي ] محمت I قال همامر، ابن 
تقالا لا، I نال بحديث؟ نحدثاك أكر، أبا رءيا I فقالا ، الأهواء أهل من سرين ابن 

فقامأولأيومنهء عر كقوس • لا • قال عروجل؟ اش كتاب س آية فتقرأعليك 
فخرجا.الرجلان 

بنمحمد حدثنا قال؛ داود، بن محمد حدثنا قال! الفريايي، ؤحذثئا — ٢ ٠  ٤٨
ياْ/ا،ْآفقال; جاءرجلإلئالنس،/ قال؛ عنهنام، ندثىمحلي، قال؛ عبئ، 

ديتي،أبصرت ممد أثا ررأما الخن; فقال الدين، فى أحاصمك حش تعال سعيد، أبا 
مالم>ه،.دينك أصأواوتا كنتأ دان 

الحزامي،المنير ن إبراهيم حدش قال؛ أيضا، المريايير ؤحذكنا — ٢ ٠  ٤١
التيالأثر لهتيا المماشة الرواية من يب والتمر٠ نالت، نحدث آمّماء احدتي ت )ن( الأصل، ني )١( 

٠أسماء اسم وتحقيق هناك، عاليها التعليق وانفلر . ١٢١ح!برتم مرت 

١١٠ فيحعاله الكلام تقدم صحح. إمئاده: - ٢ ٠ ٤ ٠
.١٢٠فىح!ودميجه عليه الكلام تقدم • صحيح إما؛ادْت - ٢ ٠ ٤ ٦ 
.١٢١زح;وديرمحجه عليه الكلام تقدم ■ صحح إّطادء• - ٢ ٠ ٤ ٧ 

.فىح:خاارىءربمبم عليه الكلام تقدم مقال. نه إمحئاد•: - ٢٠٤٨
. ٥٣ت فىح تقدم • عنه يرمل لكن إنه •' قيل وتد الجس' ص جمان ين عشام يه; ف٠ 

•١  ١٧ت فيح رتضجا• عله الكلام تقدم حن• -امئاده: ٢  ٠٤٩



وصالمسجد من يومأ أنس بن مالك انصرف ت نال عيمئ، بن معن حدثنا نال؛ 
أبايا I فقال ، بالإرجاء يتهم كان أبوا-إكويرية I له يقال رجل ئلحثه يدي، عالن ثمحئ 

فانمجالك؛ له تال بوأيي، وأخبرك وأحاجك به، أكلمك< ثبئا مني امح«ع افه؛ عبد 
ي0ج\ء^^لآخرتكالناسنا؟نال:تال: \0ذوتكِ\ءإ نال: عتض؟ 

بدينزمحمدأ وجل عز اممه بعث اض، عبد رايا افه: رحمه مالك. قال سبعه"، 
عرصاه جعل من العزيز؛ بن عمر قال لبن؟ إلن دين س يقل ؛أراك وابن، 

.أكثر للخمومات 
حدتا/قال: ب أي حدتناأبوكربن نال: ♦ه'آ-واخنرةمض، ْ/'ا،ْ؟ 

بنعمر إلن رجل جاء نال؛ برنان بن جعفر عن سنيان، عن هشام، بن معاوية 
الكتاب؛في والغلام الأعرابي دين انظر فقال: الأصاء بعض عن اله فعبدالعزيز 

٠دلك موئ عما واله فاتبعه 
بنعلى بن الحن حدتنا قال: قعلى، الأيوب بن عمر حدشنا — ٢ ٠ 0 ١ 

عن، ٢١مغيرةل حدثنا قال: عن فضيل، بن محمد حدثنا قال: المجلي، الأسود 
فلاالرأي هشدا علن دمت ررما التئمي: السائب بن لمحمد قال أقه الخعي إبراهيم 

مرحثيآِء.وكان - تقربنا 
الوهابعبد حدثنا قال; سعيد، بن قتيبة حدثنا قال: الفريابى، حXcfثنا — ٢ ٠  ٥٢
استحلإلا بدص رحل بمخ قال: نلأبة، أبي عن أيوب، حدثتا قال: الثنفي، 

الضي.شم ابن وص ارمغيرهء. وصوايه; . تفي)ن( )١( 

حن.إ،حادا: . ٢ • ٥ < 
.١٤٨٦مرح; نندم الزعري. يهإفي>دث صدوق، ءسرسضهن: : ب٠ 
مهديوابن يرّق بن محمد تايعه لكن ، ٤٩٤ح؛ في تقدم اومام. له ق، صير مشامت بن •مائية ت نته و٠ 

التخرج•م كا 
به.. ٠ سّمان عن يرسمه، بن محمد محلريق من ^١^١( / )١ ٣ ١ ٢ ت ح سنه في الدارعي آحرحه تخمهأبمهت 

.معان. عن مهدي، بن ارحمنن مد ٠اريق 'ْآ)أ/ه'آا(ِن الاصووح: شرح في اللألكائي واحرجه 
به.

صعد.إ،طدأ: . ٢ • ْ ١ 

■زح تقدم إبراهيم عن ميما ولا يدلى ن كا انه إلا متقن، وهوثقة الضم، •فم* بن •محرة ت عتمة يه ف٠ 
اا'أآ-دءنذءءنإبرامم•

٩٥خنىئ؛رأ. صدوق، الأمرد بن علي بن ا-د؛ن فته: و٠ 
اكشه.غير محي عليه انغذ لم تخريجه: 

.١٣٨تميمفيح:ُخريجهت • صحح "إمتادء: ٢٠٠١



.اونف<،

٢٠٤٨ْ/حماد حدثنا قال! معيد، بن ئسه حدثنا ت قال —وح—ششااكرياض،  ٢٠٥٣/
اكئلألأ،أنل الآماء أنل ررإف يقول! كان أقه ثلاية أبي عن ' أبوب عن زيد، ابن 
.النار، إلئ إلا مصيرهم أرئ ولا 

تقال اكيمي، عثمان بن إبرامم حدثنا ت قال الفنJابي، وحا،دتا — ٢ ٠ ٥ ٤ 
اليدعة ررصا-صب، قال; الخن، عن ان، حبن هشام عن الحسان، ن مخلد حدتنا 
عدل،.ولا صرف ولا جهاد لا و عمرة ولا حج ولا صلاة له مبل 

حدثنا٧^ ءبدالأشينن1اد، حدثنا قال: 'مأ-وستمامابى، 00
استحلإلا ُدعة رجل ايتيع ررما قال: يلأبة، أبي عن أيوب، حدثنا قال: وهيب، 
.الثفا٠ 

ْ/آأْآالشمقى/ عمر بن الخن علي أبو حيني ث قال الغزيابي، وحشا - ٢ ٠  ٥٦
أصحابذكر أيه الخوزاء أبي عن مالك، عمروبن عن زيد، بن حماد حدثتا قال: 

أصوخنازير قردة دارى بمش لأن بندم، الجوزاء أبي ص والذي • الأهواء 
نحنونهم'أو'لأء أنتم' U الأية:ؤ هأدا ز لحلوا ولقد منهم، رجل يجاورني أن من الي؛ 
انمظمن الأنأمل عالمكز عضوا حلوا وإذا قالواآمتا لموكم وإذا كد بالكتاب وئومتون يجريكم ولا 

عم،/ن[. ١١٩المد'ورهلآلصران: تيكمُإناطهتيذات/ 
.١ ٣ ٦ زح: وتخريس الكلام مدم صحح. إ-غا"؛ - ٢ ٠  ٠٣

.بمه،:بثل.٢٠٠٤
. ٥٣: فىح نندم عف. يرمل لكن ه ■' رندبل اخن• ص جمان س سام ت ءس ؛* »٠ 
.١٣٧شح:عله الكلام تغيم رب. عالن ل انف لم السم: صان م ؛^٠١٠٣ ب: ر٠ 

١٣٧الآثرفيح: منيا 
معح..إمحتاد•: ٢٠٠٠
رموثئة- الارامدي إمحا٠يم بن لم متابعه لكن •  ١٣٨ت فىح تندم • به باص لا جماد• س الأءلى ته؛ ن٠ 

. ١٣٨زح: نندمتخريج، كما الدائم. عند ابما.  ١٣٨^ ٧٠تندم • *امرق- 
-إمغاد،:>_ن.٢٠٠٦
كاترع وُاّ• • اآ ٤ ٢ رصزآُ تقريب ت • ابعة السمن • أوهام له صدوق، • هو١١^١^^ ءالك: ءمرو،ن ه: ب٠ 

([.١٦٢رصي ]تقريب • العاشرة من ا صدوق الري؛ نزيل المري، الشقض: عم. وانن'بن ٠' 
ضحاد حدنا نال: رآ/يآأ(س>يقدانينحرب.  ٤٦٦طةفيالإباةح: ابن اخرجع 

حدتا: JUاآآ)آ/اآا(من>يقّسدينمولأ ُاحر-بماللألكارماكرحح: ؛٠. . زيد. 
,مختصرا به . زيد. بن حماد 



سعيدحدثتا ت قال إبراهيم، بن يعقوب حدثنا نال! اكريانجر، وحدينا س  ٢٠٥٧
البيعأصحاب مي يأيوب كان I نال مهلح أبي بن سلام حدثنا I نال عامر، ابن 

ا.اليم، واجتمعواعلن الاسم احتلمواني ءالخوارج • ؤيقول خوارج، 
أبوحدثنا I قال القاصي، حرب بن الحسين بن علي أبوعبيد احبرنا — ٢٠ ٥٨/  ٢٠٠• ْ/ 

•بكر أبا يا • رجل له ونال عياش ابن يكر أيا مممت، قال يحين بن زكريا الكين 
منها.لشيء يتعصب لم الأهواء يكزن إذا الدي الر فقال: السني؟ من 

أبوحدثنا ت قال شيبة، أيى بن عثمان حدثنا ت قال ومحذثتاالفريابى، — ٢٠ ٥١
تعرضالذي ارإل I عبيد بن يونس قال قال؛ ميمون، بن مهدي حدثتا I قال أسامة 

.صاحبها١١ منه وأغرب لغريب، فيقبالها السنة عاليه 

أحمدّمات قال؛ العنبري، عباس حدثنا قالI ؤحدئتاالفريابي، —  ٢٠٦٠
رحلفى ذكلمه/ ندامة بن زانية الن حاء معاؤية بن زب رأيت يقول: يونس ابن  ٢٠٠١ه/ 

أمنمهان I زائدة فقال ٠ بدعة أعرفه ما I نقال هر؟ النته أهل س ٠ فقال يحدثه 
الناسكان ومتن ؛ زائدة فقال إ هنكدا؟ الناس كان متن ت زمر فمال إ هو؟ السنة أهل 

ا؟ - 'قثئ؛ وعمر- بكر أبا يشتمون 

اضعبد بن محمد حدثثا I نال الواسطى، الحميد عبد ابن حذثقا — ٢ ٠ ٦ ١ 

صحح.إمتاد•! - ٢ ٠ ٠ ٧ 
س>ضزادين1يربىل:حدىس

حنا.مما ياطول به . عام. ابن 
صعق.فيه إصتادأت  ٠٢٠٠٨

.١٩٦٤نرح: نندم سهاالدارسلي. ك لبماو٠ام، صدوق، ابد•' ام يعص س ذكرا ت ب ٠ 
•حم-بم من ءان انف لم دميابمي؛ 

صحتح.إساع•: . ٢ • ه ٩ 
. ٥٨٩ت نيح تقدم • ربمادلس تت، تقة، آمامة؛ هوحمادبن امحامأت أم ب • 

ائوأنبأ ت نال سن بن يمن طربق عن تآآ)ا/هْ( الاصووح شرح اللألكاغي؛ى احرحه أغ-;بمبم-—*ت 
الخليةني نعيم ابر واحرجه مغالبة. بالماظ مد بن يونس ءن احرئ زنا ك وذتمر • نذكر، . • امامة 

ر'آ/اىس>.قمئ•
.صحح امفاد•؛ - ٢ ٠ ٦ ٠ 

يتبآنه الخافظ وذكر ٠  ٠٢٨ م نى تقدم ■ حافظ ، ثقة ؛ يونس بن اث عبد بن أحمد مر مدست ين حمد ا٠ 
محلحْ.

(.٢٧٧الزيفيه.بامال)ه/ذكرء : ٠٠٠٠^،
صعمو.فيه إم؛ادْت - ٢ ٠ ٦ ١ 

ولم=(، ٤ • ٠ واكديل)■ا/ الخرح ني م ابي ابن ذكر• • شب خس راقدالمغار، وهرابن خليل؛ : ب• 



عصص

ءنحوٍير،ذالتبون، ش حرب عن عامر، بن عيد - حدثنا نال؛ المحرمي، 
وهنذاعبيد بن عمرو مجالسة عن تنهانا نقال رجل فأتاه عبيد بن يونس عند كنت 
عمروقي رأيي عرفت مد يني؛ يا ت نقال ابنه جاء أن يلبث فلم • نال • عنده ابنك 

وثربوالرقة الزنا عن أنهاك بتي؛ يا ت فقال فلأن. هع ذهبت ت فقال I نال وتأتيه. 
عمرووأصحاببرأي تلقاه أن من إليأ أحب بهز وجل عز اض تلقث ولأن الخمر، 
عمرو.

٢٥٥٢ه/ مومئ أبو/ حدثنا نال; انمثار، مخلد بن محمد اممه عبد أبو حاوكتا ء  ٢٠٦٢
سميانئال نال ان، حبن الصمد عبد حدثنا قال؛ الدهقان، عود مبن هارون 

تسفيان قال افه.؟ رحماك لنا. بين له نيل • المضلة الأهواء هنده اتقوا I الثوري 
وأ0افه إلا إلثه لا أن أشهد قال: من عمل، بلا كلام الأيمان فيقولون: النزجتة »أتا 

ثلؤإن والملائكة جبريل إيمان علئ إيمانه مستكمل مؤمن فهر ورموله معمدأعبده 
يفاليرون وهم الصلاة، ترك ؤإن الخابة من الغل ترك ؤإن مجرمنا، وكدا كذا 
الدينوهم السورية، هتهم: كثيرة؛ أصناف فهم ت الشيعة وأث القبلة. أهل علئ 

يخنقونالذين الخالون: وسهم الحنة، لحل القبلة أهل من أربسن نتل من يقولون؛ 
بالرسالة،جبريل أ•حaلأ يقولون؛ الذين ت الحريية ومحهم أموالهم، ويستحلون الناس 

-رأث؛ا - المزمتن أم وعائثة والزبير ومحللحت عثمان س ينتفون وهم • الزيدية وأفضلهم 
الرافضة:ومحهم يعلب. أو يملب حتئ الميتا أهل س حرج س مع القتال ؤيرون 
وعمارعلي أربعة؛ إلا كلهم الناس ؤيكفرون الصحابة جميع س يتجرؤون الذين 

ولاوبالثناعة، ويالحوض المر بعذاب يكدبون فهم • انمزلة وأما • وسلمان والمقداد 
آمأ/نأهل وكل / هواهم. عالئ كان من إلا/ القبلة أهل س أحد حلف الصلاة يرون 

٣٥٥٣ه/

تعديلا.ولا جرحآ نه —يذكر 
]تقريب.  ٠٩٧١من يالتدر، رم صدرق، مولاهم؛ الأنصاري، ابرالخطاب الأتمر، ممون؛ بن مب ر٠ 

([.٠٣•تهذيباع،ال)آ"ا/ وانظر: )صْها(، 
دوايونممفيس)م'آ(،واينطثفيالإيمدضحه: 

•V • • عام سمدبن رأ/آا"؛('نطرقءن  ٤٦٤ح' 
•آ.إساد«:

ترجمة.علن ل اعم لم الدفان: سود بن هادون : ب٠ 
]الزانالذمي ناله الد. ثاء إن صدوق ومو هراة؛ نماء ولي الروزى، م حسان؛ بن د المهمجي و٠ 

 /T(•٦٢.])

عرجهس هملث انف لم ٌمبمبمت 



—-؛تبس

الشلة.أهل علئ السف يرون فإثهم الأهواء 
والحهادالصلاة يرون وهمم أحد، علن السيف يرون لا فإلهم • الئة أهمل وأما 

بشرك،عليه يشهدون ولا أحدأبدتب، يكفرون ولا ائمة، قتامة الأئمة مع 
ولابإيان إلا عمل يكون لا • أنمهم يزكوا أن مخافة وعمل؛ تول الإيان • ؤيقولون 

سمانفقل: نذإما٠اكذيثا؟ »فالقيللك: قالسمان: إممانيممل. 
. ١١اش الثوري-رحمه 

-اب٢٦١ْ/إْْآ 
الأهواءلأهل والأمير الإمام عقوبق 

إذابلد كل في ولأمرائه السالمين لإمام يتبغي الله: رحنه الحسن. ين نحمد ثال 
الشديدة،العقوبة يعافيه أن اؤلهره، ند ممن الأهواء أهل من رجل مدهب عندْ صح 
يهفعل به ؤينكل ه ؤبمميقربه أن استحق ومجن ننله، يقتله أن منهم استحق فمن 

الناس.منه وحدر نفاه، ينفيه/ أن ومنامتحق ذللث،، اارا/ع 
وطالح؛ةفيمانلم،؟؛إنقالَةاتل: 

بنعمر أن وذللث، بالعلم، وجل عز الله نفعه ممن العلماء يدفعه لا ما يل: ن
علنينادى حنن يقيموه أن عماله إلئ وكتيج التميمي صييغا جلد - نجفة - اب الحط

•الناسأا، وصنعافي يزل فلم بهجرته، وأم عطاه، وحرمه ه، نف
جماعةعثر، أحد صحراء في بالكوفة قتل قإك. ءلالمج. أبي بن علي وهن—يا 

وقال،:بالنار، وأحرقهم أحدودأ الأرض في لهم حل إلنههم. أنه ادعوا 
أجج.ت،لارأردع—وئ،فرألآ،محكرأ قولا القول مممتؤ ئا 

تنئهمالقدرية ثان في بنأرطاة عدي إلن كتب العزيز عبد بن عمر وهنذا /  ٢٠٠٠ْ/
غيلانعنق الللث، عند بن هشام صرب وقل. • أءناقهمل'آ، فاصرب ؤإب تابوا فان 

أهلفي يسيرون زمان كل في ;عدهم الأمراء يزل، ولم . يدْل؛، قطع أن بحد وصلبه 
.العلماء تنكره لا يرون، ما ص، علئ عاقبوه ، ذللث، عندهم صح إذا ، الأهواء 

تقدموتد ، تليل بعد نيا م■تحرم سنأتي ، ١١
٥١٧ر؛،تقدمنيح؛ . ٥٢٩)مأ(تقالمفيح: . ٢٠١٢)آ(مدمفيح: 



٢٠٠٦/ْ

بنمحمد حدثنا قال; القرى، الماب بن الخن أبوعلي حاJدغا — ٢٠٦٣
ع0م'همي''عزالاوزاعي، لم، مبن الولد أ-تحونا ت ذال همدالرجمسينس(، 

حروفعن مساءلته ني التميمي صبينا جلد - ة؛؛س الخطاب. بن عمر أل أنس! عن 
ألاالبصرة أهل إلئ وبعث ت مرة غير وقال خلهره، في الدماء اصطربت حتن القرآن 

وتركوه.قاموا هى ما حلقة إلئ حاء فلو وه، نحال

٢٥٠٦ْ/إسماعيل حدثنا ت قال الواسطي، الحميد عبد ابن كر أبو ؤحدثتى — ٢٠٦٤/
بنالجنسي حدثنا ت ال قإ؛ناهيم، بن مكي حدثثا ال! ق، الحارث أبي ابن 

الخطاببن عمر أتى قال: يزيد بن النائب عن حمتنمة، بن يزيد عن همدالبمن، 
التهمت فمال القرآن، تاؤيل عن يأل رجلا لقينا إثا الومتين؛ أمير يا ؛ فقالوا-كبمفي. 
وعمامة،ثياب عاليه جاءه إل الناس يندي يوم ذات عمر فبينا قال منه، أمكني 

وفراهفالحاملات ٠ ذروا والداريات ؤ ; أمير يا ت قال فؤغ إدا حش فتغدئ 
يزلفلم ذراعيه، عن ئحر إليه، فقام هو؟ أنت عمرت فقال [؟ ٢ ، ١ ت ات لداريا] 

لقربتمحلوقآ وجدتالث، لو بيده نمى والدي فقال عمامته، ّتثطن، حتئ يجلده 
نمبلائه، به تئدموا حتئ أحرجوه نم يتب، علئ واحملوه بابه، ألبسره ، رأملث، 

قومهفي وصيعا يزل فلم . ٠ فأحطأه العلم طلبا صبيغا ®إل • لتقل ثم خهلحا، ليئم 
قومه.سيد وكان ، هالك، حئ 

بنمحمد حدثنا قال; الحناتى، محمد بن يحين زكريا أبو وأ'خبرنا — ٣٠ ٦٥
t > سليمان عن حازم، ، ١ يزيدبزل عن ، زيد/ حدثتاجمادبن ت قال حاب، عبيدبن  t /ن

عندهكان عل بن صتيغ ت له يقال تميم بني من رجل الدينة ندم نال' يار، ابن 

الترحمت.مصائر هوش اكت'ك٠ءا ت والصواب أيي®. ءابن • )ن( الأصل، في ، ١ م 

بق..إساده: ٢٠٦٣ 'صحهعذ. ٠٠٠٠^ء •  '

الأوزارأو جرج اين همن محس إذا الذمي: نال وند الإُناءي، همن محس وند *~دمت ين الولد ؛ ب٠ 
٠٥١ت مرح مدم رند لاليزان)؛/ماأّآ([. بمضي٠ فليس 

■٣([ ١ ٠ )t/ بغداد ]تاؤيخ الخطيب. وثقه الأنطاكي؛ ت مهم ين ارجمن مد بن محمد ٠
هنداغير من منيا تندم رند (، ١٩)»_t واللع الأهواء اعل علن والرد السه صاحب ذكره دمحربمه: 

أدناه.الذكوران اللريقان وهما آآها،*اها. ح! قي الطريق 
.١ ٥ ٢ ت ح في ردميجه علته الكلام تميم حسن. إمثادء؛ - ٢ ٠ ٦ ٤ 

للأنقaااع.صعيف؛ إمئاد،1 - ٢٠٦٥
* ١٥٣• ض ونضب علته الكلام تقدم لمتسمعسص. -اءطنبننرت د٠ 



عصي

وذكر. محه..اض/ رصي سر ذلك فلغ القرآن، مشابه ص سال وكان كتب،  0٢٠٠٧ا
١محلرق وله منه نحوأ الحديث 
نيله ذكرنا سدتقدم نجفة. عر٠ حلوث وأما الله: رحنه - النتن بن نحني قال 

ؤوآحرمم قتلهم الدين ني الحزء هدا 
•الزيتّ بن صر حديث وأما 
مالكحدثنا نال >>سعيال، بن قتسة حديثا ت قال الفريابى، ٠اخأرئ١ _ ٢ ٠  ٦٦

العزيزعبد بن عمر مع أستر كنت نال: مالك، بن مهيل أبي عمه عن أنس، ابن 
ؤإبتابوا، فإن تتيبهم تأن أرئ ت نقلت ، jlaJIفي نامتشارتي افه.، حمه ر. 

؟رأييُ *وذلك ت مالك قال رأيي*، ذلك إن ررأما ت فقال السيف، علئ عرصتهم 
أبوحدتنا نال مؤمن، بن إسحاق حدتنا I قال الفريايى، دوأزإأرة ٢ ٠  ٦٧

تال:أنه عامر أبي بن مالك ش نافع سهيل أبو حدقتي قال: عثاض، بن أنس صرة 
ءلائدر؟يقولرن; الأين فى تقول مجا سبإنى العزيز، عد بن صر ر تال 

العزيز؛عبد بن عمر فقال ، أءتاةهم'٠ صربت ؤإب تابوا فان يتتابوا، أن أرئ •' نلت 
ؤلإنح؛وماتتون*ئواضلولهنكنإلأثوْالآةص؛ها: »ذلكالرأيفيهم، 

.[1 ١ ■ ٠٢. ١٦١]المافات: الضمحمه صال / م إلأس * بماين عتب أنتم 
قال:الحمص، الحجار عبد بن افه عبد حدثنا قال: الهميا؛ى، -واخبؤة  ٢٠٦٨

بلغI قال مهاجر، بن عمرو أحيه عن مهاجر، بن محمد عن حمير، بن محمد حدثنا 
ثمأياما. فحجبه إليه فبعث القدر. في يقول لم مبن غيلان أن العزيزت عبد ين عمر 

Iمهاجر عمروبن قال عنك؟ بلغني الذي هندا ما عجلان؛ يا فقال عليه، أيحله 
عزوجلاش إن الوميز؛ أمير يا نعم ت فقال قال. سيئا، يقول لا أن إليه فأسرتا 

طمةمن الإسان حنما إظ ٠ ئذ*كودا سنا نكن نم الذنر من ح؛ن الإسان فى أنى نل يقول؛ؤ 
،[ ٣ . ١ ; الإنسان ] مموراه ؤإنا سا'ةرا إما النيل س'نناْ إي ٠ بصيرا سمينا ضخ(. أنثاجٍئت؛يه 

محنيدخل * حكيما غليما كان الك إن الله يشاء إلأأن نشاءون وما ؤ السورة; آحر اقرأ نال; 
غيلان؟يا تقول ما قال! ، [  ٣١- •٣ ]الإنسان؛ ه أليما ءذاب١ لهم أعد والظالم؛ن دجمته نجر يشاء 
.٥١١'ا-إم؛اد»:مح.سرسج4فيح: آآ«
.٥  ١٣: نيح ذتهمبمه عله الكلام نندم صحح. إ-تادء: - ٢ ٠  ٦٧

هآ«:ا.إأطد،:حن.
عاك.روضأبم • ْ ١ ٤ ت فيح ^ الكلام تقدم جمم. بن *حمد ه: ن٠ 



كتاب

٢٠٠٩ْ/فقال / سن، نهد وصالا فأ,ماسئ، وأصم فمرش، أعمن كتت قد أئول: تال: 
عنفأمك تال: وإلأفاصاو4ا. صادتا، غلان عيك كان إل ءالأهم عمورا،: 

فلمايدمثق، الضرب، دار - اض العزيز-رحمه عبد بن عمر قولاه المدر، في الكلام 
إليهفبعث المدر، في تكلم هشام إن الخلافة وأقضت، العزيز، عبد بن عمر مات 

قفاءهندا غيلان؛ يا له: فمال يدْ، علن رجلوالدبارسا به فمر • فقهلمريده هشام 
فصلبه.هشام إليه فثعث، قدر،ا، ولا تفاء هندا ما اطه لعمر ، اركديت، قال: وقدر، 

•ندقاقال: شداهشامينخاادالأزرق، قال: _وأ'صرةامش،  ٢٠٦١
أمح،ابن - سليمان بن الوليد حدثيمح، تال• حكيم، بن عون حلما نال• هر، أبوم

أنهالومن،ن أمير يا بلغني  ٠٠الملك: عبد بن هشام إلئ كتب، حيوة بن رجاء أن - الساسب، 
منألضن قتل مجن اقفل كلهما وافه وصالح، غيلان قتل من ثيء نملث، م، ونع 

.تقيم،اامولئ صالح  ٠٠خالد: بن هشام قال ، والترلت،® الروم 
ال:نلّعد[لأ؛، أبى بن اطه عبد -ندتا قال: _وانيءم؛انى،  ٢٠٧٠

٢٠٦'،/ حممي. . الأشعري/ لسالم[أ"آ، بن اطه عمد حدثنا قال: خارجة، بن الهيثم حدتنا 
أننامحثر0: رجل فاتاه ، نيء بن عبادة عند كنت، قال: عبلة، أبي ابن إبراهيم عن 

•٠٨٠١قال: تقول؟، ما حما له: فقال وصلبه. ولسانه غيلان يد قهير هثامجأ/ الموءن،ن أمير 
ماله فلاحي ولأكتتنإلئأميرانيتن، ائةوالقضية، وافه ررأصاب، قال: نعم، 

صنع؛،.
قال:عرفة، بن الخن حدثنا قال: القهلي، أيوب، ن عمر حذثتى — ٣٠٢١

الرصب س مد م، ءر،ّدةينسم، الأعمش، عن معاؤية، م-أ حدثنا 

من)ن(.نطة (محا )١ 
.٥١٧وصالو١فقلاماJمفىحت مصادرالترجمة، من راكصريبج اصعد®. ت )ن( الأصل، في ر٢( 
.٥١٧رح! نندم U الواثق وص الترجمة، ممادٌر من وانموس، ٠ اب<ا ااالت )ن( الأصل، في )٣( 

"٠١٦■زح وٌمبمبم ءد،< الكلام نندم إمغاده: . ٢٠٦٩
عناك.ريمهجه • ْ ما١ فيح؛ عيه الكلام تميم إم؛اده: - ٢ ٠ ٧ ٠ 

صحح.-إمناده:  ٢٠٧١
زمرسّ رحلا' صر صهد ثي وكان ّ منير صحابي مولاعم، ٠ ا-فزام ١^؛ بن ارصهن ب ٠ 

.٢([ )ص\X ]تغريب الثالتأ. من تتة، الكوفي؛ مرلأمم، ٠ الخزاعي ااز.ي• س ارجمن مد م، مد ٠ّ 
يقط من ( ١٢٦٤)U/ ١  ٣٧٨ت ح رالحماعة السنت 1هل اعتقاد أصرو شرح قي اللألكائي أخرجه تخريجه؛ 

■به ٠ ٠ ابري بن الرحمن ب مدين عن حرب، ين حلف 



>جتب^ً^ًًسً^ًًم؛تثثصث
ما؛جإكئ. - الخطاب بن عمر يسب رجلا لوسمعت أيه؛ يا ت لأبي تلت • تال أبرى ابن 

.عنقه أصرب كنت ت تال تصغ؟ كنت، 
الدينة.قاصي أبزي بن الرحمنن عبد وكان الصئن: ين نحمد تال 
قال!البغوي، العزيز عبد بن محمد اض؛ن عبد القاسم أبو حاوو_نا _ ٢ ٠  ٧٢

الرحمنعبد عن/ ، ٢١١]العمر^([تامحم حدثني نال؛ الصاح، بن الخن حدثتا  ٢٠٦١،/
بنحالي شهدت نال: جده عن أيه، عن ، حسب، أبي بن حسبإ بن محمد ابن 

انحروافقال! المحر- يوم وذللا، - حطته من نغ فلما ، وهويخطب، رى القعداممه 
مؤمنيكلم لم تعالن اممه أل زعم إنه درهم؛ بن مضح؛الخعد فإر منكم افه تمل 

علوادرهم بن الحمد يقول عما وتعالئ بحانه خليلا، إبراهيم يتخذ ولم تكليما 
فذبحه.نزل ثم كسرآ. 

إسحاقحدثنا نال؛ الطيالمي، العباس بن اممه عبد محمد أبو حإوكث\ — ٢ ٠  ٧٣
الرحمنعبد تال الله؛ رحمه . حنبل ابن بمي " أحمد قال قال؛ الكوّج متصور ابن 
.ئتل* ؤإلأ تاب فإن يسثاب، موسن، يكلم لم تعالئ الله إل قال ررمن مهدى؛ ابن 

أبوعمرجدنا I تال الخرتي، افه عبد ين الحسين أبوعلي طومؤتا ح — ٢ ٠  ٧٤
بنالجامع عن ندامة، بن علي حدنا قال: القرى، الدوري الضرير عمر بن حفص 

.٦٩٤انظر البت. والصواب: ءانمري،. )ن(: )ا(فىالآصل، 

.٦٩٤بمأ:ب.صمصمصرسمهتيح: 
،٦٨١ممومسمصرسم4نيح: صحح. .ل-ااد»: ٢ . ٧٣

مرصؤع.إمئادءت  ٠٢٠٧٤
ؤبمعالأسان علن الوم-وءات يروي ممن كان حان؛ ابن نال الفاومي، ;به ب وموابن محمرات : ب ٠ 

]الزانالحديث. بوضع أنر داود: ابر ونال الطويل. المران نضائل حديك احب وموصالحديث، 
.i:(TT' •/،)

]الميزان١ الحديث محتكر الشيلي: ونال ، احدرايته محمحتن: ابن نال صرر. بن اباشع ونيه". •

]الميزان؟ بتري ليس ابوحام; وقال • ب لن إلن ٌعين ابن انار • الوكيل لدامة: بن ض ه: يفو• 

]تتريبالعاشرة. س ّ به باس لا ١ المغير المرير المغرى صروالدوري ابو اضن؛ مد ين عم بن ؤ ض٠ 
"٠)ص'ا'اا([. 

روقحمبن معل بن احد 'لريق محن  ٢٧٢/ را  ٧٤الأم-ولح؛ شرح ني اللأاكا5ي احرجه ه؛ دء—ربمبم 
نينمر ياي اهآ(إلنا؛نمحاتم، ْالميوءليفيالدراكرر)آ/ به. ٠ الأر-يداءاإيبننداط. 

* ٠٠٠٧٧؛ي والخطيب ، الإبانة 



٢٥٦٢،/تعالزت ^١^ ش هماس ابن عن الحزري، ام:،( همد عن مبرة، عن عمرو، 
ب:وجوههم' اسعنت' ائذين وأما ؤ ، [ عمران: ]آل ه وجوه ونموي وجوه تيض يرم ؤ

'١٨٢٤والأهواء. اييع فآمل امودت'وجوههزب/ \ؤيو ؤأأتا والحمامة. المة فأهل 
بنإبراهيم حدثنا ئال! الشكلي، يوصف بن العباس الفضل —.حذآئتاأبو  ٢٠٧٥

بنبقية ح_اوثنا نال الساحلي، الخمن بن اف عبد حدثنا نال الزهري، الهلب 
معاذعن معدان، بن حالي عن يزيد، بن ثور حدثنا ت نالا لم مبن والوليد الولتي، 

i٢٠٦٣/ ئءْلهر اصعام وقتم اللءع/ أمض في حدث ءإذا ؛ اف. رسول نال تال؛ جل ابن 
اضعبد فمال . آجممزاروالناس راللألكت الله لخة لله محهم ذلك ضل لم غس علمه، الخالم 

إفلهارالمنة، إظهار ت قال العلم؟ إظهار ما I لم مبن للوليد فقلت I الحس،؛ن ابن 
■النة 

كابوهو - الآكتاب هلذا في رصمت قد الله: رحنه - الص-ين ين نحني زال 
علمهإلئ محتاج الإسلام شمله س جمح أل أعلم ما آخره، إلن أوله من - الشريعة 

ماالمتواترة والبيع الفاقة، الأهواء س ظهر قد ولما الماس، من كثتر مذاهب لمساد 
حنبعلن والضلالة البدع لأهل ومقمعة نفوسهم، بهم تقوئ الحق أهل أف أعلم 

داودأبى ابن أبوبكر كان وقد ذك. علن لله فالحمد وحل-، ١^۶> علمض ما 
بهالمزداد أذكرها فأنا موضعها، وهندا تنه، الفي ئالها قصيدة أنشدنا - اض حمه ر- 

اش.ثاء إن وقوة بصيرة الحق أهل 
شنلخص الحمعة يوم في الرصافة، مسجد في داود أبي ابن بكر أبو علينا أمحلن 

تفقال ٢ ١ وثلأث٠ائةل نح سنة ثعبان من 

رحم لمت وذو الهلأء)'اا/*آ'ا:أ(، وسراحملأم (، a(or/Y_؛)ا(اكمدةفيفات 
٠

صعق.ب اسادء:  ٠٢٠٧٠
رجمة.علن ل انف لم احامأت الازن س اك ب : ب٠ 
■٢٠٤١تُارمنيحإ ءإنر-بمن■ ل لمالق الذمري؛ الهلب م لما٢ْ٠ ■' ب د٠ 
.٢ • ٤ • : فيح تغيم • تريقه علن نقف لم اسق؛ حخ نه؛ ر٠ 

صىفيسماسة.ويمفصالأبنيٌمس  الألباني:الشيخ ى ونال رض،، ماجه ابن عند نحرء جام حديث ررريس ١(. ٤ )،/ ١ ٠ ' ٦ بالكارتح؛ 
يمها)،/ها([.]الميالة حداء اصعيف 



ءتنةتس^^
دىالهابع و الله بمبل اك مت

التيرالن الله اب بكتودن 
يكئاكلام غ—رمخلوق وقل 
اللأفالوقف اكرأن م هل ولا 

/tراءتهقحاق رأن المهل ولا /  ٢٠٦٤
ِ؛ص يجره رم ""ه 

بمولدى رلبمبمولود ولجس 
وصدثاسا مم ا-دهيكر م وق

محمدال مقعن جرير، رواه 

محتهأبمتا مم ابهبكر لقد 
رقليزلا.دارفيكلس

بله—ملهبمن الدنم فق إلى 
ماقرأطق ملهرر،؛ مألا بمول: 

همحديلانرد وم قذاك ردى 
محمدبمد الناس حجر إن وقل: 

دعممبالرين حجر هم ودائع
 )H-؛b همجلريب لا دالرط

وءللحةعوف وابن ومعد بمعجد 
كلهمالمحابمة قي حجرقول وقل 

بميلهمافن الوحي مملق غد ف
إنهفأيقن دور القدر وباك

ومكرأيكسرأ جهلا نكرن ولا /  ٢٠٦٠،/
بمدال4السليم الله يخ—رج وقل؛ 
اكردوسببملهالهرم على 

٠ ءتاد،اثشربمات٠ 

ولأ-ث'لا،دماسئح
محجووتريحالله ول لمعن اتت 

وأقمعواالأهجاء دان لثرآ< بمدا
وأمجحرالجهم أباع ال قكما 

يوضحJالاJمفل الله لام كإن ف
أوضحوريك يغمى لا البدر ا كم

ادأ^^حى^^لى ه جفله وليس 
محممحديثا قلتا ما ممداق 
محجحذاك قي قالوا قدرم ما كل.ئل 

تمحواضل بالميديه ا ركلت
دحمالتالواحد جل يف كبلا 

وتفحاء مالأيواب رج ؛ثدف
فيمتحوازقا حيرأ ، ثم؛احر٤ ه.سوم
عواجوفكدبوهم قوم حاب ألا 

الأرجحان عثملم أ دمق وزيراه 
مجحبا-لحير جر اطنحليف على 
تسمحالحلي لي المردوم، نحب ٠^، 

انمدحر والزبيهر قوعامر 
ونحرحلعيب، ^١ ١٠١٠اكلْ، تولا 
قدحالمحابة في أي القح وم 

ألحدين ولا الدين، عقد لعامد 
تمحإلك والي—زان رض اخولا 
دْلرحالفحم س ادأ أجلنار اس 

يعلفحجاء إذ يل الحمل ات كحب

القصيدة.لوزن الوانق وم ير، العن والتصويب . •بذاك• ر اتكن• ت الأصل في )٢( )١(، 

السر.س رانمويب ،اعتغمراومتمتحار. الأصل! في ، ر٤ 
القصيدة.لوزن الوافق دم الثر، س والتموثب • ُتكن* الأصل• في ، ٠١



كتاد،اممريعات

اقعفللخالق الله رمرل ؤإن 
عمواؤإن الملام أعل ولاتكفرن 

إلهواؤج اطنرأي تمد تعولا 
AijJjقويا جا رجمتك ولا 

ةونجول نالإممان ا إنبموقل: 
وتارةاصي طودأ؛العؤبمغص 

ولهمونال الرجآراء صك ودع 
ودبمهمومطهولأوكسق

هدهصاح يا الدهر اعتمدت ما إذا 

بنأحمد وقول أبي، ونول نولي، *هنذا داود: أبي ابن أبوبكر يا قال ثم 
علئقال فمن محه. بلخا ممن درك لم ومن العلم أهل من أدركا من وقول حنبل، 

فقدكذب،,غيرهندا، 

وهوهندا. كائنا قي رممته محا وبجمح وبهندا الله؛ رحنع - الحسن بن نحمد قال 
آهلمجن إخواننا وننصح وجل، عز اض ندين جزءا، وعشرون ثلاثة - الشريعة كاب 
t٢٠٦٦/ في تورين الوجمح الفقه، وأهل الحديث وأهل القرآن أهل _/ والحماعة الستة 
منه،شيء أوعن عنه رغب ومن اش، ثاء إن الخير من أصاب فحهله تبل فمن ذلك، 
نصحهملما لقومه - وجل عر - اش أنبياء من نبي نال كما له وأقول منه، بافه فنعوذ 
[.٤٤]غام:بصٍربالباله الله إن الله الى أمري وأفوض لكم ماأثول فسدكرون ؤ فقال! 

ًًًًًءْ>آةت<
وضحمحق المر مذاب م وم 

بمفحافرش وذو بممي فكلهم 
وبممحيردي واْ يهلن ال قم

بميحالرجم؛اادي>، ا ألاإنم
م—يحمالم نول على عل وف

برجحالوزن ولي بممى بمل-اسه 
وأشمحأزكى الله رل رمحول قف

دحوتقالحديثر أهل فهلمن،ي 
وتصحيت تبخير على أنت ف

٠٠٠



زامتاب ٢٠٦٧،/

ومثلاف علم ما عدد وظاهرأوياطأ، وآخرأ، أولأ ض والحمد ومنه، افه يحمد 
حلاله،وعز وجهه لكرم يبني كما مباركا طيبا كثيرأ حمدأ ، ^٠٢ ما وزنة ' علم ٌا 

الطسينآله/ وعلن المئين، حام محمد وصلن العاين، رب ض والحمد '*،،/ن 
دائمةصلاة ييته وأهل ذؤيته وعش ، أمهاتوأزواجه اكصتن، وأصحابه 

•آجممن وعليهم عله وسئم الدين يوم إش 
منحلت ليلة عثرة لإحدئ الفلهر، صلاة مل الخميس يوم ني تعليقه من وفرغ 

الباركةالطاهرة الهجرة من وستمائة عشرين سنة شهور من العظم رجب ثهر 
بخطواللام، التحية امحل آله وعش الأٌي الثي محمد صاهمها علن الجوية/ "آدارع 

مجنولدهما ولن ولوالديه له يغنر أن له المائل وعموه، لرجمته الراجي عبدافه 
إبراهيمبن عمر عامة؛ السلمان ولحمح منه، تعلم أو علمه ولن حاصة، السلمين 

قيبخير له وحتم دعاه، واستجاب رجاه له اممه حقق الحداد احمد بن علي ابن 
رحمته،إر تائدأ لوجهه، حالما وجعله جهله، ما وعلمه علمه، مما ونفعه عافية، 
تعاشاض إش له فدعا الكتاب، في نفلر من لحميع افه وغفر عذابه، من منجيا 

/tآمين.ودود. رحيم إيه منان والؤ والومتثن/ واللمات، اللمين ولحمع بالرحمة  ٢٠٦٨
وملموآله الجي. محمد سيدنا رموله عش اش وصلن • العال؛ن رب يا آمثن 

تسليماكثيرأداأا،.
٠٠٠

ينمحمد اووو0 الخاداد إيرامم بن صر إجازة ت ومنها • إجازات ومواثها اللوحة نهاية *ي )١( 
ينمّنبنمصي رسالة ثم الض.• ص مروى للياء سم امحات دفثيا • الحداد مصل بن يلي 

وماثلإلغ. . اوغيرمخلوق. مرمخلوق هل للتران القارئ صرت م العمراني امعل. ين الحض 
الخنايي الإمام عمدة تضمن رمالة نم ص.. ٍنالب- ايي بن ملي الومنض لأمر منوية النير في 

•يدء وصته في كبها التي الريهي الذ ب ن محمد ن احمد 



محك

الكتابفهارس 
1ممبوياتالأحاديث ظ4وس - ١ 

\_ضرسالآثار

"ا_هءرسالأطدم
الصنفشمخ فهرس اولأ؛ 

ثال1:شةالأمسمبي
)،امملمات٤.٧٠٥ 

 ٧٠٥- ٥،<

ههربم>،البلدان-٦ 
ي_امريساماموسدر

ايطدالثانيمح؛تواوات ههربم>، - ٨ 





>ققتبمعنس
أ*،الخويت الأحاديث فهرس ١! 

اوالمسناخديث رقم  اخويثءلرف  ۴

اوكحرف 
١١٩٩ بعدى، uIp، وختال؛وكتابالا بكر لأبي اكتم، حمى >كتف ايى  ١

١٦٩٦ راسك؛زوجك اشك،  آ

١٠٨١ غأسفتح؛، LJc-1أتى؛اب،  ٣

١٤٢٢ ومشرءمالخنتةله اتدي،  ٤

،١٩٧٠٠١٩٦٩

١٩٧٢٠١٩٧١

اإلدسابالف مرما له ائذنوا  ٥

١٩٦٨ زيشمن الأئمة  ٧

١٢٨٧ ييتمرم،يائك، علم، دخلن( ربم، م، نوة الأن  ٨

١٠،. ايةأعل عنهاس س رض علتكم بملبع الأن  ٩

١١٩٩ يكرأيم، ءلءنأ يخلم، أن دالزمتون اه أبجن(  ١٠

١٠٦١ ا-مح،أياهما ١١

٢٠٠٦ الخنأش وسعتك، إنالث، أما أسر  ١٢

١٠٦٣٠١٠٦٢ الضيمرالدري[_، Jb]■غكرب، عاتثة هتذا أبلغ  ١٣

١٦٨٦ أنهايالخن؛نهرم، أبصرتهاعلمت،  ١٤

١٩٧٨ حممروويشاممؤُنالات العاص أبناء  ١٠

١٦٢٤ الختانأمحل شٍام< سدا والحسين( الحسن( محنيان ابناي  ١٦

١٧٦٨٠١١٧٦ ابنةن، أبوبم  ١٧

١٣١٨٠١٣١٦ ابنةأسم، دععرميداكهول أبوبكر  ١٨

١٨٧٧ إناهعزوحلأناني(جحميل-مح(-ممال،:  ١٩

٩٠١ لج،إندم،ءز "مريإ،-صا-*قالت أتاني، ١٠

٦١، ٠٦١٣٠٦١٢ مرداءنكتة مها يضاء مرآة كمه اتاتمح،"مرين،-ءةء-وفى(  ١١

٧٩٣ رمح،مت( الليلةآت أتامح،  ٢٢

٨٤٠ كممشذ*نكابؤؤ)، ت الآي؛ن ،،!دم ;، Jjjf مم أتدرون  ٢٣

٧٩٤ دجل؟عز رمح، خيرتي، ما أتدرون  ١٤

٣٣٣ الكتابان؟مامحتدان أتدرون  ٢٠

نإذاىثسبملأسلرفآىد
.المغذ( ابزء/رقم )رقم عنكنا رالمغذ ابز» رقم ض »ازأحو ٠ الهاض م سلتااد ،كدن 



ً>تي3<
ياي

اوالمهحئالخديث رقم  الخديثطرف  f

١٧٦٦ حليالهباى وترك آيوائتا محي ت آتقولون  ٢٦

١٨٧٥ حرثرُن مرية بجاؤيآفي انثن  ٢٧

١٠٢٧ أشههي أداوة آتت  ٢٨

،١١٦٥ ٠نىأو' إلا عليك ليس فإئه ، حراء است،  ٢٩

أوشهيدأرصديق نيي إي عليالئه فما است،  ٣٠

١٠٠ ايزانفي، يرصع شم،ء أثقل  ٣١

مغموماحريل يا أجدني  ٣٢

٦٧٥ م،ركومااجعلوها  ٣٣

٦٧٥ مجودكمني اجعلوها  ٣٤

١٠٠٤ أزوالكماحمعوا  ٣٥

١٧٦١ ،١٧٦٠ نعمةمن به يغذوكم لما وجل عز اف أحوا  ٣٦

٦٨٥، ٦٨٤، ٦٨٣، أنت،آدم يا ت مؤمن نقال اللام. ومومحئ.ءال٠ما آدم احتج  ٣٧

٣٥٧، ٣٠٦، ٣٠٤،

٧٥٢،٥٧١، ٧٥٠،

٧٥٤، ٧٥٣

الذي

٩٢١ رالخةاكار احتجت  ٣٨

٤١٢ اشاحفظ  ٣٩

٢٠٠٢ وأصهاريأصحابي في احفظوني  ٤٠

٩٨٥ الخرسمثل أحانا  ٤١

١٦١٠ تفاءل٠ةtالخن؛ أعل اء نمحيية ؤإنى • • ميت، أنه أخرني  ٤٢

١٦٦٧ ام،محل جرليساناخم، ١^^،  ٤٣

اءنمحيلة أنى حدش ثم . ؛رمتؤ. انه ه افه رمحول أخرنى  ٤٤

١٦٠٨ اهلا-بمةلفاطمه[
٩٢٠ ٤٥

١٢٧٨ أحرجسءندك؟ ٤٦

١٣٧٧، ٩٣٧ لنهنذا؟فقالت،: ادحك،ا-بمةفرنعلىمهانمر،  ٤٧

١٥٩٨ علهمادع  ٤٨

١٤٢٨ أصحابيبعض لى ادعوا  ٤٩

٦٩٤١ معاؤيةلي ادعوا  ٥٠

١٥٥٤ بيتهماافلاتقضى احدهمن معت، قالخصمان إذاأتاك 
الأحرمن نمع حئ 

٥١



هتاباممر|بمات
جم<ً

اواكفحأاخديث رقم  ١^١•^،ءلرف  م

اشلةاعل ومعهم التار نى النار أعل اجمع إذا  ٥٢

٨١ا/ مريل- نادئ المد اه إذاأحسا  ٠٣

١٩٨٧ الدعاض،  ٥٤

٣٦٢اا"ا،  صاحآواربعين اكن الرحم ش الطفة اسممريت، إذا ٥٠

٨٧٣ أدع*ن باش ُل؛تمذ أحدكم تشهد إذا  ٥٦

٦٦٩،٦٦٨ تكأماشءزدجلباترم،إذا  ٥٧

٢٠٧٥ اصحايىوشتم البيع أمنى نى حل-ث إذا  ٥٨

٣٦٣ .الأرحام.س تال المة اه إذاخلق  ٥٩

،.أ،أاا،٠٦٠٣ أ٠لا•بمةاuدخل إذا 
٠

٨٠٣

U.i رجلم الد مط الأول اللبل ثلث، ن٠ب، إذا  ٦١

،١٥٠،١،٩،t٢ ئاحذروعماش صن الدين نهم ب يجادلون الذين رأيتم إذا  ٦٢

٧٦٩

٦٧٦ ركوصمح، فلتنل أحدكم رم إذا  ٦٣

jA\Mrori\ الإممانمنه خرج الرجل ذمح، إذا  ٦٤

 ;٢٧٩٢ ^٠٥٠شيء إلئ، أحدكم صل، إذا  ٦٥

٧٢، الوجهسف أحدكم صرب إذا  ٦٦

٧٢٣ فاجتشواصريتم إذا  ٦٧

٨٧، التشهدمن أحدكم مخ إذا  ٦٨

٨٠٨ مالكانأحدكم.اوالإنسان.آ-اْ ي إذا  ٦٩

٩٢٩ رمضانشهر من ليلة أول كان إذا  ٧•

١٧٣٦ ناصيرمالأكن إذاكان  ٧١

٨.٣،٧٩٦ الثمايةالقيامةأوتيت، يوم كان إذا  ٧٢

٧٣٨٠٧٣٧، ٧٣٦، ،المنوا>ت، وتعالن باركا اف جعل القيامة، يرم إذاكان  ٧٣

٧٣٩ تواجدهيدمحت، حمنر ه الّما قمحك 
٦٠٧ الدنيافى يبدون ماكانوا قلوم لكل مثل الشامة يوم إذاكان  ٧٤

١٦١٩ والاحرينالأولغ! اش وجع القيامة يوم إذاكان  ٧٥

٦t١/٢،١١٨٦،١٩٨٠ أولهاالأمة محنده آحر لعن إذا  ٧٦

٢٠٤٢ غيرهنى فخد هلويق فى يدمة صاحّا لقبت، إذا  ٧٧

٨٢/١ نلاثمن إي عمله انقطع أدم ابن مات، إذا  ٧٨

الليلنصف مضئ إذا  ٧٩



ءتاي،ا1شربماتحققئ<

اواسحأالخديث رقم  اخديثطرف  f

٧٠٩ .آوغال:إذا ٨•

١٠٠١ الأمارأشراف عن ثلاص لي قابع اذهب  ٨١

١٩٣٧ معاؤيةغابع اذم  ٨٢

١٤٢٣ ثدييةبلوئ علن يالخة بتره له فآذن اذهبؤ  ٨٣

٨٣٣ غرخل لرجل دولكن أرأيت  ٨٤

١١١٠ ذلكنرتي كفراكفرا أخم، علن *وشرح ما أريت  ٨٥

٣٧٤ الإممانطعم رجل يجد لن آربع  ٨٦

TMI1 عمراللت دين واما،ممم، أيويكر، بآم/،؛ امتي، أرحم  ٨٧

١٧٩٠ ايويكرلها؛ الأمة هنده ارحم  ٨٨

٩٩٥ كافةالخالق إلن وعك  ٨٩

١٧٧٨،١٧٧٧ ام،واِ،فداك ارم  ٩•

٨٦٠، ٨٦٤، ٨٥٦،

٨٠٠

المر، ءاواُسمن باه اسمدرا  ٩١

٠٢
٨٠٠

١١٣٧ خرأومعروفابالأنصار استوصوا  ;
١١٧٠ آوشهيدأوصدض لمي 1لأ عليك ؤلمس حرام؛ اسكن  ٩٤

رأمهكآن حبشي علكم استعمل اسمعواوأطيعواؤإن  ٩٥

١٠٥٣ اهرصول از واشهد اه إب إلته أب أشهد  ٩٦

\rT\l ئ،ش بهمااه يس لا اض رسول وش اه إي أشهدايإك  ٩٧

٨١٩/١، ٩١٩٠٩١٨ آمحرأعالهافرات ابنة في اطالعت،  ٩٨

٩١٩ اطالعت،فيالأرزأيت، ٩٩

١٠٧٣ وأكرمواأحاكماهمدداربكم  ١٠٠

١٠٦١ اثضاللهم .اعد.
١٠٤٢ للياعفاحمالمبملهىاحد  ١٠٢

١٠٤٦ تخراحماولاأغول أءدت<  ١٠٣

١٠٤٣ الأنيياءمن أحد يعط لم  ١٠أعيتا  ١٠٤

٢٧٧١ شيءعن سأل من جرما سلمان الني اليحم، اعفلم  ١٠٥

٢٨٠٢٧ ملتيبع، إحدئ علن يتواسرابل اقترنتا  ١٠٦

٠٠ ٤٨ حمزةالشهداء أفضل  ١٠٧

٦٦٧/٢ اضتى والعض اه ني الخب العمل: أفضل  ١٠٨

،١٣٤٢٠١٣٤١ يعيىمن انتدواياللديل  ١٠٩





>لأ<

٤٣

٤٤

٤٠

٤٧

٤٨

٤٩

0•

٥١

٠٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٢

٦٣

اخديثطرف 

الناركة س بك اعوذ اللهزش 
مهدياعاديا واجعله اعدم اللهم 

االءمفهمشد
الحالسموات رب اللهم  العيابويه رايّاب الكتاب ععاؤية 
العذابوته 'ولأد 'افي له ومهتمن الكتاب معاؤية علم اللهم 
التآؤيلرشه الدين في فقهه اللهم 

اللهزنيلأكمااه:دبا
عنكفلي اصرف القلوب مصرف اللهم 

دامرسصرءدالاه، من دال اللهم 
الأسواقفي ومشي العلعام أكل قد انه آما 

لكمتهمة استحلفكم لم أماإني 
مومئهن عارون بمزلة مي نكرن أن ترض أُا 

اءأمتينسدة انك أماترصن 
الآياعل عم الدين اuاعلالار 

قوليه1دااسعوا اماماوايهاالاس، 
لهفإن الخن أما 

فلااويخف يل حن أمامحيالزان فلا: أمائدنلاث 
عازموفيل المحق، طايرت إذا مواطن; نلأنة في أما 

اقرزوامحاييه

الاسأقاتل أن أمرت 
أريعةبمب وجل م ربي أهرني 

جريل()حديث باق نومن أن 
حريل(اش)حديث ي إكه ألا تشهد أن 

كت،باأشريوات٠^^ 

أرالممحتالخديث رقم 

٨٧.، ٨٦٩،٨٦٨

٧٣٢

١٧٤٨

١١٣١

.ا/ااأ٤١١

٧٢٧

١٦١٧

١٧٣٤

٨٧٠١

ااْا،أ.ْا،ْ.ْا،

٦١١١١

١٦٠٠

٨٠١

.،١٧

.١٦٣

ْ>آ

٣٦٣١١

١٤١٦

٣٨.

،٣٧٩،٣٧٨،٢٠٨

ا،٤٢٩،٤٣٨،٤٢٧







اممر1بمةكتاب 

٢٤

٢٠

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

اخدمثاطرف 

أدمخلق لما تعالير اش إ0 
الماءأهل لوعيب تعالئ اض إي؛ 

إلاشحلسحاثمناجئعومين-هبم-
الخالقيخالق يريدآن حنن الد إف 
إلاأوأريج أزذج آن ءئ أئ دجل ءر اش إل 
أصحابياخار وجل م اش إ0 
امحارنيوجل الذم إن 
أربعآبحب أرني دجل م الم إل 
عفانبن عشان س كربمي اذأزنج إليً أرحن وحل م اش إن 
وتبععر لسان يلن الخق جعل وجل م الذ إل 
يضاءالخن خلق وجل م الد إل 
بأحدبتعن ولم الخلق خلق وجل ص الد إل 
لسانكؤشت قليك ميهدي وجل م الذ إل 
الأنيياءعلن فقتلي وجل عز اش إف 
جتاحتنلخعفر جعل ند وجل م الذ إن 

إن'اردموجللأذام
النافقرنغإ0أرادك نميصا، وجلمجقساك ٣ الذ إل 
منمثهإل5ن،وجل م الذ بزل الأم يجمع وجل ص اُذ إن 
ك

نومااكار من يخرج وجل ص الد إن 
فيدخلهماJار نامامن القيامة يوم يخرج غزوجل الم إل 

الخة

الياقياليل ثلث الماء أبواب يفح وجل م الم إن 
صزإذاكانش،لراكلإناشموجليمهل 

حنإذاك١نممثاكليمهل اشموجل إن 
المحابيتشئ وجل عز الذ إل 
الماءأهل لوعدب اش إو 
نلهش سوداء نكتة له لكنت أذب إذا الومجن إل 
عفانين عثمان من لشتص اللائكة إ0 
ابستقتل أمش أن ١■؛^,^، اللك إن 
اللاذكأا،وتتحضرْ إن'

أوالممحأالخديث، رقم 

٣٢٤

٤٢٤،٣٧٣

٦٩٣

٣٦٠

١٩٣٢

wer^TMr

١٩٩٠ ٠١٩٨٩

١٨٣٧،١٣ْ٦

٩٢٨

٧٧٣

١٥٠٢

١٠٤٨

١٧١٨

٧٦١،٧٦٠ ،٦٦٠ ،٦٥٩

١٤٢٥

٧٩٨

٧٩٩

٧١٤،٧١٣

٧٠٣

،٧٠٥٧٠٨،٧٠٧،٧-

٨٤٩٠٦٤٨

٣٧٣

٢١٢

٢٢١؟/

١٦٦٤

٩٢٣



كتاب

اراكنحتالخ،>يث رقم  الخديثطرف  ٢

١٩٩٣ يتلونوأصحابي يكثرون الناس 0 ٢٥٣

١٧٤٧ هماص()ابن ونهما طا يرزته أن له دعا ه الغي ل ٢٥٤

٦٢٧ دجلم ربه رآئ الص،. ف ٢٥٥

١٦٩٠ ناني.كانفىسهاضمائلها ٢٥٦

٠٧٤/T محنيا؟عن فقال: بمر ص المر. أف  ٢٥٧

بكرأبر وماله: صبه ني علي اكاص أنن إن  ٢٥٨

٠٩٩ نزلوادحازا إن١٠لالحةإذا  ٢٥٩

فيالدري الكوكب يرون كما عفن أمحل لرون الحنة أمحل إي  ٢٦•

١٣٣٨ الماءأفق 
٦١١ جمعةيوم كل ش دجل •م ربهم يرون ابنة اعل إل  ٢٦١

ترونكما منهم آ—غل من ليراهم العش، الدرجات أمحل إن  ٢٦٢

١٣٣٥ الماءالكوكب 
النجميرئ كما نحتهم من ليراهم العلن الدرجات أمحل إ0  ٢٦٣

١٣٣٧ السماءالزامحرنى 
الكوكبيرئ كما تحهم من يراهم العلن الدرجات أمحل إ0  ٢٦٤

١٣٣٤•١٣٣٦ الهاءالأنقسآفاق عن الخالع 
٣٤• الئلمتعالئ افه خالقه شيء أول إل  ٢٦٥

٤٣٩ القلمتعالئ اه خلق ما أول إف  ٢٦٦

١٨١، ١٨.، ١٧٩ القلمشي،ء من تعالن اف حلق ما أول إل  ٢٦٧

٣٤٠ النونجلق ثم القلم اش خلقه شيء أول إل  ٢٦٨

٦٠١ الحسنالخلق الزان نى مادخل أول إل  ٢٦٩

٢T٩/١ ،٧٦ نتناأيديكم بض إن  ٢٧•

١٦٦٨ التماهذمرْألجريل-ءص-آمح(  ٢٧١

١٦٦٢ يريل-ءةه-أتانيأل  ٢٧٢

١٦٦٣ يقتلهنذا ام، ان -احمرني ■مريل-ءةاا ال  ٢٧٣

١٧١٧ جمراامتشهد وجل عز الد أل -اجرنى جمريل-ءةا( أل  ٢٧٤

١٨٩٤ ١^٢جريل-هةا(-يقرأءلك إن  ٢٧٥

١٨٩٢ السلاميقرتك جريل إي  ٢٧٦

١٦٢٨ الحتةأمحل شياى مساوا نا وححنا إن  ٢٧٧

٣٥٩، ٣٠٨ ليلةأر؛عئن أمه طن نى يجمع أحدكم حلق إل  ٢٧٨

تشاءحيث الحتة نى وأنت لتداإلك وتعالن نارك رُك إن  ٢٧٩

١٠٧٤ وخل.ءائ،وأزواجك نمورك فى 



كت،باممر|ومة
>ئآت<ْ

اواكستاخل|يث رقم  اخديثطرف  f

اصحاييمن أربعة أحب أن أعرني دتعالث تارك ربي إل  ٢٨•

١٠٤• الللةأتاني وجل م يني إن  ٢٨١

١٨٧٨ تزلجهاقة اش رسول أل  ٢٨٢

١٨٢٨ ّنةوست؛ن ثلاث ابن وهو نوش الد. رمرل أل  ٢٨٣

٩٣١ ما،يندا؟ت لجريل فقال دؤيا سمع ه اش رسول أن  ٢٨٤

٦٨^١١ ريهعند وما الدنيا ( jUحير وجل عز الد ماد من همدأ أل  ٢٨٥

١٦١٢ العوراءيتكع ان أراد عليا إ0  ٢٨٦

١٩٧٧ قرصصالحي من العاص بن صرو إل  ٢٨٧

اش.رسول سألا حابى بن والانؤع حصن بن ميتة إل  ٢٨٨

١٩٢٨ شيتا

%أآا.ب طوينت لها بمال سجرة ابنة فى إل  ٢٨٩

٧٢٧ اصيضبتن كلها آدم بتي قلوب إن  ٢٩•

٣٨٦ الأمةمجوس،د؛ده ؤإن مجوسا، أمة لكل إف  ٢٩١

١٣٢٨ وونئريناميتتن نص لكل إل  ٢٩٢

١٧٧٦ عنيوابن حوارتي والزير حوايئا يي لكل إن'  ٢٩٣

١٧٧٠ اازيرإن'لكلخم،حواطوحوارتي  ٢٩٤

أحمدوأنا محمد أنا ، أسماء لى إل  ٢٩٥

٨٢٦ حوضالى إل  ٢٩٦

١٠١٠ اسماءعثرة عزوحل عندريي لي إن  ٢٩٧

٩٩١ إن'.ثليومثلاس ٢٩٨

٣٨، الكديون،القدرالأمة محثده مجوس إل  ٢٩٩

٦٢١ وح؛امهقصوره إلن ينظر من ابنة أهل من إن  ٣• •

١٠٩١ القرآنتأؤيل علن بماتل لن، *ّنكم إن  ٣٠١

٦٨٢ ا-بمنس احرجا الدى آدم أرنا يارب ت تال - L - مرّن إل  ٣٠٢

٠٣٠ فرعرنعند من حرج -لما مرّن-ءةه إن  ٣٠٣

١٨٨٧ يالعيونكانوا ناصا إن  ٣٠٤

١٧٤٩ اه.يعانىني إن  T'O

١٠٩٠ فك- ، تخفمحن دما نيل . هنهنا. ضربة ستضرب إنلث،  ٣٠٦

١٧١٢ منقطعوصهر نسإ كل إل  ٣٠٧

١٨١٩.١٧١٣ ^٥٥^ونت سّب كل إف  ٣٠٨

مقتولؤإئك ومستخلف، مومر إنك  ٣٠٩



اممرساتكتاب ء>آبمآ<

اراكسنالخديث رغم  الجديثطرف  ء

٥٩٠• ٠٧٨ كماالقيامة يوم رتكم ترون إنحم  ٣١•

١١١٦ تلقونيحتن ناصروا أترة بعدى تلقون إممم  ٣١١

٠١٢ القمرمدا ترون كما وحل عز ريكم راون إمحم  ٣١٢

٢٢٦/١، ٧٥٩٤ القمرمنيا ترون كما ربكم سرون انحم  ٣١٣

عداترون كما ترونه وحل عز ريكم علن معرضون إمحم  ٣١٤

٠٩٢ القمر
١٠٧٥ منهاأحن الخنة نى لك إو  ٣١٠

١٧١٢ أيوعبيدةالأمة علْ وامين أمنا امة لكل إف  ٣١٦

١١٦٧ النجوممثل أصحابي إئا  ٣١٧

٧٨٢ لأعلاشالنناعت إنما  ٣١٨

٢٧٣ اللاءةفى١العروفإنما  ٣١٩

١... مجهداهرحمة أنا إثما  ٣٢٠

٧٨٣ اكفاعةحماك إنما  ٣٢١

٢٢٦/٢ أعاليعالئ إثما  ٣٢٢

١٦١١ أغضبتيأغضبها فمن منى بضعة ناؤلمة إيما  ٣٢٣

١٠٠١ اواسومثل إنمامثلي  ٣٢٤

٩٣، شجرفي، يعلن، طائر الومنر م نإئما  ٣٢٥

افها كتاُضريرا بهيا؛ قبلكم كان من عالك، إئما  ٣٢٦

١٠٢ ثبلألمسمنهمفىاممابكان من بمس،  ٣٢٧

٩٩؟/ صورتهض ارْ ام ^rrjid إناص  ٣٢٨

١٦٩٨ هالست أنل الرجس نكم ليدعب الله يريد إئما ؤ ٣٢٩

١١٠٧ الطعامنمح، كاللح أم ني أصحابي، مثل إل  ٣٣•

٣٠، الناجيةإنها  ٣٣١

٨٨٣ محنانيةعنبة كأنها اليمنن عن أعور إثه  ٣٣٢

١٠٨٨ ءالٍأآنناعورةانزلن، إئه  ٣٣٣

١٧٩٨،١٣١٢ الحنةاعل كهول ميدا محدين إل  ٣٣٤

٣٨٣ يكديونثوم الزمان فىآحر سيكون إئه  ٣٣٥

١٤٧، اللهأبغضه عثمان يغمى كان إئه  ٣٣٦

١٠٧٢ لأحديجداحد أن أمس نى لايتبغى إئه  ٣٣٧

٨٠١، ٨٠٠ كبيرفي يعديان وما ليعذيان إئهما  ٣٣٨

١٠٧٠، ٠٦ امشحيار تقتلهم نرارامتي إنهم  ٣٣٩



>قتت<ْاممر|بمةكتاب 
أواكفحةالخديث رقم  الخديثطرف  f

٩٧٣ نداءممعت حلوين، إذا ير  إ ٣٤•

٠٣٨ فأحثاكم أكون أن، أرجو ن إ ٣٤١

٩،• علىعرصت الخن؛ ىأريت  إ ٣٤٢

Att نوركممح، تنمون أيئتكم ي،  إ ٣٤٣

\"h القامةيوم سعآ الأنياء أكثر ن إ ٣٤٤

>U،r،>U«Y فأجمّاأدص آن أوشك ى إ ٣٤٥

١٣٨٠،٩٣٨ اليارحةالخة  إ ٣٤٦

١٩٣٣ إلي،أتزذج أي وجل م رمح، اك ي إ ٣٤٧

٩i^ افنوحام همداش ى إ ٣٤٨

٨٣٤ إ ٣٤٩

٨٨١ الدجالعن حدتكم قد ى إ ٣٥•

٠٠ الشيطانس صفعة وجهه علن لارئ ي إ ٣٥١

٢٧٨، ٣٨٨ا/ هأحثاكم أكون أن لأرجو ؛،  إ ٣٥٢

١٨٩١ ؤإذاكت،يلأءاومإذاكت،ءنىراصية  إ ٣٥٢

٩٦٩ بقارئلست، ى إ ٣٥٤

١٠٩٦ الحمويالتام ؛،لقائميومثد  إ 0هآ

٨٣٠ الحوضءش رط  ٢٤٥ ي إ ٣٥٦

١٦٠١ محك،أض، ختر زيجتك أن آلو لم مح،  إ ٣٥٧

٨٨٠ تغمكممحنياام ُغاك، أقم لم ي إ ٣٥٨

٨٨٦ سهمكماعر *ندا متاعي أفم لم ي إ ٣٥٩

٢٠٤١ والخلقةُلاودعهمدرس  أ، ٣٦•

١٦٦٩ لهمعزوجل الد احتار محنولأء يك، أمحل  ٣٦١

T/U٦٦٧ش اهفى الحب ت الإسلام ءرظ أوس  ٣٦٢

١٧٧! طلحةا أوجس ٣٦٣

٩١٨، ٨٨٠٨٦، دآحشاع كان ؤإن والهلاعة والع اش يتقوئ أوصيكم  ٣٦٤

٤٠٦ أهلاللجنة حلق تعالن اف إل عاتشة؟ يا ذلك، أوهمر  ٣٦٥

١٩٢٢ rrمغفورلهمنتمر مديتة يغزون سامتب، ، أول"؛ ٣٦٦

١;، ٣٧٢، ٣٤٧، ٣٤٦ القلماأد: حلق شيء أول  ٣٦٧

،١٧٩م.مض، 

يزوجهاعثمانألاأحوأم ألاأبرأم،  ٣٦٨



كتابا}سرسات>ءئ3<

اوالمسنالخديث رقم  الخ،ءيثطرف  f

١٠٧٩ تهالكواولم نقالوا لم امترثدتموْ إذا من علن الأادثكم  ٣٦٩

TT'\/Ta®Ar بخياركم ٣٧•

١٤٧٧ ا،للائكةمنه تتحى ممن ألاأستحي  ٣٧١

١٤٧٨ اللأتكأمنه تتحمر رجل من ألاأسحى  ٣٧٢

١٥٦٠ ذنويالث،لك، تقولهنئعفر كلمات ألا  ٣٧٣

اضنعلن انترثوا الكتاب أهل من مالكم كان من إن ألا  ٣٧٤

٢٩ مأهوسمن 
٩٧ ومثلهالقرآن إزأوتيت، ألا ومثله، الكتاب أتىأوتيت، آلا  ٣٧٥

/T فنكمالأئ/،تركت  ٣٧٦

١٥٨٠ عنكبابن اذم، بمنة اى  ٣٧٧

١٦٨٩ اى؛بلأنحزم، ٣٧٨

٢٠٥ الخلونلكم كان من أهلالث،  iJوالخو^إيالئ،  ٣٧٩

وسبعونأوبضع ومتون بضع الإممان  ٣٨٠

٢٥٦ بالقالمجؤشن بالأركان، وعمل باللمان ثرلأ الإيمان  ٣٨١

١٥١٢ يلان؟أين نلأن؟ أين  ٣٨٢

١٧٠٥ ثوراسمعوا الناس، أيها  ٣٨٣

١٧٤١ وحل؟عز اش علن أكرم تكلمونه الاس أي الناس، أيها  ٣٨٤

ماءحرف 
١٦٣٩ هدينفلمحب يمني كان من وأمي بأبي  ٣٨٥

١٦٤٧ فكمهمابمبي، كان ُز، دام، ؛أمح،  ٣٨٦

٨٠ الظلمالليل قسكقي ستكون الأءمال، بادروا  ٣٨٧

،،اض ٢٧١؟/ وسيعصاشورسولهغل: ضالخف،أنت،،  ٣٨٨

٦٧٠٦٦ والخرالمر في والطامة المع علن ه اه رمول( بايعنا  ٣٨٩

٢٢٦٠٢٢. بلفيثي،ءندهمغت ٣٩•

حمسعلن الإسلام ض ٣٩١

٢٠٣٠٢.٢

١٠٨٦ ٠٩٣٤ نهرر عرض إذ ابنة في، أناأسر بيتا  ٣٩٢

١٣٧٠٠١٣٧٤ منهفشربته لهن س بقدح أتبته نائم أنا بيتا  ٣٩٣

١٣٨٣ دارافيها فرأيت، الخنه ت، دحالنائم أنا بيتا  ٣٩٤

١٣٧٦ فمصوعليهم عليأ يعرفون الناس رأيت نائم أنا بينا  ٣٩٥

١٣٨٢٠١٣٨١ ٠٩٣٩ الختةفي( رايتك، نائم انا بينا  ٣٩٦



3Laj^_YI قبمكتاب<
اكفء،تاو الخديث رقم  الخا،يثطرف  م

٦١٠ رودمهمقرقرا رر لهم طبع إذ نممهم مب الختأ اعل بتتما  ٣٩٧

١٦٩٧ لهعن«نا«ة سى ثى ه الني ينط  ٣٩٨

١٣١٢.، ١٣٢٩ فضربهاركها أعتا إذ برة يرق رجل بتتما  ٣٩٩

٣٦٨ كفرنقد تركها فمن الصلاة، ترك وبيتهم بيتنا  ٤• •

T٦٧،٢٦ْ الصلاةترك الكفر و؛ين العبد ؛؛ن  ٤٠١

oyrir ابتآلناض س ردصة وميرى قم، بض 
بمظءحرف 

٤٠٢

٧٨ كرههامن، يتجومنهاإلا ولا الفانن تقارب  ٤٠٣

٣٠٠ مّءاآدم نحج دموسئ، آدم تحاج  ٤٠٤

٨٢٣ الخوضعلن تردون  ٤٠٥

١٦ْ،^١٦٦t،١٦ْ٣ أبإم( اللهم ت نال ثم • رقءاز،بقة•  ٤٠٦

١٨٧٩ ميعبنت وعي س اض رسول تزلجها  ٤٠٧

١٠٧٦ 1وعماروسلمان على إلئ الخة تشتاق  ٤٠٨

٢٠ ملةوسٍعان إحدئ علن مومئ.محو. آمة تفرنت  ٤٠٩

نرنةلّمن - انتتتن أد - إحدئ اليهود■ض، تفرقت  ٤١٠

١٩٧٠ اكةاuضةعناراتقتل  ٤١١

٦٣ برئنقد أنكر من وتكرون، تعرنون أمراء عليكم نكرن  ٤١٢

٧٠، ٧٣ الماشيمن ح؛ر فيها القاعد كة نكرن  ٤١٣

Ui الصم،كرياح نم، تكون 
الثاءحرف 

٤١٤

١٠٤٤ منهأنا ولا محم، فلم، فيه كن، من ثلاث  ٤١٥

٦٣٦، ٦٣٠ إليهموتعالي، بارك ا؛أه يضحك ثلاثة  ٤١٦

٧٤٨ مدلهءلهرْ مم ثم نال؛ - هو - آدم حلؤ، ثم 
مفمحِ

٤١٧

١٩٣٤ ومعاينةاهه •مرياا-ءة؟ا-إر،رسول جاء  ٤١٨

\ا، ٣٣ دمكم•مريل.هةء.ُممامد حاءكم  ٤١٩

\T00,\y.t ولسانهعمر نلب، علن الحق حعل  ٤٢٠

١٧٧٩ جمأ■ٌدالثه.أريه رسول ليا جمع 
الحاءحرق 

٤٢١

٩١٧ النارحجبت،  ٤٢٢

 ;١.١١ الأنبياء، أصلأرسفى ه النم، تقل حديث،  ٤٢٣





كتاب

اوالمسنالخديث رقم  اخ،؛ايثطرف  م

٩٢٦ بهرأنا نإذا ابة دخلت  ٤٥٠

١٣٨. ذم،من بممر نإذا الخة دخلت،  ٤٥١

١٠٩٨،٩٣٠ خيامفيهانهرأحافتاه فرأيت، الختت دخلت،  ٤٥٢

١٩٠٨ عليهمادخلت،  ٤٥٣

١١٠٨ فاطمةاش. رسول دعا  ٤٥٤

٢٣٠ الإممانس الخاء فإل دمه  ٤٥٥

١٩٩ يلمرالم مالكم الأم فإن القرآن؛ فى الراء دعوا  ٤٥٦

١٩٥٦ وأصهارياصحايي لي دعوا ٤٥٧

١٨٩٠ هدامن واشد هدا ينعلن فإنهن دعيها  ٤٥٨

سوحرف 
٩٨٨ نريظةض إلن أحرج أن أّرتي جريل ذاك  ٤٥٩

١٨٩٣ ذاكجيريل-س ٤٦•

،jVo القائممن حر فها القاعد ، نتنة ذكر  ٤٦١

١٣٣١ وعمربكر وأبو أنا ودخلت، وعم، بكر وأبو أنا ذمت  ٤٦٢

هماءحرف 
١٩٢٣ البحريركون أض من أناما رأبت  ٤٦٣

١٧١٩ طر،هماجناحان حعفرآله رأيت  ٤٦٤

دجلعر رمح، رأيت  ٤٦٥

١٣٣٣ والوانينالقاليد اعيتؤ كأني الغداة تبل رأيت  ٤٦٦

١٣٨٠ البارحتالخة ادخلت، كأش رأيت  ٤٦٧

١٨٧٤ التامني، رايتك  ٤٦٨

٨٠٦/١،١٣٣٢ الختةدخلت رايتي  ٤٦٩

٩٨٠ زنتايهود؛ين ه اش ر'-ول رم  ٤٧٠

١٧٢٠ عليلثااش رحمة  ٤٧١

حرف١لز١ى
١٦١٦ الصالحضلن فى ؤإنه الدنيا، فى ميدا زوجتك  ٤٧٢

ألمهنحرف 
٧٩٠ لامضالثماءان وجل عز اف ّألتا  ٤٧٣

نرأت،كما الأية عليه نقرا المر عن الض. رجل ال م ٤٧٤

٢٠٣ حستةاايعمل الدى ءالومن ٠ فقال ٠ ٠ عليك 
٦٧٣ الاعلنرمح، بحان  ٤٧٥











تتاباثسروعات

أوالممحاتالخديث رقم  اخديثطرف  f

١٧١٢ الدرعن رمجراْ ذص من •حانتاه الخنة، نى نهر الكوثر  ٥٨١

واوامت<
١٤٨٨ ورسولهاش يحسا أبدا اش يخزيه لا رجلا لابمس  ٥٨٢

١٤٩١■ ورسولهاف حسا رحل إلنيد الراية لأدسن  ٥٨٣

ورسولهاثئه يح، رجلا غدا الراية لأععلس  ٥٨٤

جؤرحرف 
1ا.ا *دبتمن والهدى يديك، ب؛ن والختر وسعديك، ربا لمك  ٥٨٥

ا/ما"ْ إلكلى والئر يديك والختركله يلئ، وصعد لملثح  ٥٨٦

٢١ مّرأبئرنلها والقرون الأم بأحد أمس لتآحدن  ٥٨٧

٢٥ بالميلحدوالمل بلكم كان •>، أنر لتمعن  ٥٨٨

٣٢ بدريعوذراعا بشر برا بلكم من الدين س لم*ر،  ٥٨٩

٨٩. وكلنهملمماتلنالهود  ٥٩٠

٨١٢،٨١١ حمالتسع عروجل الاده عند للشهيد  ٥٩١

٣٩٤ مدرؤيكدون، بقدر يومنرن الدين القدر أهل الله لن  ٥٩٢

١٠٤ .الواصمايت،.ه اه رسول لمن  ٥٩٣

٨٧٩ و.ضفىالأّواقالملمام كدأكل  ٥٩٤

٢٢٦/٢ وسيدانىالأحر؛لأيزوحتلث،سيدانىالدنيا،  ٥٩٥

احدالحدين، هنذاعن اش لابأن ياأباهريرة فلمت، لأي  ٥٩٦

٧٨٨ •نالث،أول 
١٠٠٢ مالمت،اشد من وكان ، نومالئ، من لأيت، لأي  ٥٩٧

١٣٢٣ الأرضمالولث، إلئ أصحابي من رجالا أيعث، أن هممت، لأي  ٥٩٨

مرمابن عين كما؛عث، الأم إلن أبعثهم أن هممت، لمد  ٥٩٩

١٣٢٥ الخوار؛ئن
١٧٩٤ الخراحمن أبوعدة الأمة هتده وأمثن ، أملح، امة لكل  ٦• ■

٣٨٥، ٣٨٢ مجوصأمة لكل  ١٠١

٢.٢ْ،١٨٢ْ،١٧٧١ حوارينم، لكل  ٦٠٢

٧٩٢٠٧٩١ لعابهادعوة نبج، لكل  •X'X

٧٨٩٠٧٨٧٠٧٨٦ مستجاةدعوة نبي لكل  ٦٠٤

٧٩• أريدفأنا دعوة نبي لكل  ٦٠٥

 ;٢٢٢١ عفانبن عثمان ورض ربق، ض لكل 



>قق<ًا|سرساتكتاب 
المفمحتأر اخديث رقم  الجديثطرف  f

MS' عفانبن عثمان مها ورمهي رمق، نى لكل 
١١١٧ الشامةيوم عليها ون يجلذهب من منابر للمهاجرين  ٦٠٨

Mo افجعل أحد إخوانكم أصيا انا  ٦٠٠١

١٧١٧ ءلالب-ءأك-دخلماضهجعهمينام( نم، جاء لما  ٦١٠

١١٢• الاممنشنرآدم علن ياد0 لماحلقاشأدم.هةا(.صردب  ٦١١

\M^\r -مريلأرمل والنار، الخة وتعالن تارك اش حلق لما  ٦١٢

١٧١٠ .التك، اسمله • • جعفر تدم لما  ٦١٣

١٧١٦ هالض عانقه جعفر ندم لما  ٦١٤

٦٥٨، ٦٥٧! ٦٠٦ يالأمحب الخلق اشموحل محن لما  ٦١٥

١٠٢٩ لأكانوالأنا.مىنى ٦١٦

الكلامبغتر كلمه الطير مل، - ؛؟؛٠١٠ - *رّكن، دجل ءز الد كلم لما  ٦١٧

٦٨١ بهكلمه الذي 

١٢٨٨ أظهركمبع، محنيا كان ما فتة نمكم لن،  ٦١٨

٣٧٧ بالقدريزمن حن عد يزمن لن  ٦١٠١

١٧٨٨ الصالحونإبُ بعدى ءليلئ، يحتو لن  ٦٢٠

١١٢١ وادياالأنصار وطكت، واديا ملكوا الناس أن لو  ٦٢١

١١٢. وادأالناص ومللث، شعبا الأنصار صللئ، لو  ٦٢٢

١٢٧t،١٢٧٢،١٢٧• ثلاثا.. وعكدا *كذا سمتك لقد البحرين مجال حاء ند لو  ٦٢٣

١٣٧٢، ١٣٧١• ١٢٠٣، إالخطاُ ؛ن، عمر لكان نبي بعدى كان لو  ٦٢٤

٨t٦،٨tه تعالئاش لدعوت تدانئوا ان لولا  ٦٢٥

١٧٢٤ ا،النسيجزعن أن لولا  ٦٢٦

١١٢٤ الأنصارامحرءأمن لكنت الهجرة لولا  ٦٢٧

٢٤، ٢٣ \ٌوص؛ك، ءائ، أمح، ءا أخم، ض ٦٢٨

١١٦. فثقالابيم، يخرج زٌاتا ايام، ءمح، ل؛أمح  ٦٢٩

لملهمم، خلوا الدبن، سن ض، الأمة •—دم شرار ل؛-حملر،  ٦٣٠

٣٤ بالقدةالقذة حدو 

٨٠٥ النارم، نوم ليخرجن،  ٦٣١

٢٦٦ الصلاةترك إلا الشرك ويإن ملم الالعيد ب؛ز، لبس  ٦٣٢

١١٨١ حالمةعشر اثتا منكم لتكون  ٦٣٣

٨٨٧ وعدلاحكما محرم ابن ليزلن  ٦٣٤









<vir>كتابا1هريعة
المستأر الخديث رقم  الخديثطرف  م

١١٠٦ اللهمصلماُح*د• تال من  ٧١٩

٣٣٠ا/ سقال:لأإكإلأاهدحلابم ٧٢٠

٣٣١ا/ ilJ_ ;لأإكإلأاشثم.اتشذس ٧٢١

٨١٦ واستغلهرْوحفظه القرآن نرا من  ٧٢٢

مرلاهنعر مولاه كنت من  ٧٢٣

T٢٦/T.١ْ١٨c١٠١٧

١٥٢٧ وليهنعلى وليه ممتن من  ٧٢٤

١٦٥٥ سلأ؛رحملأيرحم ٧٢٥

٦٤١/T اضنمان فعليه أصحابي لعن من  ٧٢٦

٣٠٥ ا-بمانيحل باض يشرك لا مات من  ٧٢٧

١٢٩١ ئدا؟من  ٧٢٨

<٢.t٠ ،٦٦٧/٢ الإسلامهدم علن نقداعان بدمة صاحب ونر من  ٧٢٩

١١٤٠ الحنةوله ريي رسالات أبلغ حنن ؤيتصرر يذيثس ُن  ٧٣•

١٤٩٨ ءلاوتبمعلن الاس يحمل من  ٧٣١

risir لهالاه غفر للمسالمن سقاية فيجعلها رومة بتر يشترى من  ٧٣٢

١١٠٥ أهليفي أذا، بنمي ند رجل س يعددر س ٧٣٣

١٤٥١ العسرةحنش فى محتملة نفقة ينفق من  ٧٣٤

لهمضل فلا الذ يهد من  ٧٣٥

١١١٥٠١١١٤ بضمن بعضهم والأنصار المهاجرون  ٧٣٦

٨٢٥ حوضيموعدكم  ٧٣٧

٩٠٩ وتعالئتارك الرحمن بيد الزان  ٧٣٨

٩٠٨ وحلعز الاه مد اليزان  ٧٣٩

اكونحرف 
٩٣٣ حزءآسمن من واحد حزء بتوآدم يوند التي هند، ناركم  ٧٤•

الماءأمنة النجوم  ٧٤١

١٧٨٥ امةالقيامة يوم يثعث فإنه نعم،  ٧٤٢

كلكمأليس فال: ذلك؟ آية -ما رزين -أبو أي ت نلت تحم،  ٧٤٣

٦٠٩ لهمخليآ القمر يرئ 
٨٦٣ عقوكا؟(عليتا ترد عل عمر: لموال الرم)جوابا كيانكم نعم  ٧٤٤

٣٣٦ النار؟(أهل من الحنة أعلمأهل نل: نعم،)لما  ٧٤٥



كتاباثسرسات>!ئق<

اكفحتاو ١^•^، رقم  طرف f

٥٩٧ محاب،دونها ليس الشمس نى تضارون( هل تعم،  ٧٤٦

١٦٧٩ جريلهندا خديجة يا • ■ نعم  ٧٤٧

٢٨٨ا/ نهزعزالاغلوطات ٧٤٨

٢٨٨/١ السؤالوكثرة ونال يل ص . الك، نهئ،  ٧٤٩

الهاءحرف 
١٦٩١ وتساوتاأيتاونا هنولأء  ٧٥٠

١٧٣٠!١٧٢١ سكمعم العياص هندا  ٧٥١

١٧٩١ الأمةهّ!اوه أمثن هنذا  ٧٥٢

٩٣٠ جهنمفي أرمل حجر هلذا  ٧٥٣

٢٠٠٧ ثافيا.اكة)لعفي( ٧٥٤

٣٣٤ العاينري( كمه كتار< هندا  ٧٥٥

١٦٣٠ !*jlJi ) غاطمتوأساء اماى ٧٥٦

١٨٤٠ والصرالمع هنذالت(  ٧٥٧

١٣١٣ الخةأهل مداكهول، ئذ\0  ٧٥٨

١٤١٨ الخقعالئ وأصحابه هندا  ٧٥٩

١٠٢٦ عاداهس وعاد والأم من وال اللهم وليه، وأنا ولى هنذا  ٧٦٠

٨٤٧ نورهمقي تعذت اليهود أصوات ه!ده  ٧٦١

١٨٠٢ ه!اوونح القيامة يوم أيعث هثكذا  ٧٦٢

١٤٨ احرقسّعة علئ نزل القرآن هنذاإن هنكذاأنزل.  ٧٦٣

١٨٦٦٠١٣١٩ الشامةيوم هنكذالث  ٧٦٤

١٧٩٠ هنكاJايااينعوف ٧٦٥

١١١٩ وحلعز اش خلق من ابة يدخل من أول تدرون( هل  ٧٦٦

٦٦٤٠٦٦٣ المحانم(هتذه امم نعم، ت قالوا ه!ده؟ اسم ما تدروي( شل  ٧٦٧

٠٦٦٠ .أوالزن.نال: المحاب، نالما: -يرونUهدا؟ هل  ٧٦٨

تاعرا»ى ه لنال ا عندمتقول؟)وذااك(  ١٠تدرتح( هل  ٧٦٩

٦٦٧ الأنعام(جهدنم( اض، رسول يا 
٥٩٨٠٥٩٦ سحابةقى لمت( التلهيرة في، الشمس فىروية تضارون هل  ٧٠٠

٦٠١ غترمحابفي، اانلهءرة في، الشمم، رؤئة في( تضارون هل  ٧٠١

٦٠٠ المدرلملة القمر روية نى تضارون هل  ٧٠٢

٩٨٩ الدتح،كانمعىهلرايت( ٧٠٣

١٠٥٩ صداءأخا يا ماء من هل  ٧٠٤



>قآبما}سريعاتكتاب 
أواكفحأالخديث رقم  الخديثطرف  م

١٦t٣،١١i٢ الدنامن ؤيحانتاى يا  ٧٠٠

٤٠٠ الشركن(أبناء عن سل آبائهم)نا مع هم  ٧٠٦

١٠٩٩ لاضنه أشنع الذي عوالتام  ٧٠٧

١٦٠١ عونيحّأءطانم ٧٠٨

١٧٣٢ آو4يا هه  ٧٠٩

إوهم حرف 
٩it،٩t٣

أ
أ

٧١٠

١٩٢٧ و\ض.بيذ\و\لج■ ٧١١

لنفىإبُ مااحرتك، بالخق بعثتي والذي  ٧١٢

ريعثيالنجوم عدد من لآسهأكثر بيده، محمد نمص والدي  ٧١٣

٨٢٠، ٨٢٩ الخوض(
١٧٦٢ الإممانرجل تال مايدخل معديدء، نغص والدي  ٧١٤

١٠٧٨،٨٠٩ القيامةيوم الناص ليد إني بيده نفى والدي  ٧١٠

١ْt٦،١٢٢١ منافقإلا ولايبغضك مؤمن إلا يعك لا بياء نفي والدي  ٧١٦

٨٢٧ رجالعلن الحوض لتردن ينده نفى والدي  ٧١٧

١٤٧٩ عفانبن حياءمثال واصدتهم  ٧١٨

٠٢٩ لاحقونبكم اه ثاء إن ؤإنا  ٧١٩

١٧٦/١ الفرنتثنوتحلواض،  ٧٢٠

١٢٢٧ ومكابل-بمريل ت السماء آءل من دنئراي  ٧٢١

 ;٢٣٧٤ عر، باُغير الجد من الأبوال، ومد  ٧٢٢

١٧٢٨ عميا اه وفقالث،  ٧٢٣

اعلاشرعن الدعزوجل لعل ومايدييك ا فاعلا؟ وكنت  ٧٢٤

 ;٢٣٧٤ ٠فقال. در 

والمرالع بمنزلة الدين من وهما هنذين أبعث وكتف  ٧٢٠

١٢٢٤ مزالرآص
١٦٤٨ عرالراكب ونعم  ٧٢٦

الحرف 
١٦٤١ الحض(مع يذهب أن أبوعرير، ناسأله لا)قاله  ٧٢٧

مماأمرى من الأمر يأته أييكته علن متكئا أحدكم لااعرفن  ٧٢٨

٩٦٠٩٠ بهامرت 
فيقول:الأمرعني يلغه ■^* علن١٧متكثا أحدكم ألفن لا  ٧٢٩



<vu>
ءتاب

أواكستالخديث رقم  اخويثطرف  f

M اشياي ثي محنيا احد لم 
\Mr لأإكإلأالهإ0لاومن،مات ٧٣•

^t٢،٦t٢ سحانك ٧٣١

مثلرعندعا الئادير يه وجرئت، المحائ، يه ست، شيء بل لا،  ٧٣٢

٢٣٠ الأعمال(عن 
١١٢٣ .نآذا٠مننيآذانيلأ-زذواالأضار، ٧٣٣

١٧٣٨ الماسم تؤذيني، لا  ٧٣٤

١٧٣، *>،^_تمح لا  ٧٣٥

Otti.iT القدرأمحل لانحالرا  ٧٣٦

١٢٧٧.١٢٦٩ ساعزوجل اه نإن نحني. لا  ٧٣٧

١٩٨٨ محني،آخر ، يحتئ الدنيا ، تدمحصلا  ٧٣٨

٣١٩/١ العدوأرض إلن بالقرآن ازوا تلا  ٧٣٩

٣١٩/١ العدوإلئ ياااماح،وا تسانروا لا  ٧٤•

،١٩٩٨،١٩٩٧،١٩٩٦ ييدهنفى نوالدى اصحايي، نبوا لا  ٧٤١

٣٦٢أ/

ا/ْ،ا تكدبومحمولا الكاب، أمحل مدثرا لا  ٧٤٢

١١ا/. _C(ابن المادئ أطرت كما مملردنيه لا  ٧٤٣

٧٢٠ صورة^١٠؛؛ حلهم، آدم ابن يإن الوجه، تمحوا لا  ٧٤٤

٧٢٢ أدمحالق وجل م الد فإن الوجه تمحوا لا  ٧٤٥

١٦١٨ اتيلث.-صر أ٠اإالئ،تقرئ، لا  ٧٤٦

١١٠٩ أصحابيمن ارجل، مض حمح( اباض تقوم لا  ٧٤٧

٣١٩/١ القرآناش رجلآناء لأحارإلأم،اكين:  ٧٤٨

وجلم الخالهم، معصية نير الحلوق، طاعه لا  ٧٤٩

٣٦٨ لهيختم تتنلروام حنن بأحد تحجيوا لا أن عليكم لا  ٧٠•

٢٣٠؟/ ماتركنا0صدقةلانررمث،،  ٧٥١

١٦٨١ اشرحيرأ.نهاأخلف، ما واف لا  ٧٥٢

١١٢٠ الأنصارلايعت، يزمنبيمن لا  ٧٥٣

٣٧٠ بأربعيرمن حنن مد لايزمن  ٧٥٤

٣٧٦ بالقدريزمنر  ٠۶محي يزمن، لا  ٧٥٥

مومنر، قالز إلا الأربعة محنولأء ح، يجتمع لا  ٧٥٦

،١٠٣٢؟/.،ه.  مؤمنإلا يمك لا  ٧٥٧



>؛n<=ءتابا|سريعات
اررقم  الخديثطرف  ٢

(%"\r،tnT/T)^V0A

١٢١٩ نمعتانإلا لمس المعال من للخالمة يحل لا  ٧٥٨

٢٢٠ >*>،دم ، -ض،١jy^١^، ، yyلا  ٧٥٩

٢٢. >،>،دم ، yyض المد يزني لا  ٧٦•

٢٢١ وهومرعنيرق حض المارق يرق لا  ٧٦١

٢٢. خمسرص يشربها حض الخم يشرب لا  ٧٦٢

ماءحرف 
١٢.٩ الدنياوالأجرةنى •نالث، حير عر من أمام ياأباالدرداءأتمشى  ٧٦٣

١٣١٠ متكهوحير مجن يدي بس تمشى لم الدرداء، أيا يا  ٧٦٤

١٧٣٠ منزلكمحن لأتبرح المضل، أبا يا  ٧٦٥

،١٦ إبليسحلق ما بمس أن يشأ لم لو تعالن اش إذ بكر أبا يا  ٧٦٦

١٢٨١،١٢٨٠، ١٢٧٩ ثالثهمااه باثن؛زا نلنك ما يكر أيا يا  ٧٦٧

أء-لم،ورمحوله اه نال؛ ا'لوس؟ مبلغك هل يكر أبا يا  ٧٦٨

٦٢٠ الخن؛م شجرة مليين ت نال 
١٠٦، الدد|عنائليه أيادايع، يا  ٧٦٩

٦٠٠ القمر؟يرئ كلكم ألمس ■' رزين أيا يا  ٧٧•

٠٧٠ القلمجف قال هريرة، ايا يا  ٧٧١

١٠٦٠ يااياتم-رة،*لسمشيء ٧٧٢

٢٦ ءلنكمتٌرقتبمواّرابل؟ياابن،ملام،  ٧٧٣

١٧٨٩ تعالناش فآنرض الأغنياء مجن إنلث، ، مرن، ابن يا  ٧٧٤

٩٦٢ ويدءشأنينولى حمق؛ إن عامر، يااحايني  ٧٧٥

١٦١٧ الغلاميهنذا متتزوج؛ن، ، أمعاء يا  ٧٧٦

١١١ الماروهج أنمكم علن لاتهيجوا محمد، امة يا  ٧٧٧

٢١٢٩ جريليه جاءني، ما أتدري ياأما،  ٧٧٨

١٠٨٤ ،يالبامانفلرمجن أنس، يا  ٧٧٩

٧١٧/١ هلمداامرأة اغدعلن أنيس، يا  ٧٨•

سليسونى لم يكر أبا إن الاس، أيها يا  ٧٨١

١٧٠١ نوحمقيتة مثل اهنريم، إنمامثل الاسر، ياأيها  ٧٨٢

فتةمن أمقلم الأرم، وجه علن لمنة تكن لم ال١ماإنه أيها يا  ٧٨٣

٨٨٢ الدجال

١٧،. وجلعز اش ملن أكرم تعلمونه الأرضر ، ٢١المامرأي أيها يا  ٧٨٤



<vvv>s
كتأباممرأبمات

اوالمسنالجويث رقم  اخديثطرف  f

١٢١٩ التممقنى احذم الصلاة ني نابكم حض لكم عا الناس ايها يا  ٧٨٥

١٢٩٠ ندبالغتيابلال،  ٧٨٦

٩٠٧ اشتروااشكمهاشم، يامتى  ٧٨٧

١٨٨٢ اا؟ احسعن الستانمن يابنية،  ٧٨٨

١٧٢٠ عمىهتذا يارم،  ٧٨٩

٤٢ المص الدين نهم ب يجادلون الذين رأيتم إذا عانثة يا  ٧٩٠

ry>إri\t'^ عزوجلالد ان حريل-ءقااا-يخرني هدا عشان، يا  ٧٩١

١٠٨٦ ولاانص؛الث،أدن؛الئ، أمرنيان الدعزدجل إل ياعلى،  ٧٩٢

٢٠٠٤ ياءر،اتتفيا-ية ٧٩٣

١٠٨١ الجآم مم، أنت علي، يا  ٧٩٤

٢٠٠٠ الخنةأنت،واصحابالث،نى على، يا  ٧٩٥

٢٠٣٢ ياض،ذك،ئلسصاينمربم.ص. ٧٩٦

١٠٣٩ كدبفقد ؤيغضالثا متى أنه زعم من على، يا  ٧٩٧

،١٨٠.،١٧٩٩،١٦٢ه الخثةأهل سداكهول هنذان ، ياض'  ٧٩٨

١٨٠١،١٣١t١٣١>ه

١٠١٠ أعامة(لأب)يعنى إمي واف على، يا  ٧٩٩

١٣٩٣ فقلتآننآ - هقو - جبريل أتاني عمار، يا  ٠٨٠

١١٤٢ الربعنازلأحياء نآرنى عكاظ إلن يي امض عم يا  ٨٠١

١٦٠٧ منزلةعئدنا للث، إن الحصين ين عمراي، يا  ٨٠٢

١٠٦٠ ياع٠رنود٠م ٨٠٣

٨٦١ أذيعثلاثة الأرض من اعدللئ، إذ اس عمركم، يا  ٨٠٤

١٠٣٧ لقدأذيتتىواه أما عمرو، يا  ٨٠٥

ص ١٢٨٨;  اهعند لك،؛ها اشهد كلمة لأإكهإلأاف تل: عم، يا  ٨٠٦

١٧٦٣ ذللئ،؟!ؤيهعالون، عم، يا  ٨٠٧

٤١٢ رأءغفللثااه احمظ غلام  ١٠ ٨٠٨

به;يتمعلئ، أن اه لعل ششآ أءلالث، ألا عليم. أويا - غلام يا  ٨٠٩

٤١٤ يحمتللئ،اف احمظ 
١٠٦٦ لبنمن معلث، عل غلام يا  ٨١٠

yrMy عليانح—، أن يأمرلئ، وجل عز اه محمدإل يا  ٨١١

١٩٢٠ وأنامتلئ،منى انت، يامعاوية  ٨١٢

١٩٦٦ نأحمنمالكأت، إن معاؤية يا  ٨١٣



كتاباممرسا3
>قلتبم

ارالمسنالخديث رقم  اخ،،يثرف  ء

شيثآيفت إن يامعاؤية  ٨١٤

١٩٢٦ السهممتذا حد *عاؤيت يا  ٨١٥

١٧٦، يعمهاثموالدي بتي معتر يا  ٨١٦

٧٢٠، ٧٣٢، ٧٣١، ٧٢٩ دينكعيي قلم ثيت القلوي مقلب يا  ٨١٧

١٠٠ يعصيعمه اف لامحريواكنا>_) عترلأء يا  ٨١٨

٩٤٢ أملحتش كأنه الشامت يوم بالون، يوتن  ٨١٩

٩٠٢ ايزانإمح، يرجل الق؛ائ يوم ->تن  ٨٢٠

١٧٨، الشامةيوم أدم الومترن يأتي  ٨٢١

١٠٠٩ القيامةيوم أخم، من ص يأتي  ٨٢٢

١٧٨، واحدةأمة الشامة يوم يأتي  ٨٢٣

«،ا،ا،ا الشامةصاحكايوم عزوجل ربنا لنا يتجر  ٨٢٤

٦٤٦ يضحك- وجل عز - ربهم لهم بمجيا  ٨٢٥

٩٤١ تشكأنه الشامة يوم يجاءبالون  ٨٢٦

٦٠٨ واحلصمد الشامة؛ي يوم الأم وجل عز اه يجمع  ٨٢٧

٢،١(ا١٣،،٨/١) عدولهحلفا كل من العلم هندا يحمل  ٨٢٨

٨•• محي.يثنامة قوما اكار من اش يخيج  ٨٢٩

٠٧ أحداثنوم الزمان يخرج»يآخر  ٨٣•

رجلالماربشفامة من يخرج  ٨٣١

٨•، قومالمار من يخرج  ٨٣٢

١٤٨٣،٨١٧ اخم،س دجل بشنائ الجة يدخل  ٨٣٣

٣٦٠ الرحمم، نمير يعدما اكلمة علكنا اللك يدخل،  ٨٣٤

٦١٨ كتفهيضع حنن منر؛هءروجل المامة يدنوالؤُزايوم  ٨٣٥

٦١٩ تلههعليه يضع حن الشامة يوم الزمن وجل عز الد يدني  ٨٣٦

٨٤١ يدلعلنالكاز»يذر، ٨٣٧

٨١٤،٨١٣ سععاالشهيد؛وا يشئع  ٨٣٨

٢٢١/٢،١٤٨٤،٨١٨ عمانن عثمان يشل  ٨٤٩

٨١٠ ثلانتالشامة يوم يشل  ٨٥٠

٦٣٠ ألكنارجلضليناعزدجل، يضحك  ٨٥١

٦٣٢٠٦٣١٠٦٣٩،

٦٣٤، ٦٣٣

الأحراشءزوجلألنرخم،يكلأحدصا سك  ٨٥٢

١٠٧٣ ابتةاعل، ُر، رجل، علتكم بمللع  ٨٥٣





>ئآق<■

1«فهرسالآمر*ا

اكمحتا-بزء/  المحايي/الراوي الأثرطرف  ۴

ازمفحرف 
لن)يقولها ورمله وكشه وملائكته ياض أمتت  ١

'لأدسابماما انت؟(أمؤمن ت سأله 
١٢١٦ اضس"الك يومه افه رسول صلاها صلاة آخر  ٢

اا،ْ.مااا.- اضسءالك يكرأيي خالمج هؤ اطه رسول صلاها صلاة آخر  ٣

١٢٩١ الماس*الأث الاثنتنيرم اد. رسول إلن ظرتها نظرة أخر  ٤

١٧٠٦ عمين عيالك  اتزواهمما _ UIاعلم ماص ابن  ٠

بمددّولالناس تحر س ت اله ألن أبوبكر  ٦

١٨.٩i١٨.٧،١٨.٦ ء،ي،ناضاءلأف اه.؟(
١٢٠( الأمحمسمد ين ماز  إسلأمأالرحال ابوبكراول  ٧

اباركين عيالك  جماعةالمكري أبوحمزة  ٨

نقراعاليهيابي بتنع اش كتاب من باية أتاني  ٩

١.، محيلس ارجمن ب نايه(عاله محرما رائ )عندما 
١٣٤٧ ءم؛نا-محلاب إسلامي؟أول أعلمكم أن أتحبون  ١•

٢٠٦٢ ،يازاهوري اكةثْالآما» اتقوا  ١١

١٠٠٨ اضين*الك محاءب بإناء الض. اتت  ١٢

إكلا اه ى المحاب. م التوراة.او ر احد  ١٣

٥٣٦ ببن رب  إلأ١ن١
....It يكراتحديقام  فأجلوهأجلموتى،  ١٤

٠١ طالبام ين ض باطل ١٠أليد؛حق كلمة • اجل  ١٠

١٦٠٠ ٠٠ ءلأفمرام ض جرحمر فإثما احسوه؛  ١٦

١٣.٢ اما-بحاف ثلاثاالاس عن . ئ؛ةة يكر- أيو احتجب!  ١٧

٨٢١ الأماركب  ربهاتثغع عممك لي احمفلها  ١٨

٧٠٧ جاضبن حمحم  ريكماخرتأن  ١٩

اْمح،ْ،بم،ْ طارس Ljjijكان فإل ابهش؛ معدا أخروا  ٢•

١٧٥١ ءلأوس معل.امحام> من سسن ادركت.  ٢١

٤٤٩ ءلاوس جقالني اصحاب! س ناسأ ادركت  ٢٢

٠٦٤ عاممة ملكاله بعدخيرابعث اش إذاأراد  ٣٣

يكونكأن ريما يحمل لا الأثر كان إذا اما ٠ التسلسالي الأثر لثم انه علن قيل ده-ذا ، إص؛ حرف أمامه ليس رنم كل )٠( 
انمضط(.رقم الخزء/ عتكذا)رغم رالخغحة ابزء رنم ض ثإزأحل الهاش، سلتاادم 



كت،د،|ممر|بمةءتنتق<

اك|م1ءةالخزء/  اراوياضحاض/  الأثر>ف  f

٢٨٢ مديم ارجمن ب الإرجاءمراصل الاحاء إذاترك  ٢٤

٨٦٢ سردس مداس  ملائكتهإليه وجل م اه العدبعث إذاتوفي  ٢٥

١٨٩٧ الخلوج، هد الختان الختان جاوز إذا  ٢٦

٦١٧ جامسباس الكرامةءاو،م وادبمت، الخئة اعل إذايحل  ٢٧

٣٥٣ا/ اساءس جماعل  إذازتىنزعتالإ،ان ٢٨

.ب٢٩٣ اسم ٣٠١٨ .هل.أنت،؟ أعومن مثلتر؛ إذا  ٢٩

٣٧٨ صرابن  برئمتهم م فامرعم أولثك لمحت إذا  ٣•

١٣٠ يماس ءٍر«ثخد؛ي م»لريق يدمة صاح-، شت، إذا  ٣١

٢٧٣ اجمدمرحل ^٠مركان٠٠١١١إذاتال،:  ٣٢

باهآمنته ت فتل أنته؟ أمرمن ت للاه فل إذا  ٣٣

٢٩. اسما،دامم  ورمالهوكنه وملائكته 
٢٩. ممسد،ن  إذانلك،:سمسانت،؟ظل:آئابافه ٣٤

٢٨٩ اسم أرجواعزمنأنت،؟ظل: إذانلللئ،:  ٣٥

٢٩٠ اسم_ لأإكهإلأاهأ.>عنانت،؟ظل: للت،: نل إذا  ٣٦

١٠٩٧ ملامى مداس  بنمكم.جيء المحامة يوم إذاكان  ٣٧

....IX اير،كرالمدض حننفاجعلوني جهازي من وفرغتم إذامت  ٣٨

١٩٨١ م-r•—،الخدام  محمدهأصحا>-، محاصن اذكروا  ٣٩

٤٠٢ ءاساس  متهنأدق رامه م يدي أضع إذن  ٤•

١،،. صان سلأمككرالهو٠ولألخ.ابن اذمارلت  ٤١

١٦١٠ ءاد؛ا اه.ومكيتهرمول علن أكييته حهن أرأيته  ٤٢

٦٩، أاوسريمداس ءاأدين  منكمارله ارجعواثضحواتتبل  ٤٣

أمزمناله: مرلن تعالن افه ثاء أرجوإن  ٤٤

٢٨٠ مسن أنت،؟(

أومنهمانته؟تحبت»-اصألهالخارجي: أرجو.  ٤٠

٢٩٢ هما ي٠نيالؤممح،
٢٨٦،٣٨٨/١ ئيا ائته؟ااعزمن ماله: أرجو•)لن  ٤٦

٠٥٠،، ٠٢ ءاساس  اروم،ب*ض-هم-بمياكدط-• ٤٧

محرقفي وبيتالثه بي-ي بجهع أن اه أل أص ٤٨

٠٩٩ امسر؛ مرقوفيها هالته: الخة. 
u٦٨٦/١•ش مجهولوالكيمه ععلوم، الامتراء  ٤٩

^٣٥٢ا/ ارءري الخلوالإيمان الكلمة الإسلام  ٠•

١٣٠٣ ماساس  رجلاوامرأةوثلاثون سعة افه. رمول ع أملم  ٥١



<vn)=ءتاباممر|وبمات
اكفحأا-بزء/  اكحايي/الراوي الأثر>ف  ء

مخلوقالترآن ان زعم من ويلك< اسمعإئ.  ٥٢

١٦٢ ماشام؛كرين  زنديقكافر عندي نهو 

٤٢١ طافبزايي كلي  المحابام كانتا»ي الرسن عاتض أشهدان  ٥٣

آن)ئاُاغه . والقصة. الخق واه أص-اس  ٥٤

T٠v٠ ،٥١٧ مادأ،ن،ؤض .وصلد( ولسانه غيلان يد نطع 
١٩٠٤ *جاس آحديهم لايةناس اه.y رمول أصحاى  ٥٥

٢٠  U*** امادبن هن،رمق •ارواص• اربع• ١^١١^٤  ٥٦

مهاباين  نحاةيالن الاعتصام  ٥٧

اريعحالف الم يعم - الصلاة تلك ت اعد  ٥٨

بم0ْ صربزامحمحم •اينبرة-بمل-ءشرينط• 
عنسل )111 متقص؟ نافذام نمالئ اه آعلم  ٥٩

٠٢٨ الميزمد صرين  القدر(

اآاا،آأحا »لالببزايي عش  .. اضمرلهما. آن اعوذباه أعوذباه،  ٦٠

T\TI\ حلاحدين  امبلأاراك،م،ءإلثبامح، ٦١

١٨٨٠ يامصادين  مشرحاشوحا ا اغرم ٦٢

trv.tr؟ ^ين ارجمن صد  ٦٣

نهدانكايان ومجيكاتل مريل إ؛ان آفأجعل 
كإممانإممانهم آن أناس زعم )عندما حجا ولا 

٦٤

٢٠٧ ا؛يدكلاين  •بمريل
٣٦٠ا/ سعرهبن الاه مد  مزمن(آنا رحل: نال )لما الخة؟ اعل من افأنت،  ٦٥

اا'ح،حأحا ءداسينّالآم •مرالنم،دمرأم،بكر• الأمرنلاثت:  ٦٦

عزغضبه آن وأحجر• لام عمرالاقرأعلن  ٦٧

١٣٦٧ جمبن سمحي  حكمورضاء 
١٤٧ عردس بن الك مد  •• مدرة اه. رمول اقرام،  ٦٨

١٤٦ ٠٣١١١٠ايي ين ئي  علمتماقرآواكا  ٦٩

القرآنقال: عمن مثل )لما كافر هر أنول  ٧٠

١٧! اجمديزحل مخلوق(
النلالمان1حالالآنءرنت،التللم)لنقال:  ٧١

،٧٩ ل،اسبنسا0ل له(مال؛س الرحل 
بلاالعرقيين كمثل وصاحبيه: التي ألاإن  ٧٢

٠٧أ/، غزالبن احد  افتراق
١٢t٨،١٢t٧ ابربكرالمدبق أسلممن الستاآرل بها؟ الناس أحق الست  ٧٣





ا1شروعةكتاب 

اكفحةابزء/  اكحاري/ااراري الأثر>ف  م

٩٧٦،١٧٠ امّدة الكتببعض ض اف. رسول صفة لنجد إنا  ٩٨

٩٨٠ ءداسسملأم اش.ؤرمرل صفة لنجد إنا  ٩٩

ا/ث،آ. ٠٧٩ بالك،نالأرك اJهودواكارئكلام لنحكي إنا  ١••

٤٠٢ طارس )لمدسالقاتل.الابملر أنت  ١٠١

١٠٢٦ صرابن  مرني،من، حرج لمحا بمكا ما حل مح، أنتم  \-r

لرصولأخ أفكم جميعا النفر أيها باش أسدكآ  ١٠٣

١٤٨٧ طالبام بن ض ^.^؟٠١
١٩٦٠ والخنالحسن •ع انطلمت  ١٠٤

٢٠٠٠ الميزب صرين  اظروادينالأءرابيوالغلأمفىامماب، ١ ٠٠

١٦٤٢ صرابن  العوم،دم م، بألك، منيا، إلي، انفردا  ١٠٦

٠٠٠ ض.>0ذط القدنتكلام ه—هنا راش ^ ٥٥١ ١٠٧

١٢٠٠ الأمحمعصي م صان  أسلممن أول يكر أيا أن  ١٠٨

ينأمية من بدلأ اشترئ - هءك - بكر أيا أن  ١٠٩

١٢٩. معري،ن الل4 ماو  حلفبن، وأمح، حلف 
١٢٤١ طالبأم بن ض أبويكرالماحم، فى أجرأ الناس أعظم إن  ١١٠

٤٩١ الخمل؛رامم  إنآنةكلدينالقدرية ١١١

لثماننستغفر أن يسعنا لا يقرلون أئوامآ إن  ١١٢

وعرلعثمان  ٥١غفر أنول; وأنا وير،  ١١٣

١٢٢٩ مرانبن برن  الزيروطلحة 
١٢٦ ابرقلأبة الضلالةأمل إنأءلالآ>ماء  ١١٤

٤٤٣، ٣٠٠، ٣٤٨،

٥٥٠٠

ماسابن  اكتس،له: سال القلم، اش حلث، ما أول إن  ١١٥

٠٠١

١٨٤،٢٠٢/١ ماسابن  القلمشيء: س اه ■محلي، ما أول إف  ١١٦

٢٤١ اكدريمغان  ماوترفىاكدرالأثمان إن  ١١٧

٩٧٤ باسزنماس ركينام ض مِ، يا نالوا؛ إّرادل( بك، إن  ١١٨

•• نخيرْ ه النحم، أتن -  ١١٠مور- إل  ١١٩

١٦٦٨ صرابن  يضعةيإدكم 
اقرئإنحم-ريل-هإر-اتناكي.ذقال:  ١٢٠

١٢٦٦ ادستنءالك اللامعمر 
-ظك عثمان. عصن أحد الغفاريي حهجاه أن  ١٢١

١٤٦٩٠١٤٦٨ بمالين ملمان  ركنهعلئ فكّرها يها يتحمر كان الك، 
،قلفى يجتمعان لا وعلى عثمان حب، إن  ١٢٢



<viD"ءتأباممرسات

اكفحتاخزء/  اساض/الراوي الأثر>ف  ٢

١٢٢٧٠١٢٢٦ ٠٤٥١٠مرادس  يكذبواّومر، 
آبجبين، هملمحإ •ع دعم حرجوا لما الحروينة ان  ١٢٣

١٥٦٩٠١٠٦٨ اسامدامح ..طالب.ظق-ىلوا. ٤

١٩٦٢ 'سدماءليابار لكناعنهما■ اه رصي والحسين. الحس آن  ١٢٤

٢٢٦ ماسا،ن  الإيماننود ت اث مع ذمح( إذا ارجل إن  ١٢٠

عنرجال مهم الشام حياءنامتا؛ي ان  ١٢٦

١٤١٧ اساليرالأثمثه ام  اشرسول أصحامحسا 
١٧٣٧٠١٨١٠ ساض ^٠ ٧٠٠ *أبوبكر'نثثها* بعد الاصة محنذْ حير إن  ١٣٧

٩٦٠ *الليى الم  أناءجريلاف. رسول إن  ١٢٨

١٠٢٠ مءمأتنءال،■ مكةمن أحرج حتن حرج اث. دّول إن  ١٢٩

عثان٠^؛، بكن - اه رحمه ثابتا- بن نلد أن  ١٣٠

١٤٢٦ 0دم،ءلي الدار.ص.مم 
٠٤٠ ٠٥١ ماام س  ٠٧ تعالناه بإذن إو لايفر الحر إن  ١٣١

١٨٤٦ اُالأرا سرأكأن ايام يي ءاتثة-ءإكا-راُت، أن  ١٣٢

الناصيحدث أصح ثه. عفان. بن عشان آن  ١٣٣

١٤٣١ ام،ءم ..*تال. 

المسر؛جيش م جهز - ءك - ان عنأن  ١٣٤

١٤١٤ {٠٥ ٠رثلاثنبعرآ. تسعمائة 
١٩٦٢ سدماءنيالاأو •ءلالب-ظه-جاءإلئ،• أنءمل؛نأ؛د،  ١٦٠

١٢٤٠ اماخسا» رضانثى باكاس بمالي اعررجلاان علياءه ان  ١٣٦

١٢٦٣ ءداسسءم .جيشأ.وجه - محك - الخهلام-ا بن عمر أن  ١٣٧

٢١٤؟/ ءليتناضر'داف ثتمححهرجل عر اذإة ناصح عيد عمر أن  ١٣٨

_االأحجار.كمأالحميرية.يعني ابن عند أن  ١٣٩

\tT/\ اماكرءا» سأكبرآ
فنظروااليد اليدأوعودن رجلامخالج محهم أن  ١٤٠

٠٣ ءئافض م،  ٧١٠ ءاو4يقدروا قلم 
\ir/\ ساد<ل،ناضمغءان الكدم،لبالوعف كنا يإن هزلأء اصدق كان إن  ١٤١

١٦٦٠ ضم ردن  إنكلعاعرآ>ت،ثري_ا ١٤٢

الفلهرتعالن اه كتاى س نحد أحمق اعرؤ إنلث، 
عليهعدد نم ، يالتراء؛ فيها يجبر لا أربعا 

١٤٣

٩٨ ءمان،>نا-مح،تأ وتحومحاوالزكاة الصلاة 
نةحقنخ ولن الاممان نجدطعم لن ١^،  ,،،



ا1سر|عاتكتاب 
>1ثبم

الصفحتاخزء/  اسام/الراوي الأثرطرف  ؛

٣٧٢.ارا،آ؛م،  ء؛اد؛رناكات الإءانح؛نتزس
١٨٠٢ ءني،ناضاطالب .لمتا. ؤإ)!، آمته، من نحاء سعة نى لكل إي  ١٤٥

٢٠٠٨ محلين ،رض  لغريب(فيملها التة عليه تعرض الذي إن(  ١٤٦

٠٦٠ حأ ملكاموته نل له ■تحرأفيض بمد إذاأراد اش إن  ١٤٧

٤٦٩ اسمءبج< بعد■محيراوفتهدءاأهتعالئإذاأراد إناف  ١٤٨

ام،ءام، العرشامتوئعلئ تعالن اش إل  ١٤٩

٣٢٢ا/ ءاساس  محدأ.نبيه تعالن؛عن< اف إن  ١٥•

٤١٠ ام،كراسض الخلق■محلير تعالن اش إن  ١٥١

٤٤٢ ماسام،  آدم.يمي - الأين ُتكأه صرب تحالئ، اش إل  ١٥٢

Torh اسممد الصلاةمع ممابه فى الزكاة ثرن تعالن اش إن  ١٥٣

٤٩٣ ممسهم ال،*علن عرقه تعالنكان اممه إل  ١٥٤

اشرعفلمتاولكن كماذكرت، نمالئ اش إف  ١٥٥

٠٢٦ اضنب• س م إبليسخلق ما لوأرادآلايعمن تعالي، 
الماءواعلآهل لوعيب الن تماش إل  ١٠٦

٤٢٤ ّعدسأضارلأص لهمننالم غير وم عيبهم الأرض 
فإذارآ،اعلابة لأعل ليثجالئ نمالئ اش إل  ١٥٧

٠٧٢ اخسن الحنةنعيم نرا الجنة 
١١٤٦٠١١٤٤ ٠•ين الك مد  ٠٥^ العباد، ثلومفي نئلر تعالن اه إي  ١٥٨

٧٠٩ الأماركب  نلأنةييدءإلا يمي لم امعه جل اش إن  ١٥٩

٧٠٨ سمديزكما تجاإلائلأنةث.، يمس لم ذكر، جل اض إن  ١٦•

١٠٩٠٠١٠٩٤ سردين الي، مد  ■*ilSإبراعيم اتخذ وجل عز إلاف  ١٦١

١٠٣١٠٦٨٧٠٦٨٦ ماساس  ءزوجلاذنإ;راعيم.سبالخلة" ٥١إل  ١٦٢

٦٣٩ ايزسرد ^١١١٥قلوب نفلرإلن جل و عز اض إل  ١٦٣

ثغاعةم، الومنع، يغني وجل( عز اش إل  ١٦٤

٧٨٠ ءل؛؛عانادان معد.

٤٣٢٠٤٣١ اهارّممدان  .آدم. لماحمرية اش إي  ١٦٥

١٢٨ مدرانتن«مذ جربإئماانتم  ١٦١

٦٩٠ ضك جاءنابالىمن الأحاديث، جاءنابهنذ، إثما  ١٦٧

١٩٠ ءدارجمن،نسراد،ل يندرمايطيقءء( مؤمن عزوجل اث إنماكلم  ١٦٨

١٦٩

١٠٣٣ الخيريامسبل  ا؛زاآمح،ُلالب
ام،ماس-ض الأنصارمثياومثل إنما  ١٧•



كتاباوسارسات

المسنا-بزء/  المحابي/الراوي الأثرحلرف  f

١٨٠٨ ايرجم إوامولذسنيااز'اق ١٧١

صالرلن • • بدعة عنه أل تا عالة المإن  ١٧٢

٢٩٤ الأدزاض أنت؟(أمؤمن 
١٩٤٢ ءداسسماس افه.ورمول ا صحتال معاؤية إل  ١٧٣

ئدنهامند محنتكم ممالمحططة تزل لم اللأتكة إن  ١٧٤

١٤٤٢ ءداسسملأم انته.رمرل 
١٨٤٢ •افه.٠ رمرل أل عل افه أنعم يا إف  ١٧٥

٧٦٤ مرملامالله مد  سمعحمر وحل عز رمحه من دنا محك موسر إن  ١٧٦

ءمسا*سمب يالسييدوهم القرآن بثه يجادلونكم ناما إن  ١٧٧

١٠٢٩ ادستنءاس محهللةأمري اتئرمحالراق ه الني إن  ١٧٨

٢ْ.١ جندبين مم؛  لخمنيا قصعة أنير الص. إف  ١٧٩

١٠١٨ ءاساين  شعرهليسيل كان ه اكى إف  ١٨•

١٦ الليمرمعريمال  الشياؤلنتحضره مخضر الصراط هندا إل  ١٨١

٤٧٤ اس-ءمح ٠٠ ردة الناس أّرع أن يرئ كان إيه  ١٨٢

١٠٧ الخنينمد مر صم  هاض رصول سنها ستة •ع لأحد رأى لا إئه  ١٨٣

يشمرلأحدن نمالئ، اف يكنسامحا Jكدررن إقهم 
٣٠١ ماساس  ءالتل.ر(هنهتاأناسآيتولون إن  '•)عندمانيل احدهم  ١٨٤

٢٠٣٧ ءهديُا،اس )صعر(عالما ندوة عليا رضت إني  ١٨٥

منكبالراء اعلم رآنا تريد ا مأعلم ند إني  ١٨٦

١٣٤ سيمرمر سمد  دلكتيلأأ٠اريك
١٧٨٨ الخطابين كم  الستةهنؤلأء إلئ بعدى الأمر جعاك ند إني  ١٨٧

اشنال ثمن وايوك انا أكون أن لأرحر إني  ١٨٨

٢٠٢٦ طالبء،م|ساض  ؤدزذث'امتددمسمب؛ ءز»-■؟)، 
افهفال كالذي نكون أن لأرجوافه إني  ١٨٩

٢٠٢٧ طالباض ين ض ؤدرت'امحضمس'همهجل؛ دم 
٢٩٨ حذبمة الدتنذلك اعل يمحي. اعل لأعرف إني  ١٩•

٣٩٩ مذبمات النارفي الديمحن ذلك أيل • دنن أعل لأعلم إز  ١٩١

٨٢. الأماركب  ليثغاعيأمحزعا إش  ١٩٢

٨١٩ عدهالثغاعةإنصأدحر  ١٩٣

١٨١٦ طالب ٧٠١س  ٧١٠ حاليركاتيه الرد هندا إن  ١٩٤

محركعةالليل يحص كان فقد يدعوه أو محقتالوه إن  ١٩٥

سبمتاماسة القرآنفها محجهع 



i9Uu^_YI كتاب
>قتق<■

ا-بزء/ المحاض/الراوي الأثرطرف  م

٣ ٤٠٢٥١. ركع وصلثول الإممان يقولون السنة اعل  ١٩٦

١١٦١٠١٩٨٤ انمريالجسن  الأمةعذء ابر كانوا محي. أصحام* اولثلثف  ١٩٧

-لثمم،سمرنم،أ><انتأدكك  ١٩٨

٠١٩٠٠١٨ ءمم،بالمي اكوري؛ن.

١٦٨٠ الذري خديجةاض. تزوجهار''"رلا امرأة أوله 
لأمحباكيهانفيالإ.اولءبك

١٩٩

١٩٠٩ الذري همها.اه رصي - ءاتثة 
٩٦٨ الوحيمن اد. ومول به بدئ ما أول  ٢٠١

معدبالمرة النير ش الناس من تكلم  ١٠اول،  ٢٠٢

٠٠٧ رنين ذ الأمواريوأبريونس ابهتي 
١٨٣٠١٨٢ اسءاس القالمتعالئ اش خلق ما أول  م'آ

١٢٥٢٠١٢٥٢ لهما٠ً٠ا بكر.محك.أبر أملم من أول  ٢٠٤

١٢٥٠ 0دم،ادلم محك.ءنالب أبي ين يلي أملم من أول  ٢٠٥

١٢٠٧٠١٢٥٦ ءدال،هسسمد سعةافليرإسلامه س أول  ٢٠٦

آنيبر< طي اش. رسول •ع صلئ، م، آيل  ٢٠٧

١٢٠١ اللمس 0؛•  طاو،.ظك.

٠٠٠ الأدذام الراقص من، بالغدر نطت، y، أدل  ٢٠٨

Uبمءاق وربك ؤ تعالن; اه كتام، تقررون اوما  ٢٠٩

٠٠٣ رنارن  الغدرمن شيء له ذكر لما 3أإخثرؤ نثناء 
٧٤^١ جاضم،مدالك )لنانكرالثغاءة(. تقراالقرآن. أرما  ٢١•

٢٩٦ الخم_ لفقواقولأيإتيأحانهمعالنالأمةأوء.  ٢١١

،جويكتااأاه رصول حدبثا تعارض أراك ألا  ٢١٢

٩٩ '-*؛،•ماجم تعالناش بكتاهم، جوأيلم  ٠٥١رسول ٠ تعالئ اه 
٢٠١٨ اسءاس الثيعة(م الهاد بن مداد بن اه ألااعجيتذ)لعد  ٢١٣

١٨٠٠ طالبمراض ض كانأوًاعااش ألأإنأ؛ا؛كررحه  ٢١٤

\iTl\ ّغانء»ار،لساض|  الياءأحد الأحبار كم، ألاإن  ٢١٠

.،م٢٨٤١٢ سوئين الك همد  الأحر؛الأوكاوت،الأولنكاوكالت،  ٢١٦

٢٠ ٠١ ماساس  .إياكوالتجوم؛إلهات،-ءوللنالكهانة.  ٢١٧

١١٣٠١١٢ ملمسبماو العالمجهل سامة فإلها والنجوم إياكم  ٢١٨

١١٩ التمممحران  والخمرمةوالنازية لياكم  ٢١٩

بصرهموالأبصار العمل، ني القوة الأيدي; 
تعالن:نوله ني وذس، ليلهم. ص فه عم ما 

٢٢•



السرإبماتكتاب ءتقتث<

المغحتا-بزء/  اسام/ااداوي الأثر>ف  م

٠٦٧ س؛ا-تنءم زالآ؛مارهالأيدي ؤ؛راي 
٢٤٦ اجمدمرحل وعل}{ jiالإبمان  ٢٢١

٢٦٢ اساءس أا،بموءات  وصلندل الإيمان  ٢٢٢

٢٦٢

بمام<اارلابرام؛كر
ءإسدائن 

قوووعملالإبمان،  ٢٢٣

٢٦٣ ا؛ناداوك وعلنول الإيمان  ٢٢٤

٢٣٩ سمازبزمحنأ وعملثرو الإيمان  ٢٢٠

٢٨٣ ميرينبا"د؛د يصلنول الإيمان  ٢٢٦

٢٦٤ ااؤتلتنإطءٍل وصلنول الإيمان  ٢٢٧

٢٨٠ بمءص؛نس وعلنول الإيمان  ٢٢٨

٢٦٠ ،مام وصلقول الإيمان  ٢٢٩

٢٦٠ اخسن وصلنول الإيمان  ٢٣٠

٢٦٠ الطاهيمحس  وصلقول الإيمان  ٢٣١

٢٦٠ ّغانتنءءنأ وصلقول الإيمان  ٢٣٢

٢٦٠ عاصس ضل  وصلقول الإيمان  ٢٣٣

٢٤٣٠٢٤٢ اساءس مجموعات  ييضخم،ثنيي يصل قول الإيمان  ٢٣٤

٢٤٧ u^؛، هسيزني وصل قول الإيمان  ٢٣٠

٢٦٢٠٢٤٦ ،نحلاسا" تزبمسيىلعل قول الإيمان  ٢٣٦

٢٤٤ يزيدينتقصوصل قول الإيمان  ٢٣٧

٢٦١ الطماءمن م،بموء،ت  يزيدينتقصوصل قول الإيمان  ٢٣٨

٢٦٣ جمرنبا"دءد يبمسمآيزيد لعل قول الإيمان  ٢٣٩

٢٦٤ اسم،نبمء؛ل ينتقصتزيد وصل قول الإيمان  ٢٤•

٢٤٠ الأدزاض ؤيتقص،يزيد وصل قول الإيمان  ٢٤١

٢٥٨ اخسن .قوو؛لأقولإلأمملولأ.الإيمان  ٢٤٢

٥٠٥ اخسن العملوحمك كلام الإيمان  ٢٤٣

٢٢٩ اُر؛د؛ الإيمانفارقه زنن فمن نزه الإيمان  ٢٤٤

٢١٤ اسماسواُمع؛ تزيدويتقص،الإيمان  ٢٤٠

٢١٣ ام٠م٠ وينقصيزيد الإيمان  ٢٤٦

٢١٦٠٢١٥ ينتقصيزيد الإيمان  ٢٤٧

٤٨٣ دكه يزيدؤيتقص(الإيمان  ٢٤٨

roiا\ (زعلي،• ٠٠٠٠ ؤينقم،يزيد الإيمان  ٢٤٩

٧٧٣ اللهم،• م، جاض  الثماعأ.ص يض اث. كتابأ ثى نحدون أين  ٢٥٠



<m>■ادهرساتكتاب 
اكفحلاخزء/  اضحايي/الراوي الأثرطرف  ؛

الأمرنبل هذا الرمخن، ياأمير بك يدم، أين  ٢٠١

ْ.م ارزري المرام،ينل والنم، 
١١١٥ ام،ماسيق باهأذكركم اكاص، أيها  ٢٠٢

١٢٤١• طالباض س ض ٠٥ءثمازأ؛والغلويي ؤإيآكم اه اش أيهاالناس  ٢٠٣

٧٦٨ اخطابصرى  حقالرجم إن ٠ النا•/، أيها  ٢٥٤

ازااكرأذ،كلأمإزعثالاس، اها  ٢٥٥

١٠٥ اخطابصرى  ءألضو،ما أرنن 
٧٦٥ اخطابصرس  الأمةنى،ر!انه ميكون إنه الناص، أيها  ٢٥٦

٧٦٠ صرمراخطاب الأمةهتذْ مسكون؛ي إنه الناص، أيها  ٢٥٧

،١٨٢٢ ام،كر ي،ذكمأممكم ئد الأس، أيها  ٢٥٨

١٧ سردميالا'م  وابعامةميكمبالألاء؛ن الاس، أيها  ٢٥٩

٠٢٢ الميزمد صرم،  خرافلحمياهمنكم صل س أيهاالناص  ٢٦•

١٨٩٦ مروق مثخةلقدرايت، ييدم، نمى والذي إتم،  ٢٦١

٩٤٩ صئاء الدنياتخلق آن ونل واه، إى 
أياءحرف 

٢٦٢

\0ا.ب اسمام، النبلةآمل عني، نح شرك ياب  ٢٦٣

١٦٣٤، ١٦٣٣ بكرانمدضام  بمليسها ليم، المب ثب يآم،  ٢٦٤

الحتتأهل ص رجلا أتبغخرا • صنعت  ١٠يشي  ٢٦٥

١٤٧٦ ضان(أبغض إم، ت قال ريداعبرس 
٢.٢٢،١٨ْْ،١٧.٧ سدين جمر  جارك>، ٠٠٤١١برئ  ٢٦١

٩٦٧ *الليم، ائس  منةادبم؛ن رام، عني، التم،. بمث  ٢٦٧

٦٦٦ لك ١٠المرين  منةايبمغ، وموائت، التم،. بمث  ٢٦٨

وءلاا٠حةأنا أكون أن لأرجو إني الحجر، بمك  ٢٦٩

٢٠٢٤ طالبءنيساضأ  دالزمحر
٩١١ صلدمر سان  ؛كنآدم-ءئةي-عالئالخةتزاعاا ٢٧•

عشانإلئ صاروا الدين الركب، ءا.ة أل بلغس  ٢٧١

١٤٦٧،١٤٦٦،١٢.٩ ،ز<دسام-محب -محهإ-جنوا

أنإلن بالناس يملون أئمة ليلكم أن بلغم، 
قاتلهمفلاتملوا متهم )_.ائت، ت قال 

٢٧٢

٤٩٥ ظيين مجمد  يهود(إخوان اف 
صلت، نفنى وتع انه ياأميرالومتثن، بلنتي،  ٢٧٣

١٦ْ،٢٠٦٩ م•رجاءم  وصالحغيلان نتل 



كتاب>؛أق<

اكفحتاِبزء/  اكحام/الراوي >فالأر م

حلقأدم موال: علن حلق)حرابا للأرض يل  ٢٧٤

اخسن للماءاوللأرض(
٠٦٢ ابرء؛اث القدرأهل من رجهد أغل أنا سا  ٢٧٠

إذمرو خانات يون بعض نى فاتل أنا بنا  ٢٧٦

١١٤
الذميرّق ين يمي  بهولءظ؛م

اا1؟ا،آآآا لأي١٠ين عرف  إذالقائلة كنية في نائم ه( نفهوريعتى ينا  ٢٧٧

التاءحرف 
٦٦٢ الأصواتحمح سمعه ومع الذي تارلثا  ٢٧٨

١٩٠٠ ارناد،رك معاؤيةأنف ش لحل تراس  ٢٧٩

١٨٨١ شواله؛ي اش رمول تزُ-ض  ٢٨•

١٨٨. حديجةمتوفن اش. رسول تزوض  ٢٨١

ءصانسءسم،دش المواتأهل لوعدهم. عروجل افه أن تهلم  ٢٨٢

٤٢٣ سردداس كعب اس 
١٩ عنهترغبوا فلا تعلمتموه فإذا الإسلام تعلموا  ٢٨٣

٢٨٢/١ ءمونا.ءطاب السكينةللعلم وتعلموا الحلم تعلموا  ٢٨٤

٢٢٠ا/ ايزسرد لكمفإن واتلوء القرآن تعلموا  ٢٨٠

٢٠١١ ،١٨٦٠ طالبام س ض يرنهوسبعين بضع علن الامه ءذْ تفترق  ٢٨٦

١٢٠١ ايريم ٢٨٧

يردرنث ؤ تعالئ: لقوله اكخعى إبراهيم نمير  ٢٨٨

٧٧٠ إضام»(ادخص مده،هلركائرا ممردا الذين 
أيتمرنا تعالئ لقوله التخعى إبراهيم نفير  ٢٨٩

٤٩٠ ،٤٨٩ لراممادخس ءتيبممح4
الذمئرد دبما ؤ ت تحالن لتوله ماس ابن تمر  ٢٩•

٧٧٦ ءاساس  س1اإميرنهلوكانوا كنررا 
ينكمذان ؤ تعالن; لقوله ماس شترابن  ٢٩١

١١.. ماساس  همجمودا نهانا رتك 
ؤذى\ضأنابنتماسلقولهتعالن: ضير  ٢٩٢

١٩٢. اينماس بد'؟ نر تنم ^ ١٠اإنين محن ر بثكم' بمش 
٠٢أذم فم ؤ ت تعاد لقوله تماس ابن تمر  ٢٩٣

٩١٠، ٧٠٠ تماساس  بكلمات رنه 
نغمل، ٢٠ؤ تعالن: لقوله ماس ابن ير ض ٢٩٤

٧٩٧ اتنتماس يم؛ فال 





<vrf>

المسنا-بزء/  اامحاني/ارراوي الأثر>ف  f

ؤللذينأ'ص"مات تعالن لقوله بكر أيى تفجر  ٣١١

ابمه.ا، ٥١٠، ٠٨٩ يكرالعدسام  يروزادة الء،*1ى 
ندعقالوا ؤ تعالئ; لموله حعمر أيى نمير  ٣١٢

١٦١٢ ام-؛ْ> هوأذساوأنمكم رنتءناوساءكم أبماءناوأثاءكم 
دمذ*ا^١ ١٠ؤ ت سالئأ لقوله حازم أبي مم  ٣١٣

وقواناب
الذينؤازكك' نمالئ؛ لموله العالة نميرأيى  ٣١٤

٢٠٠ أماس>ا ًدماه
ؤذتنض(منتعالن؛ لقوله نميرابجِرمنية  ٣١٥

٨٠٤ امءءد؛ الآ'شهالنداب 
أنلتن نإن ؤ ت تعالئ لموله مالك أبى ير نف ٣١٦

٨٩٢ ايرءا]ك إلأتيسبمباأكث١ب 
إلهاةر،نتا ؤ تعالن; لقوله كب ين نفيرأبى  ٣١٧

٤ro•١١٢/١ ^Oii/ ررحاه
أحذؤإذ ؤ تعالن; لموله كم< بن أبى ير نف ٣١٨

©•ا!  ،^U،'كما ^^^*نمآدمثوضدب'ذبصم'ه
يقكؤنىأن تحالن: لقوله عربرة أبى نضو  ٣١٩

١٠٩٨ ايوصر؛ محموداهقاما رتك 
اللننت ؤ ت تعالئ لقوله عانت بن الراء نمير  ٣٢٠

٨٦٧،٨٢٩ الراء؛نءاذب الذينآتواه
وأتاءكمؤأت١ءJ١ تعالن: لقوله جابر ير نف ٣٢١

 ;٣٤٨٢ اللهب بن جاض  برأنساوأنمكم رسا،'كم وس١ءن١ 
فأنزلؤ ت نمالئ لقوله ثان بن حب نفير  ٣٢٢

١٢٨٣ مءب،نلأبت هالله 
يونشدوجو، ؤ تعالئ؛ لموله حذيفة ير نف ٣٢٣

،-،.٠٩١ حذبمأ ناًدرةب
ضنمرو، إلأ ؤ تعالن; لقوله الحز نمير  ٣٢٤

١٢٨٤ اخسن هنمن،!؛4 
اللهنأم ف-ودت ؤ تعالن؛ لقوله الخن نفير  ٣٢٠

١١٦٣ الن يممبممانم'رجوهه
بدأكمكنا ؤ نمالئ; لقوله الخن ير نف ٣٢٦

الحسن هتنولون 





>v؛t< اممرساتكتاب

المشحتالخزء/  اكحاض/ااراوي الأثرطرف  م

^دنأتعالن; لتول الزير ن اف مد تمر  ٣٤٣

١٢٨٩ ءداسساازيم بثجزى نمة س ء عد حد لأ 
؛.٩ صمم، محل  معتر)للخل(ين صد —م تف ٣٤٤

^٠٥١٣^-مالئ: لترك صير ين مد تمر  ٣٤٠

٢٢٢،٢٢٢ يد؛نءمر بءإأ4 ب ١٥كانمات نه رس 
مقازنم فإن ؤ ت نمالئ لقوله ععلماء مسير  ٣٤٦

ءءلا»

ضوإنك ؤ تعالئ؛ لموله العوفي معلية ير نف ٣٤٧

١٠٢٤ ■مح(,ءءأمه
يرنيذيخر• ؤ تعالن؛ لتوله عكرمة ر تف ٣٤٨

٥٨٧،٥٨٦ ءكر<ة ئاءنرْي
٣٤٩

٢٧. سمم؛م  ٢٠١٥١ المتلأءبا>اءرا حنمت بمدمم حلف،ن فؤ 
أئرنهمؤركبمدن تعالئ؛ لموله غتادة ير نف ٣٠•

٩٨٢ ياد؛ ه،رئة 
السناءم وعرالذمح، ؤ تعالن؛ لقوله تثادة نفير  ٣٠١

٦٧٨ ياي؛ إكدتج،الآنضإتي
ا*اا'أ-اا' ينفكأن همي ؤ ت تعالئ لقوله مجاهد ر تف ٣٥٢

م.اا،1.اا،ْ.اا uilU،؛ مماما،حموياهريك 
علنهأكم نا ؤ تعالئر; لقوله محاس ر تغ ٣٠٣

٩٩٦ ،جاس بماكزب
لكورقننا ؤ ت نمالئ لتوله مجاهد ير نف ٣٠٤

٩٥٩،٩٥٣ 14lu،؛

اليل،نهجدرس ؤ تعالن؛ لقوله مجاهد ير نف ٣٥٠

١١٠٧ ،جاس يهنا،لا؛أاكه
إنؤ ت تعالئ لقوله الحنفية ين محي ير نف

النحسلهم بننو المالحان وصلوا ااذينآسرا  ٣٥٦

٧،١٢٢٢^١ْ٤٨،١٥ الجيرس .،محي 

■تعالئ، لقوله القرش كب بن محمد ير نف ٣٥٧

٥٨٢،٥٨٢ امضكب بن بمد  ئامحر،يؤوجو،يونذ 

رارلةسالأ-اء
ؤلؤدهبتعالئ؛ لقوله الأمشي بن واثالة تفسير  ٣٥٨

١٦٩٨ نكم>زسقب



<s<vrrاءسروبما3،؛، ١٠٥

اضستالخرء/  الراويالمحابي/  الأثرمحلرف  م

0•، •اشمسارساضا  بالقدرالتكذيب،  ٢٠٩

rtr/) اس الاجتهاديهلريق الشع، عذ# حصر حماعت تكلف  ٣٦•

٦٧٩/T اُيمتناضدارد بالقدرالتكدس،  ٣٦١

الثاءحرف 
٩٣• الغارمحممانمان  آدمخلق لما تعالن اش إل اف، بتك  ٣٦٢

الأدذاض الإممانمستكمل مزمن أنا . بدعة. ص ثلامث،  ٣٦٣

٧٩٨ ملامين اس عد  -محك - آدم خلق ثم  ٣٦٤

الجيرحرف 
ياآمرض.ئو.فنالوا: إلن نحران أعل جاء  ٣٦٠

١T٣٦،١٢rْ ■ّالمسضا-بم،  يانكوشنامتك كتابك الومان، 

؟ا«أ،ما.أ،ها.؟ صانس صان  إلنءرن-ءمح-ناصسالشعة جاء  ٣٦٦

١٨٧٦ صلإلناض.جاء  ٣٦٧

١٤٥٣ سالكسءم عفان.محك.بن •ضان خلانت فى رجل جاءز  ٣٦٨

١٧٥٢ طارس اصحابمن حمين نال؛ أر مسن إلن جك  ٣٦٩

٤٦١ اتجريا-رن  المضاءرمحي القلم جف  ٣٧•

٧١٨/١ طالبءليساضا  اهبكتان جاليتها  ٣٧١

الحاءحرف 
١١٦٤ ماضس ؛_؛|،  ذخرادخرهأصحاشرمحمد.ؤ حب  ٣٧٢

٤٣٣ الغارمحمعيان  أخطأكمحا أن تعلم بالقيد *ن نؤ حًن  ٣٧٣

١٨٧٦ بمم ماد  تنحدر)نعر(انمن مرات ض حتن  ٣٧٤

١٢٧١ اسجارتنب* ءد*ابكر: أبو نمال حية، حيت  ٣٧٥

ثمنفمالت: ية، أم فيخلى حججت  ٣٧٦

١٥٣٦ ؛زهدساضأ0اد الكوفةأمل من فلت؛ أنت؟ 
٠٣٨ ،دمغا؛ن تليتش يمول يلي رجلا نمعح ■حججت  ٣٧٧

بالمول)جواُاالعلماء تلقتها نقد - بها حدترا  ٣٧٨

٧٢٦ الخهمية(تردعا التي الاحادث عن سؤال عن 
عنمحوال عن تلقتها)جرابا فقل • حدتوا  ٣٧٩

١٨٩ حلاحدين  الخهعية(تردما الش الأحاديث 
١٨٨٦ */دق المدينةالراة حدتش  ٣٨•

٤٥٠ ماساس  القدرعن لايخي الحذر  ٣٨١

فىالأمة هنده ترك لقد اش، غيلان حسيب  ٣٨٢

٥٠٣ شول المحاربج *ثل 



<'vrr^ءتاباأسو|عاز

المسنا-بزء/  اسض/الراوي الأثر>ف  f

جلسوقئ الومنس أمر ياش الهتدى حمرت  ٣٨٣

ي؛نالناظرة )ذكر السفين أمرر فى ينظر 
١٩٣ ٌامحتنءنيامادس ليال(داينا؛ي الاذدس 

يعني- به يوثق كن ّسناءا ا معر حق  ٣٨٤

٠٧٩ هويةض -الرؤية آحاديث 
tv البمرياخسن  يهودلس مكارئ جماركا  ٣٨٥

٦٩١ ءال؛ات الأصواتجمع سمعه ومع الذي ه الحمد  ٣٨٦

-فى(ءزدةموكظو - عنان بت، مثمان حل  ٣٨٧

الذريههاب اس  يعيرنعمائه علئ 
الخاءحرف 

.. اناوقاضيها الأيلة إلن منية قى حرجت،  ٣٨٨

٠٦٠ ءمسامءنم دثدريمجدمي وصبا 
١١٧• يعىاها-اتي ئزلمح،م» درة يلة ر حرجت  ٣٨٩

١٢، امم  U(الخمرات L.إلن اضطرال1س مثل)الاعواء ٣٩•

٢•tْ،١١٠ ء"ا0لسرأ الايمالنحط الدين قى الخصومات،  ٣٩١

١٨١٩ ا-راطنييثاء  حطبءمر-صاليض ٣٩٢

٧٠٦ ا<نءم مدمأشاء أربعة وجل عز اف حلق  ٣٩٣

،٢٢ ملامس مداس  الأحدوالأنمنيوم قي الأرض اث حلق  ٣٩٤

رنةعلئ ٠ محفة - همثمان اه. رمول حلم،  ٣٩٥

١٤٠٠ امءاش بئرأيام 
r-ow اما_« الغ،واجتمعواعلن الأصم احتلغوام الخوارج  ٣٩٦

١٨١١ اكرياض س  ٣٠١٠ أوكريعدنييها الأمة منيه حير  ٣٩٧

سحرف 
١٨٦٧ اهامم ياأمةدحكطلئءاسة.صا.هلت،:  ٣٩٨

يات نقلت الدار يوم ظ|و. عشان. علن دحلت،  ٣٩٩

١،،، يوس' ءلاد،امضردا؟اميرالومين، 
١٤٢١ دحلءشان-ظهة-ءلنهمهوأنادوها ٤••

١٢١ ءنامك؛إكلأسموالخيال 1^1. دع  ٤٠١

٧٧٤ اسب جارين  النار،من معرالخروج عين، ئد• رم، دعواالرجل  ٤٠٢

علندآونىء-يه-و*ويومئذاءعئ-ص  I'T

٠٤٠ اسماس 1القالرالكدت 

٢٢٠٠٣٢٤ ٠^٣ Ofسد  دارةجوفها دور ثم الإسلام يدا ت نقال دارة دور  ٤٠٤





كتاباممر،عات■>محق<

المسنا-بزء/  اضحام/ااراوي الأثر>ف  f

ؤمحامدبكبمحانربىالاعلن)ilنرا؛  ٤٢٩

٦٧٢ اسءم الآضه<
ربكام بإ ؤ نرا؛ الاعلن)لما ريي سبحان  ٤٣•

٦٧٤ امااز،ٌ الأي(
ربكامحم منح ؤ نرا• رالأ الاعلن ّ صبحان  ٤٣١

٦٠٦ا/ اس»س جماعا؛  ص(
مديبنصبملأن،ام الأمةهند* بأهل إبليس يعل ما اه، سبحان  ٤٣٢

٠٩ ا.اءات

ءديرنء|بملأن،ام الأمةبهتذه الشطان فعل ما اف، سبحان  ٤٣٣

٠٨ \»\ط

١٧٣ ملس احمد  كار؟عن وتالتى سالم عن أنهاك اه، صبحان  ٤٣٤

١٨٢١، ١٧١٣ طالباض ين ض •أيويكر• اث.دثمح، يمول مت،  ٤٣٥

٩٧٢ الأرض_• ن، ذكر ■بمربل، دما مرحا مرحا  ٤٣٦

١٢٠٩ ءردأ -محك يكر- أبي إلن اكركغ، من رجال مس،  ٤٣٧

٤٩٢ محارى عكرا  القدؤيةيلعثان وصالآ القاصم سممت،  ٤٣٨

آتيلراند ممر من رغدا أن ^ك. - عثمان سمع  ٤٣٩

١٤٧٣ ابام معد*ولى  غخرج»تلقامحم
فىالفرقان يترآسورة حكيم ين هشام سمعتؤ  ٤٤•

١٤٨ ءم،نا-مح|لاد، الصلاة

٦٩٨،١٣٩،٩٢ ءمم،بالم،ن يعدءمنتامن الأم ودلا؛ اه. يمول من  ٤٤١

١٠٨ شول1 وتركهاكثرالاخدبهانيضة منة ت سنان، نة ال ٤٤٢

سم،لم الأهواء ذكرت إذا الدى المني  ٤٤٣

٢٠٠٨ ام،كرتنءًاش لشيء،نها
٢٩١ الخمإرامم  بدعةأنتؤ؟ امومن الرجل مزال  ٤٤٤

٢٨. ،٣٧٩ محاين -فان  إءار،مح، ولاامك دءة، j،^، مواللئح  ٤٤٥

٤٤٦

اعلمالمن أمحام، فإن بالى، غخذوهم 
١٠٢ ءمماا-دلأب

٢٨٧/١ ءصسا-ءااب الانرآنممتثايم يجادلونكم أقوام متكون  ٤٤٧

٧٦٦ اخطابين عم  بالرحميكذبون قوم Jعلنا صيكرن  ٤٤٨

اللهيترجرفا 
٣٦٢،٣٦١ سعودين الأل4 ب م،بملنامهشغب، من الشمب  ٤٤٩



>آتق<ًًكتاب
اكضةالخزء/  اكحاض/الرائي الأثر>ف  f

١٠٠٧ جامسءداس هوالسلساه رمحول إلن الناص شكا  ٤٠٠

وعندءمرير علئ وهو • ٠ علما شهدت  ٤٥١

١٤٠٠ عليين سد  ناصربل، صاد 
ْآْا،آ%ْا سالياب  ءلاد،-ظو-اكهرأيي بن ير مع شيدت  ٤٠٢

سادحرف 
Y.ot،>rU اتجريالحسن  حجولا صيام ولا ة ملأ له ممل لا بدعت صاحب  ٤٠٣

نلمست،الكافرون ناما الومتض، أناآم صدق،  ٤٥٤

١٩٠٨ بأمليم 
٠٨٩/Y عاممة النالت،نام ت، ولالوتن ام آنا صدق،  ٤٥٥

١١٦٦ ا-دتيسءني لبلاءكرب ارض، م، الم، مدق  ٤٥٦

بمات الدي مرصه ني اه.ؤ ومول صلن  ٤٥٧

١٢٠٦ ما خاش>أيىبكر.ئو.تاءدأ ٤٥٨

سادحرف 
ادسرنءاس لهبميخ. الخألاى.بن عمر صرب  ٤٥٩

٠٤٧،٥٢٢ الكهنفلا منللم *لريق  ٤٦٠

اسنحرف 
لمتهن، -يحماجبا العزدجل اف عاتب  ٤١١

١٢٨٦ .ضرأ؛ي،؛كروحد•
خ«اا،ه-اا ءداستنءاس أمهعلن يوح هأهاعر افه يملل علي ءوض  ٤٦٦

تفإل الرجل، تم حبلما ملتكم عزمت  ٤٦٣

١٠١٩ ٠٣١٧٠اض م ض بهممثلو ولا قاتلو، 
{،٨ ماسمداس،ن  النيرعن والكيس العجز  ٤٦٤

tiV ٠٣١٧٠ام س ض التيمكرت )من ارع علن  ٤٦٠

يعيبذمن )آى; اه لعة عندا يمول ص علن  ٤٦٦

٢٠٢٠ خم(سمم لصر،بكر أبا 
٠٤١ ا<ناماا<ل حالقاعر افهتعالن ملم  ٤٦٧

١٢٧ الأورام الاسرفْبملت، ؤإن النط مص بأثر عليالاه  ٤٦٨

ءهدإليهم.يىلأج،إلأمؤ>نولأ ٤٦٩

١٥٢١، ١٠٢٠ ١٣١٧٠ام م  ٧١٠ يغملث،إلأمافق

الغينحرف 
٢٧، الدرداءام  الأجآدا، عن ماله ابماة)لن ص الغل  ٤٧٠



كتابً>نئق<

المسناخزء/  اسم/ااراري الأثر>ف  f

صناءحرف 
برئ*نهم أنى فا"؛برعم اولثك لمنت نإذا  ٤٧١

٢٧٨ صرين اللي ب لهيآ(ا ربمتي 
مهمصر ابن إن لهم: فقولوا لمبمرعم ؛إذا  ٤٧٢

iYV اسءم بالنير(يمولون يراء)من ت وهم بريء 
٢٣٩ ا.تنمحءل وصلقول نلنا ثمن فأخذناه  ٤٧٣

٧٩٠ لوم،ن لله  فاءال«يخديجن يا حقا يك فإن  ٤٧٤

ص ٦٨٨\ا  حدين احد  أدم(خالق اه )إن اض. عن يروئ الذي فأين  ٤٧٠

١٣٦• امحءس يوماالناس يخهل ا الخعلامسبن اصر فيين ٤٧٦

١٨٧٠ ارض؛،j'•؛►(  الشالةيلهرك كور  ٤٧٧

١٠٢٣ القرآنفخك  ٤٧٨

)متيمازكمالنار اور الخنة اهوفى فسلوه  ٤٧٩

٢٨٠ ايزسرد عؤساانه رجل 
٧٩/Y ايرمع؛ خنصحلصرتيفكنتاانادي  ٤٨٠

٣ وءب،نب ا,ا-,نكاازا،ا.,الضاا.ن.ن ٤٨١

الهءتها.ت؛وتخررضي فاملمة. نتر كا فالقد  ٤٨٢

٤٣٩/Y امّدة الماءعلن 
التاقجرف 

٢٨٨/١ طالباض ين  ٧١٠ نمقهامل اه قاتلك  ٤٨٣

لنحبإنا الد. رسول عهد علن نوم نال  ٤٨٤

٢٠٤ اخز .■ اش فأنزل ربنا، 

شهتاما - ص - لؤمن ينوإسرائيل نالت  ٤٨٥

٦٩١ اهرمكب بن سمحي  ر؛كصوت 

٥٧٨! ٠٩ا/•  حلين احد  لايرئافتحار إن الخهب: قالت  ٤٨٦

١٩٦٠ رفلين اللك س .ءت؛ة. بتت منال قالت،  ٤٨٧

الكوفة:طاو،.;جإك.لاووم نالءربن١يي  ٤٨٨

١٢٣٧ اكجي صر-ه.منيعا ممدة لأحل قدمت، ما 
١٧٩٧ الم،ين*الأث .إنحب،مثمانوعر.قالوا:  ٤٨٩

٧٦٠ ا؛نماس الزمتنآمتر ، الخطامحبن صر فينا نام  ٤٩•

متهمااه وصر.رصي بكر وآبي ه المي نر  ٤٩١

١٨٦٩ الزهريسب  ..هكذا. 

ماحير بيه.علن وتعار بارك الد فض  ٤٩٢







>تآق<ْادهرساتكتاب 
اخزء/المسن المحاض/الراوي الأثر>ف  م

١٦١٤ ماساس  .ههاتذكر.
١٩٦٤ النايمحن مب بنت س كانت  ٠٤١

٩٧٨ تماساس  غهلفاننيرتتاتل يهرد كانت  ٥٤٢

١٦٧٢ الكضام-بمأاب  اب؛انةالن محرزين الخمامحرز كان  ٠٤٣

يرد-  ١٥؛؛- ابي'نالب بن علي بن الحسن كان  ٥٤٤

١٤٢٤ اخسن الداريرم ٠ - عثمان عن الناص 
AT/T طالبلزام ض ذلكش له اذرتا لمه يحوله كان  ٠٤٥

٥٤٦

١١٩٨ سعودين الك مد  -؛كإهة ٠ الخْلارسا ين عمر ناله بكلام 
١٨٨٩ حتكهاعائشة فرصمتا الديتة ؛ي يالعبرن زغ كان  ٥٤٧

٢٨٠ مؤمنآنا ت يقول يكرءأن صفيان كان  ٥٤٨

اساءس *ه>ومءات  عنيرأ.يمني حكميا. صالحا عيدا كان  ٥٤٩

١٨٢٦ ءني،نامأءلاف آمنواالدين من عثمان كان  ٥٥•

١٠١٧ ٠٢١١٠٠اض م ض الهامةعظم كان  ٥٥١

علنحديغة الخطاب.ه.يث ين عمر كان  ٥٥٢

١٢٩٨ خالدبزيدالك دجلةمشتا ما 

نتزلأن نل تولهم القول كان  ٥٥٣

٣٣٣ا/ محا<ن -ماز  وحدود،

١٠١٦ ٠٢٠١٠٠ام بن  ٧٠٠ و؛وقحلولا ليس؛اادام^ كان  ٥٥٤

فالمسايحجون، والمشركون المسلمون كان  ٥٥٥

٣٣٢ا/ ماساس  الحرامالييت عن المشركون تفي براءة تزلت 
١٩٠٩ صد،نتمداستن الحسنلقي إذا ٠  ٠٥- مجعاؤية كان  ٥٥٦

١٩٣٦ \طهرسول كانمعاويةّه.كاتيا  ٥٥٧

١٨٢٧ ٠٢٠١٠٠ ٧٠١م  ٧٠٠ عثمان(عن ساله )لن اتقوا ثم آمرا الدين ُن كان  ٥٥٨

بنعمر قامر اكبر إلي يصلرن الناص كان  ٥٥٩

١٨٧١ ءررأانال0ص عيدالعزيز
أنزلالتي الرخصة آن عمارأ( )آى يحدث كان  ٥٦•

١٩٠٢ جامسءداس ادعروجل
٢٧٩ الإيماِد كانسيهالأثاءنيالإءان ٥٦١

فيهالحنة يحيحة أراد ءمن يمال؛ كان  ٥٦٢

١٨ الشمي السالمنابجماعة 



اممر1عاتكتاب >1ئق<

اكغحأاخزء/  الراويالمحابي/  الأثر>ف  ء

الأرقمطن الرجل لكن •إذا لكرابمولدن:  ٠٦٣

٣٠ مميزين سد  ءلنااءلر.س•
افاف قال: الخهعة)لن هونرل كذى،  ٠٦٤

ص ٦٨٨ا/  الرجل(صورته.اى علن حلقآدم 
٢٠١٦ ضس '■نمن  شيعةهنولأء عا واه، كذبوا  ٠٦٠

اشاّماء قال: وجل ص نل )لما ين. كنر  ٥٦٦

١٧٤ اجما'؛ن'مل عخلونة(
٢٦٩ ايزسود انملأةالكفرترك  ٥٦٧

اله:)نهإلأهو. النىلأإل1وافه كنرت  ٠٦٨

١٧٦ العام النرد(لخنص 
مزلأعن اله مرْ)لن ُن ا نريهكرب  ٠٦٩

١٨٤٩ الك اش.(دّول من وعمر بكر ايي 
٠٩ اماءاأإن الاراعل كلاب  ٥٧.

٦٠ ابراأا«ات قتلواثرقتلن جهنم، كلاب  ٥٧١

١٨٢٠ ،٣١٧٠يزام ض أصحابياه. رسول اصحاب كل  ٥٧٢

٠٨٦آ/ القدسناممتهاء احد  يحنثلم كلاما  ٥٧٣

٤٤٠ اسءاس فدرشيء كل  ٥٧٤

حاباص س م بمدرشيء كل  ٥٧٥

٤٤٩ اس.
٤٤٩ اسءم والكسالمجر حتن بمدر شيء كل  ٥٧٦

\ا^\\أأ0 ٠٣١١١٠اض ن يض  كل٠ةخم١رادواب٠ااطل ٥٧٧

٦٩٧ نمتن-مل النزول(عن ماله )لن صحح هنذا كل  ٥٧٨

٢٠٢ ءالك القبرهدا صاحب إلا ؤثرد توله من توحد كل  ٥٧٩

١٦٠٠ .سجد. فإذا اكي.، ح نصلي كلتا  ٥٨٠

١٩٠٨ ٠١١١ب ين جام  .. معاؤية عند يوما كنا  ٥٨١

١٨٩٩ عاممة فحفظتهلعقي !هضهم يتعت الناس أسع كنت  ٥٨٢

رحلفى بمنع ما مثل )لآ عنقه اصرب كنتا  ٥٨٣

٢٠٧١ ءدالر-ءستنا،زي ُنصر ّا 

١٨٩٨ ءال؛ا الشيءلي فينعت امرض كنت  ٥٨٤

٩٦٢ الرجمنسمذاب- هاه لرسول تربا كشت،  ٥٨٥

كنت،معض-ه-ضمغٌنأعل ٥٨٦

٢٠٢٧ باستنا-اارث ابل



اممؤسةءت،ب 
>ئئق<ً

المسنا-بزء/  المحاض(/الراوي الأثر>ف  ٢

سحرف 
١٢٣٨ ءلماسامااادب رمضانشهر قيام عمر-محك-عش حرصت لأنا  ٠٨٧

٠٨٩ا/ عريمابن  ٠لكذبآاحسآم. ياش احلف لأن  ٠٨٨

٢٠ .كبنأرسكانم.  ٠٨٩

١٣٢ ايرب الكونمحن آشد عليهم يراد لت  ٥٩٠

١١٨٠ ام؛م اشحليفة لت  ٥٩١

V. الاابءمسا- الإمام^ ٠٧يعدى تخلف أل* لعلك  ٠٩٢

)وذلك. الخديث. بهنذا حدث من اف لعن 
بحديثرجلايحدث هناك إن ت له عندمانيل 

٥٩٣

٦٢٨ حلين س الآحرة(فى يرئ لا اض أن يعي: 
رالمملجاتوالمتوشمات الواشمات اش لعن  ٥٩٤

معريس الك مد  تعالئاش لخلق النيرات للحسن 
١٩٠٧ الخسن افلعنهم  ٥٩٥

٠٠٦ •رمس الله ب رجلإلا بالقدر قمم أحد يالديتة وما أدركت لتي  ٥٩٦

١٨٤٧ عاليا مرمبعد امرأة أعيتها مجا تسعا أعيت لقد  ٥٩٧

١٩٠١ عالية مرموُد امرأة أعهليتها مجا مججعا أععليت لقد  ٥٩٨

.٠٦٣، ٢٠ ءاساس  الجمعةيوم عرفة يوم لقدأنزلت  ٥٩٩

٨٠٦ اسصر اساعةلقدبلغت  ٦٠•

■مر؛ل-ءةاارم لهع لكن دجلا ذكرم لتي  ٦٠١

١٠٨٢ ءاسابن 
٤٨٠ ءح»دتنكبامر بالقدرالكدب^ن اش سمن لقد  ٦٠٢

١٧٠٣ عكرا ثهدأماس ابن من لتيشهدت  ٦٠٣

١٨٩٨ ءردأىاارهر عنها.اه' رصي - عاتشة صحبت لقد  ٦٠،

١٤٠٦ اسصر ءثمانّمحك-اشياءلقدعابواعلن  ٦٠٥

كفءبالهءزوضضسالأرض ٦٠٦

١٢٨٠ الشم حبُاالأانىشه.
١٤٧٢ ا"دنسءلي متهانقل الأرض وماعلن ءل؛ةة مثال لقدض 

المهاجرينس اعة جالدار ض كان لقد 
٦٠٧

١٤٠٧ سدسّم؛ن دالأنماروابماؤ•*( ٦٠٨

 ;٢٨٧ معريس الك مد  ■محمد.• اصحاب من رحل لتي  ٦٠٩

٠٦٦ الداراضملمان ام  يتجراعلهان من اكرم تعالن اه  ٦١٠

علاكا>،ه، بارك ط نعدل حكم الد 



كتاب>تقق<

المفحأاِبزء/  ارمحاضا/ااراري الأثرطرف  f

٩١ جلس  ٥١٠٠ .. ( Jlilمها يكثر ثتتا ريائكم من إن الرتايون 
٦>٦ْ٢0٢ *الك(ناض اشءروجلفيسوسفيمةان ٦١٢

١٠٢ ءمسا-دااب منهاللهما.كني  ٦١٣

١٧٤٤ ءمرسا.سمب إاىاض.لإساللهم  ٦١،

١٨٥٧ جطرسصد ايايكروعمأهم، إني اللهم  ٦١٥

٢١٨ ءداستنسرد وفلهازلتي اللهم  ٦١٦

٩٠٦ ءمتنااأااب آدمأذنب الأ  ٦١٧

ننالسلام ين اه عبد جاء عتمان تتل آؤثد لما  ٦١٨

١٤٤٢ ءداسسملأم ماجاءيك؟ت عثمان له 

-^riJ ■؛؛؛٠-ُزل الخطاب ين عمر املم نا  ٦١٩

١٢٠٤ ماساس  ••سءلناكي.هال،•
^rihiy\ofr اتنءاس .الثركون.صر.قهر.تال لماأملم  ٦٢•

٢١؟/ْ  ماساس  امءم-ه-محل،صلضاكي.لاا' ٦٢١

١٩١٨ اساءابماصس •لاأسستافاءلمتإنىئي•  ٦٢٢

٩٨٢ ٢٠١٠٠ج؛م،ن  برجل م اه ؛عث،  11 ٦٢٣

الاعواءآمحسمأب من لكله بعتلي أخاصم لم  ٦٢،

٤٧٨ ل،اسسسار،ل النيرءٍراصحاس 
الناصضان.ظو.مدار،اجت،ع لماحضر  ٦٢٥

١٤٠١ لمالارجمن ايرب  دار،حول 
٤٤١ تماساس  يلهر.من أحذذريته آدم افه ناحلق  ٦٢٦

واعليالدينة العلم اعل اسراحدامن لم 
رآنالغال: نمن بتكرون وعم إلا السن 

٦٢٧

.ب١٦٢ >^١١•ادرن  ييكزونهمخلرق 
٦٧٤؟/ ٠٢١١١٠ ٧٠١س ض فولأمتكرأ)شعرأ(الترل ممعن ل،  ٦٢٨

٩١٢ ،0دارلاحي ادم-صلاطاليكاء  ٦٢٩

١٨٤٤ مءدب0ء«ءراللض فىدفنهالتيفأؤاختلفاصحابه لمامص  ٦٣•

١٤٢٧ العيي .مالك.بن يب رثا. منان ين مثمان قتل ل1  ٦٣١

١٦٧١ الكلما،رجءاب  ••علي ين الحض تتل نا  ٦٣٢

مجدابن يكنا - طل، - ضان قتل نا  ٦٣٣

١٤٦٢ م؛ين صان ام  ثلاثا• • اه. ومول 
اءج؛هموامتحلاعم•مر السوداء ابن لدم  11 ٦٣٤

١٤٥٩ ujLjJI امءء>ان وامتحلو،
١١١٢ اض الدبةاه. رمول قدم لل  ٦٣٥

١٨٤١ ٠٢١١١٠اض ين ض الني.بم*ةايامنلوu؛ لكن  11 ٦٣٦



<v،v>=ا|سروعع<عتاب 
ا-اوء/السة اسام/الرائي الأثر>ف  م

تغرنلاكانيدمذتلض-ه-الخوادج،  ٦٣٧

١٠٦٧ جدب شمائلهمؤإلن وجومهم إلن 
١٠٧١ مهلسس والنوميجيء الرجل جعل بالدية لماممرالناس  ٦٣٨

١٧٥٩ الزهرام  ندخلجاءءناترامحض هماس ابن لمامات  ٦٣٩

قلمن جاءابايكرمال الغي. ات لمام ٦٤•

١٢٧٢ الكب س > ١٢ الحضرميبن العلاء 
١،.! ندايص .عاله. الخن نوح صمموا - .أ صر- مات لما  ٦٤١

١٠٠٥ ماساين  قريشصلح زا؛ي اده يمول لمانزل  ٦٤٢

١٠٢١ مىسر» اه.رصول يمج ممكة الهاتف هف ^تا  ٦٤٣

iUU اسمد س •طرف  مسر)اكدر(إله ووجدنا إل نوكل لم  ٦٤٤

^٧٢،i٧١ ا،نمن سرينمحمدين إلن اكر. أرقال اينص يكن لم  ٦٤٥

{٠٥ تماساص  وجهلأسن يه لوايتتي  ٦٤٦

لرجموا- نمحك - ان همشنتل علن لواجتمعرا  ٦٤٧

ماساس  لومحلقوم رجم بالخجارةكا 
.آْأاأه؟ام، المزصرمرمد  إدسخلق  ١٠الأ_،>( لوأرادالدتعالن  ٦٤٨

،٨٨ اهرمكب ،جمدين  إدساحدلع مانع تعالن اطه لوان  ٦٤٩

ه.بعثمان. لماصنعتم احداانتص لوان  ٦٥•

آم،ا ّمد،ن0د يتتصآن محترقا لكان 
لكانعفان بابن أحدنسمانعلتم لوانتفى  ٦٥١

١٤٢٨ -مدس0د يقضمحقرقاان 
،٠، محماس اكييية(ريعي يشعر. لاحدت احدمم لورايت  ٦٥٢

،٥، استماس التدؤية()يعني انغه لعصضت احدمم لورات  ٦٥٣

١٩٠٢ ،جاعا معالينلودايتم  ٦٥٤

نمالنؤبهم لايرون انهم ابدون العلوعلم  ٦٠٥

٥٧١ الجس الدنياقي انمهم لدايت 
فلاممربيالحر، ئن لتت الأم لي لركان  ٦٠٦

١٦٨ مهديين تمد'نمد  عتقهإلاصرت مخلوق اكرأن ت يقول احد 
محمديلر، مر علن لمات منيا علن لومات  ٦٥٧

 ;١٢٨٦ الملأ؛(يم لم .)لرجل 
١t٣« ،١٢٠٨ مديس ارجمن مد  الخصلتانظوإلاماتان عثمان قي يكن لولم  ٦٥٨

١٩٦١ ٩٧١٠٠٠ قفللك يكن لم لو  ٦٥٩

١٩٦١ ضس الجس  جابلناإلن جابرس بتن  ٦٦•







اممرستكتاب >كق<

الممحأا-بزء/  المحاض/اراوي الأثر>ف  f

٢٤٩٠٢٤٨ ءرد؛ عدآماتة نقصت ما  ٧٠٧

لن)فاله مرضه م بمال لأن مرامحل ما  ٧٠٨

٠٠١ ،٠٧١٠ القدر(يكدن 

احدماوجدعلنعلن اه. مجارجيرسول  ٧٠٩

١١٣٦ أض معونةبثر يوم أصسوا الدين رجلا الجن 
٤٦٩ ارنّءومح هلدامثل أنول ما علن يزيد مجا  ٧١.

١٧١ امرمحا ٠الريسى بشرأ بمي - الدؤية هندا يقول مجا  ٧١١

٤٧• اس-ءرمح، ميهب عالم اه أن توم بمكر ما  ٧١٢

١٣١١ ر،ءسادس معوتع اكلربث يكرُثل ايي مثل  ٧١٣

٣٠. ماحم-حد  اكاتنمثل االرج؛ة مثل  ٧١٤

٣٠٢ ■»M،احدم،  تولالر-مأُنتال:إنالإ،ان  ٧١٠

عنالإملأم يلن عندي أحرف المزجنة  ٧١٦

٢٩٧ اكما ٣٠١٨ ءدتهم-راالآناره
١٠٦١ طالب ٧٠٠ •• فتك: ؛عودتي التمب. يأتاتي *وت  ٧١٧

-أبوبم فكان ايام محشر، جة اش ;محول -رض  ٧١٨

١٣.٨ اخسن ءهلآ.بمرياكاس
١٨٦١ سرالإ،حّتي مرنت،كما الرامحة ي مرنت،  ٧١٩

٠٦١ انماس القدريبها يقطع مسألة  ٧٢.

الياءبمض 

٤٨ ١^۶١٠ا-دن  •فأنكر متكرأ رائ السكين  ٧٢١

١١١ ءداستنإدرهس التوحيدأهل من هدا كون أن اه معاذ  ٧٢٢

أحتومن ، الدين انام نني بكر أبا احا مجن  ٧٢٣

٢٣١٣٠١٢٣١ ايخمحاضايرب  السلاوضح ص عمر 
٠٦٠٠٠٦٤ سعودين الك عد  لتاء،اه أمح، اش لقاء اح، من  ٧٢٤

١٨ الشمي أالمينالبجماعة فعليه الحنة يحيحة أراد من  ٧٢٥

زانمنكم يزن لا زوجنا• الماءة أرادمنكم -ن  ٧٢٦

٢٢٨ ماماام،  الإيمانندر ت مع إلا 
أنا؟من ؤيلكم ت تال عر. أنت، قالوا أنا؟ من  ٧٢٧

٢.١٣٠٢.١٢ طالباض( م،  ٧١٠ ءاليلاJشعة()تول 
وأنانال؛ ، الخءلاب، ين عمر ت نال أنت،؟ من  ٧٢٨

١٠٣ ممغعيالك  التمةوذكر ■ عمر اف عيال 
١١٦ الميزهمد م، عم  التقلأكثر لينمرمامحت، غرضا ديته جعل -ن  ٧٢٩



>آق<ا}ساروعاتكتاب 
ا-اوء/ااسة اكحام/الراوي الأثر>ف  f

١٨٠٣ ايرجض سجهلكلابييخردتم ٧٣٠

١٧٠ حلين س ممرمخالوتأص واسما*. اه مالم ال زعم عن  ٧٣١

١٦٠
باس،نااوارك العتلمننيضراش محيامخلوق ان، زعم عن  ٧٣٢

١٦٣١ ءلي،ناضءلأف اه.بر-وا، الاص اثب يتفرإلن ر»ان صس  ٧٣٣

٣٢. صالرجز(الإبماننول)سعاعثل ojمنناو:  ٧٣٤

الأصم .نقال:إناهتحانىلأيرزقا>امموكافر ٧٣٠

٠٨٠. ٠٧٧ حلم احد  منتال:إناهلأتئفىالآخر؛موضر ٧٣٦

٦٦٤ا/ *هديم ارحم عد  م*>افهولكزيكلم لم اث إف تال: من  ٧٣٧

ضريتؤإلأ ناي، فإن تتاب، يهنيايفال من 
ونولهمد ين صرو نمة له ذكرت< ئا عنته. 

٧٣٨

٠١٠ دمحءم،ا-براح ز،*رر؛تت
فهوملناووتف، مخلوق القرآن قال؛ من  ٧٣٩

r\ol\ اتنام،ز؛ هص ض 
١٧٧ اممءداهاّمس'«لأم ادض نقدافترئ مخلوق القرآن قال؛ محن  ٧٤•

.ب١٧٢ دكه فهوكافرمخلوق القرآن قال: من  ٧٤١

١٨٩ رامي،ين وذق  مرمخلوقالقرأن لاأنول قال: من  ٧٤٢

٧٧٧ ادسبنءااك مس_،مها له فليس يالثنامة كدب، من  ٧٤٣

!٦٨ اخسن مرسيالحق ، كدمفقد بالقدر كدص، من  ٧٤٤

٠٦٢ اين بالإملأمضر فقد بالقدر هر من  ٧٤٠

٩٠٠ ارلأدام  أدمملن بها ا)ل4 تام، الم الكلمات، من  ٧٤٦

٢٧٧ ءليساماالب م،لمبملمولكتر ٧٤٧

!٠٣ ماساس  التدرية(ريعنى محنهااحد؟ منهم  ٧٤٨

غيريقل: ولم القران؛1_، ملن وقف من  ٧٤٩

.-د١٦٢ •ادون مخلوق*و قال: كن فهو مخلوق 
١٣٩٠، ١٣٨٩ ءمتنا-قلأب انافقالت،: النتنة؟ يحدثناعن من  UO.

٢.٣٦،١٨١٢ ٠٢١١١٠ءنيسام  .مهلاياجحتنة. ٧٥١

١٩٣١ ءالي،نءداسرنءاس .افه.. رمول صهر فإنه به لانمهلا 
صونحرف، 

٧٠٢

٢٨٠، ٢٧٩ ثrJVوالرارالأحكام فى مزمنون عندنا الناس  ٧٠٣

٠٧٠ ءاسرنادس بأمنهمالقيامة يوم تعالئ اه إلن يتغلرون الناس  ٧٥٤

ءبماسسامطْكء الخطابين ءم ءلن ابن ناحت  ٧٥٥

٠٧٠ الأّودم،ّالم والنيبالعللاق عليها نحلن،  ٧٥٦



الشيساتءتاب >آق<

المسنا-بزء/  اسني/الراري الأثر>ف  ٢

ثلاثاامرأته طف من ت مرل اليت، أعل نحن  ٧٥٧

٢٠١٧ جسويزسد تلاثنهير 
٢٨٢ ءأبموءةساسء اششاء إن مؤمنون نحن  ٧٥٨

تحال•توله يخي القدر" لامحل تحبيرا نزلت  ٧٥٩

٤٨٦ اهرضمركب مجمد  بمدره.غث• شيء م ؤ؛، 
TWlr امحءإس يامحمدرل-مريل-ءةأ<-ضاني.دتالت  ٧٦•

المراتيي عل غيلان. يض اه. نثدتك  ٧٦١

٠٥٢ صصى محل  قهرشيء والأرض 
٢٧٠ ءنسلرفسباس ريهيدي ض ملسر آدم ابن فإذا نظرت  ٧٦٢

١٨١٠ ٠٣١٥٠ام س ض معرخلتلمروصمي هنذاكاب إن ٠ نعم  ٧٦٣

١٢١٠ سسءدل هالرسول >لاءة نوجدت المحق في نغلرت  ٧٦٤

١vir،١٧iT كب تحم،بمضاحدسا*لتنيالأب ٧٦٠

محيرائ عن)عل عكرمة فيرجواب • نعم  ٧٦٦

١.٢٨ ءكر«ء .ربه؟،

جراباللال؛كلسفىابملذلك تحم•  ٧٦٧

٠٨٨ ماسارن  تعالئ؟ ٥١ئ، ير 
٢٧١ ءمرنا-دلأب .ولأحنلآفىالإ«لأملنتركاكلأة. نعم.  ٧٦٨

٢٨٢ ملاحدس  اللوننحن •' ننول 
)جوابا• • نؤٌنيهتذ*الأتبارامرجاءت  ٧٦٩

\اس ابيدي المنان(أحاديث معتز عن مزال عن 
صاءمال 

٧٢٠ عنداسعاييرن الخهمية عنولأء  ٧••

١٨٨ الإيما-س عغلمةنتة عثزلأء  ١•٧

r\i/\ دءل،نسمد منهمع1ؤلأءالواتمةثر  ٧٠٢

١٤٤٨ الجسن عنهالر• نالأن علمرءر،وويأتكم الؤ٠نتن أمير عذا  U-r

T\if\ مالحمر س كاموالشاك محياشاك  ٧•،

٦٩٧ اساقلإ،داسٌ النزول(عن صال )حوايالن صحيح. محتدا  V.0

r>r اسكلإا٠زا■ءم والشراعنحدالخدود أن محتداقيل  ٧٠٦

٠٠٤ اداأ« بالقرآنيرمن لم عندا  ٧٠٧

ror/\ ماساس  مالهافه تاب تاب فإن أصايعه، وشيك؛؛ن عكدا  ٨•٧

بعضعن بعمهم الناس ننلها حق عندنا محثدء  ٧٠٩

٠٨١ ملاممر الهام  الرؤية(في الأحاديث عند، ذكر محدما )وذلك 



كتاب
>تقبم

اكفحأاجوء/  المحايي/الراوي الأثرطرف  م

٠٦ ءاJشة يذكرون؟الذي الرجل آنت ايمرن عل  ٧١•

٢٠١٩ م،بمم،امجم وعمربكر أبا يسه أحد التين أعل فنكم كان هل  ٧١١

كايكثرفهاورائكم س إن الرتابون، علائ. 
الرحلبآحذْ حتن القرآن ف،-ا ويفتح الأل 

٧١٢

٩٠ ساذ.م،ءل ■دالراة*ن■ 
١٨٠٢ اس،نادس الصالخيناق هماي من محعا  ٧١٣

١٦٠٧ الومع؛ ٠اش. رمول، رأيتح حديثؤ منلثؤ اتل علم  ٧١٤

١٧٨٦ عمبناخلاب الرصئءندناااعدل٠ ،انتؤ نحدثتا، عالم  ٧١٥

١٦٤٣ اسءم العوضدم عن هذايالم انظروا1لئ، *لموا  ٧١٦

٢١٧ ءمتنا-سمب، نزدادإمماناعلموا  ٧١٧

١٩. ااعاعمالم م سد  الوامحة.الخهب.ض س شر محلي عم  ٧١٨

طهمزنادنان، عو، إلا إلنه لا الذي واش عم  ٧١٩

٦٧٩، ١٦٩ *اللتم، ؛0،•  اثنمة 

اض٠٢٩٩/١ اسالآدر ارجة(عن الكلام الإسلام)ني زق، س »رنت ( ٠٠ ٧٢•

نووبلاهمملالإيمان همسكانفىنولخ  ٧٢١

البري )فيالكلأمءنارخة(
١٠١٤ دامحم،ءٌ ؤهه(الثني أمماء )يقصد محت، عي  ٧٢٢

كانومئ . هو؟.الة أعل أمن مهان  ٧٢٣

٢٠٦• ز1ااو؛تنسم وعمربكر أبا ينتمون الناس 
حردمإو

١٣٧. ،١٣٦٨ ءمينا"سمب ..ثلاث.ني عزوجل رم، دافقت  ٧٢٤

٤٧٣ ام،-ءبج، دجلاحناواقن،  ٧٢٥

١٣٦٩ الخلابم يم  أدعن، ءزوجل دم، دام،  ٧٢٦

٠٣٧ اخاجبمالمع  .ب. مكتوبؤ نقضوااليتؤ حجرآحتن وجد  ٧٢٧

٦١٤/T اماض غزامعاؤيةس أول، وكان  ٧٢٨

يشير. . كلمة. من، ولا كلت، نمنح ولا 
الأهواء:أهل س رجل قالاله يآ»به-)لا 

٧٢٩

١٢٠٤٦ا T٠ الخاليايرمه  امؤألاث،عنكالمة(ياأيايكر، 
بملئلأن ، ل.، الخرزاءييابى نفى والذي  ٧٢•

٢٠٠٦ امساء زلةدائي 
كانعمر أن اعلم لوأتي ، بند، نفسي والذي  ٧٣١

ساسينسمد لاحمتهكلتا يحس، 



T>S>Vائسميعةكتاب ؛

المفحتابزء/  اسض/الراوي الأثر>ف  م

١٦٩٨ راسسالأ،دع وحسناوحستأرفاطمانIJIلاأزالاى*راش  ٧٣٢

ا\حا،ْا.أا حمن،نحمن أعكنكن واه  ٧٣٣

١٤٤١ امرملأم لمالحلن سي عشان تل كان كن واه  ٧٣٤

١٨٩٠ مريق مععد.الاكايرلمالرتالتيرايتاصحاب واه  ٧٣٥

١٨٨٨ UU اه.ومحول رايت لتي واه  ٧٣٦

٦٢ اخسزانمري محلياتهممل عن ابتلوا إذا اكاس لوان واه  ٧٣٧

يومأاصوآولاأنورولاأحنمارأيت واه  ٧٣٨

WtT.WW ادستنالك محصد.يلما لحل يوم محن 
١٨٧ حلاحدين  .لمى. محل حيا محمعت محا واه  ٧٣٩

امحثالكمحمرأرئ أنيراء؛م، محاشعرت واه  ٧٤•

٨٢٨ ادس،ن*الأث مرالخومىتشكون 
iM 0ادتنا'ام تحالئراه كماتال القدرة محاس واه  ٧٤١

١٨٧ حلاحدم  الكونيض لكن الثاس ب ول  ١٠٠لولا يسكت ولم  ٧٤٢

٢٩! الأدزام أسلافكمرمن به ماحصصتم خرا هدا ولوكان  ٧٤٣

٦٩٦ الفاض اتاييااه.إلا دّول منت م ولمي  ٧٤٤

١١٩٧،١١٨٧،١٧٠٩ باسسجمرأسر فغرحالنة-رحمحهاه- ولماابريكر  ٧٤٥

T.T. >٠٢ام  المراقذلك يتول إمحمحا مها؟ الناص يتول ومحا  ٧٤٦

ننامحمد. بالخنخرفيراصحاس قال وص  ٧٤٧

٢٢!/T ٠٢٩٢اس  الفاقمحن بركا 
٠٦٣ اضّد،اناكاراتي .اكوامحع. ثم،» وأي ؤيحلدا  ٧٤٨

٠٠٤ شوي محنتونآو إ تموت لا أ غيلان يا ؤيحك  ٧٤٩

١٢١حرف 
٧١ ءم،نسمب الإمامفأمحلع بعدي تخلف أن لملك لاادرى  ٧٠.

».r'\ 'مود<نالخر لأاةرلك٠اتالتالمنحثت ٧٥١

محجالمهمممرصةفإن نجالساملرالاعواء لا  ٧٥٢

١٣٢ ماساس  للقلوب
٢.ii،(T٦٨/١)،١١، اُللأ،ل ولاتجادلومحمالأعداء لأتجالواآعل  ٧٥٣

٠٠٨أ 00ا ا"دمااتجري محعيدابهمر()يعمر مجالمو.. لا  ٧٥٤

٤٨٧ مركبسد  ولاتمالوهم^ ٧٠١٠١١هدء تخاصموا لا  ٧٥٥

ليادحاننرت حيريقال والشناعة الرحمة تزال لا  ٧٥٦

٧٧٦ ماساس  ملمكل الحنة 
٢٢٧ ا؛نتماص •إذازنن• الرجل فإل لاتزنوا،  ٧٥٧



>ثق<ءا|سرياواتكتاب 
المفحتا-بزء/  المحاض/الراوي الأثر>ف  f

١٩٧١ ءاساس  .بصده.لاسرااصحاس  ٧٠٨

٢... ءداسسءم ا>د،وميالمتام محي. • لانزااصحا، ٧٥٩

١٦٧٠•١٦٧٦ رجاءاسارديام  .المن،.ئذ\ اعل نجرا لا  ٧٦•

١٩١ جملس • ١٠٢١ م لأتلإءاو4ولأ-لكنم ٧٦١

٢٠٢٩ •اللهس محي  الرا؛ضي■؛يك• ممل لا  ٧٦٢

لمحلنممره كن واه ء؛نمان، نكلوا لا  ٧٦٣

١٤٤٧ الآ٢أاركب  صنعاءالن الروم دروب ماض التتل 
٧٢٢ امسو؛ وجهك٠^١٥ لأمل:  ٧١٤

٠٦٦ ءدالكسااوارك ١٠ اف فإن اه علن مااجرافلأن لاتتل:  ٧٦٥

٢٧٢ الخطابيم،ن  اكلأةلأحظفيالإّلأمشترك، ٧٦٦

يااياكرقتالات رجلان اأناه )حينلا•  ٧٦٧

٧،١٢١^.٣ مرينم سد  (. . يحديث نحدثك 

١٤٠٤ اسءم ٠يدرأ( عثمان آشهد ت صال )لن ٠ لا  ٧٦٨

١٨٢٢ ءنيساض»لاف لأر١فلأمLلك ٧٦٩

-يعلين وعثمان وير بكر آبي حب بمبمع لا  ٧٧.

١٢٢٨ حهاباُ  الأمةها1ذ0 اتقياء فلوت في إلا عنهم اش رصي 
٢;.٠٤ المري ٥٣ •• • فى إلا ef؛؛؛ وعلي عنان حب يجتمع لا  ٧٧١

١٨١٣ ءنيساضءلاف يكريعمرايي، أحدض لابمخلم،  ٧٧٢

ءنيساضمف •عل- ولا يعمل، إلا تول بمنع لا  ٧٧٢

٢٠٧ •ممدين الاه رماد 
ياءحرف 

١٧٠ جملاصدم  ثماادحلت،شيءاشدعلهم لمس • jjliياابا* ٧٧٤

١٤٠٠ ِءثسءليا-بمس اكوؤينذا عثان معي لم عدالرحمن، ايا يا  ٧٧٥

١٢١٨ طالباض بمن ئي  فخدوهالراح العءلاء إلن اغدوا اكاس، ايها يا  ٧٧٦

ئ؛*لأيوب اكى قلل  ماالوت وذكر اه عئلمة في كان اما ايرب، يا  ٧٧٧

١٣. ،١٢٩ يسمّحال الملام 
يعدالناس خر ص مال؛ رلن أيويكر بهم،، يا  ٧٧٨

١٨٠٧ ءني،ناضا»ااد، ه(اش رسول 
٤٣٨. ٣٧١ الماط•ين مادأ  اف• يني،١٢يا  ٧٧٩

٤٣٩ المامت•ين ماه}  اهيتتوئ آوٍبم ض، يا  ٧٨•

أفضلن ماله; )لن اوماتعلم؟ يابني،  ٧٨١

١٨٠٧ طافاض ين ض ه(اه رمرل بعد الناس 
معكانوا محمد. امحاب إن بني، يا  ٧٨٢





>قةق<ًًتناب
م-فهرسالآعلأماسمملهرر*ا

عدالي همتهم روى ااد،ن اسق ؤخ ئجاولأ: 
الكتاب:

حرف1لأوف

،٦٦١ملر(: الكشي)أيو اش ب بن إيرامم 
٨٨٤ ،١١١٤•٨٤،١٠٢٩،١>١•،٧٣٧ ،١،

.١٨٥••ماا،*آمآ'اا،هأبا، 

،٩١، ٨٦، ٢٩ابرزي: مرّن بن إيرامم 
٨٧٨٨٨٩"ك 

٨٦0>-Tل^ ٨٦٩٣ ٨١٧٩٨٨٦

١٦٩٢،١٦٩١.

إبرامميناثماسهماشام(:خه،،
،١٤0٤ ،١٤٢٧،١٤١٦،١T'١١ ،٧٢٢،٥٤٦

،١٩٨٨،١٨١٢■،٢١٨٠٤،١٧٧٨،١٦ئ

.٦٨ل'٩٩٦

القاصي)ابوال-هلول، بن إمحاق دبن أح
،١٣٢٥إآ'آا،  ١١١٦٥، ١٣ر(: شح—م
١٥٥٨.

رابئعبداببارانموش الحس؛ن أحمدبن 
،٤٦٨،٤٥٧،٥٦،٤٩،٢٥، ٢٣اد(: مد 

٤١ ،١١•••٩٦٦،٦٩٣،٦٣٣٠٠٦٨،١،

١٤٦١، ١٤٢٨،١٣٣٨،١٣٢١، ١١٨٢،

١٦٦٣،١٦٤١•، ١٥٦١ ،١١٦٨١، ١٥٧

١٨٩١، ١٨٧٤، ١٨٦٥،١٧٣٠.

،٧٢جعفر(; السردعي)أبو حاك بن احد 
١٨٤ّ•،١٨٢٧،١٦٤٦١١٤٤٩،١٤٣٣

،٩٥الأساتي)أبوالماص(: مهل بن احد 
١١٤٦،١•٦،١•٥،١٠•،٩٩،٩٨،

ؤ١٧٩٦،١٤•٥،١٢٢٦

الزّدرؤ،)أبوءوف اض الرحمنن مد بن أحد 
١٦٧٧،٦١ّ•،١٦٢،١٥٨،٢٧ءداف(:

تاني؛جالسمف بن ءسداه دبن أح

.١٤٦•م؛آا،خه؛ا،؟ه؛اإ 

اللدكا)أبوالكيا بن عين بن د اح
.٢٥٦الماس(; 

،٧٢•محمد(; نياد)أبو بن محمد بن ل. آحّ
هم'ا،يم.ا،م؟اا،م'ما،مهما،

١٦٦٨،١٦٥٢،١٦٢•٤،١٥٩٢،١٣٦٣،

١ ،١٨٢٤•٣،١٨•٢،١٨•١٧٢٧ ،١٨،

'٨rدل^\'ك٨0٩٩٨ف٨0٨ف

•٢١•٢ ،٢٧،٢،٢•٢٦،٢•٢٥،٢•٢•

٣٨،٢.٢•٣٥،٢•٢٩،٢•٢٨•

،٤٨الق(;رأبوعيد شاهين مححمدبن أحمدبن 
٥٥١ ،٣٤٩،٣٤٧،٢٦٦،١٨٢،١٨١ ١٦٨،

٠٩٤٤، ٧٤١، ٦٧٧،٦٦٨،٦٥٨،٦٢٢

١١٢٤ ،٢.•٥،١٥٧٤،١٢٦•،٩٤٨،٩٤٦•

،٩٥٨الشاهد)أبو،-بد(;محمد أحدبن 
١٢٣٦،١٢٣٥،١٢٣٤•٧،٩٥٩ ،١١،

١٦٥•، ١٢٣٧.

القطان)أبوزنحو؛ه بن وّن مبن احمد 
١٥٤٥٠١٢ ٢٤٠٢٤٥.

، ٦٣>ايوجعفر(; الحلواني يمن أحمدبن 
٩،٩٤ ،٢١٤،٢١٣،٢•٧٣،١٩،٦٤،

٥٦٤،٤٢١ه٨،٣•٨،٢٦٥ ،٣٩٣،٣،

٨٢٨،٨١٥، ٨٠١، ٧٥٣،٧٦•، ٥٩٢،

•١١٤٨،١١٣١•٦٧،٨٩•،٨٨٥،٨٨ ،١،

 ٨٣٣٦، ١٣١٩٨٣١٦ ٨٦٣٣"٦٨

١٤٢٦،١٤٢٤ ،١٣٦٥٠١٣٥٨،١٣٣٤،

١٦٨٤، ١٦•٧،١٥٩٣،١٥٨•، ١٥١٢،

١٨٠٦، ١٧٩٨،  ٠١٧٩٣  ١٧٢•،  ١٦٨٩،

١ ،١٩•١٨٩٨،١٨٩٢،١٨٦٦،١٨٤٧،

•٣١.٢,•٣•٢،،١٩٧،ه١٩

ا/لآمماش)أبويعقوب(:حان أبي إمحاؤابن 

الماص

اوم.حدمط عن ارداة وقم علن ، JUالأعلام، س علم م اءام الأيتام ٠، 



>ةةق<
كءب

'،<Y0U،T،؟-\U،UTY،U'،\،1-O،T^'\

١٤٢٥ .

٠٧١حرف 

, ١٧١٨دريناسآرمالخام(: 
.٩٩٩محمد(:رأيو الاطان أحمد ين يئان 

٠١^٢^^

)ايوعمام احمدين جعفربن 
،١٥٣٤، ١٥٠•، Y'OT"، ٥٦٦ي(: مح

١٦٧٠.

اد(:ب التزيض)ابر إدييى بن حعنر 
•٥،٢٧٦،^١٦، ١٩٤ ، ٧٢٨^١ْ،١٩١،

٤؛ النمل( اكناولي)أيو محمد ين جعفر 
٢١٨،٢١٧٠٢١٦،١٩١ ،١٧٨،١٧٥،٨٧

٢٨١،-٢٧•،٢٦٨،٢٤٨ ،٢٧٩،٢٧

*ا<ه،يا،ه'م،ي«إ،لأيه،'آ'أ>*ا،

٦٤٦،٦٤T• ،٦٤١ ،٩،٦٢٧،٦٠٨'٦٢

٧٥٦، ٦٨٧، ٦٨٠، ٦٥٥، ٦٥٣، ٦٤٧

٧١٧، ٧١٤، ٧٦٤، ٧٦٣، ٧٥٩، ٧٥٧

٧٣٩، ٧٣٥، ٧٣٤، ٧٣٣، ٧٣٠، ٧٢٧

٢٠٢٤،١٧٥٧،٩٠٨،٧٤٩.

٧، ١ محمداكريايي)ائويكر(: جعفربن 
١١٢،٩٢،٨٤،٧٤ ،٦٧٠٦٦،١٦،٨

١٢١ ،١٢٠ ،١١٨،١١٧،١١٦،١١٤

١٨٠ ،١٧٩،١٤٢،١٣٤،١٣٣،١٢٧

٢٣٣،٢١٩،٢٠٦،٢٠٥،١٨٥،١٨٣

٣١٢،٣١١ ،٣٠٩،٢٨٧،٢٧١ ،٢٣٥

٣١٨،٣١٧،٣١٦،٣١٥،٣١٤ ،٣١٣

٣٢٧،٣٢٦،٣٢٤ ،٣٢٢،٣٢٠ ،٣١٩

٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨

٣٤٠، ٣٣٨، ٣٣٧ ٠٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤

T0' ،Tfy ,Ti0,Tll,Ttr،Tt\

٣٦٠ ،٣٥٩،٣٥٧،٣٥٥،٣٥٤،٣٥١

٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦١

٣٨٢، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٤

٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣،

٣٩٥،٣٩٤، ٣٩٢،٣٩١، ٣٩٠

٤٠٤،٤٠٣،٤٠٢،٣٩٨،٣٩٧

٤١٣،٤١٢،٤١٠ ،٤٠٨،٤٠٦

٤٢٦،٤٢٥،٤٢٤،٤١٨،٤١٧

٤٣٣٠٤٣٢، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩

٤٣٩،٤٣٨،٤٣٧،٤٣٦،٤٣٥

٤٥٩،٤٥٨،٤٥٧،٤٥٦،٤٥٥

٤٦٥،٤٦٤ ،٤٦٣،٤٦٢،٤٦١

٤٧٤، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٧٠

٤٨٣، ٤٨٢، ٤٨١، ٤٨٠، ٤٧٨

٤٨٩، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٥

٥٠٧،٥٠٦،٥٠١،٥٠٤ ،٥٠٣

ااه،آاه،ماْ،؛اه•اه،

٥٢٠ْ،١٩،٥١٨،٥١٧،٥١٦

٥٢٧ه،٢٦،٥٢٥،٥٢٤،٥٢٢

٥٣٨، ٥٣٧، ٥٣٦، ٥٣٤، ٥٣٣

ا؛ه،أ؛ه،م؛ه،ه؛ه•؛ه،

٥٠٨،٥٥٧،٥٥٦،٥٥٥،٥٥٤

٥٦٣،٥٦٢،٥٦٠،٥٦٩،٥٦0

٩٦ ,><OU ,٦٦٤ ٨٦٣ ٨١٨

٦٣٧، ٦٣٥، ٦٣٤، ٦٣٢، ٦٣١

٦٧٦،٦٧٥،٦٥٧٠٦٥٦،٦٥٠

٧٤٨٠٧٤٦٠٧٤٢، ٧٤٠، ٦٨٥

٧٨٩، ٧٧٦، ٧٥٥، ٧٥٢، ٧٥١

٨١٣،٨١١ ،٨٠٩،٨٠٤ ،٨٠٢

٨٣٤، ٨٣٣، ٨٣١، ٨٢٧، ٨٢٤

٨٤٤، ٨٤٣، ٨٤٢، ٨٤١، ٨٤٠

٨٥٢،٨٥٠، ٨٤٨، ٨٤٧،٨٤٦

٨٦١، ٨٦٠، ٨٥٩،٨٥٨،٨٥٧

٨٧١، ٨٦٩، ٨٦٨، ٨٦٤، ٨٦٣

٣٨٩

٣٩٦

٤٠٥

٤١٥

٤٢٨

٤٣٤

٤٤٠

٤٤٦

٤٥٤

٤٦٠

٤٦٩

٤٧٧

٤٨٤

٤٩٠

٤٩٦

٥٠٢

٥٠٨

٥١٥

٥٢١

٥٢٨

٥٣٩

٥٥٣

٥٥٩

٥٧٠

٦٢٩

٦٤٨

٦٨٣

٧٥٠

٨٠٠

٨١٧

٨٣٩

٨٤٥

٨٥٣

٨٦٢

٨٧٢





ْ>نتق<
•٣٥٦،٣٠٣،٢٦١ ،٢٦

٥٠٩^،٤٢،0٤v،٤٨ْ

OAV ،٥٨٧، ٥٨٥، ٥٨٤

^^iO٩٩iO^O^O'٦•

امأا•،أاا-،ااا-،'ا-ا<

٦٦٥، ٦٦٤، ٦٦٠، ٦٠١

٦٧٣، ٦٧٢، ٦٧١، ٦٧٠

٧•،٦٩٩،٦٨٩،٦٨٤•

٧١٥، ٧١٣، ٧١٢، ٧١٠

٧٦٨، ٧٦٧، ٧٤٣، ٧٢٩

٨٢١ ،٨١٣،٨٠٧،٨٠٥

٩٣٣،٩٣٢، ٨٨٦،٨٨١

٥٧٤، ٥٧٣

٥٩٣، ٥٨٨

 !.M'٦٧

٦٦٩،٦٦٧

٦٨٢، ٦٧٤

\\^i.٦\لأ

٧٧١، ٧٧٠

٨٧٦، ٨٧٠

٩٦٨،٩٥٦

'٩٩٣، ٩٨٠، ٩٧٢، ٩٧١، ٩٧

١١٠٢،١٠٩٧

١١٢٢٠١١٢١

١١٧٠ ،١١٥•

١٦٨٩٧٦٦٦

،١٣٢٦٠١٣٢٣

١٤٠٤، ١٣٨٢

•ه؛ا،هه؛ا

١٤٨٧٠١٤٨١

0UU0-A\

١٥٢١ ١١٥٢٠

١٥٢٧،١٥٢٦

\oi\'أ0ل 

١٥٤٩،١٥٤٨

١٥٧٨،١٥٧٥

١٥٨٨، ١٥٨٧

١٦٢،ه١٦٠٦

١٦٧٦٠١٦٧٢

١٦٩٩٠١٦٩٨

١٧.٦،١٧.٥

١٧٢١، ١٧١٤

١٧٣٨،١٧٣٦

١٠٣٦،١ا٣٤

١١٢٩٠١١٢٨

.١١٨٨،١١٨

١٣١٠، ١٢٩٤

١٣٧٣٠١٣٣٧

١٤١٣٠١٤٠٧

١٤٦٣٠١٤٦٢

١٤٨٩٠١٤٨٨

١٥٠٦٠١٥٠٢

١٥١٥إ١٥١٤

١٥٢٤، ١٥٢٣

١٥٣١ ٠١٥٢٨

١٥٤٣٠١٥٤٢

١٥٥١٠١٥٥١

١٥٨٥٠١٥٧٩

١٥٩٠ ٠١٥٨٩

١٦٦٥٠١٦٤٨

١٦٨٥٠١٦٨٠

١٧٠٣١١٧٠١

١٧١١ ،١٧١٠

١٧٣١ ٠١٧٢٢

١٧٤٦،١٧٤٠

١٠١٢

١٠٩٤

١١١٠

١١٤٧

١١٨٩

١٣١٤

١٣٧٥

١٤٢٥

١٤٧٠

١٤٩٠

١٥٠٧

١٥١٨

١٥٢٥

١٥٣٦

١٥٤٤

١٥٦٩

١٥٨٦

١٦٠١

١٦٦٧

١٦٩٠

١٧٠٤

١٧١٣

١٧٣٢

١٧٤٩

كتاد،اأشربمات

١٧٦٠ ،١٧٥٦،١٧٥٥،١٧٥٢،١٧٥٠،

١٧٦٧،  ١٧٦٥،  ١٧٦٤،  ١٧٦٣،  ١٧٦٢ ،

٠١٨٢ ،  ٠١٨١٦  ١٧٩٩،  ١٧٧٠،  ١٧٦٩ ،

١٨٨٤، ١٨٤٢٠ ٠١٨٣٧  ٠١٨٢٢  ١١٨٢ ،

١٠  ٩٩٨، ١  ٠٩٨٥ ١  ٩٧٨، ١  ٩٧٧ ٠١٩٥١

،٢١ت محمد( ^١^٠ اليخاري صالح اض؛ن عيد 
١٩٩،١٦٥،١٥١،٨٢،٥٥،٥٤،٤٧،

٧٦٦، ٧٤٥، ٧٢٥ ١٠٧٠  ٠٤٢٧، ٣٣٩،

١١٣٩،١١٢٧٠١٠ .٣،٩٦٠ ٠٩٥٧،

١٤٣٥،١٤٣٢،١٤١٩،١٢٢٩،١١٥٣،

١١ ،١٤٦٤ ،١٥١٦،١ه١٤٥٢،١٤٣٦،

١٥٩٥،١٥٨١، ١٥٧٢٠١٥٧١، ١٥٦٧،

١٦٣٥٠١٦٣٠، ١٦٢٤، ١٦٠٣٠١٥٩٦،

١٦٩٧، ٠١٦٩٤  ١٦٨٣، ٠١٦٧٤  ١٦٦٧،

١٧٥٤، ١٧٤١، ١٧٣٩،١٧٢٣،١٧١٠،

٠٤ ،١٩٩١ ،١٨٩٠ ،١٨٣٥،١٧٦٦،٢<

٢٠٤٥.

السكري)أبوالعباس(;الهنر بن اف عبد 
١١٨٣، ٨٩١، ٦٨٦، ٣٥٢، ١٨٥، ٧٩،

،١٨٤٨٠١٤١٠ا، ٤٠٩،١٧٧٢،١٢٢٨

١٩٩٠.

،٥ ت اليالي)أبومحاو( الماس بن اه ب، 
١١٩٢،١٠ ٠ ٠ ،٩٥١ ،٦٩٧،٦٨١ ،٦٩٥،

٧٥٦٦ Uowاقوال ^ف 0٦ ٨٣٦٨

٢.٧٣،١٨٣٦،١٨٢٥.

ابوري)أبوالينياد بن د معبن اش مد 
١٥٩٤،٤٤٩،٤٤٨،٣٦٧،٣٤٢ر(: كب

١٣٦٢٠١٣٦٠، ٨٣٧، ٨٣٦ ١٨٣٥.

*الواصعلي الحميد نمل محيبن بن الد نمد 
٠٤٥٠٤١، ٣٨،٣٢،٢٨،١٩،١٨،١٢،١١

١١١٣،١٠٩،١.٧٠٩٦،٩٠ ،٨٩،٨١ ،٤٦

٨٣٦ ٨٣١ ٨٦٤ ٨٦٢ ٨١٩ iSir

0افى ٨١٦ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٥٦ ٨٤٥

•٠٢٦٤،٢٥٤ ،٢٤٩،٢٢٤ ،٢٢٣،٢٢



٠٠كتاب  ٠^

٢٩٥، ٢٩٤، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٧٨،

مهآ،ي«'آ،هأه،هبه،هيه،آ>آ،

٧٢٢•، ٦٩١، ٦٨٦، ٦٥٤، ٦٤٩، ٦٣٨،

،٨٣٠، ٨٢•م'م، ، ٧٩٦، ٧٣٧، ٧٢٤

٩٦٢،٩٥٤، ٩٤٧٠٩٤٣، ٩٣٨٠٨٩٢،

ما-ا،، ٩٨٩، ٩٨٤، ٩٨٣، ٩٧٦، ٩٦٦

١١٣٢،١١٢٦،١١١٥،١•٦٦،١٠٣١،

؛هاا،آهاا،ه؛اا،ه؛اا،أهاا،

ْ١١٦٢،١١٦١•،٨١١٠٩،١١ ،١١٦،

•١٢٢٥،١٢١٦،١٢١٥،١٢•٧٨،١٢،

؛هأا،آهأا،امآا،•آآا،، ١٢٢٧

,١٦٩٨,١٦٩٥,١٦٨٥

١٣٨٣، ١٣٧٦،  ١٣٥٢،  ١٣٤٦،  ١٣٣٧ ،

١٣٩١، ١٣٩٠، ١٣٨٨،١٣٨٥،١٣٨٤،

١٤٣٧،١٤٣٤•،١٤٢٨،١٣٩٤ ،١٤٣،

،١٤٧،ه١٤٦٨،١٤٦٧،١٤ه٦،١٤٥٣

،١٥٩٧،١٥٧٧،١٥٢٩،١٥١•٣•ه١،

•١٦١٤•٤٩،١٦ ،١٦١٣،١٦١٢،١٦،

١٧٤٣،١٧••،١٦٧٥،١٦٥٧،١٦٥٤،

١٨١٤، ١٧٩٧،١٧٥٩،١٧٥١، ١٧٤٧،

١٨٦١، ١٨٦•، ١٨٥٧،١٨٣٢، ١٨١٥،

١٨٨٥،  ١٨٨٣، ١٨٨•،  ١٨٧٩،  ١٨٧٥،

١٨٩٦،  ١٨٩٤،  ١٨٨٩،  ١٨٨٨،  ١٨٨٦ ،

١٩١٧،١٩١٢،١٩•٨،١٩•٢،١٨٩٩،

١٩٣٧،  ١٩٣٥،  ١٩٣٣،  ١٩٣٢،  ١١٩٢ ،

١٩٨٦٠١٩٨٤، ١٩٨١، ١٩٧٩٠١٩٣٨،

١•••،١٩٩٩،١٩٩٧،١٩٩٥ ،٢،٢••

•١١•٢ ،١٥،٢،٢•١٣،٢•١٢،٢•٢•

٣٣،٢.٢•٣٢،٢•١٨،٢•١٧،٢•١٦•

الغوى)أبوالعزيز ■مد محيبن ارد؛ن مد 
،١٦٤، ١٥٧٠٧٦، ٧٥، ٦٥، ٣٤الداّم(: 

•٢،١٧٢،١٧١ ،٤٧٥،٤١٦،٢•١٧،

٦١٦،٦١٥،٦١٣،٦•٧،٥٧٨،٥٧١،

•٩١٦،٨١٨،٧٧٤•٢،٦٩٤،٦٣ ،٧،

>V؟I<

،٤٤•٤٦،١•٤٧،١•١ ،٤٣،١.٣•١•

،٩١•٩٨،١•١ ،٦•٦٩،١•١• ،٥٧•١

،١١٨٦،١١٧٧،١١٧٥،١١٧١ ،١١٦٧

،١٢٤٦،١٢١١ ،٩،١١٩٧،١١٨٧•١٢

٢،١٢0١ ،١٢٥٧،١٢ه0،١٢ه١٢٤٨،

١٣٤٤•٩،١٢٨٦ ،١٣٥•،١٣٢٢،١٣،

١٣٨٦،  ١٣٨١،  ١٣٦٧،  ١٣٥٤،  ١٣٥١ ،

١٤٧٨،١٤٦٦٠١٤٤٤،١٤•٨،١٣٨٧،

،١٥٣٢،١٥١٩،١٥١٧،١٤٩،أ١٤٨٤

١٦٣٨،١٦•٨،١٥٨٣،١٥٨٢،١٥٥٥،

،١٧إ٩•١٦٨٨،١٦٨٢،١٦٥٨،١٦٤•

١٧٣•،١٧٢٥،١٧١٩،١٧١٦،١٧١٥،

١٧٧٢،  ١٧٥٦،  ١٧٤٨،  ١٧٤٤،  ١٧٣٧ ،

١٧٨٣،  ١٧٧٩،  ١٧٧٧،  ١٧٧٦،  ١٧٧٤ ،

٤ ،١٩١٣،١٩•١٨٧٦،١٨٤٣،١٧٨٨،

١٩٢٦،١٩٢•،١٩١٩،١٩١٨،١٩١٦،

٧٢٠١٩٤٤،١٩٧٦.٢•

يينمحبن الد مد محمدبن بن مداش 
،٩٧٥، ٨١٩، ٣٦٦، ٥٣سد(: أبو )ب 

،١٣٤،ه١٣٣٥،١٣١٥،١٢٦،ه١١٦٨

١٤٧٧،١٤٣٨،١٤•٦،١٣٤٩،١٣٤٨،

٦٥،١٠٥٤•،١٥•٤،١٤٧٩ ه١٥٥،١،

١٥٨٤ ،١٦٦•،١٦١٩،١٦١•،١٥٦٦،

١٨••، ١٧٧١، ١٧٤٢٠١٧٢٩٠١٦٩٥،

•١٩١٤•٥٧،١٨ ،١٩١١ ،١٨٣١ ،١٨،

،١٩٢٩،١٩٢٧،١٩٢٥،١٩٢٤ ،١٩١٥

,١٩٣, ١٩٤٦,\M\

،١٩٥٤ ،١٩٥٣،١٩٥٢،١٩٤٩،١٩٤٨

،١٩٦٢،١٩٦١ ،١٩٦• ،١٩٥٩،١٩٥٨

. ١٩٦٨،١٩٦٧،١٩٦٦،١٩٦٥،١٩٦٣

؛القاسم( )أبو العطشي محمد بن اه عبد 
١٦٦٩■٢٥، ٩٥٢،٩١•، ٧٥٥، ٥٧٢



>آتق<
،٨٣افن(: رم زايا بن إسحاق بن طي 

،١٦٧١، ١٦٥١مما"ا،همأا،ي؛آا، 

١٧٣٥.

. ١٧٧ظيبن،باسمان: 
؛مد، التاصي)أبد حرب بن ا-فذا بن يلي 

٣٤•٨،٢٠٣،٢، ١٨٤، ١٥٣، ٢٦A ،٣٦٢،

٨١• ، ٧٨٥، ٧٧٣، ٦٢٠، ٣٦٨، ٣٦٥،

،١٤٧٣،١•٦٨،١ه•٨،١•٤٨،٩٧٩،٩١٩

•٥٨،٢.٢••٣،١٩٦٥،١٦٤٣،١ه٩١

،٣٩؛)ابوحغص( الظي أيوب صربن 
•١٤١ ،١٢٦،١٢٥،١١٥،١١١ ،١١٠ ،٤،

٢٢٧،١٦٩٠١٦٧،١٦٦،١٦١ ،١٤٤،

٣٧٥،٢٨٩،٢٨٨،٢٤١•،٢٣٩ ،٢٤،

٦٧٨، ٦٦٦، ٦٦٣، ٦١٩، ٥٨٦، ٥٧٦،

٩٢٨، ٩٠٢، ٨٨٨، ٨٨٣، ٦٩٥، ٦٧٩،

١ ١ ٩ ٠ ، ١  ١٧٨، ١ •  ٢٨، ١ ٠ ١ ٩ ،  ٩٩٨،  ٩٨٨،

١٣٩٢،١٢٨٣،١٢٧٦،١١٩٦٠١١٩٤،

١٤٧٤ ،١٤٨،ه١٤٦٥،١٤٤٧،١١٤٦،

١٦١١•٢،١ه٧٦،١٥•٥،١٤٩٧ ،١٦،

١٨٢٣،١٧•٨،١٧•٢،١٦٣٧،١٦٢٦،

١٨٥٦،  ١٨٥٣،  ١٨٣٣،  ١٨٢٩،  ١٨٢٨ ،

•٧١.٢، ٢٠٥١^•آ، ، ١٩٨٢، ١٩٧٣

،٧٠٣مر)أبوحغص(: بن الخن ين صر 
١٦٤٥.

٠٩٨١، ٤١٩٦، صر؛نسالترافي: 
تمخلدالزانرابئحغص، بن مهل صربن 

١٣٩٩.

بكارالقافلأني)ابربن ل. معصربن 
ب١١٤٢،٣٢٣حنص(: 

حرفاJقاف

، ٩٣٣ ، ٥ • بكر(: ايلرز)أبو ذكريا بن نامم 
•٦٩٢،٦٥٩،٦٤٤،٤١١•٩،٤٠ ،٤،

•٤١٦،٩٦٣،٩٣٧،٩٢٩،٧٨٦،٧،١•

ء،تاد،امموبمات

١١٧٣،١١٢٥،١٠٩٣،١•٩٢،١٠١٨،

١٢٤٩،١٢٤٧،١٢٤٥،١١٨٥،١١٧٦،

١٢٧٥،١٢٦٤ ،١٢٦٢،١٢٥٨،١٢٥٣،

١٣٧٧،١٣٤١ ،١٣١٣،١٢٩٢،١٢٨١،

١٤١٤ ،١٤١٢،١٣٨٠ ،١٣٧٩،١٣٧٨،

١٤٣٩،١٤٢٢،١٤٢٠ ،١٤١٨،١٤١٧،

١٥٦٣،١٥٦٢،١٥٥٧،١٤٩٥،١٤٧٦،

١٧٣٣،  ١٧٢٨، ١٦٧٣، ١٦٢٣، ١٥٦٤ ،

١٧٨٥،  ١٧٨٤،  ١٧٨٣،  ١٧٨٢،  ١٧٣٥ ،

١٨٤٥، ١٨٤٤، ١٨٣٤، ١٧٩٢، ١٧٨٩،

١٩٧١، ١٩٧•، ١٩٦٩١١٨٤٦.

حرديم

،٤٧٩بنإّاصلالتيار)أبوبكر(: محماد 
٧٧٩.

الكوفي)أبوالاثناني الخ—سين بن ل. مح
؛'آ،أم«ا،خآ-ا،خ؛؛ا،ر(:فحع

١٧٧٥، ١٧٥٣، ١٦٢٢، ١٦٠٥، ١٥٣٦،

•شهريار)ابربكر( الحمحابن بن د مع
•١ ١٩٨٣،١٩٥٧،١٩٥٦،١٩٥٥،١٩٤

؛الهردمح،)أبوبكر( صالح بن ا-لمن محمدبن 
٣٧.٢•

الدكركا)ابرذيئح بن مالح يبن مح
،٧٧٧، ٨٣٢، ٦٠٣، ٥٩١، ١٥٥جعفر(: 
٦•٨،، ٧٩٧، ٧٩٥، ٧٩٣، ٧٩١، ٧٨٢

A'A ،٨٦٥، ٨٥٦، ٨٥٥، ٨٥٤، ٨٢٢،

 ١  ١٦٩، ١ • •٩ ، ١ • ٠٨٨ ١  ٠٨٥، ٩٣٦، ٩ ٠ ١،

•٢١ ،١٧٨ّ•،١٣•١٢

،٢٢٥)أبومر(: الغلاص كردؤ، بن محي 
امآ،آ؟أ،آهأ،، ٢٣•، ٢٢٩٠٢٢٨

٢٩١، ٢٩•، ٢٨٣،٢٨٢،٢٧٧٠٢٦٩،

١••،٢٩٩،٢٩٧،٢٩٣٠٢٩٢ •٣/أ،٣،
م،م • ١ د، م • ١ ج، م • ١ ب، م • ١ 

٧٢١.

،٨٥ابو.*ركا)أبوبكر(: اللتمثا محيبن 



٠٠٠٠١^^^^^^^.٠٠٠٠عتاب 

١٦٤٤،١٦٣٦،٩٢٦،٨٢٣.

)امالاغتالي ان صاليمحيبن محيين 
أأحاا،\،'ا•^؛كر(:\،«\'،ا،ا"أا،

،١٣٠ت اه( همد العطار)ابر مخالي ين محي 
'اا"\،حا"ا،؛لإا،ا-خا،يخا،؟ها،

٤٦ ١٦٤٦^٧٩^٩٠.> ١٨٩ ٨٨٨^

٣٧•، ٢٨•، ٢٧٣، ٢٦٣، ٢٦١٢، ٢٤٧،

•٦٨٨، ٧٣٨، ٦٠٢، ٦٣٦ ٠٦٢٨، ٥٨،

.هاا،اا،اا،ها<ا\،ا،ا<اا،اأا،،يخ،

،١٢٤•آمآا،ممآا،ا،مآا، ، ١٢٢١

،٢،١٢٤٤•٧،١٣•٨،١٣•١٣١٧،١٣

,\rT\،\rr-^i\rr\ ،\Tr- <. \T\A

،١0٤٧،١٥٤٦،١٣٤٢،١٣٤١ ،١٣٤•

،١٦٦٩،١٦١٧٠١٦١٦،١٦١٥،١٠٩٩

١٨٦٨،  ٠١٨٥٢  ١٨٥١،  ١٨٤٩،  ١٨١١ ،

١٨٧٧،  ١٨٧٣،  ١٨٧٢،  ١٨٧١،  ١٨٧٠ ،

الدتاق)آيوحعغر(:يدينا ين عاوون ين محمد 
٦٢٦.

،١  ٧٣المكري)آيويكر(: مارون ين محي 
١٧٦١ ٠٩١٢.

•٨،ايبمدر)ابويكر(; هارون ين محمد 
••٠١٦

الردزى)ابويكر(:ملمان ين يمن محيين 
٦٢٥.

، ٥٨)ائومعيد(; ا■بم؛د١ي محي. ين النمل 

خاقان)ائوين بممن مدين ين ُو->، 
٠٥٨١مزاحم(: 

،٨٧٨، ٥٧هارون)أبرهممران(: ين موِ، 
ه*.ا،آ..ا،ه(.ا،هي.ا،، ٩١٨٠٨٧٩

٨١•٨••٧٩،١ ،١١٢••٨٢،١،١•١،

١٦٢١•،١١٣٨،١١٣٧،١١٣٥ ،١٦٢،

١٦٨٦.

»رفاماء

،٤٢٠٣٧يرمق)أبواحمد(:بن هارون 

ءجتق<ً
،٧٩٩ ٠٧٦٩٠٧٢١، ٧٦٢، ٢٠١ه.ا، 

٩٨٧، ٩٤٩، ٩٢١، ٨٩٩، ٨٨٩، ٨٢٩،

١ ،٢١•٢•••٧،١،١••٩٩٦ ،١،١•

٧١•٦٥،١•٥٩،١•٥٦،١•٢٧ ،١،١•

١١٣٦،١١١٦،١١١١•٨٣،١•٧٦ ،١،

١٢٩٦،١٢٨٨،١٢٧٨،١٢٧٤،١١٤١،

•١٥٣٧،١٤٩٩،١٤٨•،٩١٤٢٨،١٤،

١٨٧٨٠١٧٩١، ١٦٨٧،١٦٢٧،١٦١٨،

١٩٠٧ ٠١٨٩٣، ١٨٨٧، ١٨٨٢ ّ

مفساء

تالحتام،)ائوذميا( محمدالختري ين يمن 
٤٧٦،٤٦٧،٣٢١ ،١٤٩،١٢٨،٧١ ،٦٢،

•٢ؤ٦٥،١٤•٣،١٢١٤٠٩٥٥،٧٨٤

،٦ محمد(: صاعد)أبو ين محمد ين يحين 
•٣٨٨٠٣٨••٣، ٥٠٢٦٧،١٩٨،١٢٩،١،

٧١١ ،٦٤٥،٦١٧،٥٦٩،٥٦٧،٤١٤،

٧٧٨، ٧٧٥، ٧٤٧، ٧٤٤، ٧٣١، ٧١٩،

٨١٤، ٧٩٤، ٧٩٢، ٧٩•، ٧٨٧، ٧٨٣،

٨٦٧، ٨٦٦، ٨٥١ ٠٨٤٩، ٨٣٨، ٨٢٥،

٩٢٧،٩١٧،٩•٦،٩••، ٨٩٧٠٨٩٥،

٦١•٥٥ ،٧•١،•٦٣،١،١•٦٢،١•١•

٩٨،١،١•٩٧،١•٩٦،١•٩٠،١•٨٩•

،١١٦٦،١١٥٧إ١١٤٤،١١•٤٦،١١•

١٣٧•، ١٣٦٩،١٣٦٦،١٣٣•، ١٢٧٧،

١٣٤٢،١٣٩٨،١٣٩٧،١٣٩٦،١٣٩٥،

١٦٧٨،١٦٣١، ١٥٩٨٠١٥٦•، ١٥٥٩،

١٨٦٣، ١٨٦٢، ١٨١٢، ١٧٩٥ ٠١٧٩٤،

،١ • ٤ ، ١ • ٣ العاصي: يعقوب ين يوسف 
١٨٩٧.



ً>1ةق<
l،u ; كل*ا:ص ص، بما

.٢٥٥، ١٥|دميننيإياس; 
.1١٠٣٧بمبنمالح: 

.٨١٥عنان:بن ابان 
•٢٧٤بنام،ءام،؛ أبان 

.١٩٣٤إيرلإيأانس: 
.٧٢٩إبراممبنادم: 

• ١٨٦٩ابراممبنإياقالحريب،؛ 
.٩٩٩الثيباتي:أبوإسحاق بكر، بن إبرامم 

. ١٧٦١،  ٩١٢ا-قتالي: إبراممبنالجب. 
.١٨٤٦إبراممبنحام: 

،٤١٧، ٣٩٧المام: الحجاج بن إبرامم 

.١١٨•الخثمم،: الهثم ين الحن بن إبرامم 
٠١٦٣٠الراض: افن بن إبرامم 

بتاأمحا٠^، يئتا الحم( الحما؛0 ابرامم؛>، 
.٢٠١٠طالب،: 

• ٥٨٨الحكم؛ بن إبرامم 
• ١٢٦اكماب خاك ن إبراهثم 

•A١٣٦٦صينJسrأ
. ١٧٢٧إبراممينهميرُاذاِ: 

.١٦٧قياد: بن إبراهيم 
ا'ي،، ٦٤٩، ٦٤٨، ٧٣سد: ين إبراهيم 

١٩٩٢٠١٩٩١ ٠١٨٨٢.

٠١٠٧١وغاص:ابي معدبن بن إيرامم 
،١ ٠  ٩٦،  ٠٩٠ الخوهرى: إبراممبنّعيد 

١٤٩١ ،٤••،١٢٨١ ا١٩ه١٧٣٣،١٦،

)ابرإسماميلالؤدب، فان بن إبرامم 
٠٨٢٧اأاؤدب(: 

٠٠٠

.٢٦٣ناص: بن إبراهيم 
،٩٤٥، ٧٧٦، ٦٦٠ان: عطهبن إبراهيم 

.٧١'ي، الآطن:مد بن إبراهيم 
.٢٠١:العنؤري الرحمن مد بن ^*؛»( 
، ٤٣٦صونط: بن الرحمن تمد بن إبرامم 

١٧٨٩،٤٣٧.

•٤٩٥ت مدالرجمم بن ليّامم 
،٣٨١، ٣٧٥الهروي: مداه بن إبراهيم 

٥٢٣،٥٠١ ،٤٩٦،٤٦٥،٤٦٤،٤١٣،

.٢٠٧٠ه، ١٧ا؛يملأ:بن إبراهيم 
١٢٠٥٤٠١٣٧اطكيهبمي:عثهان بن إبراهيم 
.١  ١٧٢ ،  ٩٨٦العبي: جان بن إبراهيم 
•٦٤٦بنجل: ٢٥٠١٨
، ٩٧٧الضحاك: بن الملأء بن إبرامم 

.١٦٣٠الرص: الهن بن صلي بن إبراهيم 
.٧٣٢مئة: بن إبراهيم 

.١١٩٣ابراهممبنفهد: 
.٥٣٢إ؛رايمالترشي: 

. ١٧٦٦ثابت: بن عحمد بن إبرايم 
المزارى)ابرالحارث، معمدبن بن إبرايم 

،٢٩٤، ٢٦٣، ١٥٥ ١١٣٥الفزاري(: إمحاق 
١٧٢٤،٧٥٦،٤٣٢،٣٥١ ،٣٤٤ ،٣٠١،

٢٠٤٢.

.١٤٢٤حاطبا:محيبن بن إبرايم 
 A صJi  سدoi  ،٤٤٥؛ حم•

، ١٨٥، ١١٧زامي:الحالنل.ر بن إبرايم 
٦٣٢٠٢٥٢،

.٢٠٣٦، ١٨١٢إ؛رايمبن.طوالخولأتي: 
٠٢٢٨إبرايمبنمبماحر: 

الملم.يرديعدام رنم أول تحت، مالكور؛ الترجمة - ١ )أا(ءاوءوظارث.: 
أا-الآدتامى-ل،ضيماارداة•

ءلت4ا•ااعمرّ م ارمح، رلم ترجم؛ ص يحننالهم الأ.ين الأحلام الغانمة ط• م 'آ.ادحل 
رالكئسالا._، اب، رالأنرالألتاب، الممن، 1.تي\خم[لأم: 



•ملحٌاآا ادت ممهاجربن بن ابرايم 
٢٠٧٥، ٢٠٤١.

، ٢٨٥، ١ ٢ ٥ ، .١ ٤ ، .١ ٣ اسي: إبرامم 
"ا\'آ،اا'آ،آا'آ،>ا'آ،ا-\/آ،ا'خآ،

،٧٣٩،٧٣٧،v٣٦،٤٩١ ،٤٩• ،٤٨٩

٢٠٥١، ٧٧٥.

•٢٩إيراهممب،مانىالمايوري: 
.٧١٤، ٧١٣إبراممالهجري: 

.١٢٢٤، ٢٤٥الولدالترض: ين إبرامم 
.١  ٩٣٤الدتي؛ إبراممينايييزد 

.١٦٣١إسحاق:ين يون، ين إيرامم 
٠إ؛رامم؛نم-م،:  ١٧٦٠

الممرمم ومابر المص أب ين أحزاب 
■النضدز،اممن 

،٤٤٢، ١٩٠الدورثي: إيرامم بن ل■ أحم

١٥٨٨الأزر: ين احاو 
١٤٩٢إمححاق:احمدين 

.٢٠٠٥، ١٢٣٢ازم: إسحاق ين احمد 
• ٩٢*احدبنبا-يلالتام؛ 

•أحمدبزسرالخزدس؛ 
رأبرزراية بن الحارث بن بكر ابي، بن د أح

. ٩١٩٠ ،  ١٧٦٦، ١ ١  ١٧، ١  ٠٧٣.ممب،(: 

• ١٨٦الحم؛ جواس بن احمد 
لبوعوائو*ل، حميدالثكاتي، أحمدبن 

.٨٠الحتنبنخراص: بن أحمل- 
.١٩٥١، ٦٦٥مداث: ين حمص احمدين 

.٥٦٦، ٥٦٣الحواري: بزايي احمد 
.٥٥٧حاليالخلال،:ين أحمد 

٠١٦١٦ممروالملم:حاليين احمدين 
•١  ٩٣جربر؛ بن ليال امح، بن أحد 

.١ ١  ٩٨الواسطي: داود احمدين 
وعرسمرة حائرين حاليين ين سالم احمدين 

•المح، الذكرين، سمرة أبر 
،٦٤٤، ٤١١اثي:النسميان ين احمد 

٠١٥٦١

>قتتبم
،٨٦•، ٥٩٣، ١٤٧القطان: سان ين أحمد 
.١٩٦٩،١ه١٤،٩٠٥

،١٨٥، ٨٨، ٥٢المري:ص_ااح ين أحماو 
،٦٨٢، ٥٧٥ه؛ه،م؛ه، ، ٣٥٦، ٣٥٣

؟٩٩٣ ٠٨١٣، ٦٨٤

،٩٧٣، ٩٦٤، ١٩٩احمدبنمدالخجار: 
١ ١٦٧٩٠١.٣٧،١.٣٥،٩٧٤

١حالي:الحميدين مد ين أحمل  ١٤٤٨
إالحرام، _}، الرحمنن؛>, ب بن احمد 

١٩٣٩.

٠١١٧٠وم،: بن الرحمنن تمد اجمدين 
.١٣٦٩صؤد:ين تمداه ين أحمد 
•١ ١ ٩ ٠ المتري: نياد ين تمداه ين احمد 

شعيب)ُعوجدأبيام، بن مداه أحمدبن 
،٧٠،  ١٧الحراني(: الحن بن اش مد شعيي، 

٠ ١٧٨٦٠١٥٧٣٠٢٢٦

،٢١٣، ٣١يوض:خآ، بن اه تمد بن أحمد 
٨١٥،٦٢٦،٤٢١ ،١٣١٢،١٢٠•،٢١٤،

١٥٨٩،  ١٣٦٥،  ١٣٥٨،  ١٣٣٤،  ١٣٣٢ ،

٠.،٢٠٢٩،٢٠٢٨،١٨٠٦ ٢٠٦٠ ،٢٠٣

ؤ١  ٩٧٣ادر'ا;ي: راقد بن اللك، تمد احمدين 
. ١٧٦٩الدثم: الواحد تمل ين احد 
.٧٥٤بنتمد،: أحمل 

. ٠١٩٦٥  ١٦٣١احمدبنضازالاودي: 
•'١ ١ ١ ؛ عمرالري/، أحد؛ن 

.١٥٣٢الاحض: عمران بن أحمي. 
؟١٣٥٣الخالهم،: تمد عمروبن بن احمد 

،١٤٠:ءلاعر( عمروالمري)ابر احمّدين 
٨٧•، ٦٩٩، ٦٨٢، ٣٥٣ ٠٢٣٤، ١٨٥،

٨٧٦.

،٨٦٢، ٨٤•المري: من دبن اح

،١٨٥، ١٤عود(: المرامت،)ابو•،أحمدبن 
٠، ٩٩٢، ٦٨٣، ٣٥٤ ١٦٥٦

الحز(:بزة)ابر ابي بن محمد بن احمد 
٢٦٤ ٠١٩٢.

؛الغربيطم، مح، اض محمد؛>، بن احد 



>تتق<
١٦١٧.

\.)ويى)ابربكرالحجاج محمدبن أحدين 
،٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٠روذي(: ال

٢٨٣، ٢٨٢، ٢٧٧، ٢٦٩، ٢٥٢، ٢٣٦،

٢٩٩، ٢٩٧، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٩٠،

.١١٦٩٨،٧٢٦،٦٩٢،٣••٣ا،

٠ ١٦٩٨ت الحفي عمر ين محمد ين أحد 
• ١٦٥المعرى؛ . محالبن احمد 
٦٤ ٩ ت يكرالقدصي)أبوعثمان( آيي ين أحمد 
. ١٥٢٣الأدم: سد ين أحمد 

الطار)ابريكرعانئ يبن محدبن اح
.٢٧٨الاثرم(: 

.١١٥٥ت يحين بن محمل احمدبن 
٠١٨٣٢، ١٨٣١احدينمم،الروزى: 

تالمجلي)ابوالآشعث،آ المدام دبن اح
،٧٨٥، ٣٦٥، ٣٦٢أما،خأم، ، ١٥٣

٦٨،١،١«٥٨،١٠٤٨،٩٧٩،٩١٩،٨١٠•

.ا؟ها،^؟ا، ١٤٧٣

١٠  ٩٣ت التئمي القرشي المتغ ين احمد 
، ٠٦٧ ، ١  ٩٦، ٤ ت الرمادي منمرر ين احمد 
٠•٦،٨٣٧ ١٩٣٧،١٧٢٦،١١

.١٨٣٢، ١٨٣١ين.تصورالروزى: احمد 
،١٠٨١، ٢١١المغري؛ ميع بن ل اح

١٩٤٨،١٧٥٨،١٢٥٢،١١٨٦،١•٩٢،

١٩٧١ .

١٩١٧ابان:الوليدين بن احمل 
،١١٠٦الأولي:زكريا بن يحسن بن أحمل 

.ا«ها،هأها،أمها

.١٠٢٥ومي: المالك بن يحين بن احد 
.٤٤٨يوسمج؛احبمدبن 

.٢٠٦٠، ١٦٤احمدبنيونس: 
الكدي:الهديل ايي بن اض مد بن الاحلح 

٤١٧٥٩،١٧٢٨،١٥٢١.ه ،١ّ

• ١٩٩إدريسء.انمساهبنإسم،؛ 
٠٦٢٦ت منان)ابرإلياس( بن إديص 

• ١٤٨٦إدديماين*سداكزي 
٠٢٠٣٦، ١٨١٢إدرص؛نمنالخولأتي: 

|ٌش^أيىوكتاب 

٠ابوحام: ٠١١^* ١٢٦٥
،٥٠٤، ٥٠٣، ٣٤٠، ٣٣٩ارطا؛؛ناددر: 

٠٧٤٦،٧٤٥،٥٤٢،٥١٩

.٢٩الخرازي: مداه بن ازعر 
. ٥٨صالح: بن الأزعر 
١أسلم:بن نيد ين امامة  ١٣٤٧

.١٥٢٨، ٦٢٧اماطبنضر: 
. ١٥٧٩إمحاقبنإبراممالأزلي: 

١١ ١ ٥ ، ١ ٠ ٤ ٥ حيجا: إيراعيم؛ز بن إمحاق 
.١٦٦١الدبري: إمحاق،بنإيراعيم 
،١١١٠، ٦٤٠الهشليت إّحامح،ينإبرابر

١٧٢١، ١٧٠٥،١٤٨٩،١٤٨٨.

.١٣٤٧إسٍاقبنإبراعيمالخيش: 
.٦٩٢، ١٧٢إسءاقبنإبراممابوي: 

المقار)ابويعقوب،(:إبرا،يم بن إمحاق 

،١٤١٩١١١٧٦الررزي:إبراعيم بن إّحاق، 
٠ ١٤٣٢

رابئمؤمنالهروى إبرامم بن اق امح—
•٨٧٨الهردى(: 

ّ ١٣٥٣إّحاء،بنبشرالكامر: 
،١١٦٥الترحي:السهلول بن إمحاق 

١٨٧٣،١٨ّآ٨،١٧٠٣،١٣٢٤

.١٩٣٥، ١٧٣٦العلاف: حام بن إمحاق 
.١٦٤٠ابيح_ة: بن إسحاق 
١صح:بن داود بن إسحاق  ١٠٨١
٠١٢١٩، ٦٢٦داوداضلري: بن إسحاق 
١١٩٠٥ ١٩٩٠راميالخزري: بن إسحاق 
،٢٠٥، ١٨٩، ١٨٦رامويه:بن اق إسممح
٤٠٥، ٣٩٨، ٣٩٤، ٣٧٩، ٣٣٦، ٢٣٣،

٩١٣، ٨٩٦، ٨٧٢، ٨٧١، ٨٥٢، ٨٤٦،

٩٤١ ١٩٣١.

١٩٥٥)أبوحمزة(:انمنار الربح بن إسحاق 
١٠ان: لّحاقبنطي .٩،٣٤٧،١٨١،



اممرساتكتاب 

.١٧٠٣بمقيناسعاسادي: 
،١٠٥•ت طلحة ايي ين عمداه ين إسحاق 

،٧٩٥نرو؛: ا؛ي بن اد ب ين إ-عاق 
٨٠٦.

.٧١٦إصحاق؛نءمر؛نّاتءل: 
• ١٨٧٣ '•القّثري بن بن امحاق 

ا٦  ٩٧،  ١٦٨ ت الكومج ضمور بن إسممحاق 
ب،؛ااهه،ا،ههها،ه7ها،، ٧٦٨

،٠١٣، ٤٨٧الأنصاري؛ مرسن بن امحاق 
٢٠٦٧،١٣٠٠،٧٥٢،٦٢٩،٥0٦.

بنوحثي بن حرب بن وحثي بن اسحاق 
.١٩٢٠حرب: 

٠١٠٤٧؛العلاف وما ين إصحاق 
،١٨٥٩، ١٨٥٨الدهتان؛ بمحتن ين إصحاق 

.٧١٧الولد: بن بممن بن إمحاق 
• ٦٧٦؛ ■^، ٧١يزيد بن إسحاق 

؛العاص( )أبر العطار يعفرب بن إص—حاق 
١٨٥٢.

،١٠ ٩٢، ٦١الأزرق؛يرمق بن إّحاق 
١٧٥٥،١٦٩٥،١٢١٥،١١٩٢.

٠ ٨٨محرصن؛ بن أمد 
،٢٤٩الئيم:إمحاق ين يونس ين إ-رانل 

•٥٩١ ،٧،٦٢١•،٥٩ ،٧٠٨،٦٢'٦٢،

،١٥٥١،م١٤٨٩،١١٦٢،١١٠٩،٧٦٤

١٩١•،١٧٢٩،١٧١٤،١٦•٥٥ْ٩،١.

• ١٣٧٦ينحتغ،)ائواما«ة(: jltامحعدين*،
،١٨٠آسلم: ين معيال. والد العدوى، أملم 

٦٨٦,Tor •.Tor

.٦٠٩المجلي:أعلم 
.١٥٤٥أعالمالكي: 

١٢٠٤٧، ١٢١اّعاءينحارحة:
،١٥٤٧، ١٥٠١الوراق: أيان بن اءيل إ'

٦■٢■٢،، ٧٥إسماملينإ؛راممايىي: 
Al <.VW0,iM ,.\-٠١٦٦٦

•>v؛v<
رابومعمرالهلألمب إبرامم بن إ'اء-؛ل 

،١٣١١، ٧٢٢، ٦٩٥، ٢٢٧الغبي(: 
٠'٥،١٦٧٧،١٤٧٩ ١٩٨٨،١٩٤٣،١٨٢

،١٩٦٦مهاجر؛ بن إبرامم بن 
١٩٨٨.

الآح_ول،)أبريحسنإيرامم بن إِاهميل 
\سم{:0\'\.

٢٠راشد:ين إسحاق ين إصعامل  ٠٦.
•١١٦'ثامن: ين آد بن إسامل 

٠١٣١٩، ٩٢٥اسماملينامة: 
،٩١٧، ١٦٥، ٣٣إساميلبنأوس: 

١٧٨٤ ا١٧.٥،١٤٩١،

. ١٤٨٦إساءلينتوة؛ 
،٨٤٥، ٧٨٨الررتي: !'املبنجعغر 

١٩٢٣ .

،١٥٢لمعاسل؛نأبيالخارذ،)ا؛ُإسحاقآ: 

،١٧حاليالاحمي: أيي ين مامل إمح
٧٥٧، ٥٩٤، ٥٩٣، ٥٩٢، ٣٨٠، ٢٨٣،

١٢٠٢، ١١٩٨٠١١٦٢، ١١٢٢، ٨٨٦، ٨٨٥،

١٦٣٢،١٤٣٨،١٤٢٨،١٣٥٧،١٣٤٩،

١٧٦٢٠١٦٨٧.

١٤٥٧الاماري:رانع ين اعل إ،
.١٥٩١الزيدي:ربيعة بن رجاء ين امل إ-

• ١٩٨٥الداتم؛ ذكريا ين إّامل 
،٣٥٨، ٥٦الخلماتي: زكريا بن إٍماعيل 

.١٢٢٢انمرى: إّ.اءيل؛نياناكي 
.٢٠٤٣صنا:بن لّمامل 

٠١٦٧١إصمامل؛نءدارذنالأودى: 
،٦٧١الرحمن)الدي(: محي ين وامل 

ب؛بن معتل بن الكرم مد بن إساهمل 
٦٩٢.

.١٧٢٤المدري: اش ب بن إس٠اءيل 
• ١٣٢٧ابرم،؛ مداه بن إساءل 

انمغير(:أبي الللث،)ابن صد بن إسمامل 



>قتقبمًصًً
تالحراني كرثة ايي بن مند بن إّمامل 

.١٣٩٣إساءلينماوص: 
الهاجرابي بن ارد مد بن إّاهمل 

.الخزوس:خ*اا
،٦١٨^٥٩، ٣١٣املينق; إسنّ

،٤٢٢، ٧٨إساملينسروابلي: 

،٢١٣، ٢٣إساملينبشالحسي: 
٦٥•،٥٤٦،٤٩٨،٤٥٧،٢٣٨،٢١٤،

١٦٥٣، ٩٧٧، ٩٣٢، ٩٠٢، ٨١٢، ٨٨١،

الكي(:مميرالحجازي)ايوعاشم بن اصماهمل 
إإإ،أهأ،أأآ.اهم،

. ١٧٣٣إساءلينضالآضاري: 
،١  ١٦٨ ت الهمداني مجالي ين إمماعيل 

تمسعود( )ايو الححدري مسعود ين إسماعيل 

إمح-اق(:الكي)ابر لم مبن إسمامل 
١٦٤٤ ،١١٥٧.

،١٤٩٥المزارى:مرّن ين إّعامل 
١٧٥٣ .

. ٥٧٥رالتعدا: سالم ين إّماعيل 
.١٤٢•الشامي: إاءل؛نظم 

.١٨٢١العيي: مى ين الأسري 
. ١٩٧٥اليصري: عود مين الأسود 

٧٨الأصبهاتي)أيوالحين(: عاصم ين أسسي 
.١٢٦٩إسحاق:ين أفيث، 

.٨٤٢الشعثاء: أّّعث،ينايى 
.٧٨١أثعث،الئدآني: 

،١٥٦٦، ٧٦٦، ٢٣١عث،؛نّوار: اث
،٦٣٦

٠٥٧•، ١٨٥الهمج: ين اصخ 
١٢٣٨الأءغ؛نبمابياينلااي: 

اءه^اوائأركتاب 

. ١٩٣٥أصرمالهنا;ي: 
٠٧٨•المترش: الرائي يبعن بن أس 
الحكمابن مدة م جخل بن الحكم بن أب 

.١٨١٣الاسدي(: 
،٣١٩، ٢٣٤ماض)ائومحمرة(: ين انس 

.•٦٧،١٣٢•٥،٧٥٢ه،٥٦٠٥١٣،٣٢٥

.١٨٥•الأيي: يعن آيي ين أص 
٠٦٧•الأكوع: سالمة ين لاس 
.٦٧٥عامر: بن إياس 
. ١٣٦١، ٤٧٩، ٤٧٨معارة: ين إياس 

.١٠٥٦اممزالحثي: 
١٠صنوان!بن خاوو بن أيوب  ٠٩.
الحعلي(:الحعلي)آيوأمية خرط ين أيوب 

٠٧٨٤

.٣٧٢، ٣٤٦، ١٨•ايربا؛وندالحص: 
.٢٧١سريي: ين أيوب 
؛اا،.ا،آ؛،آ؛،السكاني:خ،ورب 

١٥١•،١٤٩،١٣٨،١٣٦،١٣٢ ،١٥ّ

. ١٧٦٣، ١  ١٨٩،  ١٨٦محي: بن أيوب 
.١ ١  ٨٨المحبس: منصور بن أيوب 
.١  ١٣٢الحض: نياد التجاربن بن أيوب 

،٤٢٢داود(: أيي ين بكر ا;ي جح ايرب)ن

الماءحرف 
.٣٩٥الماء: بحر 
.١ ١  ٦٣مولول: أير مرسن ين يحر 

.٩٤•بحربزنمرالخولأني: 
،٨٨١، ٨١٢، ٨١١، ٦٥٠ت سعيد بن بحير 

١٢٦٦ .

.١٥٥٠ت انمزي الفضل ين يحير 
.١٣٣٣ضان: ين بدر 

.٨٧١ت مبرة بن بميل 
٠٩٢٦مرم(:لولي)اين الماس ين ؛ربم 

.٥٢، ٥١يسربزسعيد: 
*٧٨١ت حريث بن يسطام 

.٩٠٩، ٧٣٤الخضرمي: اه محي بن بر 
.١٢٠٤، ٧٩٤بشر؛نكرالبي: 



كتاباممرسات

/Vf؛،بنالحارث: بثر 
•١٨٣٠ت الماس حجر بن بشر 
.١٤٧٠حالي: ين بثر 

،١١١١صمروالأفوه(:ري)أبو البن بثر 
. ١٩١٠اا،يا، مآإاا،ا<ممأا،

،ها.-ا.آا،*اه،ا،؛ثُ؛نب،:

•٣٩٤امّمام(؛ بشرينصمّينامح(
،OYU، ٥٠٦، ٤٧٧ضل: الفبن ر بث
١١٢٥.

.١٦٩٠، ١٦٨٥، ١٦٠٦مهران: بشربن 
ب١٨٤٨،١٧.٢الخاص: الوليد بن بشر 

ها'آ،يا'آ،، ٢٦٣، ١٠٧:٠لLJشابنالو
،٤٠٥، ٣٩٥، ٣٤٠امم،ا<مم، ، ٣٣٠

،o'i.o'TAAAi^sai'ar،{

ا؛ه،آ؛ه،أهه،أآه،ه؛ه،آاه،

١٦٥٣،  ١٣٢٣، ٨٨١، ٧٤٦، ٧٤٥، ٧٢٩،

ثىالذكور بكرالناجي ابر م ً الأسود بن بكر 
اممن.

٠١١٢١يكربن؛كارابرءمروالمي: 
.١٤٧١خدم: بن بكر 
•٦٠حلف؛ بن بكر 
،٩٧١، ٧٥٨الأعوارى: يان بن يكر 
٠١٨٤٢

؟الحداعي: سامة بن صوادة بكربن 
؟١١٦٥التاجي(:صري)أبوالمدني بكربن 

،١٢٠٣المري:عمروالعافري بن يكر 
١٣٧٣، ١٣٧٢، ١٣٧١.

.٣٣٤مغر: بن بكر 
،٩٣، ٥٢، ٥١؛ك-رينمدافالآشج: 

٨٣٥،٨٣٤،٧٧٢،١٥٤،١٠٢،١٠١.

.٦٥٥معروف: بن بكر 
•٤٥٤بهزبنا-د: 

،١١٦٥التتوحي:سان بن حان بن الهلول، 
١٣٢٤.

. ١٧٣٨؛هاإول؛نء_داعدىااكوفي: 
.٥٩٥سرالأحمر: بن بيان 

)آتئ<ْ
التاءحرف 

.٦٦٢، ٦٦١مم؛ندةالديالكوفي: 
،١١٩١تاو_دبنبمانالكوفيالآمرج: 

؟٢٠٠٧،١٥٢٩،١٣٢٦

الثاء

الثماميأبوحمزة ومو = صفية ايي بن ثابتا 
اiذكورفيالكينا

،٦٠٣، ٦٠٢، ٥٦٩، ٤٧٥ى؛ت،المائي: 
٠ ٠٣، ٩٣٢، ٨٩٥، ٨٩٤، ٨٤٦، ٦٤٧ ١٠

٠ ١٢٨٩الزبتر؛ بن اش عيد بن ثايت 
*١٧■المدني ثطية ين ثايت 

.١٠٨٢ثاسcبنممزالكرىت 
.١١٢٥!)ابرممال( حصثن ين واتل بن ثماعة 
٠٩٩الأشعري:شهر بن ثوبان 

.١٧٠٥توربننيئالليلي: 
،٩٦٢، ٤٦١، ٨٩، ٨٧، ٨٦نوربنيزيد: 

٢٠٧٥،١٩٤.،١٩٢٢،١٧٣١،١٣٢٣.

.٦٢١، u٦٢٠محة: أبي بن توبر 
حرفاJبمءم

.٢^١٢ت جثادة ين سمرة بن جابر 
،٢٠٤الحعني:الحارث بن يزيد بن جابر 

.٣٤٤الحاربي: شداد بن جامع 
،١٣٨٩الكاملي:راشد أبي بن ا،ع ج

٠ ١٨٠٩،١٨٦٨،١٨٠٦
.١٩١٩الخلفي:علة بن حلة 
، ٥٦٣ الهمداتي)أبوالردالث،(: نوف بن جبر 

١٣٣٨،٦٣٦.

، ٤٩٣، ١ ٥ الحضرمي: ماللث، بن شر ين جمر 
٩٠٨.

٠٦٦٧مر: بن جمر ين محي بن جمر 
؛ابزري( ال)ابوانملوف منهبن ابراح 

١٧٩٣.

الأزلي؛اق مد بن نيئ بن حازم جريربن 
٩٧٩، ٢٢٥، ٢٢٤، ٥٤.

،١٥٦،١٠٣،١٦تالحمبد عباد ين حرير 
٣٠٥،٢٨٣،٢٦٣،٢٢٧،٢١١ ،٢١٠،



ءتنةت<
،اا'ا•'«إ،ْا"ه،*ابه،هإا"،بآ*ا،

٧٨٦، ٧٦٧، ٧٦٦، ٧٣٦ ٠٧٢٠، ٦٧٦،

٨٤٨، ٨٤٣، ٨٣٢.

٨٠ ١ ٨ ت )ايوجعفر( ئرتدالقصاب حربن 
,١٠٥٧أبوعثمان؛اليشكري دينار بن الخعاد 

"؟،ا'؛ الكرم، نادالأحمر جعفربن 
١٥٨٥.

٠٣٨٦ت الراصطي الحارث بن جعغر 
،٥٣، ٤٨٤٤١ت الضعي مليمان ين جعفر 

,\T'{0,\TAA,0T\،0Tl ilW0

.١٥٣٨ت الهائس يلي بن يان بن حض 
جمّفبر،منينضينثمّدسمور،ت

ؤأهآا'آاا،آهآ،

مليامح،بن الحس؛ن بن ■ض، محمدبن ين حعغر 
خها،آها،آهآ،م«أ،، ٨٤ب،: طالابمى 
١١٩٧، ١١٧٨، ٧٧٩، ٧٧٨، ٤١٦.

.١٦•الرمي: الغضل بن محمد بن جعغر 
.١٥٩•الكوش;الهزيل بن محمد بن جعفر 

.I٨١٣ التتيس راشد مارين جعفرين 
.٣٦٥؛ مصم، ين جعفر 

،١٢٦٩الحزام;المسرة ابي بن حعغمّ 
١٣٦٧،١٣٦٦.

راماببروحشية بثربن ام ص جعنربن 
.٦٧٢،٤٥٤،٤•٤،٤•٣،٤ثر(:٢•
.٢٠٥٠، ١٤٨٦؛الكلأيي يرتان بن جعفر 

،١٥٢ت ادم، بن مدارحمتن الحعدبن 
•٢لأ٦٤،٩٩٧،٣٨٣

•العجلي( الرحمن مد همميبن بن جمتح 
٠١٠٢٢

،١٥٠٣، ١٠٠٢ت التئمي عميد ين جميح 
١٥٧٧.

.٥٤٥ت ساتةالعرافي بن جميل 
٠٨٨١ت آمنة آبي ين جناية 

٠١٤٦٤ت الأردي الخير جندب 
٥٠١الأردي صعيد بن جرير  ٦  ٩٣، ٠■

،٥٠٥الفجعي:مد بن اا» بن جويرية 
•١٣٧.

كتاب

^^م؛نمداه؛ناض،اسلكم،ت

•أا"ه ا-بمهم؛نأضؤابهم؛

. ١٦٤• ، ٩٩٧، ٢٢٢حاتم؛نإصطء؛ل: 
ؤ ١٧٤٧حمحربنأبيصغرة: 

٠١٧٤٩الملأ،: بن حام 
ؤ ١٢٧٥الخوري: الق، بن حام 

.٧٢٩حا-بمج،بنالوك: 
ؤ٧ الأشعري; بن الخارثر 

.٢٠٣٢، ١٢٢١الخارُث،بنحمير؛; 
ؤ ١٤٣٥الخارُث،بنريع; 
،١٩١١، ١٩١•الشام; الحارُث،؛نزياد 

٠ ١٩١٣،١٩١٢

• ١١ا'الحارث؛نمرج؛
،١ ١ ٥ ٩ ، ٤ ٢ ٥ الاعّور; اد مد بن الحارث 

١٣١٢،

,١٥٥٥الماري;بن.مري، حارثة 
.١٥٤٧،١٤٧١محلي)انمزى(; بن حان 
،٤ • ٨ ، ٨ ٤ عوصن; بن حان 

،٧٠٣، ٤٤١، ٢٠١حسّ،؛نا؛ينا؛ت>; 
١٩٧٤، ١٨٦•، ١٥٠٤، ١٤٣٣،٧٢٥.

أما'آ•، ٦٩٤حمحماابرم'• مببنأ؛م، 
.١٣٩١جمتببنابي-صبالممري: 

،٤٧٩،٤٧٨،٢٩•حسّ،؛نالشهط.; 

■ ١٦^'حءم،؛ز،مدالرم،ت 
. ١٧٩٣نيع؛ ين •حسب، 

تالخم، مجرة بن ثوي م، ادطأ؛ بن حجاج 
١٢٣٧.

.١١•، ١٠٩;دينار بن الحجاج 
٠ ١٨٨٩المحاريي; عاصم بن الحجاج 

،٣٠١، ٣٢الميمي; معمد بن الحجاج 
٦٢١ ،٢٥،١٥٢٤•،٦٤•،٤٩٦ ،١١٨.٢•

. ١٨٨٣، ٩٨٤حجاج؛نادهال،الأثماطي: 
.١٦٨•، ٧٩•ئح; أبي بن الحجاج 
١٦٧٦،  ١٦٧٥افر; الغمحير بن حجاج 



^^^^^^^٠٠٠٠٠٠٠٠كتاب 

.٨٦الكلاص; حجر 
الزامريت(:الحمرمب)ابر كرسب بن حدير 

٤٢٤، ٣٧٣.

٨١ * ٥ ت شريحة( رآير العقاري أصيد بن حديقة 
١٤٩٥البزاز:رج بن حرب 

الاكمر)أبوالخطابيمرن مبن حرب 
اآ«آ.الآمؤارى(:

٠١٩٢٠الحشي: حرب بن وحثك، ين حرب 
المتكئ؛حغمة أم، بن ص-ارة بن حرس 

٠١٠٧٥

.٨١٧، ٩٧الرحى: حان حرينبن 
•١٠٢٠حمم(؛ بن •نام بن رام 

اتي:الكرماه مد بن إبرامم بن ان ح
٢٠٤٣،٣٩١، ٣٦٩،

،٨٧٣، ٥٩٩ت اد>اريى عد-ة بن حسسان 

لمنمب)أبومابل، أحمدمح، بن الحن 
ّ ٩٩٨الحراتي(: 
.١٦٣٥الكلي:نيد بن أسامة بن الهن 

١١٩٢٤ا-د>(بر(إمحاءا؛نيريد: 
مداني)أبوالهسلم بثربن بن الحسن 

.٩٦٠الجلي(: 
٠٦١١حن: بن حن 

طالب؛•0أبي، الخ—~>،بنء-لي، الخ—->(مح، 

٠٦٩٣الخضرس:مجادة بن حماد بن الهن 
٠٨٠ذكوان: بن الحسن  ٠

٠الخنالرانعي:  ١٦٣٠
٢٠٢٧،١٢١٩ّالجالي:الربح بن الهن 
٠١٣١٥علي: بن، الخن نني؛>، بن الهت( 
،١٢٤٠اكورتم،: الهمداتبؤ صالح بن الهن( 

٠١٥٧٦

،١٥٩الزار:معد بن الصماح بن الحس 
٢.٨،٢.٣،١٦٩،١٦٧،١٦٦،١٦١،

٦٩٤، ٦٧٩، ٦٧٨، ٦١٩، ٥٨٦، ٣٩٠،

٠٢٠٧٢، ١٣٧٢

١٠  ٤٨٧امدمح،: الرحمنن مل بن الحسن 

>آج<ء
١٨١٤، ٧٩٤الخرومح،: العزيز تمد بن الهن 
،١٥٥اكخعي:عروة بن الد مد بن الخن 

٠٢٨٩

،٢٦٧السدمح،: يزيل بن عرفة بن الخن 
١٠٨١ ،١٠٠٦،٩٢٨،٩٠٢،٦٨٨،٦٣٦،

١٦٠٢،١٣٩٢،١٣٣٦،١١٩٩،١١٩٤،

١٨٠٧،١٧٥٦،١٧٠٨،١٦٧١ ،١٦٢٦،

٢٠٧١ ،٢٠٣٢،٢.٠٩،١٨٣٣.

٠ئاذؤيه: عطاء بن الهن  ١١٢١
١٢٠١٩الترشي:نجح بن عطثت بن الحن 
،١٦٢، ١٣٩،٩٢الحلرانى:عر بن الهن 

١٦٢٤، ١٥٩٥، ١١٥٣، ٧٤٥، ٦٩٨،٣٣٩،

١٨٩٠ ؤ١٨٨٢،١٦٩٧،١٦٣٥،

،١١٠٧الكرش:منان بن ٠^، بن الحز 
٢٠١٩،١٦٥٢،١٦٣٤،١٥١١ ،١٢٣٤،

،١١٩٦٠١١٣٤الجلي:ارة عبن الحز 
١٩٨٠، ١٧٢٤، ١٣١٢.

٠٢٠٥٦الثشتي: صر بن الخن 
٠٢٩٣، ٢٩٠الفممي: صرو بن الخن 
٠٢٩١: مالم؛/؟^^، بن ماهم، بن الخن 
• ٧٤١؛ *امّجر، محا بكتا  Ijiالهت( 
١٥١٦٠١٥١١الحويرث:بن ماللث، بن الهن 
٠٢٠٣١، ١٥٩٢التن: بن الهن 
،٢٦الزعفراني:المساح بن محمد بن الخن 

٧١٠، ٦٢٠، ٣٦٨٠٢٥٤، ٢٠٨،٢٠٣،

٠ ١٧٣٨،٧٧٣،٧٣٣

٠١٥٤٠الشانئ:مدرك ن الحسن  ٠١٥٢٣
،٢١٦الآسس،:الزان مؤمن بن الهن 

٠، ٤٨٧ ١٩١٩،٦٨٠

،٩٦٩، ٣٢٣الخرجاتي: ادن؛ني،مئ(

،٣٤٥، ١٧٩إ،مالحنمسماضي: 
،٦٠٩كثيرالعبري:بن من بن الهي( 

٠٣٣

I ٦٢،  ٤٨،  ٤٧رى: المسيسار ن الحسن 



رتتقئ<ا
٣٥٤،٣٢١، ٦٤،٦٣ ،٣١٤،٣١٣،٣١١،

٩٠٦، ٧٣٠، ٥٨٥، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٧٠، ٤٦١

.١٥٨٤الاثغر؛ الحن بن الحض 
،٥٦٧، ١٢٩اروزي: اض ين الحض 
٧٧٥ ٠٧٤٧، ٧٤٤، ٧١٩، ٧١١، ٦١٧،

اهح،آأع،، ٨٣٨٠٨٢٥،٧٩٠، ٧٨٧

١٩٤٤، ١٠٢٣، ٩٣٥، ٨٩٥، ٨٦٧.

.١٩٣٥، ٨٢٥اسم: ذكران بن الحض 
.١٧٩٤، ١٥٥٩ندالر"ياغ؛ايي ين الحض 
٠١٥٣٩ياذاص: بن الحض 
ماسين ارد مجد بن اد مد بن من 
.١٨٤٢الهاشمي: 

.١٥٥التخم:اه ب بن الحين 
،١٠٠٧، ٥٩٥الحعني: مر بن ين ح

١٥٣٧،١٤٠٥،١٣٩٨،١١٥٥،١.٥٦،

.٩٦٢اكال.الي:ملي بن الهين 
،٩٥المجلي: الأموي بن طي بن الحسين 

٠١٥١٢الزوغ:عيي المحمد بن الحين 
٠١٩٦١الأبلي: محييي بن حسين 

، ٥٨٧،  ٥٨٦، ٢  ٦٨الورزي: راتل. بن ين حس
١٦٥١ ،١٠٠٣،٩٣٨.

، ٧٨الملمي: نن الرحمما بن ح-مين 
هأ.ا،هآاا،خخاا،ومآا،، ٨٩٢

٢.٢٧،١٤١٦،١٣٩٨،١٣٩٧،١٣٩٦،

٢٠٣١.

،١  ٨٣رأبوقلمان،: الحيي جدب ين حمين 
٤٣٣،٣٥٠.

.٨١٦اكرئ:ملمان بن حغص 
٠٦٦٧حأص؛نءدالرسلإ1ناسي: 

،٦٦٥الملمي: راشاو بن اش عيد بن حنمى 
١٩٥١.

.١٨٣٠الدارم: صر بن حتص 
٢٠٧٤الدوري: المزين ب بن صر بن حنمى 
المعاني:المدني ون محيصربن بن حغص 

كتاب

١١٥٠٠

تالخم محعاؤية •للثابن بن بنماُي، حغص 
,٢٠١٧ه٤،٧٨٢،٤٤٧ ٠١٠.

.١٧٦الفرد:حغص 
.٤٨١حغصبنسر؛المملي: 

،١١٦١، ٤٣٥الرازي: م ارّبمن حآيام 
١٩٨٤٠١٦٣٢.

.١٧١٠، ٥٨٨الحكمينا؛انالدتي: 
.١٨١٣الأردي: جحل بن الحكم 
٠٦١٧، ٦١٦خالدالغزاري: بنابي الحكم 
.٣٨٣العيي: معيد بن الحكم 
. ١٦٢٧بنء؛دالرحمنن؛نا؛ينمم: الحكم 
٠٢٠٣٢اليمري: مداس، بن الحكم 
،١ ٥  ١٣،  ٩٨٦، ١ ٢ ٤ جة: محيبن الحكم 

١٩٨٠، ١٧٢٤٠١٥١٤.

•'أمآاالخكمينموان:
١٧٧محهودانمرا;ي: بن الحكم 
العدائي:زمر ابي بن محومن بن الحكم 

.١١٢٦محباءالأنماري: بن الحكم 
،٧٤٠اليهراتي)ايوالمان(: ناقع بن الحكم 

١٦١٣، ٩٣٣، ٩٣٢.

تالأحمي نافتا بن طارق بن جابر بن حكم 
٧٥٧.

،١٤٨٩، ٢٩٧: الأمLJي حبسر بن حكيم 
١ ١٨٥٨

.٧٦٣، ٦٦٠حكيم؛نالديالما،لداض: 
• ١٨٦الرم؛ بن-تم، حكم 
.٠٤٣الهذلي: شريك بن حكم 
.٥١٩٠٥١٨الأحوص:صر بن حكم 

،٣٠٩امة(: اكردي)ا؛وا.حماديزس 
١٥٩٨،١٤٤٨،٦٢٢،٤٩•،٤٨.،٣٩٢،

ؤ٢٠٥٩،١٩٥٤،١٨١٣،١٧٧٥

.٨٣٦الوراق: الهن بن حماد 
،١ ٩ ، ١ ٠ ، ٨ الأزلي: يرمم نيئبن حمادبن 
٨٦ AT ،١١٢•.

١٤٩،١٤٢،١٣٦،١٣٢،١٢٨،١١٦،



،٣١٤، ٣١١ا«"ا، ، ٢٨١'اها،ها-مأ، 

،٤٦٢م\آأ،حآإ،عهإ، ، ٣٦٤، ٣٢١

٦•٠،، ٤٧٨، ٤٧٦،  ٤٦٧،  ٤٦٦، ٤٦٣

١٩٨١، ٨٨٣، ٨٦٨، ٨٤٤، ٧٩٨، ٧٦٨،

؛يىآ،مْ«ا،0ه«أ،آه.أ،هأ«آ.

•"٢،، ٩٩دينارال؛مري؛بن ية حادبن 
•٣٥٤،٣٠•،٢٢•،٧٢١٦،٢١٥،٢،

٦٠٣،٦٠٢،٥٣٦،٠•٦،٤٣•،٣٩٧،

•٦٤•،٦٣٩،٦٣٨،٦•٨،٦•٦٧،٦،

٧٣٣، ٧١٧، ٧١٥، ٦٨٣، ٦٤٧، ٦٤٢،

٩١٥، ٨٩٥، ٨٩٤، ٨٤٦، ٧٧١، ٧٧٠،

١٩٧٨٠٩٤١، ٩١٦ .

الأشعري؛لم ميان، ابي بن حعاد 
١٣٩٣، ٨٠٥، ٧٧٥.

.٥ ٣ ٢ ، ١ ١ ٩ اشمي؛ معد؛ حادبن 
. ١٣٠٧الغرغاتي: ماد بن حددن 

١٣٢٥، ١١٦٧حم؛؛نآبيء>ةالخزدي:
٠ ٢٨٣الزيات؛ حييب ين حمزة 
.١٦٣الروزى:مد ين حمزة 

الخطاب:عمربن بن مداش بن حمز؛ 
١٣٧٥،١٣٧٤.

١١٧١ايعودي؛عون بن حمر؛  ٠١١٦٨.
؟١٧٩٢الروزي: إّحاق بن حمويه 

•*ا"ا حر؛هينيرست
. ٦٨٨الاعؤج؛ حميد 

،٣٦٨، ٣٥٤الخلؤيل؛ -محمجد آبي حميدبن 
٨٨•، ٨٤٥، ٨٣٨، ٧٠٣، ٦٨٣، ٥٦٩،

١٣٠٤،١٢٢٦،١٠١٩،٩٣٧،٩٣٦،

١٣٨•، ١٣٧٩، ١٣٧٨، ١٣٧٧.

.١  ٥٨٧صخر(؛ نياد)أبو ين حميد 
،٢ • ٦ الحميري؛ الرحمنن مد بن حميد 

٤٢٧، ٣٨٧.

،٦٤٨عرف؛ بن الرحمنن مد بن حميد 
٠ ١١٧٦٠٦٤٩

.٩٣٢اس: بتي مدعولن حصدبن 
••٩ ٦ حميدبنهماهم،الرملي،؛ 

.١٩٦٤حمLJينسمبت 

■<vvf>
.١ ٤ ٤ ٣ ما، ٥ ت العلوي هلال حميدبن 

•7ا،خبه.إسحاق: ين حيل 
.١٥١٧اسي؛لمط بن الحارث، بن حش 

حشاكضاني؛أا؛،اهْا.
ا.ياّجش؛ناكماعاتي؛

.١  ٩٧٥■حؤيلدالتري؛ بن حطللة 
٠١٦١٤تحة؛ بن الم، بن، مرة بن، حنتللة 

.٤٥•، ٢٠٢الحمحي؛ حفلاةينابي-مان 
.١٦٠•انميري؛ نمم بن حتفللة 
،١٢٠٣، ٧٢٧انمبميم: ضح بن حيرة 

؟ ١٣٧٣٠١٣٧٢٠١٣٧١

٠٨٦٢ازدالعازي؛ عاو بن حي 
؛،( رأبي؛-rkالعالري نايلر ين *اتئ بن حم 

٣٣٤، ٣٣٣.

ءرفساء
• ٨٩٣الأنصاري؛ ثابت، بن نقد حارحأبن 

.١٤٩١وقاص؛آم بن معد بن خارجة 
ذيدبن ملسم—ان بن ارد مد بن خارجة 

.١٣٤٦الأنصاري؛ 
مرخسي;الخارجة بن مهم، ين خارجة 

١٣،٢،٢•١٢،١٩٣•،١٣•٨،٦٧٨•

٢٠١٤.

تالهحيم، سلم بن مد ؛ن، الحارمث، بن خالد 

■نّم:ا،.،.
• ٩٨٦الخراصانى؛ الرحمن عيد خالدين 
،٢٠٩، ٧٤الراّطي: مداه بن خالد 

٨٠٢، ٨٠١!٦٨٥،٧٠١، ٤١٨١٣٦٦،
،١٢٥٧،١٣٣،ه١٢٣٩،١٢٢٨،٩١٤

،١٧٣٧٠١٦١•آهما،مم؛ا،؛.ها، 

٠٩٠٥، ٧٧انمي؛ صران بنآبي خالد 
.١٦١٦عمروالمالني؛بن خالل. 
؟٢ • • ٣ الأموي؛ •،صد عمروين بن خالد 
،١ • ٤ • ، ١ • ٣٩اس.ري؛ اللجلاج ين خالد 

٠ ١٠٤١

، ٨٦الحممي؛ الكلاعي معدان بن خاك 



ء>مم<
.<١٩٦٦ ١٨١٦\\ف .أ'0\-

U\y،T\l، ٣١١خاودينم،راناس: 
i\\A-\-\,mii-\TaoA,i\A,

wyy :_I^I.نزار بن حاك 
•بالرحيم، الحراتيرابئ بنا؛ييزيد حالي 
'١٦٦.

،٩٨'، ٨٠٩، ٦٠•الخمحي: يزيد ين خالد 
.,0؟0\١١٨١,

.١  ٩٦٧ت الري صبيح ين يزيد خالدبن 
.١٣٢٠المدوي: يزيد بن خالد 

.٣٨٠اا؛سياوجلي: يريد خالدبن 
٠ ١٧٨٩بزرس: بن.زيد خالد 

.٧٦٤الحرالنزاري: خالدين 
٧٠الأّود: بن أصرم بن خشيش  ٩٧٠، ٠،

١٠١٢.

،١١٢الخزري:الرحمنن مد بن خصف 
١٩٨, ١٨١.

,١٣٩٨,١١؟'اففار: خلأديناّاور
١٩٤٣.

محلف:ه؛ه.

.١٩٨٧، ١٩٨٦محاب: ر ين بر بن خالف 
،١٨١٥، ٩٠١الكريي: حوي ين خالف، 

٠ ١٨٥٧

، ٦٨٨الاشجم: هاس ين خلمنة ين خلف 

.٤٨٤، ٣٢٠خلف؛نسالالواّش; 
،١٧١زار: الجثعلب بن ام مثبن خلغ، 

٠ ١٧٧٦٠١١٤٠، ٨٨٥،٥٦٤

.١٨٠٢البغدادي:الوليار بن خالف 
،٨٥٧اليمري: ل.وّي المأيعالج بن حاليي 

.٢٧٤ى: المص اه ٌ:محو حلي 

•٦٧٦بمر: 
.٢٠٦١المغار:واغد بن خويل 

،٢٣٦،سر؛: أ بن الرحمن همد بن ة حتث

ءتاد،اممر،اءا3

٦٢٣،٦٢٢،٥٦٥،٥٦٤، ٢٣٨٠٢٣٧،

١٢١٠ ٠٨٣٩.

العالحرف 

،٤١٦٠١٥٧٠٨٦الهاشمي:رشيد بن داود 
١٧٧٨،١٦٤٢،١٤٥٤ ،١٤٢٧،١٤١٦،٩٩٩

.٥٨٤المكري: طص ين سالمان بن داود 
.١١٤٠المطار:عبدالرحمن بن داود 

. ١٧٤٨داود؛نءطاءالزتي: 
،١٣٣٩، ٦٣٣مرواشبي: عداودبن 
١٨٧٦،  ١٨٤٣،  ١٧٣٧،  ١٧١٦،  ١٣٨٧ ،

١٩٧٦ .

اور-بمس)ابوالجحاف(:عوف أبي داودبن 

،١٠٢٥الثنغي:نحذم بن الحجر بن داود 
١٤٣٤٠١٢٨٤.

. ١٦٦٣داود؛ن.درك،: 
• ٦٧٦مخراقالغريامح،؛ يائيبن 

،٤٧٧، ٤٧٦الخشيري: هد داودبزابي 
١٦٩٠، ١٦٠٦٠٥٣٣.

١٠٩٨الأولي:الرحمن ء؛د بن يزيل بن داود 
.٥٢٥الحارمث،النهدي:بن دثار 

٩٥١، ٨٤١، ٨٤٠، ٦٢٤المح: ابر دراج 
١صعيدالرملي:أم، الغفل بن دعثم  ١٤٥٧

العالحرف 

.٢١٧الرمي:اه مد بن ذر 
،٨٥الدتي: الزياُت، الممان أبوصالح ذكوان 

٢١٢،٢١١ ،٢١٠ ،٢٠٩،١٧٩،١٣٣،

٤٠ ٠ ،٣٩٩،٣٤٥،٣١٧،٢٢٢،٢١٩،

٧٨٧،٧٨٦،٧٠٣،٦.١ ،٥٩٦،٤٤٠،

٩٩١ ,٩٨,٩٤١ ,٩٦٩,٨٥٣,٨0٦,

١٣٥٦،١٢٦٣،١١٧.،١.٧٧٠١٠٥٤،

١٩٩٧،١٩٩٦،١٧٧٤،١٥٣٣،١٤٤٤،

١٩٩٨ .

الراءحرف 
١٣٣٠التراثي: صّعالأ بن راشي. 
.٧٩٧يزار؛(: المسي)أبر كسان بن راشد 

١ ١٩٥٦ر؛اح؛نابراحالوًلي: 



ءتابا|سربمات

•■  ١٢٦ر؛احينزيدامشي؛ 
اقرشي؛مغان ين مدالرحغس ين رياح 

اري؛الذمغران ين يزيد ين الولد ين رياح 
٨١٤، ٨١٣.

الخيري:صعيد ينايي ارحمنن مد ين ريح 
١١٣٣.

،٧٦٤، ٣٧٥، ٣٧٤راش: منبن رسي 
٤٤،٨٠٥،٧٨0•١٣٤١•٤٥،١ ،١،

'ًجىب,،سه.,
.١٢٢٦العدائي: ثي، ين الريح 
الرائي:مدا-فار ين يمان ين الريع 

٠٩٩٤ ،٦٩٦،١٨٦،١٧٦

.١٢٨٤المري: العيي صبح بن الريع 
.٧٤٠، ٣٣٩الحلي: نوة ناثعا؛ر ين الريح 
.١١٨١العافري؛مانع بن صنف بن ربيعة 

.٠٤٣ري،ةالخرشي: 
،٠٤٥الرحمننالنبي: ينابجبمد ربة 

٠٢• ٣٢الكوفي: الأردي ناجي ين ريعت 
. ١٩٣٩، ٣٣٧الدمم: ريعةبزينبي 

، ١٨٧٢،  ٦٦٨، ٠ ١ ٦ حير؛: ين وحاء 
٢٠٦٩

.١٥٩١؛ر،وياطالنيلي: رجاء 
١٤٩٧رجاء^:

• ١٦٦٥ين-محبا•بم٠م،: لمح، 
 iJ١٢٧٦الهري: طلج دشدين،؛زأسد ّ

الهاشمي:لم مايمح،  oiكرنب لثدينا؛٧ 

،١٩رايوالعالة(:الرياحي مهران ين رنح 

:^:::"٧١٢.
.٧٩٢، ٥٩٤مائة: ين روح 
،١٨٧١حام: أبر زكريا ين المرج ين لوح 

١٩٢٩،

>تق<
٠٥٦٢التميمي)آيوغيامث،ا:القامم بن ركح 

روحينابابررجاءاصي:أمم.
.١٥٩التري:يزيد ين رؤح 

.١٦٦•، ١٥١٧رياح؛نالحار<ث،اسي: 
.١٠٤٠الماس:الص ين معيد ين ييحان 

الزايحرف 
،٨٦٤، ٨٥٥زاذازايرمحمرااكمم.يالمزار: 

٨٦٦،٨٦٥.

١٠، ٧١٤، ٥٩٥ئدا.ةاكض: ين زائدة  ٠٧،

. ٠١٢ ٢ ، ٢  ١٧الياس: زييدينالحارُث، 
ّ ١٧٤٨الز؛يدبن؛كارالأّدي: 

،٣٢٠الأدي: ثابت، بن حبيب، ين الزيد 

.٣٦٥النيرينتمداف؛نأبيحالدالأموي: 
.٤٤٢الكي: باء ين مر-ن ين الزير 

،١ ٤ ٦ ،  ٥٧، ١ ١ ، ٦ ، ٥ •م—يش: ين زر 
١٠١١ ،١٠١٠ ،٩٤٠ ،٨٦٣،٢١٧،١٤٧،

.١٠٢٩الحرش:العامري اوفى، ؛>، زدار؛ 
٠٦٢٥زرءة؛نإ؛را*يمالدثغي: 

٠٧٢الدمتي: حنان ين زط، 
،٨٢٠، ٨١٩، ٥٨٩زائد؛:ابي رياين زك

١٦٩٣،١٣٣٨،١٠ ٠٨،٨٢١ّ

١٣٨٢، ٣٨١طلورينثعاو؛ن: ين زكريا 
؛حمن، ابب، ين، محاصر سم، زكريابنؤ 

٥٨،٢٠ ٠٣،١٩٦٤.٢•

تا-بمدي صالح بن زمجعة 
اكرغك،:منام اد؛ن، مد معبد؛>، ؛>، ذعر؛ 

١١٥٣.

المائي(:شداد)ابوحيثمة ين حرب ين زمر 
ء١٦٤٥،١١٨٧،٨١٧،٥٧،١١

،١ ٩ ، ١ ٨ ، ١ ٢ الروزي: محمد ين زمر 
١٠٩،١٠٧،٩٦،٩٠ ٠٨٩،٣٣،٣٢،٢٨،

٩٠ ه،٢٩٥،٢٩٤،٢٧٤،١٤٥،١٤٣،

٦٤٣،٦٤١ ،٦٣٩،٦٢٧،٦٠٨،٥٩٧،



ا>تقئ<
٧٦٣، ٧٥٩، ٧٥٧، ٧٥٦، ٦٤٧، ٦٤٦،

٧٣٤، ٧٣٠، ٧٢٧، ٧١٦، ٧١٤، ٧٦٤،

١٩٥٧،١•٤٣،٩٠٩،٧٨٦،٧٤٩،٧٣٩.

،٦٧٣ابعما؛ حدج بن *عايتة بن زمر 
•٧١٦،١٩٧٣،١٧.٢•

، ٦٧٢ت دائي العنياد ين أبوب بن نبال 
١١٤٩، ٨٩٢، ٨٥١، ٨٤٩، ٧٨٣، ٧١١،

٢••،١٨•٧،١٢٢٧•.

.١ • ٩، ٨، ينيياحالمسي: نياد 
؛الحصرم، دييعة ين نمتم بن، ؤبتعة نثادبن، 

■الخواما/، الرس—ن، ب بن، سعد مح، ننال 

•٨ ٤ ٩ ٠ اا؛كائي عجياٌتح نقادبن 
الكون،(:الحزام،)أبوالحن، ننالبن 

٣٨٦.

. ١٢٥ام: كلب ين نياد 
.٥٣٢زادأبوصر: 

.١٥٩طرف: بن نياد 
.١٤٤٦الهدلم،:ملح ا؛م، بن نياد 
،١٤٨٧الذر)أبوالخارودالاصن(: بن زاد 

اتيالخ. الخطاب اناأبو حبن يحنح، ين، فاد 
•آا،آيأ.الكرى: 

،١١٦٢، ٩٤٤زدبنا:ٍزماطانياكهاي: 
. \٩0٩^\0^y

،١٨٥ااع_انموي:هأ،ه؛، أملم بن لد 
٤٨٢، ٤٨١، ٤٨•، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣١٥،

٩٥٦،٨•٧،٦٨٢،٦••، ٤٨٤٠٤٨٣،

،٣٢٤، ٢٢٦الخزري: ة أيايي، ندبن 

٣٤٦،٢٦٨،١٨٠•الخباب: بن فئ  ،٥،
ّ ١٨٩٠أه'آ'،خمه،آ'اا،أهأا، 

الم—مم،)أبوالحواري(:الحواري بن، لد 

.٧ بنأ؛ياملام: صلأم بن لد 

ءتاد،اممر؛بمات

إطالب امح، بن خم، ين، الهتن بن يلي، بن، زد 
؟١٤٣٦

.١٧٠٦ربة(:عوف)أبو بن لد 
٠٣٥٩،٣٥٨ل١؛نوهبالخهي،:

.١٦٢٥، ١٤٧٠الهدام،: يع لدبن 
انمينحرف 

.١٧٤٨ت الزنى اش عميد بن ساعدة 
•رلئ،ءمر؛نأبوالضر، أسة، الم؛نام، 

١٢٦٧،٩٥،٩٤ّاك٠ي:مداه 
الأشجص:الغطفاني، ّالم؛نأ؛يالخمدراذع 

١٢٣٤،١٢١٥،١٢١١ ،١٠٦٥،٧٢٣،٧٢٢،

،٣٨٦، ٣١٨الم؛نا؛يحنمةاسلر،: 
١ ١٨٥٧،١٨٠٢،١٧٠٨

•الهذلي،( رأبوسرة الهذلي، ملمة صالم؛ن، 

.٧٣٠ّا1م؛نءداهالخءاط: 
،٢٣٥الخمياب: بن عمر بن، اش عبد بئ، مالم 

٠٥٤٦،٤٩٢،٣٢٦

الاتماري:ة اعد بن عديم بن عتبة مالم؛ؤ، 
١٩٨٩.

،٥٦٧، ٤٤٦الاض: عجلان، بن ّالم 
١٧٥٨.

.١٧٢٧الدوري: علي، بن الم 
٠٢٠٦٤، ١٥٢اوائب؛نيزيداممري: 

.١٦١٤نحية: بن السب بن سرة 
؛اكميمع، ركا البن، يعبمت، ؛>، رؤ، ال

،١٦٦، ١١٣ت اب-وهري التعمان ين سريج 
٦٥٣، ٦٠٢، ٢٤٧.

العدائي)أبوالحارث(:يونم،  Jiمريج 
١٦٨٦،١٣٤٢،٤٤٦،٤٠٢.

ءرف؛مح، مدالرحمنمم، مح، إبرامم سعدبن 
١١٨٣،٨٦١ ،٦٤٩،٦٤٨،١٤١ ،٧٣،

١ ١٣٦٥،١٢٦٤

؛اللوتم، عجرة كعب؛ن، أمحانا؛ن، معد؛ن، 
١٦٤٠.





٧٢٣، ٧٢٢، ٧٢١، ٧٢•، ٧٠٤، ٦٧١،

١٩٦٩، ٨٣٩، ٧٦٣، ٧٥٦، ٧٣٩، ٧٣٨،

•١٩٧٢، ١٩٧١، ١٩٧.

٠١٢٩٥ت الواصطي >حن بن محنيان 
٠ ١٦٦٦ت الامحالمي حمرة بن محنيان 
.٨٠٨العمنري؛بننياد محنيان 

،٤٥، ٣٨، ٣٧بة بن محنيان 
١ ،١٩٨،١٩٧،١٧١ ،٢٣٩،٢•٩٥،٩٤،

•٢٦١ ،٢٨•،٢٥٩،٢٤٤،٢٤٣،٢٤،

٤٨٦، ٤١٥، ٣٩٨، ٣٦•، ٣٥٦، ٢٨٨،

٧٢٢، ٧٢١، ٦٨٤، ٥٩٦، ٥٤٩، ٥٤٨،

٨٧٨، ٧٩٩، ٧٠٤، ٧٥٣، ٧٤٧، ٧٢٣،

،١٠٢٢••؛، محنيانبزوكحبنالحراح:
•١٥٦٣٠١٥١.

.١١٦٥التميمي:محلم بن محلام 
،٣٢٨ّلأم؛ندمالحغيهمالأمص(: 

٨٤٢٠٤٢٥٠٣٧٤،

٨٠١٣، ٢٠١٢امحم: النّلأم؛نابي 

٢،•  ٤٦،  ١٢• محمحلأمبنابيطيعا-فزامي: 

.١٤١٥، ٤٣٧الأيلي؛ يوح ين محلأمة 
.٤١٩الكدي: .لامحة 

.١ •  ٩٧جمحغراليكراري: بن محلم 
. ١٣٩٩، ١ •  ١٨الراني: خاد؛ ين محالم 

٠١٢٤٤محالمبننائم: 
١ ١١٦٢اصيري: نية بن محلم 

الاثجعي(حازم الاشجعي)ابر محلمان 

٦٩٩مالمانالآسم0؛وباهالأغر(: 

.٠١••ص:،.
.١٩٢١بي: بن بشر بن محلة 

٣١٩الأعرج(:حازم دينار)ابر بن محالمة 
٨٣١، ٥٠٢، ٣٨٢، ٣٨١، ٣٧٧، ٣٦٧

١٧٣٣،١٢٩٩،١•٧١.

كتاد،اممرسة

.٥٨٤محايرر: بن محية 
،٢٥١، ٢٤٣السمعي: محييي، بن ملمة 

١٢،٧١٨،٧،١•٧،٧••٠٦٦٧،٢٦١•

١٦٧٤،١٥•٦،١٣٩٥.

.١١٣•محاوة؛نءوذ،: 
. ١٨٤٥الارش: الفضل ين ّامة 

،٩٩٩، ١٥٦ّلمةبنكهيلسممحي: 
٢٠٧١، ١٥٩٧.

.٣٠٣الأشجعي: نط بن محية 
.١٦٤٨محلمة؛نوعراماليماني: 

٠٨٤٢المحاربي)أبوالثعثاء(:امحرد بن مليم 
.١٧٢•، ٧٩٤الكلامي: ئ.ر بن مليم 

داودأبر ً تاني الجالاشمث ين ان محلي
المبمظتياككوJنياص

،٩٦٧٠١٤•مي: التئان؛نبلأل، ّليم
١٩٦٣٠١٩٦٢.

ّ ٤٣٨، ٣٧١،لمانبنب،انمار؛ي: 
•مي الواشالازدكا حرب بن ان محلي

١٩١٨٠١٣••، ٧٨١.

٠١١٩٥الكلم: الحكم بن محلبمان 
الأحمر(:خالد الأزلي)ابر حيان بن سليمان 

١٦٦٥،١٣٧٨،١٣.

العلياليداود وعرابر ابارود داود بن صليمان 
اص؛يالمح،•

.آ.داودالهاشمي:م.بن ملمان 
ارّبحابر و*و تكك، العداود ين، ّبم—ان 

الزعراك،الذكورم،اص
. ١٥٨٧داودالهري: بن سليمان 
،١ ١ ١ ٤ ، ١ • ١ • الشاذكرتي: داود بن سليمان 

١٨٥•، ١٧٤٥٠١١٣٢.

.١٣٣الكلي: مليم بن محاليمان 
.١٦٩٨الزعري:مليمان أبي بن سليمان 
اسمحا3،الثيساتي)ابر آم،ليمان بن سليمان 
٣٠•ه!انماني(:  ١٨٤٧،١٥٧٧،١

،٣٨٥•٨، التئمي: محلرحان ين ان محلي
•٤٨،٨١.١•ه،٩•٢٧،٤٣٢،٤٣١،٦





حقني
. ١٧ ١٨، ١  ١٦٣ اكرخي: سالمة بن شرح 

،٢١٨، ١٤٧ت اكخأ،ي اه مد بن شريلث، 
٨٥٤، ٧٠٦، ٦٩٥، ٥٦٧، ٤٥٥، ٣٧٥،

•١٤٤٧،١٤٣٢،١٥١٧،١•١١٧،٩،

،٩٦٥، المتكئ: الورد ين الجاج ين ثب 
؛ه؛،اآآ،مأآ،خمآ،اآم،م-؛،بمآ،

٨٧١، ٨٤٧، ٨٠٥، ٧٩٢، ٧٠٥، ٥٩٤،

١٩٩٦،١٢٤٨،١٢٤٧،١٢١٢،٨٩٧،٨٩٦،

.١٢٤٣نم،؛نإ؛ربيممفي: 
٠ ١٨٧١ت بنإسحاحاالامري شعيب 

،٧٤٠، ٩٣٣فب-،يننيسز؛الأمي: 

،٩٤٥؛الالال؛ي)أبومأاني( حرب، ين شعست، 

.١٦١٤الجلي؛ حالي ين شعيب 
'الأشعث بن محمرد ين سلسة ين شعيب 

٠١١٣٣

^^UULlسمد)أيوعجيبن الليث ين شعيب 
٠٩٨٠ت اكري( 

عمريبنبن ارد مد بن معمد بن نعجب 
.٣٧٧، ٣٧٦، ١٤٣الماص: 

.١  ١٨٨الواصطي: سون ين شسي، 
٣٧٧، ٣٧٦، ٣٣٣.

،١٢شغيقبنيةالادي)أبروائل(: 
٩٦،١،١•٩٤٠٨٤٣،٨٣،٧٨،١٦•

•٦٠ ١١٨٨،١١١٥،١١١٤ ،١٣

،٢٩٦، ٢٥٧اكساني: محراش بن شهاب، 
١٩٨١ ء ٣٩٣،٣٠٨،

،٧٢٩، ٣٤الأشعري: حوش_، ين شهر 

ؤ ١٣٨٨حام: ين سان 
ين(:ار  ٠٠المعي)أبو ارحمن ب ين سان 

١١٧٢، ١١٥٠، ٨٧٧، ٧٣٧.

،٧٧٤، ٧٨٤، ٧٥الخطي: زوخ بن شمان 

اءش^دطتكتاب 

٠٨٢٤سةينالاخن،الأورام: 
أسايحرف 

ااح؛نإ؛رسمينمدالرحمنينمفء
.٩٧٩الزعري: 

■ ٩٦٨الأخضرايام،؛ ءااح؛نأبي 
.١٧٢٥بترالري؛ بن صالح 
ّ ١٧٢٧الترثي: حيان بن مالح 
١ ١٧٦٣المراري: حياي، بن صالح 

اللامالهاشمي)أبرمد رمم ين صالح 
٠٤١٢الشام(: 

.١٤٥٤الواصعلي:يعر بن صالح 
. ١٨٨٢،  ١٣٧٦اكؤ؛ي: لحان بن مالح 

تموربن سنوب، بن محلي بن الح م
.١٩٣الهائمي: 

■ ١٣٨٦الخرارزم: ئلح؛نُااك، 
٠ 1١٢٣٣إلُادى: صالح 
.١ ٨ ١ ١ ، ١  ٤٧٧ اسم: موّن بن صالح 
٠ ١٨٧٧يزيد: بن صالح 
.١٥٢٨ملمة: أم مولن م_ح 
٨١٨جوبرة؛ بن صخر 
١٠  ١٩٢ ، ٩ ٠ ٧ الأموي: حالي بن صدتت 
. ١٥٨٣الريع: ين صدقة 
٠١٦٦٠اضن: بن صدقة 

.١٠٩٦الكرى:حزن ين المص 
،٣١١، ٣٤٣، ٥١الح: مين ران قم

.١١١٨،٨ه٧،٨٢٤،٥٥٥،٣٨٧

.٢١٣، ٢٩يمرو: بن صنوان 
.١٠٢٩،٤٧٩،٢١٢من:بن صنوان 
٦١٩، ٦١٨، ٣٤٤،  ١٢٨محرز: بن صنوان 
. ١٣٥٣بن صنوان 

.٥٢٥انمالت،؛نبيجّامااكر»ي: 
.٢٠٢٧الحادث: بن مداه ين انمالت، 
. ٤٨الححدري: مسعود بن الصالت، 

.صاة؛نزز:آه.ا
١ّ  ٥٨٧الكري)أبواكؤهباء(: صهسسه 





<VM>»
٢٠٦٠، ١٤٢٠، ٩٨٩.

الواسطي:من ابي بن اه ب ين الماس 
١٣١٧،٩١.،٧٥٥.

،٠٨١الدوري: حام بن محي ين ماص 

،١٧٨؛النرمي نصر بن الولسد بن العجاس 

،١٢٧العذري:مزيد بن الولد بن الماس 
٣٨٨.

،١٠٩٠، ٤١٠الرمدى؛ القاسم بن عبثر 

،٦١٠الزري: اود المأبي بن مدالاعلن 

،١٣٨بالأئن؛نِاُبنصاuض:
٤٨٥، ٣٨٦، ٣٨٠، ٣٣٢، ٢٨٤، ١٨٦،

،٦١٣إ٦١٢،٥٦٩،٥٣٦،٤٩٩،٤٩١

. ١٧٢٩مدالاطنبنظصاس: 
،١٠٥١البمري:الاعلن مد بن الاعلن مد 
١٩٤٧.

مدالآض،ينباشينئتمّمح،ضزت

هراني)أبومالغهر مبن الاهملن مد 
١٩١٦، ١٩١٥، ١٩١٤، ٥١٦،

ىوالآءالنبنعلألم:خ؛؟.
.١٩٩٩الماحثي: مد بن لحار اب 
١٨٧١، ٦٢٥ئصمالخرّاتي: الحارين يد 

.١٣٣٠، ١٩٨ىوااوار؛نال«لأ»سمر: 
ام(:الوردالكي)ابرمثالخماربن مد 

١٩٧٦٠١٧٥٤.

.١٤٤٩بحراليصري:بن الحمياو مد 
•٣ ٤ ارى: الغزبهرام بن الحميد مد 
الدستيالمرين أبي ين حميا بن الحميد ب. 

.٧٠٩، ٣٥)ابر_(: 
يمنرام الحاني مدالرحمن ين مدالحميد 

،١٣٤٨٠١٢٣٤، ٦٤٢، ١٤٢٥ك_ر،_ي(: اا

كتاد،اثقرإبمة

ا-كلاببن نيد بن الرحمنن همد بن الحميد همد 
٠٣٢٤انموي: 
،١٢٣٣، ٦٧١يزدالهدم: خربن مد 

الحتاٍل(:الكتاني)أبوسهاب، *؛ iljبن ربه مل. 
١، ٨٨٥٠٥٦٤ ١٨٩٧،١٥٦٠

. ٨٨٨المري: آدم بن الرحمنن ء؛د 
المائي:صرو بن إبراهمم بن الرحمثن ما 

٥٢٤، ٤٥٦٠٤٣٨٠٣٧١، ٣٤١، ٣٣٧،

٩٢٣.

.٢٠٧١الخزاعي: أبزي بن الرحمن مد 
بنمداه بن بزإساق ارحمنن ما 
.١٢٩٤، ٨٥٨، ٧٤الحارُث،: 

العبدى:الحكم ين بثر بن الرحمن مد 

،١١٩٩النرشي:مدالرحمننبنابيبكر 
١٨٤٤.

الحارّث،بن نمتع بكرة ا؛م، بن نن الرحممد 
.١١٨٠اكري:الثتني 

.١٥٠٤٠٧١٨الييالماتي:الرحمنن همد 
الدمشقي:ثوبان بن ثابتا بن الرحمنن مد 

١٤٤.

،١٥، ١٤مر؛ بن جمر بن بن الرحمن همد 
١٨٨٤

عياهم،بن اد مد الحارمث،بن الرحمننبن همد 
ااخزوم:م.اّ

القاصي:المري حجيرة بن الرحمثن همد 

٨٤٠■
ثبن يود بن حرطة بن الرحمنن نمد 

٠ ١١٢٥المي)ا؛وءره(: الآّلأ
الرحمننهمد بن حميد بن الرحمثن مبد 

ؤ ١٩٣٦ارواص: 
بنارّحمن مد بن حميد بن الرحمن مد 

١. ١٧٦ءوذ،اللتي: 
.١٠٦٣رابع:م بن الرحمنن همد 
؛>،الرحمن، تمد محمد؛>، بن الرحمن ما 



ماواهينخمث؛ن;ا،هإم
ذكرانبن اه الزنادب آبي بن لرحمن اب 
، ١٧٨٤، ١ ٤ ١ ٠ ، ١ ٤ ٠ ٩ ،  ٦٣٣،  ٦٣٢ادوني: 

،٢٣الازيتي: انعم بن يننياد الرحمن مد 

المدوي:اسلم بن نيد بن ثن الرحممد 
١٣٩٢، ٩٥٦.

٠١٦٢١ت مايط ين اه عيد ين الرحمس عيد 
ء-محيم؛بن ءب بن صالم بن الرحمن ب

١٩٨٩.

الخيري)أبوسيد ايي ين الرحمن مد 
.١٥٨٣، ١١٣٣، ١١١٧سمد(; 

•الآصي-4-ا'د، يان بن مدالرحمن 

>؛ق<

،١١٠٥الأندى:صالم بن الرحمنن مد 
١٦٦٣،١٦٤١.

.١٤٨الناري؛ب. بن الرحمن مد 
١ ١٥٨٦الخرم: مداه بن الرحمن مد 

،١٩٩٢، ١٩٩١مداه: بن مدارحمن 
٠٢٠٠٢

بنحادثة بن اه مد بن نن الرحممد 
الممان:؟؟؛ا.

.١٩٢٤مدالرحمننبنمداه؛ندباد: 
مدالمري)ابرمدالدبن بن تمدالرحطن 

٠ ١٥٨٣عائم(: بتي عولن سثد 
■العمري عمر بن ارد مد بن الرحمنن نمد 

00 ,Wii.\\

معريبن مة بن اد نمد الرحمسبن تمد 
،٧٦٢، ٤٢٦، ٢٦٩، ٢٥٣الكوثيالمودي: 

٠ ١٧٨٥،١٢٠٧،١.٩٤ ،١٠٧١ ،٩٩٨

،٣٥المتابحي:ملة بن الرحمن مد 
١٥٥٠.

بنالرحمنن تمد بن عفة بن ارحمن نمد 
. ١٢٧٧مداهالأنصاري: جابربن 

عمرووعرآم، بن عمري بن تمدارحمنن 
الض.انظر: الأوزار؛ 

لم،المة بن عمري بن ارحمنن نمد 
.٨٨، ٨٦الشام: 

الأنصاريممر؛ ابي بن نن الرحم—مد 
.١٠٥٣الخاري: 

•الحمص، ابرشي، ءدف أ؛م، بن تمدارحمن 

. ١٧٩٣، ٣٤تمدالرحمننبنقم: 
بكرآببا بن محمد بن القاسم بن ارحمنن تمد 

.٩٨٨، ٧٧١الصديق: 
. ٠٣٣ الصري: ثادة بن الرحمن مد 

٠١١٤٢تمدالرحمنن؛نلك،لالأمدي: 
الأنصاري:•.الك، بن كب بن ارحمن مد 

المدني:الأنصاري س ابي بن مدارحمنن 
٠ه٣،١٤٩٤،١٤٣٢،٦٠٣،٦٠٢ ١٥

. ١٣٢٧الكوثي: م ارحمننبن تمد 
،٧١٦المني: المارك ين الرحمنن مد 

٠ ١٩٥٧،١٠٩٦

ابمابن نميب بن محمد تمدارحمنن؛>، 
.٢٠٧٢، ٦٩٤حس؛،ابرم: 

تاليغدادى صلام ين محمد ين الرحمن عمد 
١٤٠٤.

.١٤٢٤الحسي: سرز ين الرحعنن تمد 
٠١٧٦٥المقرئ: لم مبن ارحمن تمد 

الحريرثايبة؛ن، مع؛>، ارحمض، تمد 
.٦٩٠الأنصاري: 

.١٢٤٥الدوم:مغراء ارحمثنبن تمد 
•المهدي همثمان وعوأبر مل بن ارحمنن تمد 

المحلأانظر:
الضري:حان بن مهدي بن الرحمنن ما 

٢٨٥،٢٢٨،١٦٨،١٦٧،١٤٨،١٠٤،

،٥٢١، ٤٨٩١٣٠٠، ٢٩٠احآ،هخآ، 

١٦٦٩، ٩٤٤ ٠٩٤٣، ٨٩٥، ٨٣٩، ٦٨١،

٢٠٧٣.

.٨١٧الخمرص:سرة بن الرحمنن تما 
.١٩٢١نانع: بن ارحمثن تمد 
،١ '٦ ٢ ت الجن، نعم آم، ؛>، الرحمنن، نمد 



>جثق<

•الامج دم همُرالأعرج بن الرحمنن مد 
الض.انظر: 

.٣  ٦٣العلوي؛ ين،_؛ الرحعس مد 
.١٩٩١تمدالرسننبنوانم: 

أبرعمرودم غم يزيدبن بن الرحمنن مد 
الض.انظر: الأورام.
الأزلي)ابنحام بن يزد بن الرحمنن مد 

،٧٩٤، ٧٣٤، ٦٦٨، ٠٥٤، ١ • ٠ ، ٧٢حائر(: 

.١٦٠٤مزري،: رأبر ار يبن تمدالرحمتن 
،٢٨٧، ٨٠تمدالرحمننبنبمتوبالخأي: 

٠١•٤٧،٩٩٥،٨٣٣

.١٩٨٤، ١١٦١تمدربمبنتمٍدالأزدي: 
١٠الكتاني: ان مليبن الرحيم عجي  ٠٥،

١٧٤١.

،٣٧•اني: الغعارون بن ارحجم مد 
١٦٩٩.

*.٩،الخميري: نافع بن مام بن الرزاق، مد 

•٧،٧.٧••،٦٣٤ه،٩٧،٤٤٨،٣٢٣

الخراماني:مليمان ين ^١^ ين أللام تما 
٢٥٦.

ّ ١٣٥٦الخراني: الحميد تمد بن اللام تمد 
١٢٠٦٢حان: ين تمدالصي. 

،٣ اني: البمنيه بن معتل ين د الممد 
٦٩٢،١٣١.

اليزاز:اليغأ.ادي الممان ين د المعيد 
•٠٦٧

،١١٦٤المساح: يزياو ين المحم-ا. ي عج
١٢٣١.

مدسهمعري:بن صران تمدالرزين 
١٣٩٩.

دينار؛بن ية حازم أم، انمنيزبن مد 

. ١٧٣٩اليثكري: ابيرزمة بن العنين تمد 

عءب

.٣٢٣، ٣٢٢تمدالعريزبزريحالأيدي: 
،٩ ١ ه ، ٢ • ٧ الخراني: رواد آبي بن تمدالعزيز 

ابرالهذلي؛ يان مدااعزيز؛نابي 
. ٤٨٧مودود(: 
الدني:اض عبيد بن ملمة ابي بن انمنيز عبئ 

،١٢٨٣بي: اْالأساريمسنينبن السع_ساد 

• ٢٧؛ ايناتم، صهتب بن تمدالمنير 
انمهي)أبرالمد ال عيبن نهز اليعجي 

.٨٣٠، ٨٢٩تمدالممدانمي(: 
الأليم:يعين بن اه عيا المنيزبن مد 
•ه.٨،٣١٦

الماحشون:صالمة آبي بن اظم تمال بن المنيز تمد 
١٣٨٥.

الزهمي؛المنير عد بن مران المنيزبن تمد 

اليراوردي:مند بن محي المنيزبن مد 
١١٧٥، ١١٧٤، ٨٧•، ٧٥•، ٣٥٧٠٢١٩،

١٨٥•، ١٢١٧٠١١٧٦.

.٤١٧الدباغ:الخار العزيزبن تمد 
.١ • ٦ • الصري: ملم المنيزبن تمد 

حنطي،بن افم عيد الليثابن عيدالعنينبن 
.١٣٢٢الخزوم: 

٠٥٥٨٠٥٥انمنار:مهران بن النيز همد 
١ال،نرمي: التعمان بن تمدالعنين  ١٢٢٤

٠١٦٠٥رأبريعقوب(: ، ١١١٠العزيزبن تمد 
ام•الما؛د، بن ملتمان الولدبن المنيزبن تمل 

٠١٩٢٤الترشى: يمن بن همدالمنيز 
الكاتي؛يرصف• بن يسم، بن العنيز مد 

رابئالخرلأنم، ايبماج الئيدص؛>، ِبد 
البصرياش تمال المجيدين عيد بن مدالكبير 

.١٥٩١رابوبكرالخفي(: 



>تيوبم
٧'باميندرحينس١لزاjت 

،٢٥١، ١٢٣ابزري: 

.١٥٩٩^^١ابيالخارق: ٥١مد 
.١٥٤٥•لألر:بن تمدالكرم 

هممران)أبونيادبن ين الهيثم بن مم اب 
٠ ١٣٦٣بمصاس(: 

.١٣٤٤تمدادبنايرايم: 
.١٣٩٢تمداادينإيرامم١ساري: 

١١٧٥٣ا؟ْا،مأيا، تمداادينالآحالح: 
•١  ٩٧٩ت حتل محمدبن ين أحد ين مداه 

،٢٣٣، ١٩٩٠١٦١م_داادبنإدرص: 
٩٢٥، ١٢٦٦، ٦٠١، ٥٢٥، ٥٢٠، ٣١٢،

٠١٤٩٦،١٤٥٢،١٤٤٦،١٢٤٩،١١٢٣

.٢٠٢٧تمداأدينس)أبوساص(: 
ذماا؛أ؛ي راين الخزدم إيام، ين مد١٥ 

٦٦٨.

،٣٧٠، ١٨٦الخرعي: أيوب بن  ٥١بد 
١٢٢٨.

،٢٠٦٠٢٠٥الأيي:يريد؛ بن مداه 
٨٢٥، ٤٢٩، ٤٢٧، ٣٧٩، ٣٧٨، ٢٦٨،

١٩٤٧٠١٤٩٥٠٩٣٨.

١١٣٢٣بثراعدي: تمدالين 
.١٦٣٥تمداأدينني؛كر: 

.١٧٤٧يكرالهم:بن تمداه 
بنماّ بن مدالرحمنن بن ض بن تمد١٥ 
.١٧١١، ١٣٩٩،١٧٨٨مخر.ة:

بنءاي< ريالي نجنح جعفربن بن  ٥١نمد 
di )_ا،آهها،ها؟اا ٧٧، ٥١٢:؟.

،٩٩٠، ٨٧٣الرم: جعفر بن  ٥١بد 

٢٩٠بمص:بن جسر بن اه تما  ٠٦٥٦.
٠١٩٣٦الخارط،: بن اد تمد 

،٤١٨، ٤١٧نوفل:بن الحارمث، بن اه عبد 

١١٥٨٥، ٦٨٨، ٥٧٣

نمداه؛نمبد*وأمبدارّتن
. ١٧٣٧اJديالأؤكورنياص: 

•٥٤٥بنابي-سثت تمد١٥
.٥٦٦اهبنحجر: تمد 

.٦٠الخراتي:تمدالد 
.٢٠٧٥احالي: ايالحز بن تمداه 

ء ١٨٥٨جير: بن حكم بن اغ تمد 
٠١٣٢٢الحارث: بن حي، تمدالبن 

بنعتمان.اه اهبنحثيميوتمل تمل.
٠١٤٢٦٠١٣٥٤تمداهبنحراش: 

٠١٦٠٧،١٥٨٠يحين: بن دام بن نمد١٥ 
١٦٨٤.

. ١٧٥٢، ١٥٩٧، ١٥٠٩تمدااد؛نداود: 
٩٩١، ٢١١، ٢١٠دبمار:ه.آ، بن مداه 

١٩٢٤.

انفلرأبوالزناد. وهو القرشي ذكوان بن اه تمد 
اعث.

.١ ٠ ٠ ٩ ، ٨٣٥، ٨٣٤اهبنرافع: تمد 
٠١٤٢٠٤١الأنصاري:يباح ين تمال١٥ 

٠٢١٣الحضرمي: i_jين مداه 
.١٩٤٢تمداهبزدجاءالكي: 

.٨٠٧رثأأيد.:بن تمداه 
الخئ:وانغلر: الحميدي٠ الزير بن اه عيل. 

تمداهبنالذب«ّالثّمحريتهه•
تمداهبنزريراسهي:هاأا.

.٦٢٥تمداه؛نزيادالر.الي: 
الل-كورفينبال و*وابن امحه نيادبن بن تمد١٥ 

. ١٤٧٦تمداهبنا؛يذياد: 
جدالحجاجوص الومحافي نياد أبي بن تمداه 

•الض مح، >. ٣١متع أمح، ابن 
اطرأبوئلأبة. وص نيئابرمي بن مداه 

.٤٣٩اد_،: الالبن تمد 



>آثق<
.٥١٧الأشعري؛مالم بن اه همد 

. ١٥٨٨همداهبنمحالم: 
.١٥٩٧مع: بن صداه 

.١  ٩٨٧، ١  ٩٨٦الري: بن اه همد 
.T«U•، ٥١٧مد: بنابي صداش 
؛الأشج( الأشج)أبومعيد سعيد بن عجياه 

،٧٩،١١'١٢r٣٧،١١r٢٦،١٢٤٧،١١^

.٧،١٧٧٣،١٦٦٥،١٥٢١••١٧،٢•٢

الوص:بم"\ا.بن-نيان صداه 
.١٥٦■ية: بن اه همد 

ا؛'ا'اصداهبنا؛يدة;
.١٧٦٠الوفالي: مليمان بن صداه 

٠١٨٥٢موار: بن اه صد 
،٩٨٣، ٩٦٣فساءي: بن عيداه 

١٢٨٣صداهبزشجرمتالمسمي: 
١٢٠١٨، ١٧٦٣، ٤١٥شداد:ين اه هما 
.١٥١٢ثرحيل:بن اه صد 
.٥٥العامري:شريالث، بن اه همد 

٠١١٤٨،٨٧١شنيق: بن صداه 
١١٤١١صداهبنشوذب: 

؛،؛ا،آا،صالح)أبومالح(:بن اه عيد 
٤٩٣،٤٢٤، ٣٧٣، ٣٦٣، ١٩٦،١٥٦،

١٦٥٦،١١٥٤،١١٥٣،٩٤٨،٨٣٧،٥١٨،

٠، ١٧٨٣ ١٩١٣

.٨٢٩صداش؛ناكامت<: 
،١٣٣٦صداه؛نصهيانالأمدي: 

،١ ٢ ٦ ، ٤ ه اني: اليمطاوص ين اه مد 

.١١٦٩التميمي: ينالم بن صداه 
٠١٣٩١عامالأملمي: بن صداه 

ّ ١٩٨٩• ويعن بن عامر بن اه عيد 
١٩٠١زرارة:عامربن بن اه صد 

،٥١٤الحيارالحمصي:عيد بن اه عيد 
٢٠٢٨.

.٧٤٠ادمرقممّي:الرحمن صد بن اه ءٍا 

تتاد،اءسوو>ات ٠٠٠٠٠٠٠^^^^^^^^^^

،١٥٣٢٠الأنصاري:الرحمن عيد بن اه عثد 
١٩٢٣.

،١٧٢٠يزيد؛ بن مدالرحمنن ين اه مد 
١٩٠٦.

.١٧٠٥، ١٤٩١بنأوص: صداه 
.١٧٠٥البصري:اه عيد 
.٧٤٩الحبمي:صدالوماب بن اه صد 
مليكة)أبومحي(:أبي ين اه صيد ين اش همد 

٣٦٦،٣٠٧،١٥١ ،١٥٠ ،١٤٩،٤٣،٤٢،

١١٩٩،٩٠٠، ٨٩٩٠٧٧٠ ٠٧٦٩،٥٣١،

١٩٧٦،١٩٤٢،١٣٣٠.

،١ ٠  ٥٥، ٤  ٥٥حئيم: بن عثمان بن اه عبئ 
١٨٧٦،١١٤٠ ؤ١١٣٩،١١٠٧،

،١  ٤٧٣ إمحاق: بن عثمان ين عبداه 
١٧٣٥.

.٢١٨عكيم: بن عيداه 
. ٩٨٨العمري: صر بن اه عيد 

.٩٨٤ءثاواه؛نءمرالميري: 
،٣٤٧، ١٨١، ٥٤ءثالاش؛نصراوكوفي: 

١٠٩٨،١٠١٥،١٠ ٠٩،١٠ ٠٥،٨١٩،

أه؛ا،؟آ؛ا،هاها،ه؛ها،آهها،

١٩٣١ ،١٨٧٤ ،١٨١٣،١٨٠٤،١٧٢٩،

١٩٩١ ٠١٩٤٢.

. ١٨٧٦بنصر؛نءاقمة: عبداه 
٠٣٣ازتي: خمر بن صداه 
١٦٦٥، ٦٦٤، ٦٦٣عميرة: بن عيداه 

٠٣٠عوف: بن اه عيد 
٤٧١الهلابي:٠ ء عون بن اه عيد  ٠٤٧٠،

٠١٦٥٧،٥٥٧،٥٠٣،٤٧٤٠٤٧٣،٤٧٢

١٩٩٤، ١٦٨٢، ١٨٥٣.

٠١٤٣٢عين: بن عيداه 
.٤٢٤، ٣٣٨، ٣٣٧الديمي: بن عيداه 

٠القاصم: بن اش عيد  ١٤١١
ه'أ•ءبماادينأتي،سر،؛

.١ ٤  ٢٧، ١ ١ ٠ ٧ الدارمي: محير بن اه عيا 





ًءتقمحقبم
،٣٥١، ٣٤٤ءدالألالث،ينمباسس: 

٤٣٢.

ابومحمرانوص الأزلي حسم، بن الالالث، مد 
انظراعن.الخوتي• 
•الخدام، ب أم، أم، ايل، حمد بن اللك همد 

.\o\yi\o\r,\0'T.\o>r

٠١٦١٠محيادلكين-؛مار: 
.١٨٠٤الهداتي؛ين محلاللأك< 

،١٢١٥، ١٠٦ت ميمان أبي ين مدالللث، 
١٦٩٥،١٤٩٤.

،٩٨٠، ٥٠٩، ٧٧ب،: بن مداسه 

.٢٠٠٢محداسينمحدالرحان: 
الغثسري)أبومرالعنين مد ين اس مد 
.٩١٦اكار(: 

همدسيناضومحؤسمدمامحهسم•
انظرالض.
تعمرو)أبوعامرالعقدي( بن الللث، مد 

٠ ١٣٤١، ٨٧١، ٤٢٣ ٠٣٦٥، ١٦٤٨، ٧٧٦

،١١٩٥،١٠١٧،٢٧٢س؛ر:بن محياس 
،١٨٣١ا؛آا،أإ؛ا،؟مها، ، ١٢٩٨

١٩٨٨، ١٩٦٦، ١٨٣٣، ١٨٣٢.

. ١٧١٧اكض: من بن اس مد 
مداالال~'بن ريب قبن مدالللث، 

.٥٠٧)الأصسي(: 
.٣٠٦محياسبنسد: 

،١ ٢ ١ ٢ ، ٤  ٥٣سر؛: ين مداللك 
١٧٥٢٠١٣٨٣٠١٢١٣.

١٩٦٥الدتي؛ماحق بن نوفل بن اس، محي 
،٥٤٧٠٤٢٢عثر: uرونبن بن مداس 

٩٧٨.

٠١٧٤٩الؤسبنءlلدا،كي:محي 
.١٥١٢صادالعيي:بن األؤمن محي 
٠١٠٥٦الخروم:اممن بن الواحد محي 
. ٤٣٣، ٧٦الواحدبززاد: تمد 

.٥٧١تمدالواحدبننيئ: 

٠ كتاد،اممروءات٠ 

٠١١١٣ملسان: بن الواحد تمد 
.٧٧٣، ٤١٣تمارالواحدينّالم: 

،١ الكي: يخت، بن محيالوهاب 
،٦٠٢، ١٨٦مدالوىب؛نمدص: 

١٩٠٨،٧٣٧.

،١٥٠، ٦٧٠٤٣، ٤٢مد1لوعاباصي: 
ؤ٢.٥٢،١٧٤٦،١٤١٧،١٥١

.١٧٣٦٠٢٥٤تماوالويب؛نءطاء: 
.٥  ٦٨، ٤  ٩٨، ٢١٤مجاأراو:بن الرماب تمد 
.١٠٧الحوملي:نحد؛ ين الوهاب همد 

،٦٣٨، ٥٧٥، ٨١الوuبالوتاق: مسد 
١٩٥٥،١٠٣١، ٦٩١، ٦٨٦.

،٨٢٢، ٧٩٣، ٧٩١ان: مدوبزي
..أا،أخآا٢٠١٠٣٢

١٢١الروري:الرحيم همد ين تمده 
٠٥٩٥اه: تمد بن تملق 

.٥٤١تمد؛؛نأ؛يوا؛ة: 
،١٢٣٨محسدبنإساقافل1راشم: 

.١٢٣٣تم؛دبنجتادالخلي: 
.١٢٦٧تميدبنحين: 

،٩٠٣، ٣٢٣، ٣٢٢مدبزصيراسي: 
١٨٤٤٠٩٠٤.

.٧٥٦الكتج،: مهران بن تميد 
.٣٦٤ماللث،: بن أض بن بكر أبي بن اه هميد 

•١٢٤'الم،'• ه جليلبن بن همتداد 
،٩٤، ٥٢، ٥١اك.ني: راغ أم بن اءد مين. 

ؤ ١٣٣٢تم؛داهبزرنرامرئ: 
١٦٨٠، ٧٩٠تم؛دااد؛نابيزيادالرٍاش: 

.١ ١  ٦٦،  ٩٧٥: صعداازمي بن اش تمياو 
٠ ١٢٧٣اككري: معيد بن مداه 
١٤٦٩اماز: شمط. بن مداه 
ؤ ١٧٦٧اسي: الرمز تمد بن مداه 

ماللث،بن كب بن الرجمنن ب- بن محيلاه 
.٤٢١الأنماري: 



ء٨ ١ ت الأثجعي الرحمن عبد بن اض عبيد 
١٨٠٢.

.٦١٥الماداتي;اه عبد بن عبيداف 
،١ ٢  ٩٣، ٩ ٩ • الهذلي: اه ما بن اف مار 

١٩٠٢.

التيص:مرهب بن اث مد بن اض مد 
١٦٠٣.

.٢٧٤المدالحض: همد بن اف ■مد 
،٥٤٠، ١٨٦العمري؛عمر بن اف عبيد 

٧٤٤،

عمرااتواريري؛ح،هآ،خآا،بن عبيداه 
٨٥٨، ٨٠٠، ٧٩٨، ٥٧١، ٤٧٥، ٤٦٦،

١٣٥•، ١٢٤١، ١١١٢، ١٠٠٢، ١٠٣٩،

١٦٤٧ ّ

،٩٩٠، ١٢٢٦^^،: عمرو بن عتيداه 
١٩٠٥،١٤٥١ ،١٢١٠ّ

،٩١٦، ٧١٦العيني: محل بن اف مد 

. ١٣٣٣^: ٠٢٠عيداه^،
،٤ • ٣ ،  ٢٣٨العبري: معاذ بن اف عيبي 

٨٩٤، ٥١٥، ٤٧٢، ٤٧٠، ٤٣١، ٤٣٠،
١٠٢٧ .

،٥٩٠، ٤٠٩، ١٨موس: اف؛ن ار مج
٨٧٧، ٧٠٨، ٧٦٤، ٧٦٣، ٦٦•، ٦٥٤،

ا،00ه، ١٥٣٤، ١٣١٨، ١١٧٣، ١١٥٩

١٧٤٠، ١٧١٤، ١٦٩١، ١٦٤١، ١٥٥٦،

١٩٧٤ا١٨٤٠ ،١٩٦٠.

• ٤٦؛الكب، ثريد بن الد مند 
.١٤٨١تجاري؛ الحان بن مي•؛ 
.٩٣٦الكوفي: حبر بن ميدة 

،١٩٩٢، ١٩٩١الجاشعي؛رامملة بن عبيدة 
٠٢٠ ٠٢

،٧٣٦، ٥٤، ٥٣المد.اتي؛ عمرو بن بيئة 
٧٣٩، ٧٣٨، ٧٣٧.

.١٢٢الخزري؛ بنير ءتاب،بن 
.٦٧٦بزب؛ عبئاه بن عب 

٠ ١٩٤٢الأّود؛ بن ضان 

■ً>آقق<
.١٦١٤؛ صبر؛ بن حنفللة بن عثمان 

،١٤٠٩، ٩٥٠عمر؛ بن خالد بن عثمان 

٠، ١٤٧٤عنانبزذفراليس؛  ١٩٣٢
.٤١٠٦٢،  ٨٣القرنمي؛ سعيد بن ثان 

،١ ١ ٥ ، ١ ٦ شيبة؛ أبى ين محي بن عثمان 
٠٣٢٧، ٣٠٩، ٢٣٧، ١٩٩، ١٨٦، ١٥٦

٠٦١٨، ٥٦٥، ٤٩٠، ٣٩٢، ٣٧٤، ٣٣٨

٨١٢، ٨١١، ٧٦٦، ٦٣١، ٦٢٣، ٦٢٢،

٨٥٣، ٨٤٨، ٨٤٧، ٨٤٢، ٨٤١، ٨٣٢،

١٩٧٣، ١٦٩٣، ١١٢٣، ٩٢٥، ٨٧٧،

.0^'ك^0'٦

. ١٢٧٦السهمي؛ مالح بن ضان 
.٩٦٠الحزامي؛ عثانبنالضحالث،

.٩٠٧،٤٣٨،٣٧١عقازبزابيعام؛ 
الآم_ل.ي)أبوحصن بن عاصم بن عثمان 

.١٣٣، ٨٥حصن(؛ 

.١٧٦٦محيق؛ بزايي عداه بن ثان 
،١٥٥١، ١٤٩٨العثماني؛اش عياو بن عثمان 

٠١٩٥٨

٠٢٠١٢عثمان؛ آبي بن عثمان 
،١٦٥٧، ١٦٠٩المري؛عمر بن عثمان 

١٩٠٢،١٨٨٨.

.١٠٩٦، ٦١٢عثمآنبنعمتر؛
٠٤٦٩التي؛ لم مبن عنان 
.١ ٤  ٦٢مرة؛ بن حان 
.٨٠٧الثيياني؛مطر بن عثمان 
.١٧١٤الثمني؛الغيرة بن حان 
.١٧٤٩نهيلئ،(؛ بنهيالث،)أبو ضان 

. ١٨٧٣الدني؛ طاس بن عثيم 
ءجلأن؛لأ؛اايم

.٥٢٩الغزاري؛ارطاة بن ^-5، 
،١٥٢٤، ١٢٢٠الأنصاري؛ ءدي؛نثاسنن، 

•١٧١٨،١٦٣٧،١٦٣٦،١٥٣١ ،١٥٣.

. ٨٣٨امماري؛ عدي بن عدي 
.١٠٦٢اللخمي؛روم بن عروة 

،٢٢٠، ١٤٨العوام؛بن الزبير بن، عروة 



>تةق<
٨٦٩، ٨٦٨، ٦٦٢، ٦٣١، ٣٦٥، ٢٤٨،

«إ'أ.•يم،همآ،آم«أ،

.٣ ٤ ٨ ، ١ ٨ ٤ ت عاصم، رآبو عصمة 
.٥٩ت التوكل بن صة 
،١٤٢٤، ٥٣٩، ٣٨٦اني: الضّطاء 

''سس،،تْ.
،٣ ٩ ١ ،  ٢٨٣، ١ • ٦ رباح; أبي بن همطاء 

١٧٨٩، ١٧٥٤، ٩٢٨^١، ٢٥، ٤٣٩، ٤١٣ .

:ثثسنمّ،س،
،٣٤٩، ٣٤٨، ٣١٧ه-م، •٣، •، ٢٨٣

،٧٧٦،٤٥١•١•٤ ،٩٢•،٤٤.

. ١٣٢٧ءءلا،ينءجلأنا.لفي: 
،٨٩٧، ٨٩٦الكيخاراز; طءبزناثع 

١٤٨١ ٠٨٩٨.

،١٥٨٩، ١٢٣٣الخفاف: لم مبن صنا، 
١٨١٦.

.١٢٧٥اليصري؛ ميمونة آبي ين عطاء 
. ٨٨٧؛ ساء مطاءبن 

.٥٩٨، ٥٩٧، ٣٩٨ءءلا.؛نزوداااوش: 
،٧١٠، ٧٠٩•٦، •الهلالي: بار بن عطاء 

١٩٧٤، ٩٨•، ٩٢٣، ٨٦١، ٨٠٧.

،٨٢•، ٨١٩، ٥٨٤العور: معد بن طة 
١٣٣٤، ١٣٢٦، ١٠٢٤•١، ٨•، ٨٢١،

١٦٩٩، ١٥١•، ١٣٣٧، ١٣٣٦، ١٣٣٥،

•٢٦،٢٢••٥،١٧•٢٣،١٧•.

.٣٩١ظ<بنء2دة: 
،١٥٩٢، ٨٥٣، ٤٩٥لم: مبن ان عن
٢٠٣١.

٠١٢٤٧الكوني:خالد ين عقية 
.١  ٢٧٧اد: عيد بن ارجملن عيد بن عمة 

١ ١٧٧٢ءقأةبنمةاك.كرى: 
•١ • ١ ٤ ت اكمحمح، لم مبن عب 

.١٣٧•ءقآة؛ن،تكرماانز: 
،٩٣٩، ٥٣٧، ٤٣٧الد: خبن عميل 

.١٤١،ه١٣٧٤

.٦٤٦اليماني:مسل بن عتل 
.٢ • ٢ العاص: بن خالد بن عكرمة 

.ام،آهم،اش:؟.آ،عبد بن عكرمة 
٦٨٧،  ٦٨٦،  ٦٢٧،  ٥٨٨،  ٥٨٧،  ٥٨٦ .

.٤٩٢العجلي: عماد بن عكرمة 
ه؛هؤالعلأء؛نالخجاج:

. ٨٢العدوى: بننياد العلاء 
،٢٨٧•٨، الخرثي: الرحمنن عد بن العلاء 

٠ ١٧١٩،٩٩٥،٨٣٣

؟؟الأنصاري: الخيار عيد بن العلاء 
.٨٥٥اليامي: الكرم عيد بن العلاء 
.١٩٤•التي: عمرو بن العلاء 
.٦٧٣، ٢٨٣الكاض: اب بن العلاء 
.١ ٤ ٥ ١ ، ١ ١  ٩٢:  JtjkUlملأل بن العلاء 

٠٨١٥

.٦٩الخفرمي:وائل بن علقمة 
،٢٨٥، ١٠٤، ١٠٣الخعي:نيس بن علقمة 

١٣٩٣، ٢٩٢، ٢٨٦.

.١٢٤٣الحضرمي: مرثد بن علممة 
.ههّءكةبنوقاصاسي:

•١ ١ ٤ ٢ ؛ الجلي، داود بن ملوان 
. ١٥٥٢الأقمرالهداني: بن علي، 
• ٢٨٣البغاوادي؛ بحر بن علي 

•-آأاءلي<بنذبمالخزرى:
.١٥٢٥: ( jLajJIتابت بن علي، 
.٥٨٣، u٥٢٦؛!،: بن علي 

،٧٦٥، ٢٢١، ٣٤ءالي؛نالخحدالخرعرى: 
١٦٥٨، ١٢٥١، ١١٧٧، ١١٣١، ٩١٨،

•٧٠ ١٩٩٦،١٧

. ١٦٣٨محمد: بن جعفر بن علي 
،١١٠٢، ٢٥٦الوملي: رب، حبن عر 

•٢لأ٢٣،١٦٦٩،١٣٢•

.١٦٣•الراقعي: الخن بن علي 
ه،٤٧٩،٤٤٢•٢االروزي:الخن بن علي 

؟ ١٦٥١، ١٦٢٢، ٦٧٨٠٦٥٤، ٥٨٧٠٥٨٦

١٦٦٩العامري:إيرامم بن الححم، ين، علي، 
،٢٥٦؛، ٣١٧٠ا؛ي، بن ض ؛>، الخ-ع، بن، ^، 



كتاب

٤٢

>آآق<

.١ • ٠ ٣ الدرزي; واتي بن الخ—ثن ين علي 
.1واني:أبىاءليينامحا

.١٦••ءليينحنظلت؛ننم؛ 
.١٩٧٧٠٢٦•، ٢٢حشرم: ين عالي 

ءاليبنداوداسلرى:خأما.
،٦٤٤، ٦٤١٢، ٦٤٢ر.ب0الواني: بن علي 

. ١٠٥٩نيداكداش: ين مالي 
. ١٣١٦علي؛نوا.النرامحي: 

،٢ • ٧ ،  ٩٨ائس: جدء-ان ين نيئ ين علي 
،٦٤١، ٦٤•، ٦٠٨، ٦٠٧ْهه، ، ٤١٤

٨٧٨، ٧٦٨، ٧٦٧، ٧٦٦، ٧٦٥، ٧٣٣،

.١٤٤٢الكندي؛مسروق ين ممد بن علي 
.٧٧١، ٧٢الرملي: مهل بن >، 
•١٠٨١الزان: مغرة بن مهل بن علي 
.١٤٨٩صل.اد؛ بن علي 

٤•٢لأءالياكشفى:
.١ ٦ ٤ ٦ ، ١ ٥ • ٩ الهداتي: صالح بن علي 

؛هآا،آها؛،ءليبنابيس:
،٥٨٢الوامطي; صهيج، بن عاصم بن يلي 

١٣٩٨،١٢٥٨،٦٨٩.

.١٣٢٢ءليينمدالرحطن؛نضان: 
.١٩٥٥الطيالي: اكمد همد ن بض 
.٢٠٢٥، ١٢٣٦الرز: عد بن صلي 
،١١•٨،٤٤٥ماس:بن الد مد بن علي 

١٩٣١، ١٧٦١، ١٧٦•، ١٥٣٨.

،٦٧٥، ٦٦١، ٥٨٩ءالي؛نمداهالدذي: 
٩٤٢،٨٨٤، ٧٣٦.

.٦٤٧، ٦٣٩اللاحقي: ءاليبنءث،ان 
.١٥٢٦اعدي: تام بن علي 
.١٥٨٥الخزاعي: قادم بن علي 

.٢٠٧٤عربنقيامة: 
؟١٦١٩اللهوي:الص بن ملي 

ّ ١٢٦٩مجاعدالكابلي: ين علي 
.٢٢٩انمي: مددلت، بن علي 
.١٣٢٢، ١٢٥٥الأوس: لم مبن علي 
،٣٥•، ٣٢٩، ١٨٣هرالقرشي: مين علي 

ب١٧٨٢،١٢١٣،٨٦٩،٤٤٣،٤٤١

،٧١٣، ٣١•اللرشي: المدر ءالي؛ن 

.٨٠٧الرازي: مهران بن علي 
.٢٥٦الرض:موس بن علي 
.٣٩٢، ٣١•، ٣٠٩الامدي: نزار ين علي 
ء ١٧٣٤، ٩٧نمرالازدي: بن عالي 
،١١٩•، ٣٣٥الربد: بن هثام بن علي 

١٥٨٦،١٥•٢،١٤٩٤.

٠١٩٩٤، ١٧٩٤ءليبنير؛دالمداتب: 
،٧٩اللك،(: مد الالهاني)أبو يزيد بن علي 

مي١٣٣٢،١٢٦••٧٧،٢،٩•

،١٢٤٥، ١١٨٥الهلالي: الخن بن ار ع
٠ ١٨٤٥

. ١٦٩٥، ٥٥١الوامطي: حالي مارين 
ؤ ١٧٥٦، ١٥٩•صاربزرزز: 

. ١٩٣٣الضمي: ميف ين صار 

١٥٨٧ .

.٧٩٤ت الشامي بشير بن عمارة 
العيي(:عادون البدي)أبر جوثن بن عمارة 

.٩١٢اامسدلأنى:زاذان بن مارة 
• ٥٦٤ت التمس عص بن عمارة 

ّ ١٥٨٣، ٩٣٢صارة؛نءدةالدنى: 
٠ ٢٨٣؛ القسي المثع بن عمارة 

،٦٠٨،٦٠٧تافرشي موممي بن عمارة 

١٠ ٥ ١ ١ ت الواسطي أيان ين عمران 
تالقطان( العوام )أبو المهنان داور ين عمران 

٢٧٤.

.٩٦١؛ عد بن عمران 



>آق<
حمزة)ابو همطاءالأمدي أيي بن عمران 

.١٩٣٧النصاب(: 
٠١١٩المري:لم مبن عمران 

الطاردي)أبورجاءملحان بن عمران 
الكتث.انثلر انمياردي(. 

.١٩٠٩مؤمن: بن عمران 
،١٨٣١ممرانبنأبياس_تماكرس: 

١٨٣٢

•٦٤•إيّاممت ءم؛ن 
١ ١٦٨١ءمرينإم؛ماملالههاواني: 

.١  ١٩٣ الأندى: بزح بن عمر 
؟الدمثئي: حفص بن عمر 

•١  ٩٣نزح ■ ذكوان ين حمص صربن 
٠٣٩١المدني: حمزة بن عمر 
،٥٢٢، ٥٢١، ٥٢•، ٣١٢ذر: ين ر عم

٠٥٢٦٠٥٢٥

الث-امب(:رأبوحنص المعام، واشي• صربن 

٠١٩٦٥ءمرث؛ةثالهلألي: 
،٥٣٠الخمري: داود أبو مد بن معل بن صر 
٠، ١٣٣٣ ١٦٣٤

،١٣٣١يناكوظي: صربنا؛يح
٠، ١٦٣٤، ١٦٣٣ ١٨٤٣

٠٢٠التميري:ثيه عمربن  ٠٨
١٠ ٩  ٩٣، ١٦٦٢نياد: بن صالح بن عمر 
• ٩٦٢؛ الخراّامح، صح بن صر 

حنْر،الكوما)أبو الرحمس ما بن صر 
،١٦٢٦،١٦٠٢،٨٥٧،٢٦٧،١٥٧ار(:الأب

٠٢٠٣٢، ١٨٤٧

٠ ١٩٣٤، ٤٨٨عمربنعداهالمدني: 
٠١١٠٨الدمشقي:الواحد عبد بن عمر 
•٧٧٨ينض،: صر 
٠٢٠٠٦المدني:علمي بن عمر 
.٥٤٦٠٤٥٧، ٣١٥الدني،:محي بن عمر 
.٧٢٠، ٥٧٢الرازي: ُدرلث، بن صر 

٠ ١٧١٧عمرينuرونااثسي: 

٠ اممؤسةكتاب، ٠ 

٠٥٦٠، ٥٥٩عمربنالهثمالرناثي: 
٠٦٢العيدي:يزيد بن عمر 
٠٣٨٨، ٣٨٧يزيدالدمشقي: بن عمر 

،١٣١٥، ٦١٢اليمامي: يونس ممربن 
٠١٦٩٨

٠١٩٢٢، ٨٨١التي: الأموي عمروبن 
• ٢٠١٦صروبزالاصم؛ 

٠٧٤٧الثقفي،: أوص بن صرو 
.،١٥٣٦، ١٥١٨ت الكرش ثابت عمروبن 

٠التممهم،:حاوان صروبن  ١٤١٦
. ١٧٦٦ت جعده بن عمرو 

،١٦٠٧،١٥٨٠المدى; جميع عمروين 
١٦٨٤ .

.٦٢٧ت اكاد حماد عمروبن 

• ٤٤•"الخزاهم، ي-الل• بن صري 
٠القرشي)أبو-حالي.(:خالد عمروبن  ١٢٤

،٤١٥، ٣٦١، ٣٥٦، ٢٦٥صروبزدبمار: 
٧٤٧، ٧١١، ٧٥٤، ٦٨٤، ٥٤٩، ٥٤٨،

٩٠، ٨٩٩، ٧٩٩، ٧٩٨، ٧٥٣ ٩٠٣، ٠،

٠ ١٩٩٣٠١٧٢٣

٠ ١٥٤٢ءمرو؛نذومجن: 
٠٧٨٩الثقفي: عمروبنأيياّميان 

٠مفيان:بن عمرو  ١١٨٩
٠الثقفي: مفيان بن عمرو  ١٨٢١

،٣٨٩، ٣٧٧، ١٤٣فسب،: عمروبن 
٠٣٩١، ٣٩٠

١٥٧٩ ١٦٢٧اكاد: س بن حاد عمروبن 
.١٨٠عاصم؛بن صرو 

٢٠٣٥، ١٧١٨اسبمي: الغفار عبد عمروبن 
٠٩٧٧، ٨٨٢الحفري: اض عبئ بن عمرو 

الهمدانير)أبواسمحاق،اش عبد عمروبن 
، ٤٣٣، ٤ ٢ ٥ ، ٤ ١ ١ ، ٤ ١ ٠ ، ٤ ٠ ٩ السعي(: 

٦٤٥، ٦٤٤، ٦٣٧، ٥٩١، ٥٩٠، ٥٨٩،

٧٠٨، ٧٠٧، ٧٠٦، ٧٠٥، ٧٠٤، ٧٠٣،

٠٩٢٦٠٨٥٤

،١٦٠٧، ١٥٨٠باب: بن مد بن صرو 



١٦٨٤.

،٤٦٩، ٣٣•محمروبنعثمانالخممي: 
'بما.«اعح،ا؛ه،-؛ه،•اخ؛،مآ.0،

. ١٨٦٧ءمروين.ثاذأبنعانى: 
،٥١•آ«0، ، ٤٨٣الفلأس;عالي صروين 

٨٩٨، ٨٨٦.

،٥٥٩، ٥٤٤، ٥٣٢، ٥٣١؛سروبنيلي: 
١٩٦٩،١٧٨ه١١٧٦٧،١٧٤٦،١٣٤•إ٥٦•

،٧٨٨، ٧٥٠، ٣٥٧عمرو: آبي بن عمرو 
ء١٦٤٥،١٣٢٢

.١١٧٩الوامطي:عون صروبن 
. ١٩٤٧صرو؛نمناشس: 

٠ ١٨٨٥الهداني: غالب عمروبن 
،١٦١٤، ١١٦١الرازي: رمس صروبن 

١٩٨٤.

.١٨٢١الكءي; ثور بن من صروبن 
٠١٤٢•، ١٢٤صروبننساللاثي: 

.٢ • ٥ ٦ المري: التكري ماللث، بن صرو 
،١ ١  ٧٢، ١ ١  ٦٧; . JLiUlمحمد بن محمرو 

،٧٦•، ٦٧٣، ٦٥٩ىرو؛نمر؛اباي: 
١٥٦•، ١٢٤٩، ١٢١•، ٨٢٣، ٧٦٢، ٧٦١،

٣٤ ؤ•١٩٣٦،١٥٦١٢،

٠٤٤٩الخندي:ملم عمروبن 
، ٣٨٧، ١ • ٧ الدمنغي: مهاجر بن محمرو 

.؛اه،خآه،خآ.أ ٠٣٨٨

.١  ٤٨٨، ١٣٩٦الاودؤ،:ممون بن سرد 
•١ ١ ٠ ٩ ؛ التروتب، ماشم صروبن 
٠٦٩٣الحي: صروبن

نحلن(:اسي،)أبو نحلن الهيثم؛>، بن سيئ 
١٤٤٩٠٨٢٨.

. ١٩٥٢صرو؛نوانمالدثئي: 
.١٩٦٨،١٧٦٧اlكي:يمن صروبن 

٠٨٠٢الدتي: ءمرو؛نحنالاذز،
. ١٦٥٧صيربزإمحاق: 

.٢ ١ ٦ ، ٢ ١ ٥ ت حبيب بن عمير 

.١ ٤ • ٦ الحفمح،: ممران بن عمم 

>تثتبم
■ ١٠٢١ينممبالهد'تي■صر 

•الخطممح،( رابوجعفر الاماري يزيد بن ص؛ر 
٢١٦٠٢١٥.

،١ ٤ ٥ ٥ ، ١ ٤ • ٧ الأموي: سبي بن صة 
٠١٤٦٧

،٨١٥الأموي: نن الرحمصد بن ة عنب
١٩٨٥.

٠ ٠٧٨ \إقر*ثاي الواحد عيد بن عشسة 
.٥٣•الردذي: بن عب 
،٥٤٧٠٤٢٣اهوفي: الرحنن عبد بن عترة 

٩٧٨.

هاا،م.آ،يثابي: الموامبن>وثجإال.ثس
١٤٣٣، ١٣٥٤، ١١٧٨، ٧٧٩، ٢٢٩،

،٢٣٢، ٥٣ءرفينربلأالأءرني: 

.١١٣•عون،: بن ملمة بن  ٠٠عو 
الحشمي)أبونقالة بن مسالك بن عون، 
.٧١٤، ٧١٣٠٤١•الأحوص(: 

.٨٤٧الواني،: جعنة أبي بن مرن 
ءون؛نحك؛م:أاه،هآ.أ.

،٩٢•الهذلي: متة بن اش ب بن عون 
٩٢•، ٦٧٦.

.١٢٤٣الخضر،ي: جرول بن المزار 
،١ • ٢ ، ٣ ٦ الأنصاري: زغبة حماد بن عين 

••٠٧٤٣،٦

. ١٨سن؛نابيصئالأ.ل: 
أبو*و عامأن، بن اش بد بن ابير بن بئ، 

اننلرامن.جعفرارازيء
.١٤٩•راشد: بن عين 

.٩٤•ء_ن؛نء1صمالأدي: 
.١٢٢٢اسوي; عبداه بن بن 
؛الرملي،( ءص رابر الرّلي، بن مصي بن بن 

, ١٢

.١ ٣ • ١ الدني: مون بن من 
.٢٧٠المدني: بن،0لآل، عبن 

، ٨٧٣، ١٠٨يعي:البيونس بن عجن 



>V؛I<

؛)؛،aJIحرف 
.٨٩٢موانالسارىهمساسمري(; 

.ءاابينء_دافاص:آآاا،يآبم> 
•٣١٠٢٢؛>،>: 

.٣٣٢ءيمينوسالأزنى: 
١٦٠نمم؛بن حنظله بن غضبان  ٠.
•١ ٢ ٠ ٤ * الكوني الخارث بن غضيف 

.١ ٠ ، ٩ ، ٨ جريرالمعويى: ين غ؛لأن 
حرفار،،اء

.٢ ٤ ٥ ت مليان بن فديك 
. ١٣٢٤المائب: بن الغران 

.١٣١٢، ٢٢٣فراس؛نسصاتي: 
• ٦٨• الشاٌي فضالة بن فرج 
•ماْا الأنجس؛ نوفل بن مّدة 

،٥٨٤ت الكوفي)ابونميم( وتمتع ين المغل 
٠، ١٨٢١، ٦٧٣، ٦٤٣ ١٩٨٢

٠٢٣٠الواطئ: دلهم بن الفضل 
،١ ٩ ١ ، ١  ٧٠،  ٨٧افنان: نياد بن القفل 

٢٧٠، ٢٦٨، ٢٤٨، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦،

٤٠٧، ٣٠٣، ٣٠٢، ٢٨١، ٢٧٩، ٢٧٥،

١٩٥٦،١١٦٤، ٦٨٠، ١٥٥،٦٥٣،٥٧٧ .

،٧٦١، ٦٥٩، ٥٠الأعرج: مهل بن قفل 
٢٠١٣، ٢٠١٢، ١٨٦١، ١٨٥٧، ١٨٤٤،

٠ ١٣٢٢انمااحاJزاز: بن النقل 
ء ١٩٩٣ءدةاارو3ى: بن الغفل 
.١٥٧٥الهلفاوي: عميرة بن النقل 

.٦٨٩، ٦١٥الففل؛نصالأص: 
٠٢٠الفضل؛نءابمامض:  ٠٥

.٢٠٣٦٠١٨١٢سر: بن القفل 
الفضل؛نسلاِ:يمهاا

،٩١٣، ٢٢مر-نالماتي: بن النقل 
ء١٧٩٢،١٦.٨،١٤٣٦

كالالجحدري)ابر ض بن فضل 
٠٥٢٧، ٤٧٧، ٤٣٣الخحدري(: 

٠٧٨٥، ٧١٧ضيلبنيانالمثري: 

كت،د،اممريعط3 ٠٠

.٢٩٣صروالخمس: بن كيل 
،٥٠٢، ٢٣٧ءياضِ:بن نقيل 
٧٣٨،٧٣١.

.٣١٠الضي: غزوان بن نحيل 
،١٨٦١، ١٠٢٤الفض.يلبنمرزوقالأم: 

؟٢٠٢٦،٢.١٥

.٢٢٥، ٢٢٤ضيلبنسار: 
ء١ ٥ ٩ ١ ، ١  ٦٤٣ المخزوص: خلقة بن سلر 

. ١٢٦٧، ٦٩٧فلح؛ناوانالخزاعي: 
.٢٠٣٣الهثلي: حيان بن بم. 

النافحرف، 
.٨٩٨، ٨٩٧، ٨٩٦القامم؛نا؛ي؛زة: 

٢ّ ٠ ٠ ٤ ، ١  ١٥٨ بزة)آخر(: أبي بن القامحم 
.١٧٠٢التاسمبنحان: 

.٧٠٤القرشي: ديار بن التام 
شريكبن الّيج، بن بيبد بن اصم الق

.١٢٥٨الميمي: 
،١  ٧٧)ابرعيياو(: اJغاJادى صلأم بن القاسم 

١٢٣٦٠٥٨١.

. ١٨٣٧الخور: عثمان بن القاسم 
.٨٣٥، ٨٣٤الهانمي: محاص بن القاصم 

العاص:عمروبن بن اش ب بن القاسم 
٣٨٨، ٣٨٧.

،١٤٥الد.ص.قي:الرحمنن عبل. بن القاسم 
١٣٣٢،١٢٠٧،٩٠٧،٢٦٩،٢٥٣.

.١٥٥٢الناثي: إبراهم بن عين بن القامم 
١٠الزتي:ماللث، بن القاصم  ٠٦.

،٩٠٥، ٤٩٢التئمي: معما. بن القامم 
٩٨٨٠٧٧١، ٧٧٠.

.٢٠٧٢ ١٦٩٤العمري: ُحد بن امحاسم 
.٢٧٠مخيمرة: بن القاسم 
١٤٥٦عنان: بن القاسم 
٢٠ ٠ ٣ ٦ ، ١ ٨ ١ ٢ \ص\تي: الولل. بن القاصم 
.١ ١ ١ ٠ ، ٦ ٠ ٣ المواتي: عمة بن نيمة 
،٢٧٤، ٦٤، ٤٠الأوّي: دعامة بن قادة 

٧٥٩، ٦٧٨، ٦١٩، ٦١٨، ٣٧٠، ٣٦٩،

٨٥٧، ٨٢٨، ٨٢٢، ٨١٠، ٨٠٤، ٧٩٢،





>ةثق<
.إ"آإا،ااها-ا

،٧٧٤، ٧٦٥، ٥٩نقالا: بن المارك 
.'آ'ا«ا،بمآ'ا

٦٤٠، ٣٣١، ٣١٧مشرينمال:
٨١١٣السبنبحرالتشري: 

.٢٠٧٤ا.لجاشعبنءعرو: 
،٢٤٥، ٧٨، ١٧، ١٣مجانم)ينّماو(: 

١٣٣٨، ٨٨٦، ٨٨٥، ٨٢٦، ٦٣٦، ٦٣٥،

١٧٥١ .

،٢٢٦، ٢١٤ساسبنح_رالخزوم: 
٤٤٤، ٣٩٧، ٣٥١، ٢٥١، ٢٢٨، ٢٢٧،

٥٦٨، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٦، ٤٥٥، ٤٥٤،

٨٥١، ٨٥٠، ٨٤٩، ٨٤٨، ٧٧١، ٦٦٦،

،٥٤٢، ٣٤٠، ٣٣٩ر: مجاسينجج
٧٥٦،٧٤٦،٧٤٥.

.٢١١مجاسينممن: 
.١١٥٥الأنصاري؛يص ين ثءبمع 

.١ ٠ ٨ ٤ ، ٢ ٠ ٨ دثار؛ بن محارب 
صالح(:الأنْلاكي)ابر مرّن بن عموب 

•١  ٤٣٧•' م تحد ين سر 
.١٣٢١، ٣٦٩ش؛نمنالهلأو: 

.١٠٢٠محرزينمهدي: 
'اا،هأا،آأا،محغرظبنابيتوبة: 
١٥•٥،١٤٨٥،١٤٢٩،١٠٢٨.

.٢٩٠،حل؛نطلأاّاني: 
.١٦٢٥، ١٢٤٣بنآبان:محمد 

.٦٦٢البلمخي: أبان يجحدبن 
الشامي)ابومداد(:يوص بن معمد 

٠١٩٣٣

الخزام،راماب•سدبزإ؛رامم 
٠ ١٩٦٧، ١٢٧٧الألرموّي<:

،٣٦٢عدي: ابي ين إبرامم يبن مح
١٩٥٠، ٩٣٥، ٨٣٨، ٨٢٥.

٠٥٣٢إ؛راممالترشي; بن محمد 
.١٩٢٠محمدينليرامماش٠ي: 

،٧٥٨، ٦٦٧ار: يين إمحاق ين محي 
١٦٧٩، ١٥٣٧، ١٢٦٣، ٩٧٩، ٩٢٥، ٧٩١،

١٨٠٣، ١٧٩٣، ١٧٨٦، ١٧٠٥، ١٧٠٤،

١٨١٩ ّ

،٥٧٠، ١٧٧الماغاني: إ-حاق، ين مصل 

.١٤٦٢الصيني:إمحاق ين محمد 
٠٧٨١محمدينإمحاقالموحى: 

.٩١٧البخاري:اعيل إممحمدين 
.١١٣٠: 'بأبي بن إّاعل بن سد 
.٢٧٧مامل: إّبنآبي سد 
،٢٥٣، ٢٠٢؛ معر؛ بن اءل إ"بن سعد 

٠٥٠٨،٣١٦

, ١٩٨٥ت الميي إسبماعيل ين محمد 
.١٨٠١ت الصانع إسماعيل بن محمد 
١٩٨٠، ١١٥١ت الواسعلي إسماعيل بن محمل 

،٦٣٢نديك؛ آبي بن اعيل إّبن معمد 
١٨٦٧، ١٣٢٢، ٩٢٣.

، ١٦١ ، ٦ ٠ ١ ، ٢ه١ ٩ه، الأش-مث،: محمد 
١٧١٣، ١٧٠٦، ١٥٧٩، ٦٧٣.

.٤٠٩أشكاب:بن محمد 
،١٩٥، ٩٣٠، )بندار(: بشار بن محمد 

١٢٤٩، ٨٩٧، ٧٧٩، ٧١٥، ٧٠٥، ٤٧٩،

٠١٩٤٦، ١٧٦٢، ١١٤٨، ١٥٢٠، ١٣٤١

..هها،هأها

،٢  ٩٧، ١٢٥٤١١٠العيي: بشر بن محملم 
١٦٩٣، ١٤٢٩، ١٣٨٣، ٨٩١، ٣٩٢، ٣٠٩ .

.١٧٥٦بشيرالخثعمي: محيبن 
٠ ١٨٦، ٦٨، ٥٦، ٤٩، ٢٥كار: بن محمد 

٠٦٩٠، ٥٦٨، ٥٤٦، ٤٩٨، ٤٦٨، ٤٥٧

• ١٢٧٣الر-از؛ بمُّ بن محمد 
،٢ ٠ ٦ ، ١ ٠ ٤ المقدس: بكر أبي بن محي 

٦٧٥،٥٢١ ،٤٨٩،٤٦٣،٣٧٨،٣١١.

؛نبكتر؛لسما-
.٧٧٩، ٧٧٨محمد؛ننابث،الناني: 

٥ّ  ٩٨الصنماتى: تور بن محمد 



،٩٨٣، ٦٦٧دينحسرينممات معمح
.أا«ا،ما«ا،محاا

.١٨٣٤الزير: بن جعم بن عحد 
،٤٨٢، ٩٦٩، ت حعنر)غتير( ين ممد 

.آ0ا،إم'أ.ْ.صبا<فهإ؟ا،

ا-لمين:بن علي بن محي جسربن محيبن 

.١٠٨١الختيد؛ بن محمد 
.٨٢ت حام بن محعاو 
؛ ١٢٣٨ت الزان الحاررّث، أبي بن محي 

الخمحيحاطب، محمدبن 
.١٢٣١بنحسب،ايزاز: سد 
٢٠٧٢، ٦٩٤ت حبيهبؤ أبي بن حسب، ين محي 

، ١٩٢٨،  ٤٣٦،  ١٣٣محمد؛نحر<ب،: 
٠ ١٩٢٩

.١٤٧٨الترشي;حرملة أبي بن محمد 
.١٣٠الاررق; حان بن ٌحا. 
٠٦١٠الدني;ا-فن بن محمد 

،٩١٢، ٤٠٩اشكامبح;بن الحين بن مجحمد 
١١٧٩.

.١٤٠٦الواطئ;حربج بن محمد 
.٩٤٩حماد;بن محماو 

.٤٨٥حمد; ابي محيبن 
،١٢٤٦، ١١٨٥الرازي; حميد بن محل 

■٥١٤ت الحمى جمم بن محي 
الضريرمعايية الضريرومرابر خازم بن محمد 

.١ ١  ٩٣ت الوامعلي حالي بن محمد 
١٠  ٥٦٣ ، ١ ٦ ٠ ٨ ت عتمة بن حالي ين محمد 
٠١٥٩٣ت حيم ين محمد 
.١٢٢١ت بكر( )أبو الخيالي حلف بن محمد 
.^١ ١ ٢ ت العقلاني حلف ين محمد 
هأه،حة*أ، ١٣٤، ١١٨داود؛بن محمد 
٠١٦٩٠، ١٦٠٦ت دينار بن محمد 
.١٦١٥العو؛ي;دينار بن محمد 
.١٥٧٤الكلأيي؛ ريعة ين محمد 

>ثتتبم
،٩٤٨، ٩٣٨مسدبنرزقاهاصلو'ذاتي; 

١٢٩٥، ١٢٠٦، ١١٨١، ١١٥٤، ٩٧٦،

٢.١٨،١٩٨٦،١٩٤١ه ،١٩٣٢،١٨١.

،١  ٥٣٨ت البصري الملأبي زكريا بن محمد 
٨٠٣٨^٦٠٣٧^٨٣٠

.٧٣١الكي: زنور بن محي 
٠٣٩٣، ٣٠٨بننياد; محط 

،١  ٩٢٨، ٤٠٥الالهاتي;نياد بن محمد 
١٩٢٩.

١اليتكري; نياد بن محمد  ١٤٧٤
٢٠ • ٣ ممر; بن همداه بن نيد بن محل 
.٢٢الهاجر: بن نيد بن محي 

.١٩٣٠، ١٢٣٢الكلي; .؟، jUIمحمدبن 
٠ ١٩٦٦التبي; ينصابق محمد 

،١٢٠٤نلأتي; العري الأي بن محمد 

الضرير(;الاحولر)أبويح؛ئ محمد محمدبن 
٢٠ ٠٨.

الاصهاتي(:الأصجهاتي)ابن معل. بن مصاد 
٩٠٩، ٨٩٣، ٧٣٤، ٧٣٠، ٦٠١، ٦٠٧،

١٦٩٢.

.١ ٤  ٨٧زانية ين سعيد ين محمد 
الضرير(;يمن غالبه)ابو مدبن بن محي 

٠٢٦٠; محي 

.١  ٩٨١، ١  ٤٧٥مفيازالأبلى; بن محي 
،١٢٦٠، ٤١٢محمد؛نموتازاطي; 

١٧٨٦، ١٦٤٥، ١٥٩٢، ١٢٩٣.

الرامي(:الرامي)ابوعلال، ملم بن محمد 

،١ ٤ ٤ ٩ ، ١  ٤٣٣الشفري: ملمان بن سد 
٠١٨٤٠، ١٦٤٦

،٥٥٠٥٣، ١٠انلوين; محهدبنّليمس
٧٠١، ٦٦٣، ٢٨٨، ٢٣٩، ١٥٧، ٨٣، ٨٢،

،١٩٩١، ١٠٩١ها، .هه،آآه،م،، ٨٨٣

٠٢٠١٠

.٩٦١القزاز; منان بن محمد 



>قق<

١٨٦

٨٦٩، ٦٦٨^،4اوينبلينمكرت 
.١٨٦٠،  ١٨٠٧ينسمتةالخويت محمد 
•ّجرين ابى دم الاماري _؛>، بن سد 

انظراص
،٣٨٨، I٣٨٧ شابور( )ابن شعيب بن محمد 

ا،بممههه،

العدائي!الرحمتن عيد ين صأااح ين محمد 

.١٢٦٥الطاعت صالح بن محمد 
١؛ جو}/أ 'مشالماح بن محمد 

،٥٩٢، ٣٠٨.حاوينسحانمولأبي: 
•٧٥٣، ٧٦•، ٧١ ،.\AYA،A ،٨٨٠.

بملئ،ركارأبي المالْالتا بن معمد 
.١٢٨٦الوني(: 
.١  ٩٨٩، ١  ٧٣• الغس؛ طلحة بن سد 

،١٨١٣، ١٧٠٢، ٢١٧محسوينطلحة؛ 
١٨٥٧ .

.٤ • ١ اكتفي: عاصم بن عحمل. 
. ٤٨٧ ،  ٨٧٣عاتشة: أبى بن محمد 
،١٠٧٥ ١٨٧٩المكي: ماد ي؛ن مح

•١٦٤•، ١٥٨٣، ١١٣٧، ١١٣٥، ١١٢،

•١٧٣ .

،٩٧١، ٨٧٩، ٧٥٨ءادد-,آدء: محمدي, 
١٨٤٢^١، ٣٦،١٠٣٤.

. ٣٤٧،  ١٨١المامته: بن عيادة بن مجمّد 
،٢٤٢٩، ٢٠٥اص: عجي بن محمد 

١٦٨٣، ١٦٠٢.

الرحمننبنالحارُث،الخزرمحي:عبئ بن محمد 
١٨٨٢.

.١٨٩•حلاد: بن ارحمنن صد بن محمد 
٩٨٥، ٩١٩الطفاوى:ارحمن عبئ محمدبن 

الأنطاكي:سهم بن الرحمنن عبد بن محمد 
ء ٢٠٦٣

.١٤٩٩الأنصاري:ارحمنن عبد بن محاله 
ابنيعو الأنماري ارحمنن ب. بن محمد 

انظراص• امح،لمح،

اءش^دىتكءب 

■١ ١ ٤ ٢ ت الأصلي الرحمئن عيد بن محمد 
رأمرفل  Jiارحمس مد بن، ي مح

. ١٧٧٧ّتمدينرمدارحمأنامي: 
،١٢٣٩السراج;الرحمتن مد بن محمد 

١٤٧٢.

أمحاابنؤ و*و القرشي، الرصنن يد معد؛ن، 
اعن.انفر: ذي،. 

البغداديرصاعقّة(;الرحيم مد ين محمد 
,\0A0,\\0^

١٠  ٩٧٣ الروزي; العزيز عيد بن محمد 
٠١٦٤٩القطري:امم عيد بن محمد 

الرمحرالزبترمحارأبواحدبن همداف محمدبن 
،١ ه  ١٢، ١ ٤  ٩٧، ١ ٢ ٤ ١ ، ٤ ٩ ١ ري(: اربت

١٩٦٩، ١٨٦١، ١٦٣٣، ١٥٧٦، ١٥٦١،

٢٠١٥،١٩٧١.

.١٤٨١؛ هائم( بتي )مولن اف عند بن محمد 
.١٧١٦الليثى;اش عيد بن محمد 
.٦٢٦;االوصا١ى اش عيد بن محمد 
السهميالعاص بن مرر ع بن اف عبد بن محمد 

.٣٧٧، ٣٧٦__،: بن عمرو وعوجي 
.٢٥٩عثمانا:بن عمرو بن اش عبئ بن محمد 
.١٨٤٩اتروزتما:اش همد بن محمد 
جعفر(:المخرمي)ابر عبراش يبن مح

٦١ه٧٧،١٥•٣،١٤٦٧،١٤٥٦ ،١٢•.

اش:عبيد بن لم مبن اه عبد بن محّمد 
١٠٨٧.

٠: اله٠اازر اض عيد بن محمد  ١٢٠٣
، ٣٨القري(: المقرئ)ابن اف عبئ بن محمد 

.١٩٥٩، ١٦٤٢البصري:اف عبد بن محمد 
١اكم،بي:الحيل عبد بن محمد  ١٥٥
الكي(:جابر الأردي)ابر الللخ، عبد بن سمد 

٢٠٣٣.

،١٣٤•الدتيقي: الللث، اد عببن ي مح
٦٠٦٨,١٨٣٤.

Jiرابوبكر زنجويه  oiالملك همد محمدبن 



3L_^_}Iكتاب 

،٥٨٥، ٤٠٤، ٤١١، ٢٤٢، ٩١، ٢٤زنحريه(: 
،١٠٩٥، ١٠٦٢■'"؟•ا، ، ٩٧٢، ٩٦٩، ٦٤٤

،٧٦ت الثراري، آبي بن ، ٤٤٧٠١عجل بن محمد 
١٠٥٧،٦١٥.

. ١٤٢٧ت مروان بن الللث، - عبل ين محمل 
.١  ٩٧الصيصي;  k_lعد بن محماو 

،١٢٨، ٧١، ١٢محي؛نماو؛نصابت 
٤٧٦، ٤٦٧، ٤٢٨، ١٤٩، ١٤٢،

٢٠٦٥، ١٤٠١*، ١٢١٤، ٨٦٨، ٨٤٤، ٤٧٨ .

٠ت حمد بن عييل، بن محمله  ١٤٢٥
،١٦٦٧، ٥٤١*ت الطناقى عبيل■ بن محمله 

١٨٥٩،١٨٥٨.

٠٩٦٢ت اللس عييان بن محمل؛ 
١٠  ٥٨٦رابع: أبي بن عييد بن محمد 
٠١٦٠٥ت الحاريى عبيد بن محمل* 
٠ ١٦٧٦*، ١  ٦٢٦*م؛دالهمزاتى: بن محمد 
٠٥٥٢، ٥٤٠الم: عبيد بن محمد 
:اكقفىآ عون رأبر الثقمى اض عبيد بن محمل" 

١٥٩٨،١٤٤٩،١٤٤٨.

)أبومروانحسالد بن ان عثمّبن ل• محم
.١٤•٩،١١٨٦*،٦٤٨الداني(:

٠١  ٩٧الثتتير؛ صفوان أبي بن عثمان محل-بن 
.١ ١ *٦٧ ، ٧٠٨العجلى:عثمان بن محمد 

،٢١٢عجلان(: زابن المجلان ين محمد 
٢٢٢ ،iTi ,"١٣٦'، ٧٤٨، ٧٢٤، ٧٢١,

١٤٧٤،١٦**١٦.

،٤ ٢ ، U"؟ عمر(: ابي محمدالعدني)ابن 
٧٩٩، ٧٦٩، ٧٢١، ٧٦٢، ٥٩٦، ١٠٥،

٩٩٦، ٩٨٧، ٩٢١، ٨٩٩، ٨٨٩، ٨٢٩،

١٠٥٦،١•٠٧،١•٠١.

• ٣٦٢عدي؛ أبى بن محمد 
.١٤١٥، ٤٣٧عزيز:بن محمل• 

،٥٢٥، ٣٩٩العلاء)أبوتمرم،(: بن محمل• 
٩٣٧، ٩٢٩، ٩٠٤، ٨٦٣، ٧٨٦ ١٦٣٧،

١٦٤٤، ١٤٧٧، ١٣٤٥، ١٢٦٤، ١٢٤٩،

٠ ١٧٧٥

ًسًء>آآبم
،٢٠٤الروزتم،:الحسن ين بن معمد 

١٦٢٢

الخفية(:طالم،)ابن ابي بن علي بن محمد 

،٢٢٤، ٨٤العابدين: زين على بن محمد 
٦٢٦، ٤٩٥، ٤١٦، ٤٠٨، ٢٥٦، ٢٢٥،

١٧١٣،  ١٥٧٩،  ١٥٧١، ١ ٠  ٤٢، ٧٧٩، ٧٧٨ ،

١٩٦٣، ١٩٦٢، ١٧١٤.

.١٧٦٠عباس: بن اف عبد بن علي بن محمد 
.١٤٥٦المخزومي:محرز بن علي ين محمد 
.١٣٣٩معدان؛بن علي ين محمل 
.١٧١٨الوليد؛ين عمر بن محمد 
.١٥٥٠الرومي: عمر بن محمد 
٠٩٧٦، ٩٧٥حللحة؛ بن عمرو ين ^حمد 
.٩٢٣سم0ء(ث عمرر)ابن بن محمد 

،١٤٠، ٢٢، ٢١الليش؛عمرو بن محمد 
٩١٣، ٦٨٥، ٧٥٢، ٧٥١، ٥١٥، ٢٣٣،

١٩٧٨،١٧٩٢،١٠٣٢،٩١٤.

• ٩٨٣• الجيري عمرو بن محمد 
.١٣١٣مد"ءور: أبي بن عمرو بن محمد 
٠٢٠عمروالهاشمي:بن محمل•  ٠٧
.١٨٢١، ١٠٦٢، ٩٣٣ينعوف: محمد 
.١٠٩١؛الخراساني عون بن محمد 
,١٦٥٠ا،لدائتي؛ عيسن بن محمد 
.٢ ٠ ٤ ٨ ، ١ ١ ٨ ؛ غبح بن عيسن بن محمد 
.١٢٣٢مروان؛ بن محمل 
.١٩٦٣،١٩٦٢تنالمانى؛بن محمد 
؛ا،لودب( معيد )أبو الخزري مسلم بن مح-مل- 

؛الكب،( رأبوالزير نديم، بن لم مبن محمد 
٣٦١، ٣٣٥، ٢٦٧، ٢٦٦، ٣٨، ٣٧، ٣٦،

٨٣٧، ٨٣٦، ٤٥٢ ٠٤١٦، ٣٨٤، ٣٦٢،

أل.؛اا؛.ه،هآ؟،؟آاا،،٨٧٥

الزمرىوهو اض عبيد بن لم مبن محمد 
الكمح•سمرم،
.١٥٦١العجمي؛ معود بن محمد 
؛المرماني( اش عبد )ابر مصب ين محمد 



>تق<
١٩٦٧,١٠٨٦.

تالخمصي( اش )آبومد فمل الهبمين محمد 
إ«ه،، ٤٨٨، ٤٣٩، ٤٣٦، ٣٨٤، ٣٣١، ٧٩

١٣١٠، ١١٠٠، ٦٠١، ٠٩٩ ١٥٠٢، ٥١٩،

١٩٢٨،  ١١٧١ ،  ٠١٣٨٢  ١٣٧٥،  ١٣٢٣ .

،٤  ٨٣ت رآبومان( الدنى مطرق ين محاد 

.٢٠٠٤ت الخراماتي معاوية ين محمد 
،١١٩٠الاثماطي؛ مالج ين معاوية ين محمد 

١٥٨١، ١١٩٦.

.٥٩٤ت معمر ين محمد 
،١٢٣٠، ١٩٠محمدين.قا-لتاني: 

١٢٣١.

.٧٢٩، ٥٨٧الطومّيت متصور ين محمال. 
،٦٨٩، ٦١٥، ٩٥المكدر: ين د محم

١٩٨٥،١٣٨٦،١٣٨٥.

.٧٥٩الضرير؛ المهال محمدين 
. ١٧٢٦الأنصاري: فضالة ين محمد 
١٠  ٩٧٨البزاز: الفرج بن محمل 

،١٤٠٤، ٢٢٠، ٢١٥القفل: ين محمد 
١٩٥٩.

الخ-راّاني؛سلة بن الفضل محمدبن 
١٩٩٣.

الكو.م،)ابنيضل(؛الضم، ضل بن مصي 
٨١٩، ٧٩٧، ٧١٣، ٣٤٩، ٣١٠ ١١٨٢،

•١٠٥٦، ١٠٤٥، ١٠٤٤، ٩٢٠، ٨٢٣، ٨٢،

١١٠٤، ١١٠٣، ١١٠٢، ١١٠١، ١٠٨٥،

١٦٢٨، ١٥٥٣، ١٥٣٢، ١٣٣٦، ١١٠٥،

٢.٥٢،١٧٥٩،١٧٠٨،١٦٦٩.

،١  ٤٠٠ * المدني ميمان ين فلح ين محمد 
١٨٣٨.

،١١ ٦٨، I٢٤١ الأمدي القاصم ين مأحمالأ 
.اب7ا،آبآهمأا،

.١٢٢١القرشي: كير ين محمد 
،١٢٨٧، ٢٩٥بنممسراكغنى: معمد 

،٤٨٥، ٣١٨التريلي: كعب، ين محمد 

٦٩١، ٦٥٨، ٥٨٣، ٥٨٢، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٦

.١  ٩٣٨الصوري: المارك بن محمد 
،١١٩، ٦٧، ٩ المتن)آيومؤمن(: ين محمد 

٢٨٤، ٢٢٣، ٢٢٠ ١٢١٥، ٢١٢، ١٩٥،

٧٧٦، ٧٣٥، ٧٢٤، ٥٢٩، ٢٨٦، ٢٨٥،

٠١٨٨٣، ١٨٦٠، ١٤١٧، ١٢٤٩، ٩٨٤

١٩٠٢، ١٨٨٨٠١٨٨٦٠١٨٨٥.

. ١٩٣٥محمود: بن محمد 
٠المدي: مروان محمدين  ١٢٣٢

،١٥٢٢، ١٣٢٧الخرض: مؤمن ين محمد 
١٩٦٧.

،١٩٣٩، ١٠٦٢، ٥١٤مهاجر: ين محمد 

.٩٥٤، ٧٢٣اتحاط: ممون ين محمد 
حمزةالروزي)آيو ميمون بن محمد 

.١٧٥٣، ٢٠٤الكري(: 
.٥٥٢الثتفي:بن محاد 
.٣٩٢، ٣٠٩نزار: ين محمد 
.١٦١٥يمر:نهارين ين محمل 

٠٢٩مارون)ائوسسءل(:محمدين 
٠الخزومي:مارون ين محمد  ١١٩١
١٦٨,wr,١١٦الأنحس:وامع بن محمد 

،٤٢٠الوزيرااواسطي:ها؛، محمدين 
١٧٥٥.

.٢٠٣٤، ٧٣٨الري: الوليد ين محمد 
،٣٣٠، ١٧٢اتيدة: الولد ين ي مح

١٣٨٢،١٣٧٥،٤٣٦٠٩٠٨.

.١٨٠٧، ٤١٤الفحام: الولد بن محمد 
، ٥٧٩الأزلي: الكرم بد ين يمن بن محمد 

٢. أل٠٢،١٦٧٥،١١١٣

همعر•أمح، وموابن العدني يحين معدبن 
انظرالكنّ
•٥  ٨٣• عثمان بن يحين بن محمد 
.١٧٠٤ت غاز آبو يحين بن مح«د 

،٩٧٠، ٤٢٨ابوري؛التييحين ين محمد 
١٣٦٢.

.١٣٧٣، ٨٢١^ض: بن من بن سمد 



ايييهةءت،ب 

• ١٧٢٨ت الكوفي بممن بن محمد 
■٢٦٦■الأدمء يزيل■ بن محماد 
الوفاعيابومنام وعر المجلي يزيد بن معمد 

اممن.اظر 
راحموكرخوية(:يزيدالوامعلي معدبن 

١٨٥٣، ١١٩٨، ٨٨٨.

.٩٦٦ت الخضيضى يومحف بن محي 
.١٨٠٨؛حة( رآبو يوش بن محمد 

١٠ ٣^١ العللع؛ يرمق محمدبن 
،٤١١، ٢٤المريابي؛ يوض بن محمان 

تعدى معمرالابي بن يوصف معمدبن 
١٨٧٧، ١٨٧٢، ١٨٥١.

.١٢٨٩الروزي: أدم بن محمود 
.١١٠٨الملهي؛خالل. بن محمود 

. ١٣٦٨محمودينحراشال»لالتاني؛ 
.١٢٠٥؛الروزؤ، ملأن بن محمود 

.١١٢٣محمردبنلمد؛ 
ثابتبن محمود بن محمد بن محمود 

.١١٣٢اسري؛ 
.ا،ي..ا،.ا،آ.ثه.نلفل مختاربن 

٨٣،١٠٧٩١•ّ

،١٣٧، ١١٨الأزلي؛ الحتن بن مخلد 

٠١٢٢٩،٤٧بن١;يزملثالحن بن مخلد 
ijU ،٠٢٢٣عمارة؛ بن ؛

اهه،خهه،الخطار؛ مدالمزيز بن مرحوم 

.١٥١٥مامان؛بن مرزوق 
.١٩٤١الأموي؛جناح بن مروان 

،٤ ٤ ٦ ، ١  ٢٣ابزري؛ شجاع ين مروان 
أل١٩٤٣٠١٧٥٨،١٧٥٧

.١٢٩؛)أبوالحكم( الحميد تمد بن مروان 
،١٧١١الأيدي؛ حان بن محي. بن مرران 

١٧٦٩ .

،٤  ٩٧الغزاري؛ الحارمح؛، بن معاوية ;ن مروان 
١٥١٥، ١٤٣٥، ١١٩٠، ١١٧، ٦١٦،

>تبم
١٦٢٧،١٥٤٣.

• ٥٣٧المدي؛ اض تما- بن ممانع 
. ١٥٣٢اورالحمتدي؛ م
.اورالوراقالكوفي؛هخااء

٠٨٦٠الثقني؛ صعيد ين متلم 
.١٦٤٩ثهاب: أبو مروح 

،٥٦الهمداني؛مالك بن الأجدع بن روق م
١٣٠٦، ٨٤٣، ٨٤٢، ٦٩٦، ٥٦٥، ٥٦٤ ١٧٨

٠ ٠١٣٨٣  ١٢١٣،  ١٩٨كدام؛ ين عر م
.٨٠١ة: ملمأبي بن عود م

١ّ  ٩٩٣ ،  ٩٩٨الهراني؛ بكير بن مكثن 
.١٣٤ت الأردي إبرايم بن لم م

.١٤٩٨\فض؛خالد بن مسالم 
•الأصغر( رآبوفروه اله-د.ي مالم بن لم م

.١٦٣٥مهل؛أبي بن لم م
؛المحئ( رابو داتي الهمح بن لم م

١٨٨٦،١٧٥٥،٣٤٩،١٨٢.

الدكورالأعرج أبوحان هر افه تمد بن مملم 
راص
.٧٢الأفبمي؛ نرصة بن ملم 

.١٥٥٣، ١٠٢٥، ١٥٠١ا،للأتي؛لم م
.٥٩١نذ.ير؛ بن لم م
.١ ٢ ١ ٨ هرمز؛ بن لم م

.٣٢٤، ١١٣، ١١٢ارالجني؛ بزبمسلم 
،٦٢١، ٢٠لمي؛ المواصح بن يم، ال

٠ه٤٣،١٥١٥،١٣١٤ ١٨٨٤،١

.١ ٢ • ٣ المافري: عامان بن مشرح 
.١ ١  ٩٨الواصعلي؛ صعي،و بن مثرن، 
.١٨٠٣المامي؛الري بن ممرر بن مصرف 
١ ٢٨٩ت الزير بن اش بد بن ثابت بن مصب 

.١ ٣  ٨٣اص؛ وقأبي بن مد بن مصعب 
١٥٤٣.

.١٦٤٥اكيصى:صعيد ين مصعب 
,١٦٩٤، ١٦٩٣يية: ن مصعب 

■ ٦٣٠ت الزير بن الد ب بن مصعب 
.٧ * ٦ مصمبا: ن يجمد بن مصعب 



>تق<
٧٠ * ٤ ت الخثعس القيام بن مصعب 

.٥٧١القاري: ضر 
.٤٢٧الرواق: طر 

. ١٣٣٢>حين,زدامفىهمابلب(: 
١٠ • ٩ • ، ٦٧٦الكرش: طريف بن طرف 
،٤٧٥، ٣٣٦الثخير: اف عبد بن طرف 

٠٤٧٧

١٩٢اري:السطرف بن اش مد بن طرف 
ء٦٩٨،١٣٩

.١٥١٩زيادام: بن الطالب 
الخزرمحي:حطب بن اف مد بن الطاو_، 

٠١٦٦٦،١٣٢٢،١•٥٣

٣٠١٨•الكرش: طض 
•٣،٢٣٨،٢،٤العنري:٦•معاذ بن معاذ 

•٥١٥، ٤٧٤، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٧،

١٨٥٣،٨٩٤.

،٥0٧،٥١>، ٣٧٨،٣٠مماذ؛نمعاذ: 

.١ • ٣٩، ٨٧٢ساذبن*شامالبصري: 
١٠ ٢  ٦٧الخزري: اّاوعان بن العاش 

،١٦٢٦٠٦٢٦الفهص:صران بن الماس 

ا،آ.سان؛نرغاءةاللأس:
.١٧٠٧ابعفي:حديج بن معاوية 
١٤٣٩التجيبى: jljliبن معاؤية 

١٤الحنمي:الح صبن مماؤية  ،١٥ؤ٤،
٣٧٣، ٣٧٢، ٣١٦، ١٩٦، ١٨•، ١٦•، ٨٨،

١٩١•، ١١٧•، ٩٤٨، ٨١٥، ٤٩٣ ٠٤٢٤،

.١ ٥ ٩ ، ١  ٥٨الدهنى: عمار بن معاؤية 
،٧٥٦، ٣٠١، ٢٩٤،،<الة؛نءمروانحى: 

٧١٤.

،١١٣١، ١١٥، ٨٢معاؤيةبننرةالمري: 
.X'io

.١١٥٤الدني:مزري أبي بن معاؤية 
،١٠٨٠، ٤٩٤ت الكرش هثام بن معاوية 

٠٢٠٥٠، ١٤٦٧

.٣ ٤ ٧ ، ١ A ١ ت الدمثقي يحين بن معاوية 
•'٩ ٨ ؛ ١^٠١^، بممن بن سالية 

.١٥٩مداارحعأن-كوش: بن معد 
.١٦١٧صرو-بمري: بن معبد 

٠١٨٤•٨، التميمي: يمان بن معتمر 
٤٨٢، ٤٥١، ٤٣١، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٤٨،

،٨١•، ٦٠٩، ٥٦٩، ٥٠٦•ه، •، ٤٩٩

١٤٧٣،١ّ•٦٨،١•١٩،٨٨٦

.٨٢٣ري: المممسطالح_ة اض بن اوان م•س
١٧٨٧٠١٢١١.

اننلرالكش.الكي. حربوذ ابن عر معروف 
.١١١٩الحذاس:صريد بن سروف 

.٢٧٧معقلَ: بن صقل 

. ١٧١٣او؛او: بزراشد معلن 
،٣٢١، ٨٢، ٤٨القريوص: اكون؛نزياد 

٠١٣٨٨

.١٦٢٤اارحم1نالواض: مد بن المن 
.١٥٢٦عريان: بن معلن 
٠١٣٢٨الكرش: علال بن المن 

. ١٩٢٩ااسبنالريدِ: 
،٩٨ا؟، .؟،ه؛،سمرابوءروْالخرا؛ي:

،٢١١، ٢٥١، ٢٤٣، ٢٤٢أآا،م؛ا، 

٧،•، ٦٣٤، ٥٩٨، ٥٩٧، ٤٤٨، ٢٩٣•

•٧٧١٨،٧.

.١٣٣١نر: بن معمر 
.٤٢٦الهذلي:الرحمنن مد ين سن 

،٦٥٦ ٠٦٢٩ ٠١١٧سن: يمبن سن 
٤٩،١٠٨٧.٢•

الحزاصاث مع. بن الرحمنن مد بن المبرة 
.٧٤٩ ٠٦٥٧الدني: 

.١٣٠٨الي:القملم بن المرة 
،١٢٥٢، ٦٥١، ٢٩١ُقم: بن المبرة 

١٧٣٢،

؟١ • ه عيي: المهلهل بن القفل 
.٧٣٩، ٦٥٥البر: حبان بن مقاتل 



٠ائ^رإوبىلآ كتاب  ٠٠

٨٢٣١.قاتلانمادش: 
١٩٨٠آ-\اا'، ؛خا،ارأم،بن؛جرة: شم 

،٣٨٦، ٨٣٨٥•١، امي: الثمكحرل 

.١٣٨vُْكرمتءمَ:
.١٠٢•الكعي:الهدى بن محرز ين مكرم 
،٥٧٢، ١٥٢يمي؛ التمإبرامم ين .كي 

.٨٨٢٤، ممطورالآمداض)هم>لأم(: 
١٣٢٨،  ١٨٣الحارث،التبي: بن مجاب 

٨٦٩، ٤٤٣، ٤٤١، ٤٢٥، ٣٥٠، ٣٢٩،

١٢١٣ .

.jju ١٣٦٥، ١٢٢٢،بن.
.١٨٠٥بنابانالبغوى محمد .نن.ربن 
انظر٠ نفرة( هو)ابر الموفي مالكؤ النن.ربن 

،١ ٨ ٠ ٧ ، ١ ٨ ٠ ٦ وري: الثيعلن بن منذو 

. ١٥٢٥مرر'؛تفىالآمدمح: 
١بندينار: مصور  ١٨٠٦
؟زاذان؛ بن منصور 
.٩٤٣انمري: معد بن متصور 

٠مصرربنسمان:  ١٣٢
،٣١٣الغداني:الرحمتن مد بن منصور 

،٨٦١، ٤٠، ٣٩مزاحم: منمرربزامح، 

،١ ٠ ٣ ، ١ ٦ السلمي: المشمر بن منصور 
٣٢٨، ٣٢٧ ١٢٨٥، ١٥٧، ١٤١، ١٠٤،

٧٣٦، ٦٤٥، ٤٩٠، ٤٨٩، ٣٧٥، ٣٧٤،

٨٤٨، ٨٤٣، ٧٦٤، ٧٣٩، ٧٣٨، ٧٣٧،

،١٦٤٢، ١٣٤الأندى: بّرن بن مهدي 
٠٢٠ه٩،١٩٥٩

.١٨١١مومئبنإمحاقاليمي: 
١٦٨٣، ٣٥٤التمري: إمحماهميل بن موس 

ء١٩٧٨،١٩٣٧،١١٩١

>قئبم
،٢٢٦، ٧٠، ١٧امن!لحزري: بن مؤمن 

.٦٧٥'سمبنْأيوبالغاش: 
٠١٢٢موس؛نأيربالأنطاش: 

٠١٦٣٨، ٢٥٦اماظم: جعفر بن مرسئ 
١٨٧٧ ّ

• ٦١٢١^ُوسن؛ن"متب؛ 
.١٣٨٥، ١٥٩الضي:داود بن مرصن 

•١٥٠■صّنينس؛ 
٠ ٥٨اني)ابوقرة(: المءلار3( بن مؤمن 

،١٤٤، ٥٠، ٢٨موصئبنمٍادةالربذي:
٥٨٣ ٠٥٨٢، ١٦٦٣، ١٠ ٠٩.

.١٨١٦الملأ:الرحمن مد بن موصن 
.١٧١٠العدني: العزيز تمد بن موّتى 
.١٥٠٩ابهني:اه تمد بن موس 
.١٦٤١الخضرمي:عتمان بن ٌوسئ، 

،٧١٧٠٤١٦الأدي:مقب بن موسن 
١٨٣٨،١٠ ٠٤.

.١٧٦٤الكوني،: عمتر بن، موّن 
.٥٢٥الأنماري: كبر أبي بن مرّن 

.١٣٠.رّنبنكردم:هآا، 
.٣٩٤العامري: وردان بن مومئ 
.٧٩١الطلبي: يسار بن موّن 
،١٦٠٨،١٢٩٤الهللي: يعقوب بن موّن 

،٢٦٤، ١٩٢ماملاكري: الؤنل؛نإّ
٩٠٦ ٠٨٤٦، ٥٢٩، ٤٠١، ٣٠١، ٢٨١،

٥٢١١٤٥٧،١٣٤١ .ه١١٦٣١،

.١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧  ٠٣الرس: >ملبنإهاب 
.٩٠٩٠٧٣٤الخز'ري: الفضل بن الؤ.ل 
.١٦٠٩الهائي!حبيب بن ميسرة 
,٢٠٧٤النارصى! ربه عباد بن مجيسرة 

،٧٥٥، ٦١٠دي: الامعمرو بن التهال 

.١٦١٩الأمدي:كثتر بن عهاجر 
■١ ٦ ، ١ ٤ التصسسي: الأصح بن ميمون 



>تق<
اءش^|واهكءب 

٤٢٤، ٣٧٣.

التمارحمزة رأبو القصاب الأعور مبمرن 
Aoo,٦٩٦\لأءور(:0^\ج 

٠اش( عبد رآبر البصري برن  ١٥٢٠
, ١٥٧٥؛ يصير( رأبو الكردي ميمون 
.١  ٤٨٦، ٩٠١الخزري؛مهران بن برن 

حرف

،٣٧٠، ٣٦٩الأسدي: كعب، بمن اجب 
١٥٦٣.

.١٥٩٤التميمي ناصح 
الكتئ.اتفلر الشامي، اش عيد أبر وهو • ناصح 

.١٨٣٤العوام: بنu_ انع 
،٧١٦، ٧١٥: ب ن جبير بن نافع 

١٧،١٠١٤١•.

ممر:ابن مولن الدني، اف أبوب نافع، 
٦٢٥، ٤٩٤، ٣٩•، ٣٨٣ ٠٣٨٢، ٣٨١،

٩٢٢٠٨٨٣.

،٧١١٨٥•٣، ، ٢٥٩ابمي: صر بن نافع 
١٩٧٧.

•اللث،(:بن الامحي)أبوصهيل ماللث، بن نافع 
•٦٧،٢٠٦٦،١٧٣.٢•ه،١٣،٥١٢،٥١١

.١١٥٣الكلامي: يزد بن افع 
•معم، رابئ ندى الالرحمن بد بن نجح 

انظرالكن.
. ١٦٦٧نحيالخفرص: 

'اآ،آهآ.الادي؛؟•آ،حيان نزاربن 
،١٢١٢، ١١٩٢الهلالي: الزال;نبرة 

.٢٠••نتر؛نذءاووق)ا؛وسالكوفى(: 
ضر؛نح.اداوجلي:مم-أ\

.٢٧•، ٣٦٩الغمام،: ًلريف، بن نمر 
،٥٥٣، ٣٨٢اصمالأنءلاكي; ر؛نمنح_

٥٥٤

.١٣٠١الوشاء: الرحمن عبد ين تصر 
٧^٥،، ٢٧٢، ٩٧ءاايالخضهمي: بن نمر 

١٦٠١، ١٥١٣، ١٥٠٩، ١١٢٥، ١٠١٦،

١٩٤٧،١٧٥٢،١٦٣٨.

.٢٤٠مغيرة:بن نصر 
١٥٦٠المرائي: الأشمث، آبي بن نصبر 

٠٧، ٧٨٣^كرينإساهملاوجااي: 
االخزان: الرحمن عجي بن النضر 

١٤٧٧،١٣٤٨،١٣٤٥.

.٦٥٤الروزي: ملمة بن الضر 
اآ،ه'أ،اوسمبننملالأزنى:

.٩٤١ط٨٩٦،٤٢٩

. ١٧٧٢اعوش: مصور بن الضر 
.١٣٠٦الأشجعي:أشيم بن العمان 

.١٦٥٦الدش: اش تمد ين نعيم 
،٦٦٨الخزاعي: حماد بن نعيم 

. ١٧٦٥فر: بن سالم بن نمم 
.١٢٢١الحارُث،الآصن: بن نفح 

.١٣٩٥نفحالخانع: 
"^١١ ٨٠سعيد: ين هشام بن نقيل 
. ٨١٤، ٨١٣الدماري: محبة بن ممران 

إ٤٢٦•،٤١٩اyا.ي:قيس نرح؛ن 
.٦٥٥البغدادي: ميمون بن نرح 

.١٩٤٠، ٥٣٤نون،البكالى: 
.٥٣٥وردان: بن -عد بن نهثل 

الهاءحرف 
.٦٧١الهمداني: إسحاق بن مارون 

.١٥٨٨،١،ه٤•٧١٣

.٦٤٢بردة: أبي بن عارون 
.١٦٩٩العجالي:سعد بن هارون 
.١٩٤•الهاشس: انماس بن مارون 
١٤ زأز: الباش نمسد ين هارون 

١٧٨٩،١٧٠ ٠ ،١٣٨٨،١٣٠ ،٩٦٨إ٠

٤٢٢الشساني: هترة بن هارون 
٢٩٧٨.

.١  ٩٣العتصم: محمد بن هارون 
.٢٠٦٢الدهقان: معود بن هارون 
.١٢١٨العجالي:لم مين هارون 
•١ ٦ ١ ٤ الجلي؛ الغرة بن عارون 
،١٦٢الغروي:مؤمن بن ماوون 

١٨ .

١١٧،

،٣٧٩

اوا،

.٦٧٤

,٩٤٥

.٥٤٧



١٩٨١.

.١٨٠٩، ١١٩•مين\رط\مو.• 
،٦٩١، ٦٨٦، ٨١اللش: م ئشم؛ناكاّ

١٢٢٤، ١١٧٢، ١٠٨١ ٨٠٣١، ٧٣٧،

١٨٥٧،٨٢٢٥.

.١ • ٨ الخراني: التام بن عام 
،١٦٦٢، u١٦تمسي:٨•بن هاشم 

١٩٥٢، ١٧٧٨.

 ،^U،<؛_U١٩٧٠، ١٩٦٩داتي: اله،
٠، ١٩٧١ ١٩٧٢

'آممرة؛>،__؛ 
.١  ١٦٣ الشاعي: يرم بن مرة 

٨٠٤، ٦٠٧، ٧٦٤، س؛أن؛نخالوال؛ن_ي: 
.١٠٢٠:ااماءي -صش بن هشام 
،١١٨، ٦٣، ٥٣الأندى: ان حبن هثام 

٨٨٨، ٥٧٢، ٣٢١ ١٢٨١، ٢٦٠، ١٣٧،

؛٢٠٥٤١٢٠٤٨

،٥ ١ ٦ ٣، ٤ ه ،  ١٧٩الأزرق: خالد بن هشام 
٢٠٦٩،٢٠٣٩،١٦٧٠.

. ٩٢٨المدني: نياد بن هشام 
،٣٥٣، ٣٥٢، ١٨٥مشام؛نسدالدتي: 

١٦٥٦، ١٥٤٤، ٦٨٢، ٤٩٤، ٤٤٥، ٤٢٣،

ء ١٧١٢

. ١٧٨٥معري: بن صعد بن هشام 
،١٣٣الحممي: ايزتي المم، مد بن هشام 

.٧١٩،٧١،ه٥٦٢

،٢٤٨، ٢٢٠الأدي: عروة بن هشام 
١٧٧٥، ٩٨٥، ٨٧٠، ٨٦٩، ٨٦٨، ٦٧٤،

،٢٩٦، ٢٢٢، ٣٥الدمشغي: ار عبن هشام 
٨١١، ٧٠٩، ٦٥٠، ٥٢٨، ٣٢٠، ٣٠٦،

١٩٢٢، ١٠٥٣، ٩٩٧، ٩٨٦، ٩١١، ٩٠٨،

١٩٠٢ .

،٦١٨الدسراثي:الذ عجي أبي بن هشام 
١٠٣٩، ٨٧٢، ٨٢٨، ٧٧٥، ٧١١، ٧١٠ .

.١٧٦٠اكنعاني: يومف بن هشام 
. ١٥٣٩، ١٥٣١هشام؛نمس_^،: 

>تق<ً
،٤ ٠ ٢ ، ١ ١ ٥ الواسعلي: ر بنيبن هشم 

٨٩٢، ٦٧٢، ٦٣٦، ٦٣٥، ٥٠١، ٤٦٥،

٢٠٤٥،١٩٧٥،١٤٧٩،١١٧٩،١١٤٨.

.٨٧٤الككي: نياد بن همل 
•٢  ١٨؛ ابهي، جمتد أمح، بن *لأل 

.١٣٤١هلال،: 

١٠ ٤ ه ١ ٠ ١ ١  ٩٢ارم: العلاء بن هلال، 
،٧١١، ٧١٠، ٧٠٩،رلألبنءليالعا.رى: 

٩٨٠، ٧١٢.

.٧٥ااعدوىا: مرة بن هلال 
٠١١٥٢، ١٥٧الأشجس: ٠٠ايين هلال، 

١٤٧٦،١١٦٩.

. ٤٦٣ الصنعاتي: مشه ين مام 
؛٦١٩، ٨٠٤، ٦٤العدني:يحين بن مام 
،٥٩١، ١٨٦التسعي: ارى بن هناد 

٧٩٥، ٧٩٣ ٠٧٩١، ٧٨٢، ٧٧٧، ٦٠٣،

٨٥٥، ٨٥٤، ٨٢٢، ٨٠٨، ٨٠٦، ٧٩٧،

٩٣٦، ٨٦٥، ٨٥٦.

. ١٩٣٢هد؛زرك: بن هد 
•٥٠*ردبز،ءطاءالحم،؛ 

٥٠اسالقام: ايرب بزاي الهيثم  ؛٠
،٥١٧١٢٣اددزي:خارجة بن الهت—ثم 

١٧٢٠ ،٢٠٧•،١٠٩٦،٧١٥.

.٧٣٢الخبمم: جاد بن الهيثم 
٠٥٢٨عمران:بن الهيثم 

الواوحرف 
١٦٩الخضرم: واتل 

.٤٩١واتل؛نداوداكص: 
•٧٨•داصر،ملي،ابنء؛ية؛ 

.٧٨٠الأحدب،: حيان بن واصل 
.١٩٢٠وحثي،؛نإسحاق؛نوحني: 

.١٩٢٠حرب،: بن وحشي 
.٦٥٨ورتاء؛نءء.راوشكري: 

١٠  ٩٢٧، ١  ٩٢٦الخزري: اث مد بن ارزر 
ا١٩٢٧،١٩٢٦،١٤٨١حن: بن ارخاح 

١الحضرمي:شرح بن وفاء  ١١٠٦
٢٠، ٥٤اروامي:الحراح بن يكح  ٢٠٢، ٠،



>تق<
٢٦٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٣٦، ٢٣٠، ٢١٨،

٣٥٩، ٣٢٢، ٣١٨، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٩٣،

٥٣٣، ٤٨١، ٤٥٠، ٤٤٤، ٤٢٦، ٤٠٦،

٦٧٤، ٦٦٦، ٦٣١، ٦٢٣، ٥٩٢، ٥٩١،

١٠٣٨، ١٠١٨، ٨٥٥، ٨٥٠، ٨٤٧، ٦٧٦،

١٩٧٠.

، ٦٣٨، ٦ ٠ ٦ ، ٦ ٠ ه : العمالي عدي ;ن ركع 
٦٣٩ .

.١٩٦٨الأغر: بن الولد 
.٦٦٤، ٦٦٣الهداني: عداه ين الولد 

،٥١٦، ٧٩القرشي: يمان بن الوليد 
٢٠٦٩،١٤٧٢.

،١٤١٢الخوني:ي؛ه، صاع بن الوليد 

،٣٤٦، ١٨٠، ٦٦الدتى: مائة ين الوليد 
٤٣٩، ٤٣٨، ٣٧٢، ٣٧١.

.٤ ١ ٢ الخراني: الس، عد ين الولد 
٠ ١٨٧٧،  ١٣٩٣انمزي: القفل بن الولد 
.٩٧٦، ٩٧٥ممراوكو؛ي: بن الولد 
.١٢٧الأال.ري:مزيد بن الوليد 

،٧٩، ٧٢، ٥١الماكرشي: بن.ِالوليد 
٣٦١، ٣٤٣، ٣٣٧، ٢٩٩، ٢٧٠، ٨٧، ٨٦،

٥٥٤، ٥٥٣، ٥٢٤، ٤٥٦، ٤٣٨، ٣٧١،

٨٢٤، ٧٧١، ٧٣٤، ٧٣٠، ٧٢٠، ٦٦٨،

٢٠٦٣،١٤٦٤،١٠٥٣،٩١١،٨٨٤ أل٨٥٧،

،٣٦٦، ١٨٦، ٧٤الواطئ: بنية بن وهب 
٩١٤، ٨٠٢، ٧٥١، ٦٨٥، ٦١٠، ٤١٨،

١٣٥٧، ١٣٤٩، ١٣٣٥، ١٣١٥، ١٣٠٩،

١٦٦٠.،١٥•٤،١٤٣٨ ،١٦١.

،٩٧٩، ٨٨٨، ٢٧٢،  ١٣٨جرير: بن وهب 
٢٠٣٣.

ححيّفةرآبو الوائى اض عيد بن وهي، 
.١٦٣٢، ١٥٥٢، ٨٤٧الواني(: 
. ١٩٧ القرشي: ان كيبن وهي، 
،١٣٨، ٣٣١، ١٣٠، ١٢٩ته: بن وهكح 

٦٩٢، ٦٤٦، ٦٢٦، ٥٣٦.

.١١٢٢اكري:اش رز3، بن اش ومي، 

اهمىرأيينوياس 

؟ ١٧١٣،  ١٣٨وهيّت،؛نخالداوايىلي: 
حرفااياء

،١٠.،٩٩،٩٨،٩هالكوني:اد.م بن يحين 
٠ ١١٤٦،٦٣٧،٣٦٤ ،١١٢،١٠٦،١٠٥

،٩ ١ ٢ ، ٩ ٠ ٥ يالمبي: الإسحاق بن يحين 
١٢٠٦.

١ ١٦٦٨ا.ي: الأءإمماعيل بن يحين 
،٨١٢٦، ٧٨٨، ٢١٠اإعابم: أيوب، بن يحنن 

.١٣٦٠الغاض:بنايرب، يمن 
.يمنبنكراتكرمانى:م؛.ا

.٨٨٤:' ال٠لابى جابر بن يمن 
.٢٠٣٥، ١٦٦٨ت النبرتان جعفر بن يحين 

،١  ٦٨٥، ١٦٠٦العسكري;حام ين يحمن 
١٦٩٠.

٠٨٢٤الدمحاري: حارث، بن يمن 
■١٤*'سم>محامببر،مّمح،؛ 

،٨١٤، ٣٨١ . اكسسى ح^ن ين محيمي 
١٩٦٣،١٩٦٢.

٠الحسنالهانمي: بن يحن  ١٨٥٤
.١ ٥ ١ ، ٤ ٣ النوم: حكم بن يحن 

،١٤ ٨٨، ٨٥٢الشيباتى; حماد بن يح_يئ 
١٣٢٣.

.١٩٢٢يمن؛نجمزةاكر.ي: 
حنابج(;الكلي)أبو ة حيأبي بن يحين 

١٦٧٢، ١٦٧١، ١٦٧٠، ١٦٢٥، ١١٨٨،

٢٠ ٠٩.

.١٠٥٠يحءنبنخلف،الاهلي: 
،١ ١  ٨٦، ٤ ١ ٦ الهمداني: زكريا بن يحين 

١٩٦٦.

٢٠ ٠ ٠ ٤ ، ١  ٠٥٨ الديى: سابق بن يمن 
٢٠الكوفي:مالم بن يحن  ٠٦.
،٦٥، ٦٣; ٣٦: اكمي،س معيد بن يحين 

٤٥٢، ٢٦٩، ٢٣١، ١١٦، ٧٧، ٦٧، ٦٦،

٨٠، ٧٣٨، ٧٢٤، ٥٥٠، ٥٤٥ ٨٤٤، ٠،

٠ ١١٧٠ ،١١٥٠ ،١١٢٦،٨٩٨

•المحم، حيان لهوأبو حيان بن سعتد بن يمن 



ءت،بامممبمات

اطراص
■١٠٦١• يصبنّمدشم4أ 

.٨٧٧أبي بن من 
،٢٦•، ٢٥٩، ٢٥٨يحٍنيننياممض: 

nn،؟AU،T' >U\\.

* ١٨٤٩ت الكمى سليمان ين يحين 
.١  UXU، ١٢١١صح;ين يحنن 

يمنبنشظف:خآآا.
•١  ٦٦٣ الدبوص؛ طلحة بن يحنن 
،٢ ٠ ٩ ، ٩ ٤ الخماتي: الحمد ب بن من 

١٤٩٦، ١٤٩٢، ١٣١٩، ١٢^•، ١١٤٨،
•١٩٧٥،١٧٨٨،١٦٢١•،١٥٩ ،١٦٢.

،٢٧٦، ١٩٤\سم: مزبزمداه 
١١١٩٠٧٢٨.

.٩٢٨ارمخن: همد بن يحنن 
؟ ١٧٨٣، ١٠١٤الخزرعي؛اض همد بن يحنن 
.١٨٩•اللمي; اف عبد بن يعن 
ملتكة؛أبي بن اش ب- بن يمن 
.١  ١٣٣الأنمؤارى: اش محي بن يمن 
١ ٥٧٧، ١ 0 • ٣ الخزاعي: الللث، مل بن يمن 
١التهيس; اض همد بن يمن  ١٦٥٣

.٢٩•يحءن؛نجماسوى: 
.٥٣١امص: ضان بن بحن 
؛زكريا( القرشي)أبر مد بن عثمان بن يمن 

٨٨٢.

•الكناني الخ—مد مد بن علي بن يمن 
١٧٠٤.

٨ّ ' ٢ الأنمارى; عمارة بن يمن 
عمريا؛رأبي الساني عمرو أبي بن يحنن 

٩٧٧، ٨٨٢، ٣٣٨، ٢٩٩، ٢٩٨.

■ ١٥٣٠، ٦٦٢يحءن؛نتمنارملي؛ 
عمروبنبن اش مد بن القاسم بن يمن 

٠٣٨٨، ٣٨٧العاص: 
.٢٠٢١الكمي: ئرةالأزاءي بن يمن 

،٧٠٩، ٧١٣٥، يحءن؛نشر1لطاش: 
•٩٤٦، ٨٧٢، ٧١٨، ٧١٢، ٧١١، ٧١،

٠ ١٧٦٣،١٦٩٨،١٥٣٥،١١٣٢

٠١'٣٣، ٦٠٩• الع—رمح( كثير بن يين 
٩٧١•.

.١٣١٨مارمه:بن 4ومن بن يمن 
.٢ • ١ • الدي)أبوعقل(: التوكل بن يمن 
.٣٩٥المري: لم مبن يمن 
. ١٨٣٣عود: مبن يمن 
.٥٤٣الحضرعي:بون بن يمن 
؟؟ث أبرأيوب عطاء بن برن بن بمن 
.٨٠٥ت الدمحاق النضر ين يحين 
١١٨٥ت غيلة( )أيو الأنصاري راصح ين يحنن 
.١٥٩•الكوفي: الأيي يعلن بن يمن 
،١٤١المحتا(:اكتمي)أبر يعلن بن ؛،من 

،Y'U، ٢٠٦ه«آ، المرى:يعمر بن يحين 
٠، ٤٢٧، ٣٧٩، ٣٧٨ ٤٢٩

،٨١٨الكوفي:جلي العبمان بن يحين 

١٥٩٣، ١٩٤، ١٦١ارس: يوسم، بن يحين 
.٧٩٧الأصم: بن يزيد 

.١٥٩٦الدولي(:آمنة)أبوسنان يزيدبن 
١العثد.ى: الحارُث، بن يزيل  ١١٧٢
•٦٥،١٤٦٨،١٥٣٢الأزد,ى:حازم بن يزيد 

،١ • ١ ،  ٩٣المرى: يب، حبابي بن يزيد 
•٢١ ١٨٢٧،٧٧٢،٤١٢،١٥٤ ،١

٠١٦٧٤العدني:حكيم أبي بن يزيد 
،٦٥التياح(: رأبو الفبعي ح..يال، بن يزيد 

.١٢٢٤بنحيان: يزيد 
،٨٣٤، ٨٢٧، ٦٢٤ارملي: حالي بن يزيد 

١٦٤٩٠١٠٦٢ ّ

٢٠٦٤حصيفة;ين اض عبد بن يزيد  ٠١٢٥.
.٣٣٦الضمي: يزيل أبي بن يزيد 
،٧٨٢، ٧٣٢، ٣٣٢ارناشي: أبان بن يزيد 

٩٣١، ٩١٢، ٧٨٤، ٧٨٣.

٠ ٤١٨٣ الدتي: رومان بن يزيد 
،٨٥٩، ٨٥٨، ٧٥٩، ٥٠٦يزيد؛نزريع: 



>شق<

،٥٧٣، ٠٦ت الهاشص نثاد أبى بن يزيد 
.هخهلآ'آ-آ،ا'ا-آ-ا،لأآ'\ا

. ٥٨٧،  I٠٨٦ النحوي سعيد أبي بن يزيد 
•١  ٩٦٧صيح؛ بن صالح بن يزيد 
٧٧٤، ٧٧٣، ٥٢٥صيب بن يزد 
.٢١٦الخيي:عس ين يزيد 
.٢٥٥د: الهعد بن يزيد 
١ّ • ٧٣الهاد: اف صد بن يزد 

١ّ •  ٩٨الأولي: الرحمنن صد يزيدبن 
٠ ١٧٨٩صدارذنالهداني: يزدبن 

.١٠٥٢الشخير)أبوالعلاء(: اش عبد بن يزيد 
•٩.الخعصي: عمر بن يزيد 
.٩٣•اسري: كسان بن يزيد 
.١ ٥  ٩٣■؛ءث؛م: ئد؛ن ن يزد 
.٢ ٥ ٥ ، ١ ٥ الدثتي: محمد بن يزيل 

.١٥١٢يزيد؛ن.عن: 
،١٠٤٩الأزلي:ور منمابي بن بزيد 

• ٣٨٦ت الشام، مرة بن، يزيد 
١٤٩السلمي:مارون بن يزيد 

٤٥٢، ٣٦٨، ٢٢٩، ٢١٧، ٢٠٨،

•٦٣٨، ٦١٩، ٦٠٢، ٥٩٣، ٥٥،

١٠٥٢، ٨٨•، ٨٦•، ٨٢١، ٧٠١،

١٧٦٢،١٥٩٦،١٤٣٣،١٢٩٥.

ء٤ • ، ٣ ٩ الرحى: يومف، بن يزيد 
٩٧٥بم-ة-وب،بنمسمالزعرى: 

١٨٨٢، ١٥٣٧، ١٣٧٦، ١١٦٦.

١٢١؛ الدودمح، إبرامم ؛>، يعغرب• 
•٢٨٩، ٢٤١، ٢٤•، ٢١١، ١٧،

٨٥١، ٨٣•، ٧٩٢، ٧١١، ٦٤٩،

١٢٠٩، ١١٦١، ١٠١٨، ٩٨٥،

١٩٤٥، ١٩٤٣، ١٦٥٧، ١٤٢٨،

٥٧،٢.٢•٤٧،١٩٨٤،١٩٨٢•

٠٧٣٣ت الخضرمي إصحاق بن يعقوب 
•٥٣٥بمقرببنإّمحاقالتزييك،؛ 

.١  ٠٣٨الهاشص! جعفر بن يعقرب 

،١٦٩،

،١١٢٦

،٩٧٦،

،١٤٨،

،٣١١

،٩٤٣

،١٣٩٨

،١٩٧•

اسؤيماتءتا،؛، 

،٧٥!

،٥٨٤

.٨٣'

■ ٢١٩الدنى:حميد بن يعقرب، 
•٠، ١٦٦٦، ١٦٣ ١٧٢٣

.٤ ٩ ، ٢ ٥ ■؟ المس زيد بن بعتوب 
'٦٠• القارص منيان بن يعنوبإ 

١٦٨••١٤،٧١٧،١.

i ٣٧٧الدني: الرحمن صد بن بمتوب 

.١٣٦٦اكى: صداق بن يعقوب، 
،١٠٣٦، ٦٦٧الثمفى: عتبة بن يعقّري، 

١٠٣٧.

. ١٧٢٦القاص: مجامد بن يعتوب، 
،٤٨٤، ٣٣•الزهري: ل. محبن يعقوب، 

١٢٧٧، ٩٧٢، ٩٦١.

.٤٩١الحارُث،االحاربي: بن يعلن 
. ١٦١٥يعلناكبي: 

•٩٩سلن؛ن>كيماكقني: 
. ٧٥٧، ٥٩٣ ٠١٠٩الكرش: صيد بن يعلن 
، ٦٣ ٩،٦٠٦،٦٠٥؛العامري عطاء بن يعلن 

.٩٠٠، ٨٩٩ثمالكهم:بن ملن 
نبمةلأ؛ر جم، اكمإبرامم بن .رت 
.١٩٩٤الخومري(: 
١٢٦١٤الثيياتي: أماحل بن يرمم، 
.١٦٣١بيعى: الإسحاق بن يرمن، 
بنيُ-غ• ؛ رؤينال، الجعحى معد بن يوصف 

.١٠١٦، ١٤٥• مازن(:
.٧٩٤، ٣٨•الميمي: عيد •بن يومف 
■ ٥٣٨الواطئ؛ ّهل بن يرش 
١٨٤٨، ٨٩١الإصراتيلي: اذت4 عيال بن يومغ، 
٠•: .؛، LaIبن.يوش  ١٣
،٧١٦، ٧٦٥اليمري: مهران بن يومف 

٧٦٨،٧٦٧.

،٢٤٩•٢، •القطان: ؤمن مبن يرسف، 
٠٦٤٥، ٥٧٣••٤، ، ٣٠٧، ٣٠٥، ٢٩٨

•٩٧٨، ٩١٧، ٧٦٧، ٦٨٩، ٦٧٦، ٦٦،

١٦٥١، ١٤٧٤، ١٣٩٧، ١٠٦٣ ٠٩٨٢،

١٧٣٢، ١٦٩١>



.٢٠٢٧حاطب؛ين يعقوب ين يومف 
.١٢٩•العي:إسحاق أبي بن يونس 

،٩٧٤، ٩٧٣، ٩٤٦مض؛ن؛كراشاني: 
ro ,\-١٦٧٩، ١٤٧٧، ١٣٤٥•١، ٣٧،

.آ-ا/ا، ١٧٩٣

،٧٧'، ٦٠٦ثوضبنببالآم-ءاني،؛ 
*ه؛ا،\،'هل؛و«ا،\اآه،

،١٩١١، ١٩١٠الكلالي؛مسف ين يرض 

١٣٨•، ١٣٦•، ٨٣٥.

،١٣٠٨المجدي:دمار بن همجيي بن يونس 

.٩٧٣سروالهمداتي: بن يونس 
.١ ٩ ٥ ٢ ، ١ ٩ ٤ ١ حلس: بن سرة بن يونس 

،٢٨٤، ٢٧١، ٣٥يوس؛نيزيدالأينى: 
٩٨٤، ٧٨٩، ٧٤١، ٥٧•، ٣٦٣، ٣٢١،

ا١٨٣٩،١•٢٦،٩٩٣

اض>ن<
بنالذ مد ين محي م ت الزبيري احد ابر 

■ابشمي، ُالك ين عوف م • الاحرص 'ابر 
•الخفي، مليم بن *وّلأم ؛ الأحوم، ابر 

٩٠٩، ٧٣٤، ٩١•٩، أ؛وإدرأسالخولأني: 
.١٠٢٥المري:أبوإديئى 

المرئي.آّاعة بن محوحماد أصامة: أبو 
١أسامة ين اش محوعيد • الكبير أبوأسامة 

بنمحمد بن هوإبراهيم الغزالي؛ لّحاق ابر 
.الحارث 

اثعجي بن هوهمعرو اليعي؛ إمحاق ابر 
الهداتي،■

أبيبن محوسليمان الثيباني: إسحاق أبو 
.سليمان 

سليمان.بن محوإبراهيم ؛ الث.دب، أبوإسمامل 
٠٤٢٣الأسودالدير: أبو 
القيام.بن محوأحمد الأشعثه: أبو 

>ثت3بم
•أدم بن هوشراحيل الصنعار: أبوالأشعثؤ 

حنيفبن ّهل بن أسعد هو أمامة؛ أبو 
الجعلي،حوُل بن هراثرب ؛ الحبلي، اب ابر 

•إبراهيم بن محمد هر الهلرءلوّي؛ أبوأمية 
.٤٦•الواسعلي: أمية ابر 
بنليمان ّهر • الدمشقي أيومي، أبر 

•الدمشقي عيدالرحمن 
•نيروز بن هومعد البحتري؛ أبر 

•٩،٦،٦•٨،٦مرٌن:٧•ابي بن أبوبردة 
•٦٤١ ؟١٢٩٨،١١٥٥،٧٦٣،٦٦•،٦٤،

.١٩١٥أسامة: مولن م بطا أبو 
•هرجعفربنإيام، بشر؛ ابر 

.٢٧٨الأترم: أبوبكر 
الجيدهمد بن الكمحر هوب- ؛ الهنني، بكر أبر 
٠اللك، همد بن محومحمل- زنحريه: بن بكر أبو 

•محمد بن اه - ب هر نية؛ ا؛د، بن، أبوبكر 
ام:حمبن الخارُث، بن الرحمنن همد بن أبوبكر 

١٢٩٣.

.١٣٢١بنصداض: أبوكر 
راحومدالتيممح، مليكة امح، بن اش هميد أبوبكر 

.١٨٤٤اف(: 

٥٧،٢٨،١١ه،همياش:بن بكر ابر  ،٦،
٨٦٣، ٨٠٣، ٧٩٦، ١٦٣، ١٤٦•١، •، ٨٥،

١١١٥، ١١١٤، ١٠٦٦، ١٠١•، ٩٢٩،

٥٨،١٦٦٣٢•.

.١٧٨٣حزم: عمروبن محيبن ابوبكربن 
بني محبن أحمد هر ت الروزي بكر أبر 

الحجاج.
٤١٩٢٩،١٩٢٨،١٢•مرير: ابنأبي بكر أبو 

.١١٩٣الهذر: بكر أبر 
.١٥٢٧،١٤٩٢،١٤٨٨أبو؛ااح:

. ٢٠٣٥آم•؟، ، ٦٥أبواكاح: 
•واصح بن سم، هر ت غيلة أبر 
واتل.بن هرنامت مال،: أبو 

المم،عجي بن محومعمد الكي: أبوجابر 
الأردي.



<aTZ>
،٨٤٧ت افذو بن هونياد ت الحارود أبو 
١٦٣٢، ١٠٥٢.

'آاا،آأما،أ''أ،اذ،:ادواف>

١٦٣٢، ١٥٠٢، ٨٤٧ايو.سةاوواني: 
.٢ ١ ٦ ، ٢ ١ ٠ الخيي; -؛سر أم 
•٧٢،١، ٤٣٥، ٢٥٥الرازي: حعنر أم 

ب•أم، سمابن م جناب؛ أم 
•^.ههم،أيرحازمالآشجص:

،٣٧٧، ٣٦٧، ٣١٩الأعرج: حازم أبو 
١٢٩٩، ١٠٧١، ٨٣١، ٥٠٢، ٣٨٢، ٣٨١،

١٧٣٣ .

.٤٣٣الأردي: الحجاج أم 
.٦٤٦، ١٣١الصنعاتي: حذيفة أم 
•حرملة بن الرحمنن، همد ص حرملة؛ أم 
ؤ ٣٧•، ٣٦٩الأعرج: حان أم 
.٣٨٦الخنالكوفي: أم 

«؛أا.ايرالحناء:
ء ١٣٣، ٨٥رحمن: 

صء٠ربنمدالرح٠س•أبرحفسالأبار: 
. ١٨٣٣ح؛صالمدي: أم 
•راشد بن صر م فم،العام،؛ حر 

٠١٢٩رالحكم: 
.١٧٥٣، ٢٠٤أيرءمزةاو1كري: 

.٩٥٥، ٢٩٦، ١٢٥الأعور: التمار حمزة أم 
. ١٧٥٣، ١٦٩١حمزةالثمالي: ■ر 
عطاءأبيه بن صران وهر ٠ القمساب حمزة أم 

الأدي.
.٢٥٨أمحيان: 

٠ ١٦٦٥،  ١٣٧٨،  ١٣رحالدالاحم: 
.؛أالهخالدالترديالكوفي:

•حرب بن زمر *د حجة؛ أم 
■همتد بن ّعد بن هوصر الخنري؛ يائي أم 
،١  ٦٨، ١  ٦٣، ١ ٥ ٩ تاتي: جالداود أم 

كتأيزاثم^ماتئإٍإر

١٩•، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٧٤،

٢٨•، ٢٧٣، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٤٧، ٢٤٦،

٦٥٢، ٦٢٨.

.١٢٢١رداودالاعور: 
،٦٤٩، ٦٠٦، ٢٢٣الى: أبوداودالطي

.•٢  ١٦ه.ن، ، ٧٧٩، ٧٧٨، ٧٧•
.١٣٩٥روافع: 

،٧٠٢، ٢٦٠، ١٠٣الزمراني: الربيع أبر 
١٧٤٤•٨،١١٧١ ،١٠٥٤ ،١٤ّ

٠١٥٧٦، ١٤٩٥أمؤييمةالإيادي:
•خ،ماه،هاه،•اءالمهناري: أبورج

١٦٧٦، ١٦٧٥.

.٥٣•، ٥٢٩الخراّاني: جاء رر 
١١٩١٢ ٠١٩١١، ١٩١•مم: الردهم 

.٤٢٤، ٣٧٣رالزاعرئت: 
•تدرس بن لم مبن محعا هو أبرالر؛؛ر؛ 

.٢٢٩:ابرزرءة 
،٦٣•، ٦٢٩، ٣٩٦، ٣٥٥زناد: الأبو 

٦٥٨، ٦٥٧، ٦٥٦، ٦٣٣، ٦٣٢، ٦٣١،

٩٣٣، ٩٢١، ٩١٧، ٧٤٩، ٧٢٣، ٧٢٢، ٧٢١

٠٨٢٥الهذلي: سلمة ابن برة حمآم 
.١٥٧٧، ١٥٠٣رالسري: 
.١٨٠٥أبومحريحة: 

١الرزيان محوصعيدبن اليقال،: صعد أم 
*سميد بن محوعبئاف الأسج: رمحعيد 

١سالم بن هرمحمد الؤدمب٠: عيد صر 
.١ ٤  ٧٣الأنصاري: أمحيي ابن مولئ صعيد أم 
الرحمننمحوعبد هاشم: بني مولن عيد صب 

٠البصري عييد بن الد عيد ابن 
.٧٨٨، ٧٤٨، ٤٣٤رمحعيدالمري: 

؟الهاواتي: . محعيالأم 
يحمد.بن هرصعيد لفر: ار 

٠•، ٨٥٦، ٧٣١رصفيان:  ١١٦
.٨٢٤لهّلأم:خ، 



ةتاب؛ا|ص^ةدسٍ^إإٍٍٍٍئ.^ٍٍئ^

،٢٢، ٢١، ١٥الرحمنن؛ عبد ين ملمة ابو 
ا؛ا،"امآآ،«إا،؛ي،'آ'\،'ا\-،ا<'ا،آأ،

آ-ب،، ٧٠١•٧، •، ٦٩٩، ٦٨٥، ٥٧•

•٩١٣، ٨٧٢، ٧٩٠، ٧٥٢، ٧٥١، ٧٤،

١٧٩٢، ٩٨٧، ٩١٤.

. ٥٦٦ ١٥٦٣، ٢٤٧ابوّبنالدارانى: 
.٥٨٣ت صمرة أبو 

١آب بن يزيد ص • الل'ث.لي أبوصان 
,١١١٩٦^٩٣^ الشساني:أبوصان 

١٩٣٥.

٠عنان:بن ان عثعولن صهلت أبو  ١٤٢٨
عالك.بن نابع عر مالك: بن صهل أبو 

هم.أؤ، ٢٠٣٣أبوالرار: 
.٨٤٢ت الثعثاء أبو 
،١٥٦٠، ٨٨٥، ٥٦٤ت الخناط ثصهاب أبو 
١٨٩٧.

بن!؛r؛*؟•(ترّق ٠> ؛ ابررتمامحة أبو 
*التهيس 

.١٩٥١أبوشيحالهائي: 
•٣٢.٢أبرص١دق:

المعان.هوذكوان صالح: أبو 
اللمث،(صالح)كاتص، بن اه هوعبد صالح أبو 

.٧٥٦الأنءل١كي: أبوصالح 
١١ ٥  ٨٧صخر: أبو 
.١  ٥٨٧الصهباء; ابر 

ؤ ١٨٨٦، ١٧٥٥، ٣٤٩، ١٨٢أبوالضحن: 
٠٦٨•، ١٩١، ١٧٥أبوطالص،: 

.١٤٨٧أبوالطفل: 
٠٤٤٣، ٣٥•، ١٨٣يلببان: أبر 

.٢٦٦، ٦١٢أبوية: 
. ١٣٣٣أبو 

مخلد.بن هوالضحالث، أبوعاصم: 
.٤٣٥، ٢٥٥، ١٩أبوالعالة: 

عمروبنبن الللئ، هوعبد المدى: أبوعامر 
ض

>1نق<
أ؛رءام،الهوز'ي؛آآ•

•يزيل■ بن اف ب- *و ؛ الحض، الرحعس مد ابر 
،٣٢٧، ١٥٥عجيالرسنزس: أبر 

١٢٣٩،٣٢٩،٣٢٨.

يرثدالته عبد م ت القرى الرحمنن عبد أبو 
الم.

الخراني- أبي؛زتل بن حالي *و أ؛و'ب-الر"ممت 
٠٤١٢أ؛وءبداللأماكاس: 

بنالمزيز هوعيد المس: الممل أبوعبد 
العمى.عثدالممد 
. ٧٠٢•٧، • ٠٦٩٩الأغر: ٥١أبوعبد 

.١ • ٢٢اهاكص: عبد أبر 
.١٥٣٥ا.بمولي: أبوعبداه 

.٣٤٥، ١٧٩الشام: عبداه أبو 
عصمب.بن محمد هو اني: الترق ٥١عيد أبو 

.١٥٤٤الكي:اه أبوعبد 
•الالهانى عوءربنيزيل- الللث•؛ أبوب- 

بنبي صعهو الغررس؛ اه ميد ابر 
عبدالرحمن.

،٤٠٩عول.(:مبن اف همبد أبوهمثيدة)بن 
•٧٦٢، ٧٦١، ٧٦•، ٦٥٩، ٦٣٧، ٦١،

١٠٩•، ٨٥٤ ّ

١٢٥٤التاجي:أبوعتيدة 
بنهوأمية الأدى: الحكم بن همجية أبو 
الحكم.
١ ١٦٥٣الحمصي: عتبة أبو 
٠٤٣٢، ٤٣١، ٤٣•الهدي: همشمان أبو 

١٩٤٥، ١٩٤٤، ١٧٢٥، ١٥٧٥، ٨٩٥، ٨٩٤

.١١١٩العافري:أبوعثانة 
. ٦٢٨انملوف: أبو 
.٥ ٦ ٥ ، ٥ ٦ ٤ عطة: أبو 

•التوكل بن *و ت أبوئتل 
النخير. ٥١عبد بن هويزيد أبوالعلاء: 

،٥٣٤، ١٤٢، ٤١الحوتى: ران مأبوع



>آنق<

،١٢٢٢اف؛ غبن بثر مرلن محمر أبو 
ي؛0ا،حأها.

يروأبجا ين ص، *ر الساتي؛ أبوممرد 

غيمبن -ريي ين ارحمنن ب همو ممرد؛ أبو 
■٢٩٩الأوزار: 

٠٥٤النحوي العلاء أبوعمروبن  ٠
,١٨٤٣ت عائشة مولئ عمرو آيو 
بن- محمي بن *ومن الرملي؛ عمير أبو 

.٢٧٤ا؛والمامالقطان: 
،٨٥٢، ٤٥١، ٤٤٠٤، ١، وانة؛ أبوع

.١٩٣٧،١٥٢١،^١٤A٨،٨^١ه

اض.عسي بن م,حمد الثقفي: عرن أبو 
cJLابر  pا<.ا،،«ا-\<ه،ا"ا،مه،؛

.١٥٢٨، ٤٨٣ابومان: 
. ٥٦٢ا؛وءٍاُث،: 
.٧٩٧أبوغزارة: 

٠التهدى صالم بن لم معر ٠ الأصفر أبوفروة 
١٤٩٤.

.٣٣٤، ٣٣٣ايومل: 
.أبوةطن:مآخ،و؛؛ا

،١  ٠٣٩،  ١٣٨،  ١٣٦، ١  ١٤ابرق__لأبات: 
٢٠٥٣، ٢٠٥٢، ٢٠٤٤، ١٨٨٨، ١٠٤٠،

. ٥٢٧،  ٤٧٧،  ٤٣٣ا؛وكا,لالخحاوري: 
٠٧٦أبوكنال-ومات 

.١٩٣٨تمثةاود_لي: أبو 
٠العلاء بن محمد هو كرسي،: أبو 
.٨٥٥كرمة: أبو 

.١٥٥٦، ٦٣٧أبوالكري: 
١ ١١٦٩٥ى: أبويعلنالكال

٠١٤٩٤الأنصاري: أبويعلن 

٠ ٠

.١٠٢٤، ٧٨٥طلالث،الأفءس: ابر 
.٨٩٢ا؛وطلاث،الكرفىاكفاري: 

٠ ١٩٤٨مجلز: أبو 
٥ّ ٠ ٠ ، ٤  ٩٩محزوم: أبر 
١الحضرمي: محي أبر  ١٠٥١
١٥٠٦الغأتوي:محمد أبر 
٠التميميا بعلن بن *ويحن المجما؛ أبو 

.عثمان ين محمد محو ت المثماز ابوعروان 
. ١٨١٦مرم: أبو 

.١٦٥٤أبومزري: 
٧٠٦، ٧٠٥، ٧٠٤، ٧٠٣الأغر: لم مابر 

٠الأولي: لم أبوم ١٥٧٤
؛اوا،هاها،هرالدمنقي:آاه،أبرم

١٩١٧١١٩١٦.

٠١١٤٢أبرالصح: 
بكر.أبي بن هواحمد أبومممِا: 
٠٣٨٣ابوممعب: 

معاويةبن عمارة هو الجلي: معاؤية ابو 

،٤٥٣، ٣٩٩، ٢٩٢الضرير: اؤية ارمع
٧٩٥، ٧٨٧، ٧٨٦ ١٧٧٧، ٧٦٠، ٦٦٩،

٨٦٧، ٨٦٦، ٨٦٥، ٨٦٤، ٨٥٦، ٨٥١،

١١٥١ ٠٩٤٢ ٠٩٣١، ٨٠٨ ٠٨٠٦، ٩٣١.

١٣٣٧، ١٢٣٦، ١٢٣٥، ١١٩٩، ١١٩٤،

٠١٨٦٠، ١٧٤٤، ١٤٤٤، ١٣١٢، ١٢٦٣

٢٠٧١ ،٢٠ ٠٩،١٩٩٧،١٩٩٦،١٩٠٨.

٠٦٩٠، ٩٦، ٤٩، ٢٥ابومعشر: 
٠٧٢٢ ٠٦٩٥، ٢٢٧القيص: معمر أبو 
٠١٩٤٣، ١٨٣٥، ١٦٧٧، ١٤٧٩، ١٣١١

؟ ١٩٨٨

٠٦٥١، ٢٩ابوافنمرة: 
•العلاء بن محمل. هو أبوكريب،: 

ّ ١٠٧٢، ١٤٤٦، ٧٩٣ابوالملحالهاولي: 
.١٢٢٩، ٤٧أبوالملحالرثي: 



اءسر|وبمتكتاب 

•يزني بن طرح م • الهلب ايو 
• ٤٨٧ابومولول• 

•٨٧٨الهردى؛م-ن ابر 
.٩١٦؛ائونمر 

،١٢٤٧، ٨٠١، ٤١٤ر؛:حبم، تمابر 

. ١٩٤٥، ١٩٤٤، ••١٤عدني: الايونمائ 
بن؛•ين*والنمل ابونمم؛ 

•نهتك مح، *وضان نهد؛ ابد 
عوشق؛قيندة.ابروائل؛ 

.آ"اآ، ، ٦٣٠ايرالو'دًاك: 
٠١٠٥١ابوالورد؛ 

•جوين بن عارة *ر • ااب-يى *ارون ابر 
.٦٦٦،٤٥٤، ٤٤٤، ٣٥١ئشما،لكي: ابر 

. ١٣٥٣'ه، «امىثمار.اتيى:
،٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١•انى'الخ—ولأني: ابر 

٧٢٧ .

،٢٢٤، ١٨٢، ٨٥، ١١ايو،ضامالرف1ءي: 
٨٢٣، ٨٢•، ٨١٨، ٨٠٣، ٧٩٦، ٣٤٩،

١٧٧٢، ١٧٥١، ١٧٤٧، ١٤٤٦، ١٠٦٦،

.ا"("

يمبن ي حم*و ؛ م، الرامعلاي ابر 
المرتم،

.٢٤٩الهثم:أبو 
• ٢٨٣الخض؛ صاب - ايويحنن 
*رإّماءيل،؛نإ؛ُامماكبمح،؛ ا؛ويسم،

الأحول،.
بنالحب■ *ومد ال-ام، يحمح، ابر 

•ب-الرحمنالاز، 
بنمسد بن ل محعر المرير: يحين ابو 
.،JU

.١٥٤٤دالعكالي: ابويز 
.١٦١٨المدني؛ابويزيد 

. ١٢٨٦ابوملمزاكوزي؛ 
٠٩٣٣، ٩٣٢أبوالمان؛ 

>ئتبم
٠١١٧٢ايوالفور)ّ(؛ 

.٧٩•ميع؛ بزايي جدالحجاج 
٠١٧الحران؛الحن بن اف عبد ثعيب، ايي حد 

 ،٠، ١٥٧٣، ٢٢٦•٧ ١٧٨٦

٠٣٧٧، ٣٧٦حدءموبنشمّ،؛ 
،١٠٩٢، ٢١١، ٧٥الغوي؛ التام حدائي 

٢١٧٥٨،١٢ّه

،٥٥١انملمار؛ المزين مد بن مرحوم همم 

خ"ن
■اهبنإدييى *وب- ابنإيليم،؛ 

الأصبهاتيما بن عومحي الامهاني ابن 
٠الأصلي بريل.ة بن افه عبد هو بريده؛ ابن 
■جابر بن -زيد بن الرحعن، *ومد جابر؛ ابن 
،٢٥٩، ٢٤٣، ٢٤٢، ٣٢ريج؛ جابن 

٣٨٤، ٣٦٢، ٣٦١، ٢٦٦، ٢٦٢، ٢٦١،

٢٤•،٤٤٢ .١٣•٩،٨٣٦ه،٤٩٦،٤٨،

•خيم بن عشان بن اف مد *ر ابزخثيم؛ 
•الديلص، مرور بن اش تمد *و ؛ الديلممح، ا؛ز، 

.٨٣٨، ٨٢٦ ٠٨٢٥ا؛نزياد؛ 
٠١٣٤، ١٢١، ٥٤، ٥٣•٣، ابنبرين؛ 

٤٧٤، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٧•، ٤٦٩،

٢٠٤٧.

٠٢٨٣شرصة؛ ابن 

تءوامحمّى•شهاب ابن 
،٢٩•، ١٢٦،٤٥ابن»لاوس؛

٠عجلان بن هومعد عجلان؛ ابن 
عون.بن اف عبد عر عون؛ ابن 
ملمبن اتمل إّهومحمد؛>، نديك؛ ابن 

ىليالث،ّابن 

•ضيل *ومحي؛>، فضل؛ ابن 
لهعت.بن *وعبداه لهعة؛ ابن 
.•١٣١إ٤٦،٣٨،٢٧الترى؛ابن 

.ه.آاا؛نعلأل؛



•دب بن محياه وب:م ابن 

امنىراينض(وراينأم(
،١  ٤٦٢ ، •أآا، ،  ٦٧٦، ٣ • ذى; ر, ل• 

.١٦٥٤بزة:ايي ابن 
•٦٦٨اينابي3ميا: 

•__ محمل• م صر؛ ابي ابن 
■عوب-اللكبنحب•ابنا؛يبت 

. ١٣٣٥، ٩١•، ٧٥٠، ١٠٣٥^: LJأبي ابن 
•ثار بن اه *وب ت نجح ابي ابن 
مداه.بن اه عد ،y ملكان: ابي ابن 

. ١٤٤٢ابزاخيمداف؛نلأم: 

الآوتاس،والآظس،
الرحمن:مد بن اف مد م الاشجعي: 

١٨٠٢، ٨١ .

.١٥الأش٠ل:٧•
.٥٠٧الأصمعي: 

،٦٢٩، ٦٢١، ٣٩٦، ٣٥٧، ٣٥٥الأمج: 
•٦٥٧، ٦٥٦، ٦٣٣، ٦٣٢ ٠٦٣١، ٦٣،

٩١٧، ٧٥•، ٧٤٩، ٧٢٣، ٧٢٢، ٦٥٨،

٠٩٣٣٠٩٢١

١مهران بن محيان م الأعمش: 
٠طرخان بن Lجان م افي؛ 

؛؛آ،خهأ،ههأ،إ.م.ا،لماي:
الزمحدكاءام بن الوف- بن محمد ص ؛ الزبتدؤ، 

،١٤٣، ٩١•٩، ، ٧٤، ٣٩، ٣٥الزهري: 
٢٩٥، ٢٧١، ٢٣٥، ١٨١، ١٤٨ ،r-o>

٤٣٦، ٣٩٨، ٣٦٣، ٣٤٧، ٣٣١، ٣٢٥،

٥٩٨، ٥٩٧، ٥٧•، ٥٣٧، ٥١٥، ٤٥٧،

٧٤١ ٠٧٤•، ٧١٩، ٧٠٢••٧،  ١٦٩٩،

•٩٣٩، ٩٢٤، ٨٨٩، ٧٨.

.١٢٤١، ٦٧١الثدي: 
،٦٧٦، ٢٠٤ ٠١٨٠١٧، ١٣اثنحإ: 

ياي

•١٣٥٧،١٢٣٧،٨٨٥،٨٢٦،٧٨.

.٣٥الصتابحى:
.١٦٥العمري: 

،١٠٩٤، ١٠٧١، ٩٩٨، ٢٥٣المردي: 
١٧٨٥،١٢٠٧.

او._،.البن محمد عر الكلي: 
١١٢٧،١•٨،٤•١٣٩،٣٥الأوزاءي:

٢٩٨، ٢٩٥، ١٩٤، ٢٧.، ٢٤٥، ١٣٥،

٠٤٠٦ ٠٣٨٤، ٣٣٧ ٠٣٢٥، ٣٠٦، ٣٠١

٧٠٩، ٥٩٩، ٥٥٥، ٥٤١، ٥٤•، ٤٥٧،

٠، ٩١١، ٨٧٤، ٧٨٣، ٧٢•، ٧١٢ ١٥٣

٠٠٠

الماء

■٢ ص-رومحا بن نيد بن، ممد بنت أماء 
١١٢٥.

ؤ ٧٣• المري: الحز ام حرة 
•١٦٣٠دم؛امح، ب نيتب 
.٢ ٠ ٠ ٧ ، ٢ ٠ ٠ ٦ ت عز ست نينما 

هأأم-دنامة;
طلحةأيي ين عثمان ين شيبة بنت صمية 

.١٦٩٤، ١٦٩٣المدرة: 

■ ٠٢٨ وتاصى أيي بن سعد بنت عاتثة 
،٤٠٦التيمية:اه عييد ين طلحت بتت عائشة 

١٦٠٩.

.١  ٥٨١^الهمدانة: ينت عمرة 
.٨٤٤سعد: ين الرحمنن عبد بتت عمرة 

.١٥٠٩:طالساايي بن علي يشت فاطمة 
الخاءمن اصى 

١^١ ٨٨، ما١ ١ ١ مخرمة: السورين يكريشت أم 
٧٣• المري: الهن ام حرة عي الهن: أم 
٩٨٣حير: بن محمد بن ٌعياو ينت، ان عثآم 
•١ ٤ • ٧ الم،.؛ بنت دب مدلأة ء؛ام، أم 
. ١٨٤٧، ٧٣٣الترب: محي أم 
٠١٥٣٢الءري،ن: ساور أم 

٠٠٠



كتاب
>؛نبم

المماتاءفهرس 

المسنرقم  اص المسرقم  اصة

^y^ا\ احتقن ٢٠٩ا/ ادم
Mils الخكط My أ\ الآجوج-الأكمج
oMy الخجلأ  ;٢٦٣١ الاورمة
أ/حه ا،وءجم؛< ii\l\ نأتممه

الخكم ysMy ياتجة

ytMs أحلأس \ا0^\ بموحة

I'MS اليدمخالج  oMy الرجاء
؟/بم0ْ الخونة \MI\ اليضة

WiMs الخضرة ٢٠٩/١ البر
woMs اختلجوا MTiS لشتر
WY/t الخيتعور y\>ls الرس
أ/هاه تدارءرا ioMy محقةمن ترق 

rwUls ؛بمارددن ٨٣/٢ تتثنى

0>Tl\ دحيت y>M\ مثاون.مثالون

٧٨٧١ آدعج ٢٧١/٢ حقنة

ا/ْبه دنه 0>yi\ الخاثلق
،T./Y الدساء ٦٣٣/١ جبانة

٨٢٢/١ الداليه ٧٨٧١ الخحراء
\Ml\ رقة ٠١/٢ الخثع
W^ils رمما tiwls أجمل
SMIS صاف١ ١١٦/٢ الحمامة

٢٠ْ/١ ابنةلص  yM/y الكلامإجمار 
ioMS رمحتا yw>l\ لمحزكاا-
TAMS الرب Ui-ls الحية

يكرجع-لآرجع ٢٧٧١ البمحةالأحرف 
•sosfy الرجة ١٢٧٢ حرب

iMiS ارمن ا/0%ْ محسر

iSMy الرظء OWMS الخفلوة
oMy الإر oyyis احتفزا



>ثق<
المسنرقم  الكالuن المسترنم  الكية

الطول . ̂ Uaj ؟/.اْ الوعزى
^vh يئسطه  ٧٩٢/٢ رمحقتموه

UAU/> فلغرة الرب
woTh يعا srjy الس،جف
'ا/.اأ الامتجاربالعمامأن أ/،ْأ مسحات

\اي1 عيار soilr الد

0A\/\ يمج «AU/Y سركة
i؟o/\ معترصآ ^iyjy سفعة

y^^ا٦ اصممز،العلل oyyfy لاصنتت

١١٨/٢ المس iT/y سسان

rAMy عضل yyfyiy الدواتمن الظهر ساء 
٣١٩/٢ العضة r^ly اكابهة

عهلفتموه wyUiy الثناية

أض yfyriy شانق
١٦٢/٢ الك UMy احم

٦٠-/Y العلتة ٢٢٧/١ مأرفاستا
٢/^٠٨ *At■ Ttriy الشعة

iyy/y الععر T*y/y اشاط

١٦٧١ yyMy المدار
العنت UUiy المحل

أ/هم' غعلف ؟/٦٧ صريح
٦٣٢/١ مر ^yoاy مرم
٢٨٧١ الاغلوطات v٥/٢ صعالة

٦٠٢/١ غاية Tio/y صقل
،ْ٦/١ امففشا  Ttofy صقلة

م٨٨/١١ أسمح ٧٣٩/١ صائر
tv/Y أفلح ْ٩A/١ تضارون
^r/y فالتات نمامون

woMy المرمل 'y^إy الضرة
r/\T/y آفرعو0 yyy/y الضمرة

ه٧٢/١ الفصيل U.U/Y اما



>قنبمكتاب
اكفحترقم  اص المسنرقم  اص

\إ0لأ1 الراء ا/'أاأ الفصم
tAY/Y مءو Y،U/> اسجات
U،/Y مرحلن ١/VYه الغلو

UAY/\ السح w/s\؟ الهمنوق 
٥٩١/٢ منرحآ ا/هم، القاتلانى
٢٣٩/١ ُتثساك w./y نال

ا/ابمب م W/Y القامة

t\T/\ l_u Ti>ly يممفرون
ا/ْبْ النادوس t^T/S القدر
٧^yا^ بهمكم ri>l\ التقعر
ا/ا'بما الممل القهرمان
ا/بْ، لاتصونه U؟،/Y الخلاص
ا/ا'بما المحي y\^\ الختت

"WMS نحّاالنجِا/  الاذة

V®/Y حاله •yyrh أكفنهم
Uo/Y ضجال  \orly كلاب
iy/\ النخسمرق  الكنة

osris الومحص \ا٦\^ الكتف

Y-n/Y الدمرين  oy,i\ الكٍس
A\W/\ وجة ١^٦٣ ُتال،2!لون

؟/١٧ الرصح UAn> والغرمالآثم 
yiwl\ الستوممات U./y م«حفرد

ywM\ اكهجتر woiy محشود

o>/U/\ الهولع ®المالمه

٦٣١/Y الهدج امتحشوا

Ui/Y يربض ا/م'ْ السموكات
U،/Y تساوكن Ut/Y

YY./Y اثأءاىيااأأا ه٩٩ /Y مضها

i.y/y ،»t/Y العرنة
^oyاy يفغرون YYA/> امدثرمدنة/ 
٦٠٠٨ ا/ببمه تمارين



اممؤبماتكتاب >تق<

اامرقر*آ،-فهرس 

روماكست المحرقت رثماسءإ المرهن

ا/.بما الشراء i\rl\ الحرية
i\Tl\ القدنية ٢٩٧١ الخهمة

rris القراطة ١٩٨/١ اِلتردرية
المرجثت ا/'ا،ا■ الخليلة
اللاطة ا/.آا الأدارج

٣١٢/١ الواسن ا/ببا الرياض

،٠٠١الدان فهرس ■- 

رءماسءت اللدارالونع الميهأرقم  الليأوالرفع
ا/؛بمأ •منرأس  ٠٧ا/، الأبلق

سحن ارمة-رمة  أذنه

ا/ابمب زض oUilS أيل
ا/بهو الشاش ٢٢ْ/١ برذعة
ا/،ا"ا همادان ا/ابم7 يان

أ/ابمب عمان أ/اا'، جابرس
Uorls اJلقاءعمان  ا/ا.ه الخامحة
ا/ا'ْه نديل ا/'ا'اا• الحانة

٦١٦/٢ مقسا ا/،بما الحرانة
الكتخاران حابلق

ا/بما'أ تم اآم  ١٩٧١ حردراء
أ/ا'»ه الحلنقح  الخرية

متكذاسذ، مثذااكعرف بها الذكور والمحغحت الخز، رنم رض الهاش لهاسرق؛ي ولد الي الغرق ض اثمرت )٠( 
انمغحة(.الخزء/رنم )رنم 

انمرفمثذا يها الذكرر رانمنحث الخز، رقم رض الهاش م سرق لها ردد التي والوايع اللدان ض انمرت )٠٠( 
مذكيا)رقمالخزء/رنمانمس(.سر، 



ي_فهرساسادرواسمام

اماهرآن 
( uaJ)حرف!(؛

بطةبن محمد بن محمد بن اش مد اش مد لأبى اداجا. اشره شربمأ عن  ٥٧١-  ١
ءق\ود. ١٨١القامء المرية، الكتب دار نسخة من صورة . ( mTAWالعكري)ت 

بطةبن محمد بن محمد بن اش عسي اش عبد لأبي ايامية. اممره همبمة ص الإيالة -  ٢
لفؤعمقدمة دكتوراه رسالة ان،عش. نعرصا ت تحقيق .  ij^XAUت )ت العكبري 

•الرانة الألة علئ معليؤع ه،  ١٤٠٢"القرئ،أم بجامعة الشريعة بكلية العقيدة 
محمدبن محمد بن اض عييد اهّ عبد لأبى القدر(. اياجة)كتاب اممره ضمة ص الإيالة -  ١٠

لفؤعمقدمة دكتوراه رمالة أدم. عثمان تحقيق؛ . ه(  ١٠٨١/ت )ت العكثري  iiajابن 
الرافة.الألة علن مهليؤع ،و،  ١٤٠٦القرئ،أم بجامعة الشريعة بكلية العقيدة 

..٠١٤٠٠الأولن ط. أبونيئ، اه مد بن بكر تأليف . ومء مآص - المم ابن -  ٤
أولنط. الني، حار اه مد محمد د. ايلما. عقدة عن الدفاع في وجهود، المم ابن -  ٥

محمدالشيخ؛ن: نفقة علن نشر الكرمة، مكة رالإعلأن، للطاعق مكة ممؤسسة  ١٤٠٦
٠السيعي إيراهم اش رمد 

بنمحمد بن محمد ين محمد بن فهاد ين عمر للنجم الاركا. أم بأمحار الورى إتحاف -  ٦
مجركرط. محمدثالتوت، نهيم ت وJقليم تحقيق ٠ .( ٠٨٨٥. ٠٨ ١٢نهد)محمدبن 

)الكتابالكرمة ممكة القرئ أم بجامعة الإسلامي الترايث، ؤإحياء العالمي البحنر 
.العشرون( 

وه(،١ يوطي)^،١ الالرحمنن عبد الدين حلال لأحافظ الترآن. همالوم م الإقان -  ٧
يتي،الحالشهد ومعلبعة مكتبة الأولن، ط• ابراهيم، أبوالقفل محمد ت تحقيق 

أبيبن محمد الدين شص للعلامة وابههية. غزوانمللة على الإسلامية الجيوش اجماع .  ٨
.العرنة. دار نشرت قدممة. ط. لاظرا، ٥ ١ . ٦ ٩ ١ ) الخونية نيم بن بكر 

الكتبن: ،;، ١٢• ٩٨الثانيةط. -ال؛فش؛خالإّلأم)ت،اهبه(، بالقدر. الاحجاج .  ٩
الإسلامي.

^رمسدينامحينبضالآجر'ىأتمارا،يطصءهر؛نمدانمزير. .  ١٠
الرسالةمؤسسة ن أولن، * ط عميلان، الرحيم عبد الاله عبد * د ٠ تحقيق * -( ٦٥٣ * رن 

ببيروت\،ا،ماه.
-)٢١^١١ المري التميرى بنشة عمر زيد لأبي اللورة(. ال،*ية اكوية)تارخ اللينة اخ؛ار - ١ ١ 

١أحمد محمود حييب اليد ن! ثانية، . محل سالتوت، محماو فهيم ت تحقيق ١ -( ٦٠٢ ٢ 
حنموء^ق'٢ه(لأ اينالآإري)ت٠٦محمدين بكر حالقالقر٢ن. أخلاق .  ١٢

بالدبةالدار مكتية ن: ،  ١Jb ٤ ٠ ٨ أرلن ط. القارئ، الفتاح تمد العزيز تمد • د عليه؛ 
■اٌ،مماوودوة العرفية اال٠الكة ، النورء 



الهادرعبد يوصف الرووف عبد أعداد: الآ"بمري. يكر ام صد واكئم العالم اخملاق - ١ ٣
•د إشراف؛ لكلةالترية.جاععةأمالقرئ. عقيمة اجتير رصالة عبدالرحمن. 

الرافة.عن ط. الكلأني، عرسان ماجد 
تنحقتق • -( ٦٠٣ ٠ الأجري)ت الله بد بن الحسين بن محي بكر أبي الياء. احلاق -  ١٤

والا«ءوةوالإيتاء العفية الحرث إدارات رئاسة ن; الأنماري، محمد ين إمماعيل 
المودية.المرية بالملكة والإرشاد 

بدون،• ط الدر، بدر • نحنتق • ( ٦٠٣ الأجرى)ت' بن محمد للإمام • اساء اخلاق •  ١٥
*الكويت الإسلامية. المحاية مكتة ت ن 

تحقيق؛. ( ٦٠٣ * الأجري)ت أبوبكر الحين بن محمد للإمام الياء. احلاق -  ١٦
٠القصيم - النهضة مكتة ت ن ه،  ١٤٠١/اولئ ٠ محل اليدعلي، القراشي محمود ٠ ح 

توزيع:الإّلأس.اكاهرة، التراث زلة الأحرى، أبوبكر انملماء. أخلاق .  ١٧
الكرطجةاكقاغةُانيون.مكة 

اشفضل ماز: .(، ٥٣٥٦الخاري)ت بنإاء؛ل مسد اش عيد لأبي الغرد. الأدب .  ١٨
الطبعةه، ١  ٣٨٨ثانية ط. الحيلأني، اش لفضل الفرد، الأدب توضيح في الممد 
التاعرة.ومكتتها. الملقية 

المسعبد المالي أبي الحرّين إمام -اليف: إرمااعالآدلةماصرلالأئار الإرقاد .  ١٩
الكتبمرمة ن: -، ٠١٤٠٥أوليي ٠ محل تميم، أسمد ٠ تحقيق ، ٠-( ٤ ؤمتlا٨م١ الحويتيه 
الثئافية.

الدينناصر محمد الشح فضيلة تأليف، الميل. *نار احاديث يتحرج ض ، ٣١إرواء -  ٢٠
يرونودمشق.الكتب،الإسلامي، ن: أولنآبمما،و، ط. ^،، ٧٧١

،٠( ٤ ابوري)ت٨٦ اليااواحا.ي - اى بن عليي الحني آ؛و، للإٌام • ال؛ز-ول اّجاب "  ٢١
-بدون ن: بدون، • ط 

ن:-، ٠١٤٠٤ثانية محل. صقر. اليداحمد تحقيؤي: )نخةاحرئ(، - النزول أساب -  ٢٢
الودية.المربية الملكة جدة. الإسلامية، القبلة دار 

الرعبد بن محمد بن الد عيد بن يوصم، عمر لأبي الأصحاب. معرفة في الامضعاب .  ٢٣
طهد. تحقيق: حجر. لأبن الإمحابة كتاب الدوعذيل ^(- ٤٦٣.٣٦٨المرتمي)

القاعرة.الأزهرية. الكليات، مكتية ن: أولن، . ط.محدالزض، 
^^،يخراصدبناينينخم،اسز،-  ٢٤

،٠١٤٠٥أولخ،• ٍل عمادالديناحم،-حيا-ر، الشخ: نحقيؤروتعليؤر)ت\٠٤م(. 
يرورت،.لنان-الكتابالمربي، دار ن: 

أولي،حل. الحاشدى، همداهينمحمل- تحقيؤي: )نخةأتحرر،(، الأسماءوالميامث،٠ -  ٢٥
٠كيةالمرائي.جدة.ن: ، ٠٠١٤١٣

*ابنب المروق قلأني المعالي بن أحماو الا-يزي لثهاب مزالمحابة. في الإصابة .  ٢٦
عمرلأبيه الأصحاب؛ معرفة في الاستيعاب كتاب وبديل حجرا)ات،آهم،د(، 

مكبن: أوض، ط، الريمي، محمد حل - د تحقيني: الر. عبد بن اس عيد بن يوصم، 



الازرة.الكليات 
محمدت تحقيق ، -( ٥٧٩)ت' الشاطئ عومئ بن إبرامم إمحاق أبي للإمام • الأء؛؛مام -  ٢٧

الكتةالخارةاهمئ.َ.ن: ، j،\rT'Yط. رشيدرضا، 
الما،لاوةواشائ.ْ  ٢٨

حلوينن؛ بدون، ط. محمدمرص، احمد ت مصححاالعلامة )تخْأ،و(، 
باكستان.أباد، يمل آباد، نشاط أكادممي، 

يدالتحقيق: )نخة\خمئه ^^ثادضطم،اللأد،اضاكوابماى. .  ٢٩
ابميلمحا•

دارن: الرا؛عةبمآ*ااه، ط. الزرص، الدين حير -الق الأءلأ،؛.ةامرستراجم.. .  ٣٠
ليتان.بيروت. للملأقن، العلم 

الدينناصر معد نحغيقت ه(، ٤٦٣لاخد_ؤافJدادى)تاسمانم*ل. اقتماء .  ٣١
دمشق.بيروت، - الإملامي الكتب ت ن ،و،  ١٣ ٩٧الرابعة ط. الألباني، 

٠ط الألياتي، الدين تامر . محعالتحقيق ، أحرك؛،( )نخة ١ اقل اسم انماء -  ٣٢
الإممان(٠أرعرمحانلفي رصعن الكويت دارالأرنم، ن• -، ٠١٣٨٠

بنالأنصاري حلف بن احمد بن علي بن أحمد جعفر لأبي المع. القراءات ز الإناع -  ٣٣
٠-، ١٤٠٣الأولئ ط. ، الجيدعباو ٠ د ت له وثدم حقق ، -( ٤٠٥ ٠ )ت الثادش 

القرئ.أم جامعة الإعلامي، الترايث، ؤإحياء العلمي اابحّث، مركز ت ن 
الأمير-أليف: ^^هلأل،مالأمماءمحواضد،. .  ٣٤

دارن: ،و، ١ ٤ ١ ١ أولن ط. ، ،و(  ٤٧٥ماكولأ)تبن نصر أبي اش بن،بة علي الخاففل. 
٠بيروت العلمية، الكتب، 

اشرف،، -( ٠٠٢ .٤ ١ ٥ الشالعي)٠ إدؤيى محمدبن عباداه أبي الإم-ام تألبفخ الأم. -  ٣٥
والنثر،ال3لب-اءة المعرنة دار التج-ار، زهري محمل. ت محيحه وباشر يمه علن 

.٢١٩٧٣،;; ١٣٩٣الثانية ط؛ بيروت.لمان، 
الكشب،دار ع-،  ١٤١٣أولن . ط مطرحي، محمود ت تحقيق ، أحرئ( )نخة الأم. -  ٣٦

٠لينان بيروت. العلمية، 
تحقيق:،;(، )ت٠٦٣ااراءهُ،نى الرحنن عبد بن الخن محمل لأبي اخدبث،. ا،؛ار، -  ٣٧

ّحيدرأباد ه،  ١٣٨٨الخيال.رى ،عناع ط. القرشية، الكرم أمة 
هراس،■حليل محما- ت تحقين( ، ( ٢٠٢ ٤ )ت ملام بن الئامحم -عث-يارأبي للإمام ّ الأ٠وال، -  ٣٨

القاعرة..كيةالكuتالأزرةوداراممكر، ن: -، ٠١٤٠١اكالثة طّ 
،ص(  ٤٦الشلي)يرّق بن علي أبوالخن الدين جمال ّ اشا، أباء عر الرواء إناه -  ٣٩

القاعرة.المرية، الكتب، دار ، ٠١٣٦٩ط. إبراعيم، أبوالغفل محاد ت تحقيق 
بنعمريومف لأبي جغة. وأض والعام ؛، JUUاكقهاء، أية اكلألة سائل الاهعاءمن .  ٤٠

.(.٠٤التمري)ت٣٦ عبادالبر بن ءبا-اش 
الع-انيمتصورالتميمي محّمدبن بن معدعيدالكرم أبي للإمام ا'<-،. الآل-  ٤١

العلميبممحيئ بن الرح|منن عث-د الشخ ت عليه وعلنا نص-وصه حقنا -(، ٠٥٦٢)ت



حسًٍءءءءًءئ؛ئصث
و؛روت.لنال.دعج، عحعدأض زن *؛ا،و، • الثانٍة ط. اليماني، 

الخدماتمركز ء اليارودي عمر اش عد ت وتعليق تمدمر ، أحرئ( سخة )ن٠ الأناب -  ٤٢
ب؛روت-ل1ن.الخان، دار ن: الأولنا/«إاه، ط. والابحاثاكقابن، 

اJانلأتيالطيب بن بكر أبي للتاصي م. الخهل يجرز ولا اعغادء يجس، فما الإنماف، .  ٤٣
-،٠١٣٨٢ثانية محل. الكوثرى، زاهد محمد ت وتعليق تحقيق البمرى)تآ•؛*-(، 

*القامحرة الخاتحي، مومحة ت ن 
تآليم،حل. بن أحمد ايجل الإمام ميما على ا-دلأذ، من الراجح معرية م الإماف -  ٤٤

،^( ٨٨٥. ٧٠٨الرداوي)سليمان بن علي بن الحسن أبي الدين علاء الفقيه; العلامة 
إحياءدار ت فه آعاد -، ٠١٤٠٠الثانية ؤل. الفتى، حامال محمد وحققه; صححه 

بيروت.لبنان.العربي، التراث 
محيبنبكرأحمدبن ابي رواية اكيباني)مخلوط(. حنبل أحمدبن للإمام • الإ؟ان "  ٤٥

تحتاالبريطاني التحم، ش والأصل الإسلامية، الخامجعة ني منه صورة الخلال. هارون 
. Order: sell. 4849 - Catalogue: Oriental: 2675رغم: 

الكتب،ن: آاه، 55اكااثةط. -أثصالإسلأما؛نتيمية)تمآس، الإعان. .  ٤٦
بيروت-لبنان.الإملامي، 

مجحمل-تحقيق: ، ( ٠٢٣ثيتة)تء أبي بن محمد بن افه عبد بكر آبي للحاففل الإيان. ٠ ^١٤ 
رُاتلاربع صمن الكويت• دارالأا.ذم، ن• -، ٠١٣٨٥ط. الألباني، ناصرالدين 

الدينناصر - محمل تحقيق: ، -( ٢٠٢ ملام)ت؛ بن القامم عبيد أبي للإمام الإيان. -  ٤٨
•الإبمان ش رماتل أرع صمن الكويت،. دارالأرن»ر، نثرت >، ٣٨٥ط. الألباني، 

^ساق؛نيحين؛نس).ام-ه5آ>(،حقق-هوطق.  ٤٩
>،١٤٠٦الثانية ط. الفقيهي، ناصر بن محمد بن عالي الدكتور أحاديثه؛ وحرج عفّ 

لبنان.- بيروت الرٌالة، مومحة ن: 
حمدوتحمق: درامة ، ٢>( ٤ العا-ني)زآ عمر بن يحٍن ين محمد للحاظ الإ؛ان. -  ٥٠

السلفية.اووار ن: >، ١ ٤  ٠١^الأولن ط. الحربي، الخابري حمدى ابن 
الياء()حرف 

احمدللشيخ >(، ٧٧٤كثير)^،ابن للحائل الخدبث،. اخمارعترم ضح ا-كث،، او'ءث، .  ٥١
لبنان.- بيروت العلمية، الكتيح دار ن: ط. شاكر، محمد 

بأبيالحرون، اسماعيل بن الرحمنن عبد محمد لأبي راخراقأث،. الدع إنكار عر اJامحثا .  ٥٢
دارن؛ -، ٥١٣٩٨أولن ط• همبر، أحمد عثم-ان ت نحفق ه(، ٦٦٥-٥٩٩ش٠١مت)
.القاهرة والتوزيع. للنشر الهدئ 

ن:م، ١٩٧٩اكاكةط. ، UUViادص)ت كثير اين الحافظ والهايت. الدائن ٠  ٥٣
بيروت.العارف، عكتبة 

احمدلصان،محمل ت تحقق الشرطي، وصاح محمدبن ت تآلف عتها• والتهما الدع ٠  ٥٤
دمشق.المائر، دار ن: ه، ١ ٤ ٠ ٠ الثانية ط. 



التوسيآني ١^۶، جاثر بن محمد الدين ثص تأليف: الرائيآفي. جاض ابن رتاعج -  ٥٥
 ٩،^( ٤j،U ) ، البحث*ركز ا*؛اه،نت ٍد. الهيلة، الخيب محمد د. ت رنحقق م تقد

•ا،ممت مكة - القرئ ام حامعة الإسلأس، التراث ؤإحياء العلمي 
تن بدون، ٠ حل ا الزركشي اه عبد بن محمد الدين بدر الإُام ٠ الهمان علوم في البرهان ■  ٥٦

•بددن 
،ه( '٤ ٠ التوحيدي)ت حيان أبي الماس، بن محمد ين لعلي والذحالر. اليمام -  ٥٧

بدون.ن: أولن، ط. إيراعيمالك؛لأني، تحقيق: 
'مام• نجفتق *-ا، ٤ اليهتي)ت٨٥ الخستن بن بكرأحمد أبي للحانئل والطور. المث، •  ٥٨

التتامة.الكتب مومسة ن: ،و، ١٤٠٦أولن هل. أحمدحيدر، 
لغي،الالخوض ت تحقيق ، -، ١٠٣ ١ت٦ يائي أبي بكربن أبي للإُام دايفور• ابث -  ٥٩

الإسلامي.التراث مكنية ن: ،و، ١ ٤ ٠ ٦ ط. 

،ه( ١ ٢ ٠ الزييدى)^،٥ مرتضئ بن محمد ين محمد الناموس. جوامر من الروس تاج - ٦ * 
بيروت.الخياة، دار ُلع: 

النجار.الخليم بد د. العربية: إلن نقله بروكلمان، كارل تآلي؛دا الربي. الأدب تاييخ -  ٦١
القاهرة.العارف، دار ن: الرابعة، ط. 

العارفcمر.دار ، ٣١٩٧٢"ط. صيف، شوقي د. وار؛خالسرانماساكاتي. .  ٦٢
محل.اليغدادى، الخيب عالي بن احمد بكر أبي للحافظ . • الملام مدية أر - بغداد تاريخ -  ٦٣

بيروت.لينان.العربي، الكتان دار ن: أولن، 
فهميمحمود د. العربية: إلن ننله مزكتن، فواد تألينح: المربي• اكراث تارخ -  ٦٤

معود٠بن محاد الإمام حامعة والنثر- الثقافة إدارة ن: بدون، ط• حجازي، 
المجليالخن أبي صالح بن اه باد بن ال أحمالحاففل• للإمام النيات. أارح -  ٦٥

ءيدال٠طيد. تحقيق: ،J(، الهيثمي)ت٨٠٧الدين نور الحافنل بترتيب: (، Jk٢٦١)ت
الجاز،دار تونيع: بيروت، العلمية، الكتب دار ه*أا،ر،ن: أولن • ط حي، قلعة 

بيروتالفكر، دار ن: -، ٠١٤٠٢أولن • ط العثى، يرمق • الماسة الخلا،ة أار؛ح -  ٦٦

،( ١٠٩ يوطي)زا البكر أبي بن الرحمنن مل الدين حلال للحافظ • اس تاريخ -  ٦٧
المعادةمطعة ل: ، ٠١٣٧١الأولن • ط الجميد، تمد الدين محيي محمد تحقيق: 
بمر•

محمدتحقيق: ، ( ١٠٣ ٠ العليري)ت حرض بن محمد جعفر لأبي • راللوك اترّر، تاديخ "  ٦٨
القاهرة.العارف، دار ن: الرابعة، ط. إبراهيم، الفضل أبو 

تحقيق:، ( ٥٠٢ البخاري)ت٦ إمماعيل بن محمار اه تمد لأبي • المهُ ^ ١٠٠١"  ٦٩
دارمكتبة حال،، الوعي، دار ن: ٠،  ١٣٩٧الأولن ط. زايد، إبراهيم محموّ 

التراث-ااقاهرة,



،( j،Y)تا"ه المخاري الخض إبرامم ين إّطمل همداش ابي لاحايظ اشر. ازرخ -  ٧٠
يرون.الثمانة، الكب موسان ن: ه، ١ ٤ ٠ ٧ ط. 

نتججةبن لم مبن اه مد بن محمد أبي الإمام تألبف اخديث. ثأؤيل«غمح .  ٧١
(jkYUAcj ،) يرونالخيل، دار زن ه،  ١٣ ٩٣ط. الجار، نعرى محي ت تصحيح

،ه( ٥ ٤ ١ )ت الضميري إمعاق بن طي بن اف مد محمد لأيي ' والذم؛ اكمرء -  ٧٢
البحثمركز ن: -، ٠١ ٤٠٣الأولئ ط. الدين، علي ممض احد فتحي ت نحقيق 

الترئ.أم جامعة الإملاعي، التراث ؤإحياء العلمي 
^.لأبيسددنافنالآجرى)ت.آيى،مح:-  ٧٣

البحوثلإدارات العامة الرتاست ت ن ه،  ١٤٠٢الأولئ ٠ ط إدؤيس، صر معتد محمد 
.السعودية العريية الملكة الرياض. والإرشاد، والدعرة والإيتاء العلمية 

مع،  ٤UU األزى)ت؟ الحجاج ابي الدين جمال الآ>اف. بمده الأيراف محة .  ٧٤
ا؛ن-ء_جرانمس-نلأنىرتآهحه(،الحانثل ت تعاليق الاراف. مالئ الألراف الكت 

تن ، ١Jk ٤ * ٣ الثانية . ط الشاؤيش، زمر •' إشراف الدين، عدالمدشرف •' نحقيق 
الإ-لأءي.لان.والكب افة-الهال، الدار 

عضخاوى)تآ'بمه(، الالدين ثمى الستسسماMاكربم اكعغة -  ٧٥
،و.١٣٩٩اصعدءلرا،زوتي، بنشره 

.١١ ٩٨البيجرري)محمد بن إبراهيم للشيخ اكوءٍد. جوهرأ حاها الريد، نحغة -  ٧٦
القاعرة..طعةالأّتقاعة، ن: دممة، ط. >(، ١٢٧٧

بكرأمح، بن ارحمن عد الدين جلال للحاننل • ١^١^ دهم،-بم همح م اليائي ندما -  ٧٧
ن:>، ١٣٨٥الثانية ثل. ، الس، عيد ارعاب عد نحقتق؛ >(، ٩١اليو®لي)رت،ا 

الكية.الكتة 
دارن: >، ١٤٠٨ثل. جعق-ر؛نلدرصاكزوس، تأليف: اكدرهننيامحارمس. -  ٧٨

العلية.الكتب 
دائرةط. >(، ٧٤٨الدهى)ت محمد الدين شس اف همد ابي للإمام دكرأ'خماءل. -  ٧٩

دارالاز.عكةالكرمة؟ت تونيع العربي، التراث دارإحياء ت ن العثمانية، العارف 
احمل.محمدبن عداف ايي الدين شمس ت تالف . واس ١^'،، سمال م اكذكرة - ٨ ■ 

قا،الحجازي أحمد تحقيق: >(، ٦٧١القرني)ت الأنصاري نرج بن بكر أبي ابن 
الكرمة.مكة الباز. عباس ت تونيع العالمية، الكنية >،)،؛ ١٤٠٢طّ 

الاجريالحسن بن محمد بكر أبي ت تأليف ٠ الأخر، ر ٌار الله يالطرإلم، اكمديق -  ٨١
عالمدار ت ن >،  ١٤٠٥الأولن ط. الخنباز، غياث محمد ت تحقيق ، >( ٣٦• )ت 

الكتب.
أمضبن ممير تحقيق: ، احرئ( )نخة الأخر؛. مالمرني الك يايءرإلم، اكمديق -  ٨٢

يرون-لينان.دارالرالة، ط.اوانخ*(ا>،ن: الزعيري، 
حجربن علي بن احمل الدين شهاب للحافنل الأربمة. الأنمة رجال، يزوس الطعن سيل -  ٨٣



يرون.لمان.الكتابالعربي، دار ن: السقلأني)تآخهه(، 
محمدالدين ثمى اش عجي أبي للإمام • بم، ،ائد ١^^،؛؛؛، ؟رف اكعديمر اعل صريف -  ٨٤

أحمدمحمل. الأستاذ المد.اري، ملجمان الغفار عجي د. تحمى; الانهرص)تم؛يه(، 
الجازدار توزيع: يرون، العلمية، الكب دار ت ن -، ٤٠١ ٠ ٥ الأولئ ط. العزيز، عد 

الكرمة.كة م. 
ن:بدون، ط. ، -( ١٠٨ الحرجاني)^،٦ الشرف محار ين عالي للعلامة متا. ١iiاكدر.  ٨٥

لمان.محكية 
■مدالرحمن* د • تحقيق ، -( ٩٠٢ ٤ الروزى)ت ضر بن محمد للإمام • الملأ؛ لدر مقيم -  ٨٦

المنورة.بالمدينة الدار مكنية ن؛ م، ١ ٤ ٠ ٦ الأولئ ط. الفريواثي، الخيار عيد 
غنم-العزيز عبد تحقيق: )ت؛يبهو(، انمثي كثير ابن الحايئل الطم. هٍراممرأن .  ٨٧

القاهرة.الشعب، ت ن .، ٠١٣٩٠حل. إبراAمالثتا، محمد عاشور. ^^راحماو 
بحربن ض ن تجب ش أجمد -  ٨٨

٠خطوءلة.ممررة ، م،ر( ٠ )^،٣ النسائي 
بنيميد الشافعي الخالق عيد بن صثرى ت تحهيث، ، أحرئ( )سمحة المالي. مهر -  ٨٩

القاعرة.مكنيةالمة، ءباسالخليمي،ءل.أولن«اإاه،ن: 
الكبدار ت ن .، ٠١٣٩٦الثانية ط. الأمي، .؛ن ح؛محمد ئ. رون. اكلمرواله.  ٩٠

الحدسة.

نحميق؛، ( ٥٠٨ ٢ قلاني)ت، العحجر بن على أحمدبن للمحافثل ٠ التهذيب هري>، -  ٩١
صاحبالتمتاني مسالاءلان محمد ن؛ ، ٠١٣٩٥الثانية ٠ ط ، اللطيف، عيد عثدالوناب 

١لبنان يروين،. المعرفة، دار المنورة، العلمية؛الديتة المكنية 
دارن: ٠، ١ ٤ ٠ ٦ أولن ّ تل عوامة، محمد تحقيق: ، احرئ( )سمحة المذلما. هميب -  ٩٢

حالم،.الرشيد، 
احبوثاءف،المكاني،سمير الاشيال أبي تحقق: ثالثة(، )نخة المذيب. مهب، .  ٩٣

الرياض.العاصمة، دار ن: ٠، ١ ٤ ١ ٦ أولن ط. 
*ركابن ثرف بن يمئ الدين محما للإمام اض• اّ مجا والهيرهدفة الضب -  ٩٤

النواوىتقريب ضح في الراوي تدييب وهومس ، >•( ٦^١٦ -  ٦٣النووي)١ الحزام 
بالوثبساسل؛ف،،تحقيق: (، ٠٩١١.٨٤٩^ي)للحافظ 

بالقاهرة.الملقية المكية عن لأتية، ط. 
بنالرحيم عجي الدين نين الحاففل تألما؛ الملاح. ابن مقدمة شؤح والإيعاح اكفد -  ٩٥

،١٠١٤٠٠ محل عيالالرحمشنمحمادعثمان، تحقيؤ،: (، ٠٨٠٦٠الحانالمرافى)^
بدون.ن: 

الأشعريبكر أبي بن يحن بن محمد تألمج: عثمان. التهٍد مئ؛ا، في وايان اكهء،ا "  ٩٦
الأولنمل. زايد، يومنا محمود د. يق: تحق، ( ٠٧٤الأتيلي)رت،ا المالقي 

الدوحة.الثقافة، دار ن: م، ١ ٤ ٠ ٥ 
بناش عيد بن عمر ابن الجافثل تأليمؤ: ٠ ايد رالامايالي من موطأمالك في لما المهٍد .  ٩٧



ص(ًء^!ً!ًًاءًمأثمحجمث
ط.، العلماء من مجموعة ت تحقيق ، ه( ٤ ؟! roالأندلسي)التمري البر عيال بن محمد 

٠الغرية الملكة - الإملأمة والشثون الأرتاف عموم وزارة ت ن الأولئ، 
ن:ى  ٠١٣٨٨ ط السعودي، عالي ين الحسن بن عالي الحن لأيي والإخراف, اف -  ٩٨

بيروت.ليئان.دارالتراث، 
ارحمننمد بن احمد بن محمد الحض لأيي والدع. الأعواء اعل ض وارد افه .  ٩٩

الأولنط. الكوري، زاس محي ىومل،وءأئقءاوه: ه(. رت٧٧٣الشام اللطي 
سروت.العارف رمكتة هداد، •كتةاااص ن; حخُاا،وا 

عراقبن مصي بن علي الحز لأبي الوضومأ. اكعة ص الوفوص اكربمأ م،، . ••١ 
الصديق،محمد اش وعيد اللعليف عيد الوناب عبد * تحقيق ، ار( ٩٦٣رتالكتاني 

يروت-وان.داراممباسية، ن: ه، ١٣٩٩الآولئط. 
آقغبوارضضسصتألف: .  ١٠١

الرئامةت ن ه، ١ ٤ ٠ ٣ الثاسة ط. الالساتي، الدين ناصر محي ت نحمق ، ه( ١  ٣٨٦)
السعودة.العرية الموثالعالمةوالإذاءوالديوةوالإرشاد.المالكت لإدارات العامة 

بنمحمد الإمام ت تأليف الأخإر.  ٠٢الأٌ وّول ص اكابت *-•اض وهمل الأيار مذيب -  ١٠٢
ربب• اكءء.م مد الرشيد، مهد بن ناصر د. ت تحقيق ، -( ٠٣حريرالملبري)ت"١ 

(،j،nUn،Kالورى)شرف بن الدين محي واسات. اس مدنب .  ١٠٣
داراواز.مكةالكرمة.ت ترنيع ■ ijLJبيروت.الخلية، الكتب دار ن; 

الأولنط. شلأتي)تآْخ،ر(، ظأحماو؛نسجرالاكهديب. ماذيب -  ١٠٤
الهد.مجالسداترةالخارقالطاب. ن: ه'آكا،و، 

داود،ابي سن شرح الم-ر,د عون مع اتجؤع ادنية، نتم ابن للحانظ • الممق مذيب -  ١٠٠
محمدالرحمن عيد ت تحميق آبائي. الختليم الخق ثس محمد العليب أبي للعلامة 
اميةالملقية.ن: الثان؛ةه؟ما،ر، ط. عشان، 

•ازي يومنا الحجاج أبي الدين حال للمحاننل الرجال. امماء ر الكمال مذيب .  ١٠٦
بدارالخملية النسخة عن مصورة سخة ندتاق. واحمديومنا رياح الزيز همد • ت٠ديم 

٠".١ ٤ ُ ٢ وبيروت دمشق للتراث، انأمون دار ت ن الصرية، الكتب 
،( jtAoT.  ٧٧٣)الخقلأني حجر ابن uحاjظ إديبمى. ين محي سلي اكأسى أواتي .  ١٠٧

ليتان.بيروت. الخلمية، الكتب دار ن؛ م، ١ ٤ ٠ ٦ أولن • *ل 
-(١٠٣ ١ )ت حز؛ة بن إمحاق بن محال للحايفل وجل. م الرب مفات اكرحدؤبمات .  ١٠٨

.مكةالكرمة.3Uدار؛ن: ، ٥٠١٣٩٨ط. خليلهراس، محمد تعليق: 
هم-دالخزيزبند• تحقتق: )ن-خةأحرئ(، الرب سمات اكوم-ده-ات .  ١٠٩

•ارّياض - والتر،ذنع للنشر الرشد دار ن؛ ٠، ١ ٤ • ٨ أولن *ل. الشهوان، إبراهيم 
مالشاقة بالكاقة الومرمة المم. ابن الإمام همدء شمح م التواس رسعح القاصد !وصيح .  ١١٠

منبن إبراهيم احمدبن تأليفا: اكرية،. أالسءدء ب والسماء اوا-؛دة  JiyUJالاهمار
بيروتودمشق.الكتبالإملأم، -، ٠١٤.٦الثالثةط. >ت؟'اآاه(، 



بنمحمد بن اش عد بن سلمان تأث; اكوحد. كتاب شمج م الخمد الوين بسم —  ١١١
بيروتااكبالإلأس، ن: •؛ا،و، ٠ الرابعة ط. مدالوناب)ت'آ'اأآا،و(، 

٠ودمشق 
)حرفااغاء(

،-( ٥٠٣ ٤ )ت السني التميمي حام أبي بن أحمد بن حان بن محمد للإمام ٠ اا؛قات -  ١١٢
الهتد.- الخمانية العارف داترة مفة ت ن ، ١ ْ ١  ١٠ ٠٩١٢ ط 

محمدبن ايارك العادات ايي مجدالدين للإمام • الدّول أء-اديث ش الأمول جا*ع -  ١١٣
١،و،٤ ٠ ٣ الثانة ط. الارناووط، القادر مد تحشق: ، ٠un الخزري)ت\• الاير ابن 
؛؛روت.لنان.دارالفكر، زن 

أبيجعسمسطينجرماتجرىجاءابنصلأ0لآياهرآن• -  ١١٤
وارلادءالخلي ايابى ممحملفن وشة مكب ن: ااثاكأا/\>مام، ط. ام،و(، )ت• 

ممصر.

بناش عبد بن يوسف، عمر أبي للإمام وجملع. رواص ض ييض وما وكد الخلم بان جا،ع -  ١١٥
الكتبدار ن: ه، ١٣٩٨ط. ،صسد؛نبراورالمرىالأض)تمآ؛م(، 

بيروت.لنان.العلمية، 
،"اه( مورة)تم١٩ بن صئ محمدبن عيمن، لأمح، اامٌذيا• اّمحاالمحح اٌبامع "  ١١٦

الخليالبابي عمطن مفة ت ن -، ٠١٣٩٥الثانية ط. عوض، ءُلر0 إبراعيم ت تحقيق 
••ممر 

الفرجالدينآمح، نين - م ذص ^ ص ■  ١١٧
تن ، .( )تء٩^١٠العدائي الخشالي رحب بن أحمد بن الدين شهاب بن الرحمن تمد 

.لنان.بيروت دارايرفة، 
^٧٢١^،الرازي حام أبي بن الرحطن تمد محمد أبي للحافظ سوافديل. -  ١١٨

.الهند ال|ثمانية. ال)ارذ، دائرة مجلس ععلعة زن الأولن، • ٍل 
حجرسمدين احدبن يمة. ابن مداخيم احدبن مرمحاكاالأحمدين. جلاءانمي —  ١١٩

.محل المغدادي، الألو،—ي بابن الشهير حيرالدين نممان اليد ت تآليف، اله؛بمي• 
الدنى.هفة ت ن ٠-، ١ ٤ ٠ * 

(٠٩اليوطي)زا١ تمدالرحمن الدين حلال للحانظ الكمحز. أوالخامع ابوا،ع جمع -  ١٢٠
للكتاب.المامة المرية الهيئة ت ن الكتب. يدار الخءالوءلة عن الصورة سخة الن

ن:، ٢١٩٧١محل. نزيبمح،ثاد. تحقيق: ه(،  ١٨البارك)زابن تمداش للإمام الخيال. -  ١٢١
تونس.للئشر، التونسية الدار 

ايدمنمحمدبن بن إبراهيم تأليف; واللأءل؛ن. الخكاءواللوك سر في ابو*رافين -  ١٢٢
،عاشور الفتاح عبد • ٠XyJUt د ت تحقيق ، ه(  ٨٠٩رن للماق بابن العروق العلأتي 

أمة جامعالإملامي. التراط، اء ؤإحيالملمي المث، مركز ن: الأولن، ط. 
الترئ.



الهاء()حرف 
بنالدين شمس أيوب بن بكر ابي بن محمد للعلامة الأراح. بملاد ار الأرواح  ٠١۶٥١٢-  ١٢٣

.يرون العلمية، الكتب دار ن؛ يدرن، ط. ، -( ٠٧٥)ت١ ابرنة نيم ابن اش مد 

ىٍممحمدين ء-ّداارِننبن جمع: ندءتااررضسضزادص. .  ١٢٤
ااثالثتْ'أا،و.ط. الماْجيالجديالخبلي)تآهماه(، 

إساعيلالقاسم أبي للحائل الأول!. 1اه>«م ايا ض مد؟ هؤح اغجا. يان ش اخجل -  ١٢٠
ريعمحمدبن ت ولئامه نحتتق ، -( ٠٥٣)تْ الاصهاتي البمي النمل محمدبن ابن 
والذاهبالعقيدة قمم القرئ. أم جامعة د.  ١٤٠٣دكوراْ رسالة , الدحلي عمير ابن 

محمدنقلهإلنالمربية: لإخمةشاشرناّاوصربشالإملأم. .  ١٢٦
بيروت.لبنان.العربي، دارالكتاب ن؛ ه،  ١٣٨٧الرابعة *ل. أبوؤيدة، الهادى عياو 

ساظنيسماسدينبافالآ,باني■طأصوحق\تالأمماء. .  ١٢٧
المعادة.مصر.شة ن: ه، ١٣٩٤ط. )ت-آ؛م(، 

الفاء(رحوف 
رابعةٍل. ، ه(  ١٨٢٠١١٣إبرامبم)بن يعقوب ، يوصفأبي اصي للقاخراج. -  ١٢٨

القاهرة.الدةالملفيةوضا، ن: 
-١٠٣٠)عمراJغدادي القادربن ب تأليف الرب،. ان يباب ولم، الأدب خزالة -  ١٢٩

للكتاب،العامة المرية الهيثة هارون، محي الملام عيد ٠ ومنح نحقتت، ، د( ١ ٠  ٩٣
الثانية.ط..، ٣١٩٧٩

الكتبن: ه، ٠١٣٩٧اكةط. محمداصرالدينالآuتي، للشيخ: ا-داج،تّ خية -  ١٣•
ويردت•يمشهما، الإسلامي، 

اشعبد بن احمد الدين صفي للإمام • الرجال، اء أمم الكيال، مذ،س، تذمسا خلامة -  ١٣١
اتجوعاتمكتبة ن: ه، ١٣٩٩الثااثةط. الحزرجيالأنمارى)تآأمُ(، 

و؛ٍروت٠حلما، الإسلامية، 
ْذنإّماعيلاسارى)ت1هأه(، بن ذو عبداي لأبي الماد. خلىالمال .  ١٣٢

حممار عد. ءليٌاسالننار، د. ت وتحقيق جهع ، اللف، ءعقاتد مجموعة 
؛الإمكدريةّمتثاةالعارف، ن: ، ٣١٩٧١ط. اسالي، 

المال()حرف 
ابنالحليم عبد أحمدبن انمين تقي العباس أبي الإسلام لشيخ يرءٌارماالمروالمر• - ١  ٣٣

جامعةزت ه، ١٣٩٩الآوليرط. مالم، رشاد محمل- د- تحقيق؛ ه(، ٧٢٨تيمية)
الإسلامية.سعرد محمدبن الإمام 

الميرؤليالرحمنن ب- الدين جلال الرحمن عيد للإمام • <الألور اا؛مءر ش ايءور ال،*ر -  ١٣٤
؛يروت.وان.الغكر، دار ن: ، ٠١٤اولزم• ط. (، ٠٩١)١ 

داراليعةن: ه، ١٣١٤،،ل. >نخةاحرئ(، يالأدورؤ اسر الدراكررض .  ١٣٥



١^^٠.ااو*نة، 
عامرت نحمى ، —( ٠٠٣ ١ )ت المرائي محمد بن جعفر يكر أيي ااء•ام • ١^٠ دلألل -  ١٣٦

الكومة.مكة ، حواء دار ن م، ١ ٤ ٠ ٦ أون • ط صري، حس 
ماص،الر مد ت أحاديثه خرج • —( ٠٤٣* )ت الأصجهاتي نعم لأيي • للأم "  ١٣٧

الكبةت ن الآولئ'آهآام، ط. جي، تالعة رواس محي ت فهارمه ورصع حققه 
يحلب'الرئة 

د.نحمق: ه(، ٤٥٨حممدينضينضالهتيرت.  ١٣٨
لمال.يرون. العلمية، الكتب دار ن: ،ر، ١ ٤ ٠ ٥ الأولن ط. حي، قالعة ءLJال٠٠لي 

أبياكامإساملينسمدينصالمن،. يلام .  ١٣٩
رءوادالرحم!نتحقيق: ، ^ ٥.٥٣ ٤ )٧٠ ^• ٠٠١١اتوام ي اللقب الامنهاتي اليمي 
الرياض.العاصمة، دار ن: ،و، ١ ٤ ١ ٢ أرلئ الراشدالحميد،ط• مليمان ين ماعد 

تحقيق، ^( ٧٩٩)^،الالكي نحون لاين عياءالذمب. امحان سره ،ي الد،اج -  ١٤•
القاعر؛.التراث، دار أيوالتور، محيالأحادي د. وتعلق: 

دارن: م، ١  ٩٧٣اولئ ط. ين، ححض بد • غقيق ' ثابت ان مجديوان "  ١٤١
القاعرة.العارف، 

الاصبهانياش مد ين احمد نعيم أ؛ي للحافثل • ان٠ اء٢4اا"بار اخباراصهان ذكر -  ١٤٢
.ميعةيريل.ليدن ن: ، ٢١٩٣٤ط. )ت'آ؛،د(، 

عنمصرر ميكرونلم الهروي. محمد ين اه مد إسماعيل للإمام • وس الكلام ذم - ١ ٤ ٣ 
مواعنل١ ٠ ٦ رقم ، ١٥٠عددآوراقه  ١١٢٨يرتم الحنونلة الظاعرية الكتبة نسخة 

■القرئ أم العلمي؛جامعة المحث مركز 
احمدالدين شهاب ين عبدالرحمنن المج ايي الدين نين للمحافنل • الحائلة ءلقاُت، ذيل -  ١٤٤

رودارالمازللثِهروت.لمان. العرنة، دار ن: يدون، ط. (، ٠٧٩٥٠٧٣٦)
والتوزيعءكةالكر٠ة.

معلهمعصمن-(، ٠٢٨٠للدارمي)ت*،اره-مانمي• ١٠ودالإمامال،*ادصمحانم،ّع،•-  ١٤٠
العارفمنشأة نشر: • الءلال>ي وعمار النشار، •مامي عالي د. جمع: الملف، ءق1ئد 

•٢١٩٧١؛الإ-كندرية 
عمير،الرحم—ن همد • د • تحقيق حبل' بن احمد للإمام • والزناد؛ة ابهمهة ض الرد "  ١٤٦

الراض.دارالأواء، ن: ^، ١٣٩٧ط. 
ممائدصمن ميؤع ^(، ٢٨٠)ت البار٠ي معيد ايي للإمام الحهبأ. على الرد -  ١٤٧

العارفمنشأة : نشر ااaلالبي، ار وعالنشار محامي 'ٌلمحا * د ' جمع الملف، 

محيين علي د. تحقيق: ا؛نمندْ)تههآه(، الحائل للإمام الردعرالحهمة. -  ١٤٨



. ١Jk ٤ ٠ ٢ ثانية ط. ناصرالفقيهي، 
القاصيالرص، القامم الإمام المرى، الخن الإمام -اليف: .  ١٤٩

١م. ٩١/١الهلال دار عمارة، محمد تحقيق؛ • ارمحي الشريف أحمد. بن الخبار مد 
وشرح؛تحقيق ، ٠-( ٢ ٠ ٤ - ١ ٥ الثانعي)٠ إدريس بن محي الطلي ؛،*،*ام • ارمحالأ -  ١٥•

التاعرة.اكراث، دار ن: اكان؛ة؟ه"آاه، ط. محمدشاكر، احمد 
ابناحد الدين تقي الماص أبي الإملأم لشيخ الم(. ائاد اكم،ت)جمل الر-الت -  ١٥١

اإلكتس،ت ن ه،  ١٤٠٨ة ا-اثامط. الثاؤيش، زمر ت تحقيق ، تيمية)تم'امام( 
الإملار.

بنسد الثرف اليد الإمام لاعلأّة -  ١٥٢
داراوثاترالإّلأسةسمن: الرا؛عةا*«إا،ر، ط. ح،فراممابي)ث،0؛'آا،و(، 

داكوذيع،محوت-لمان•
إّاعيلبن سد الإمام اليد الأسارلإبطالادلةصدا،اكار. ريع .  ١٥١٠

ودمشق.بيروت، الإسلامي، اإلكت_، ت ن ه، ١ ٤ ٠ ٥ الأولن • *ل المعاني، الأمر 
،و، ١١٠ ٩٥هل. الجوزية)تاهماه(، ض ابن مداث أبي الدين ^امسس • الرثمح "  ١٠٤

بيروت-لبنان.العالمية، الكتب دار ن؛ 
*آه(٥ ٤ التي)ت حام أبي بن أحمد ين حيان ين محمد الغضلأء. ولزئ الملأء روحا -  ١٥٥

لينان.بيروت. العالمية، الكتب، دار ت ن الخميد، تمد الدين معي محمد تحقيق؛ 
الخونيةنيم ابن يكر ا؛ي بن محمد الدين لثمس( اكغامح<. ومءأ انمم روضة - ١  ٥٦

بيروت-لبنان.العلمية، الكتب، دار ت ن بدون، ط. -(، ٠١/٥١)ت 
الزاي(رحرف 

بنعلي ين الرحمنن مد الدين جمال الفرج ا؛ي، للإمام • المم علم حرش الزاد -  ١٠٧
اش،- ب الرحمن تمل محمد حققه؛ ، ٠.( ٥ البغدادي)ت/اه القرشي الخوزي محمد 
.٠١٤٠٧النكر دار ن: الأولن، ط. زغلول، بيوتي بن المعيد أحاديثه؛ دحرج 

الآرناؤوءلشعيب، ت حقته ، ( ٠٧٥١)تثيمالخوزية لأبن الماد. حم عدك، في اياد زاد -  ١٥٨
بيروت.الرسالة، مؤسسة ت ن ٠،  ١٤٠٧عشرة الرابعة • ط. الارتازوُل، القادر يتمي 

تعليق!، ( ٤٠٢ ١ )ت الشيباتي حنبل بن محمار بن أحمد اه تمد أبي للإمام • الز*،• -  ١٥٩
لبنان.بيروت. العالمية، الكشتح دار ن بدون، ٍل ، حمر؛ آل الرزاق، تمد محي الشيخ 

تحقيق;، ٠(  ١٨١الروزى)ت المارك ين اش تمد الإملأم شيخ الحاظ للإمام النعي. -  ١٦٠
ه؛الهند.١١٠٨٦ط. الشحص،الرضنالأئل.ي، 

•ن الأدلن، • ط الفريواتي، الجاد تمد ين الرحمنن تمد • تحمح، • لكح للإُام ■ أاز*د "  ١٦١
التورة.بالمدينة الدار مكتية 

ابنصس عامش علمن الملمؤع الوصيري، بكر أبي بن احمل للحاففل ماجه. اين زوالي -  ١٦٢
بيروت-لبنان.الفكر، دار ت ن الباش. تمل نوال محمد ت وترقم تحقيق ماحه. 

-٢٠٧احه()مالنزؤيتي)ابن نزيزيل محمد اّله بد أ؛م، للح—انظ • ماجه ابن "  ١٦١٠



يروت.لان.المكر، دار ن; اياش. صد ثواد محمد تحمىوترثٍمت .(، ٠٢٧٥
الجتانيالأشعث بن يمان داود ايي للإمام • المودا م)، ا؛ع"؛/٢٠ داود أض من -  ١٦٤

الكتةن؛ -، ٠١٣٩٩الثالثة ط. ان، مثمحمد الرحمن عبد ت تحقيق )ُت،هما'ا،و(، 
الفكر.دار اممة، 

،-( ٥٠٢ )تْ الدارعي الرحمن مد بن اش مد محي أبي للحاط الدارص• ّما -  ١٦٥
الفئةالطامة شركة ن: ^، ١٣٨٦ط. ايئسي، مماتي ماثم اه مد يد التحقيق: 

التحد،.

جعنحّأبي برواية ، -( ٠٢• ٤ - ١ ٥ الشافعي)٠ إديص محمدبن للإمام • ١^٠ الخم، -  ١٦٦
انمليعبد د. تحقيق: الثانعي. تلميد الزتي يحين بن إسعاعيل حاله عن اللحاوى 

بيرويت،.دارالمرنة، ن: ،ر، ١ ٤ ٠ ٦ أولن ط. حي، قلة 
وني،كرأسينالجندنعليالهقي)ت،مهإه(، الك؛رى. اين -  ١٦١^

بنالثهير الماردلي مثمان بن علي بن علاءالدين للعلامة •الحوعرالتي« ذيله: 
دارالنكر.ن: بدون، ط. التركماتىرات،ْأي،و(، 

د.تحقيق: ٠ اتئ النثعيب، بن أحمد الرحمن عيد أبي للإٌام * امحرى ، ٢١■  ١٦٨
دارن: ه،  ١٤٠٠أولن • *ل حن، روي كوعيد العدائي ■سليمان مدالغفار 

٠بيروت.ليتان الملية، الكتي، 
المدي.الإمام وحاشية يوطي الالدن حلال اuفظ بشرح أافىأ. ص ماز .  ١٦٩

بيروت.لبنان.المربى، الكتاب، دار ن؛ بدون، *ل. 
الدينناصر محمد الشيح: ريواثدعأ. نمهها م رهيء اقمعن الأحاديث يلة .  ١٧٠

الكتّإالإملأ.ي.ن: ه، u١٣٩٩تيةن: الآJاني. 
ناصرمحمد الثيح: تخريج الأ»ة. ض المء رار،ا رالرضزءة اسمه الأحاديث لة ّالم.  ١٧١

ودارالمار؛،.الكتب،الإملاص، ن: ^،، الدن١^٠٧
،-( ٤٠٧ الدمي عشان أحمالبن ين محمد الدين شص للإُام • اليلاه اعلأم مم "  ١٧٢

١الرسالة ة عؤّن: ٠،  ١٤٠٢الثانية ،حل. الملماء من مجموعة تحقيق: 
،)تلأخآ،و( الشاي، مخلد بن الضحاك عاصم أبي عري؛y بكر أبي للحافئل . اث -  ١٧٣

،٠١٤٠٠الأولن • ط الالياتي، الدين ناصر يحمد النه تخريج قي الجتة ٠للألا ومعه 
ودمشق.بيروت، الكتب،الإصلا،ير ن: 

الثيباتيحتل محمدبن أحمدبن بن عبداض مدالرحمن أبي للإمام • اث -  ١٧٤
دارن: ٠،  ١٤٠٦الأولن ١ »J القحaلاتي، صعيد بن معمي. د. تحقيق: ( ٩٠٢ ٠ )ت 

عطيةّ د تحقيق: ، ( ١٠٣ ١ رن الخلال، هارون بن محي بن احمد بكر المنة'"لأبى -  ١٧٥
الر؛اض.دارالراية، ن: ، ٠١٤١٠الأولن الز،راتى،'ط. 

الخبلياد المبن الحي عيد الملأح لابن ذم،. من امحمار م الذم، يذرامح، .  ١٧٦
٠يرون الحديدة، دارالأفاق ن: ، ٠( ١ ٠ )ت؟ح 



اا|شساتءتاو\م 

رننواكابم؛ن اكأءايم ؤاجاع راث الكتاب م و\؛و\ء* الغ اعل  ١٥٧٥^اصرل قمح .  ١٧٧
اللألكاثياليري متمور بن الخن بن اش مة الماصم 1،ي للمانفل بمدعم. 

للنشرطيبة دار ت ن الأولن، ٠ ط حمدان، سعد أحمد ٠ د ت نحنيق ، ه( ٤ ١ 
داكوزيع-الرياض•

الرابعة،ط. ، -( ٠٧٢ Acj)تيمية ابن الإملأم شخ ت تألف النول. سدت همح -  ١٧٨
الإ،لأ^الكب ن. ،؛، ١٣٨٩

،٥*-( ١ * )ا""اأ. محيالفراءالبغوى سوئبن بن الح>ين للإمام اث• شمح " ٩^١١ 
الكتبت ن م، ١  ٩١٠ ٤ ط. الشاؤيس، زمر ومحمل الأرناووط ثعيب ت نحميق 

'لإِلام• محمل• د ت نحنتق ، *آه( ٢ )ت؟ الخنلي الواعظ الربهاري محمد لأبي • النأ ُمح "  ١٨٠
الاريم.دار ن؛ الأولن، ط• معيد 

.اء العلمِمن جماعة ت نحنيق الحفي، العز أبي ابن للعلامة . الشدة درح -  ١٨١
الإملامي،الكتب ت ن ه،  ١٤٠٠ايادصة ٍل. ، الدينناصر محمد ت تخرج 
•دُشق ، يرو'-، 

البغداديالخطب ثابت بن علي بن أحمد بكر أبي للحانثل الخديث. أٍحاب قرف .  ١٨٢
جامعةكاJةالإضاص ن: ّعيدّبارض، محمل نحمق: (، ٠٤٦٣.٣٩٦)

^،٥٤٤. ٤٧٦المىٌبى)موس بن ماص ض المعلض. بمعريف القنا .  ١٨٢■
علوملسرواكوني.سمة العامة الوكالة طح: وغيره. علي قرة أمح؛ن تحقيق: 

ال؛.ارا؛يِد.نق.ااةرآن.و،كتة 
(j،U0الخوزية)^،١ ثيم ابن اليف ص. واصروامة اصاء مهل م اسل هناء .  ١٨٤

الغامرة.التراث، مكشة ن: الثانية، ط. عيداه، حن الحاني نحريرت 
الأوانآ.؛ام،ن:الوادعي،طلأعادي بن مقل عيدالرحمنن لأبن ّ اكL،اءا -  ١٨٥

الكوت.الارفر. دار مكتة 
محمدحامدتحقيق: -(، ٠٣٦رن٠ الآ■جرى الخ—؛ن محمدبن بكر أبي للإمام • الفربمت "  ١٨٦

مكة.الباز- ودار العالمية، دارالكتب، ن: ه،  ١٤٠١الأولن"ط. الفقي، 
حاملمحمد تحقيق: ، ( ٦٠٣ ٠ رن ا/آجري ادسين بن محمد بكر أبي للإ،ام الشربمأ. ؤ ١  ٨٧

أباد.أبادفيمل نشاط باكستان أكادمي حديث، ن؛ >، ١ ٤ ٠ الأولن"٦ ط. النقي، 
لاهور.باكتان.

(،٢.٠٦٧٩ ٠ ر٩ الترمذي محورة بن محاو مئ بي للإمام راهمرا• اغمدية النائل .  ١٨٨
-العارف، مكتة ن: ه،  ١٤١٠ثالثة ١ ط الالياني، الدين ناصر الشيخ وحققه: احممره 

ارياْرإ•
الماد()حرف 

ط.، ( ٠٣ررت،ّابم حمادالخوهري بن إمماعيل الرمة. رصعاح اسة تاج امححاح .  ١٨٩
٠للملأيين العلم دار : ن ءaلار، النفور عبئ أحماو تحقيق؛ ه، ١ ٤ ٠ ٤ الثانية 



تحقيق:^، ٧٣٩٠الفارصي)^الدين علاء الأمير بمتريباينيلان. •مان صححاين -  ١٩٠
لبنان.بيروت. الرسالة، ت.رسسة ن ه،  ١٤١٤ثانية , محل I الأرناووط تعيب 

تتحقيق ، "١٠-( ١ ١ ايوري)ت النيحزيمة بن محمد بكر أبي للإُام • اين'؛رثأ صحح "  ١٩١
بيروت.ا،لكتبالإملأس، ن: >، ١١٣٩٥^ط. «حمدءمءلسالأئلمي، د. 

-(٠٢البخاري)زآ٥ إمماميل ين محمد للإمام • اباري( *ح ابخاري)•ء'r.■'* صحح -  ١٩٢
الدينمحب ت ؤإخراج الجاني، مد محمد • ترثيم باز، ابن الزيز مد الشح * تحمق 

الكتةالكيةبالقاعرة.ن: الخطيب. 
ن!،-،  ١٣٨٨الأولن ط. الألباني، اكين ناصر محمد ت تأليف المهم. ًمحا'بامع -  ١٩٣

الإسلام.الكب 
-(٠٦٥٦.٥٨١)الذرى التوى تمل بن العفلتم تمار للحانظ • راام.محب الء.ء؛ب صحح -  ١٩٤

الإسلام،الكب ن: ،J، ١٤اكانية٦•طّ الأم، سمدنامرالدين تحقيق: 
بيروت-لمنق.

(،٢٦١النسابوري)ت القثيري الحجاج ين ملم الحض أيي للإمام * ٌام صحح -  ١٩٥
العربية،١^^-، إحياء دار ن؛ ٠-، ١ ^١٣ ٤ الأولن • ط يزادنمدال١في، محمل • تحقيق 
•ء.شركاْ الحلم، البابيه يم!، 

ُ(ظلصالدينأبوزكرياحينينبذ،)ت٦٧٦صح؛حَ.ساضوي• -  ١٩٦
ومحكتبتها.الدةالمرية ن: بدون، • ط 

بنبدئ ؛ نحفغ، ، -( ٠٣رن'١ اتجري جرير بن سمد جض أيي للإُام • اث مرء ■  ١٩٧
العربي.لالكتاتأ الخلفاء دار ن؛ هّ،  ١٤٠٥الأولن • ط العترق، ا يومن

اهعجي تحقيق: ، ه-( الدارممي)ت٥٨٣عمر بن علي الحاظ للإمام الميات. - ١  ٩٨
الداربالدذةادورة.مكتة ن: -، ٠١٤ ٠٢الأولن ط. الخيمان، 

ناصربن محمد بن علي تحقيق: • للممتمه النزول كتاب، *ع ثانية( )نخة • ت  ١٠٠٠١١-  ١٩٩
بدون.ن: ، ١Jk ٤ ٠ ٣ الأولن ط. الفقيهي، 

٢٠ محمودتحقيق: الديننياكرجا؛نالحوزي>تبههه(، جمال لإمام ّغةاسر؛. - ٠ 
ن:-، ٠١٣٩٩الثانية، ط. حي، سة رواس محمد د. احاديثه: حرج خوري. يا 

١الباز-مكة ودار بيروت-لبنان، دارالعرنة، 
سمدِالدينالين،: ًفةًلأءم.سامرإرمكأين،ترسم. -  ٢٠١

الكتي،الإسلام.ن: ه، ١٣٩١سدسة ط؛ الألباني، 
البدر،بدر تحقق: ، -( ١٠٣ الفريايي)مت، الحن بن محمل بن جعفر للإمام • ^١ ٧١ٌغأ -  ٢٠٢

الإسلام.لاكتاب دارالخلفاء ن: .، ٠١٤الأولزه، ط. 
الضاد()حرف 

ؤيليه، -( ٠٢البخاري)ت٦٥ إساض محمدس يداه أبي ^مام الممحو• اكساء -  ٢٠٣
الأولنط• محمودإبراعيمزايد، تحقيق: كتابالضع.ماءواكروىنك.-اتي، 

دارالوص؛حلس،.ن: >، ١٣٩٦
حمادبن مرمئ هممروبن بن محمل جعفر أبي الحافظ محتيفا: • الكير اكما، -  ٢٠٤



^^تث!؛يثظ
الكتبدار الأولن، *ل. جي، تالة امض ايطي عد د• ورش؛ حققه اهي، العملي 
•دارالاز.،كةااكر'ة ت تونيع العلمه. 

،-( ٠٣"النائي)^،٣ ثمب بن أحمد الرحعس مد أبي للإمام • رالررك؛ن اكماء -  ٢٠٠
الأولئط• زايد، محولإبراعيم ت نحقق للخاري. المغٍر الغعغاء كتاب •ع 

دارالورحلب.ن: ، ٠١٣٩٦
،( ٠٣٨٥)^،اJغلادي الدارثطي صر بن عالي الحسن أبي للإمام • رادررم اسماء -  ٢٠٦

العارف.محكب ن: ٠، ١ ٤ ٠ ٤ الأولن ط. القادر، صد بن اض ماد بن مويق نحقتق: 
ارياض•

ن:الألباني، الا-ين محمدناصر تألبفا: الكما. رز؛ادم)اممع الميكر اجام محعغا - ٢ ٠ ^١ 
الإّلار.الكتب، 

رحرفااطاء(
ممرانأبي رواية ، -( ٤٠٢ * العمفري)ت حي١ءل بن خاليفة ممرو لأبي • اليقاُت، -  ٢٠٨

•الرياض طا، دار ن: ٠، ١ ٤ ٠ ٢ ثانية ط العمري، صياء أكرم • د تحقيق: افتري، 
،٠(  ٩١١يوتلي)محت، بكرالأبي بن الرحمنن عيد الدين جلال للإمام اخناء• بات -  ٢٠٩

-بيروت العلمية، الكتب، دار ن؛ ٠، ١ ٤ ٠ ٣ الأولئ ط. العلماء، من مجموعة ت تحقيق 

تن ؛ا-رن، • ٍل ، ٠( ٥ يعلن)زآ٢ أبي بن محل- الحين أبي للقاصي الحائلة. دقات -  ٢١٠
لمان.بيروت. والشر، سامة العرنة دار 

،( ٠٧٧٢. ٧٠الثانعي)٤ الأموي علي بن الحين بن الرحم لعبد اللهايمحأ. بات .  ٢١١
؛غا-اد.الإرشاد، مفة ن؛ م، ١ ^١٩ ٠ أولن ط. الحوري، اه مد تحق؛ث، 

الكانيعجي بن علي بن ااوعاربv مد نمر أبي الدين لتاج . الكرك، الشافما يعان .  ٢١٢
.»J الحلو، محمل. الفتاح مد العياحي، محمد محمود تحقيق; (، ^١١٠ المكي)محت،١ 

القاهرة.تيمية، ابن مكتبة زن ، ٠١٣٨٣آولئ 
المكي،الدين تقي ابن نصر أبي الا-ين لتاج احرص( )نخة ■ المجركا العائمة بات -  ٢١٣

 [o , ،؛يروُت،.لبنان.دارالعرنة، ن؛ ثانية
(،٠٢٣٠معد)ت لأبن بمدمم. رمن الدية اعل كابمي اكم اللم الكرك،. اليئات .  ٢١٤

والحكم.العلوم مكتبة ت ن ، ٠١ ٤٠٨الثانية ط. مجتصّور، محمد نياد ئ. ت تحقيق 
.النور؛ الديتة 

ن:، ٠٠١٣٩٨ط. ، UYr.o)jLلأبن_امرى. الدق\ت ٠  ٢١٥
بتررات•والثر،

الخوزيةمم ابن، بكر بنأبي، محمد الدين شص للإمام الخالص. »لريقالهجرلياوباما -  ٢١٦
الطعةI ن د، ١ ٤ ٠ ٠ الثالثة . ٍد ، الخaلمح٠ الا-ين محت،  ٠٠ال ت مراجعة ، ( ^٥١٠ ٠ )يت، 

وعكدت،ا٠القاهرة.الملغية 
رحرفالفلاء(

رمالةالحوالي. الرذن عجي لادكتورّفربن ءلا،رءالإرجاءنياادكرالإ،لأص. .  ٢١٧



ءرثة؛ة؛(ءء
-تطب محمد الأستاذ فضيلة ت إشراف ، ءالدكتوراه، العليا التخصمى درجة ليل مقدمة 
.ه ١ ٤ ٠ ٥ الراتمة علن مهلبومة الترئ، أم بجامعة الشريعة بكلية العتيدة غم 

نالحيي محمد *اجر أبو تحقيق: ه(، الدمى)ت٨٤٧للحافظ غم. من نرخم المر .  ٢١٨
لبنان.- بيروت العالمية، الكب دار ن; ه، ١ ٤ • ٥ الأولئ ط. زغلول، الميوتي 

ه(.٤ البيهقي)تخْ الخّض بن يكرأحد أبي للحاففل اللكير. وموال المر يذاب -  ٢١٩
الإسلامي،التراث مكية التراث،ط.1«أاه،نت لتحقيق السلفي امتب حققه; 

القاعرة.
الشخبأيي العروق ■مال بن جعفر بن محمد بن اش مد محمد لأيي الخفية. -  ٢٢•

ط.الباركنورى. إدؤيى بن معمد ين اه رصا ت تحقيق الأهحهاتي)تا'بم'آه(. 
الراض.ازصمق. دار ن: ه، ١ ٤ ٠ ٨ الأولن 

أحدبن مجمل الناسي التتي الطيب أيي ت تألف الأسمن. اللي ثارخ ني اكمء، المني -  ٢٢١
.\TyyU0)jj _ الحمالية.القا،رر؛.مط؛عةاوة

احمدبنمعمدين الإمام ت تأليف يم—أ. اين الإسلام شح محاق الميولالا*ديت،ي -  ٢٢٢
العربي.الكتاب دار ط. الفتي، حامد محمد ت تحقيق ءيدال٠ادى. 

محمدبن اش عبد الفضل أبي للشيخ لام. العله مى لزرل في الإٌُلأم ا*ل ءدء،*أ -  ٢٢٣
بالقاعرة.القاهرة، مكتية ت ن مختار، معلعة ارى، الغ الصديق 

ء؛داشبن حمود الشيح فضيلة تأليف: الرجمن. صرر؛ على خلىآدم في الإ؛ان اعل ئتدأ -  ٢٢٤
•داكدنيع للنثر اللواء دار حمود، ابن 

وامحة.اخديث، الومالةمامحتاداعلالةوامحاب ساساصحاباخديثأو: .  ٢٢٥
حققهاالصابوني. إّماعيل بن الرحمن عبا إمحاعيل أبي الإسلام شيخ ت تاليم، 
الكويت.السلفية. الدار ت ن اليدر، بدر ت عليها وعلق أحاديثها وخرج 

معآبائي العفليم الحق شمس محمد العلب أبي للعلامة داود. ٌماأبي المود'مح مرن -  ٢٢٦
دار* ط عثمان، محمد الرحمنن عيد أ وتحقيق ضتهل الحرنية، تيم ابن الحاففل شرح 

الكت؛ةالمالفية.الفكر،ن:
ط.ممعلفن. ديب حمزة • تحقيق • القاصي ٠لااب أبي ت تريب المحي• الترمذي علل -  ٢٢١^

عمان-الأردن.٠كتيةالأقصن، ن: .، ١٤ ٠٦أولئ 
ا؛يحاتمالإمام الُازىا؛ن مدالرسنن سمد -اليف: اخديث. علل .  ٢٢٨

لبنان.بيروت. العرفة، دار ،ط.ه'أا،د،نت م،د( ٢ .^١ ٢ إدميس)'٤ ابن محمد 
الحوذيامح،^مح،اكرجتمدالرصبز،>،اسلاكامaفيالآ٢١دهث، .  ٢٢٩

إدارةن: ، ٥١٤٠١الثانية ط. الأثري، الحق إرشاد الأستاذ تحقيق: )^٩٥^، 
ااعلرمالأترية.تجلآ؛اد.باتمتان.

٣٠٦الدارظي)عمر بن علي الحز أبي الحائل ^ام .  ٢٣٠
ن:-، ٠١٤٠٥أولئ ٠ ط السلفي، اه نين الرحمتن محفريل تحقيق:ئ. ، ( ٠٠٣٨٥ -

•ُية-الرياض( دار 



'•نحفق اب-زرى، بن ممعد بن الدين لثمس • الغراء يئات فم اكهايل غاية -  ٢١٠١
القاهرة.الخانحي، •كنية ن؛ برحترام. 

امبالخلفاء، دار الدر. در نحقق: ^. ١١الحن بن محمد الراء. -  ٢٣٢
.الكويت.الفحاحل الإسلام، 

الض)تخخم،و(.الخ،لا؛ي إبرامم بن حمد يمان ابي  ٣١٠٣• اخديث ضم، "  ٢٣٣
الُالميالبحث مركز ت 0 ه، ١ ٤ ٠ ٢ ٍد. العزادى، إبرامم بن الكرم ب د• •' نحتتن( 

القرئ.أم جامعة الإسلام، التراث وإح؛اء 
م١ ٤ ٠ ٦ الأولن ط. . -( ٢٠٢  icj)الهررّي ملام بن التامم مد لأيي • اخديث مهج -  ٤٢٣

يروت.لمان.دارالكتب،اسية، ن: 
المحاء()حرف 

،ه( ٠  ٨٣الزمخشرى)ت عمر ين محمود اه حار للعلامة ّ اخديث ضب ش ، ٢١٥١-  ٢٣٥
منن: ثانية، ط. إبرامم، أبوالفضل لمحمد الجاوي بن،حمد على ت نحن؛ذ، 

اuبيالحنيوثركا٠.
القاعرة.- الشروق دار ن؛ .، ٠١٣٩٥الثامحنة ط. شلتوت، محمود للشيخ اكاومحر. -  ٢٣٦
الخافغلللإمام الخالي. إسامل بن محمد الله همد أم الإمام صمح لشؤح ابادي يح -  ٢٣٧

مداضالشيخ ّماحة تعليق: ر ( ٠٨٥٢ ٠٧٧٣حجرانمقلأتي)بن علي بن أحمل 
ااا-ينمحب، إشراف: اني، البعبد فراد محمد ٠ ترنيم بار. ابن اش عبد ابن 

الكتبةاممية.القاهرة.الخطب؛،.ن: 
ءحمدينءاايينتأليف،: ^لجاممحضالرراةراكرايأسسرافر. -  ٢٣٨

الحلبيالبائي مصعلفئ مكتبة ن: ،ر، ١٣٨٣ثانية ط. -(، ٠١٢٥٠الثركاتي)تمحمد 
وأولاد،.ممصر.

تيميةابن الحليم عبد بن أحمد الدين تقي الإسلام شخ • تألثف • الك؛رى الخم،؛ الكارمح، -  ٢٣٩
الدبي.الفتاح عبد ن: ، ٠١٤٠٣ط. ادرانيالدمشقيسآبم(، 

الدينمحص مخما تحقيق: • البغدادي طاهر القاهربن عبد للعلامة القرق.' ب؛ن القزق •  ٢٤٠
بيروت.لبنان.دارالعرنةاااءلثاءةوالشر، ن: بدون، ط. عبدالحميلّ، 

تحقيقاأُ(، )زه ىلالحب١راحدالهLJاني القاصي تآليغج: الخزلت. دءلقات زق -  ٢٤١
الخامعية،الهلبوعات دار علي، محمد الدين وعصام الششار سام علي • د • وتحليق 

.٣١٩٧٢الإّكممرية 
تحقيق:(، ٠٢٤١٠١٦٤الشيثاني)حغل ين احمل الإمام اه عبد لأبي اكعابة. لخام -  ٢٤٢

ؤإحياءالعالمي الثحث، مركز ن: ٠، ١ ، ٠ أولن• ط محمدماس، الد لصي • د 
٠الكرمة القرئ٠مكة أم جامعة الإسلام، التراث 

فاروقد. تحقّيق: الإ،-امأحد؛نسبثطاكا؛ي)تآ.مه(، المحابة. دياثل -  ٢٤٣
٠ادنرب، البيضاء٠ الدار الثقافة، دار ن: ٠-، ١ ٤ ٠ ٤ أولن • ط حمادة، 

رضاتحقيثا: ■ المروق؛الوراق إسحاق يمقوب ابي بن محمد الفرج لأبي • الفهرست -  ٢٤٤



؛تثصث-ً^ءًًد^^^>م
درث.د: ، ٠١٢٩١ط. 

الإسليالأموي حليمة بن عم بن خر ين مسد بكر لأيي • 'محوض ص رئاء ط مرت -  ٢٤٥
،ربادءطرغوْ حل—ان وتالميده نيئين قداره نرمكة ت مئابلة )تْيه،و(، 

يرون.دار ا،و،نت ٨٩٣
ناصرالشيخ رصعه . امحلوطات* محن الظاعرية، الكنب، دار امحلوفأت لهرس -  ٢٤٦

ايبمعالعالسيثق.، ٠١٣٩•
،ه( ١ • ٣ ١ )ت الناوي محمدهمد١٧^ للعلامت اسم. ا'بم"ع همح الدا«،ر محض -  ٢٤٧

.مموت.بح\0.دارانمرلت،ن: ، ٠١٣٩١الثاب ط. 
(٠٥٥١رحرف 

تن ، ٠١٣٧١ثانٍة ط. النيروزآيادي، بمقرب بن الدبن مجار تآلف • اغبمل اائمس "  ٢٤٨
القاعرة.الخلي، ١^؛^؛، ممعلس ومْلعة مكتة 

عنسودا ، م( ٣ ٠ ١ الفريايي)لت، التفاظ حمدبن يكرجعفربن أيي للحاظ اه،"ر. -  ٢٤٩
ا،كلوءلة.

الئرثسمالم بن وب بن اه مد الإمام ت تآلن، ٠ س ذلك ش ورد وما المدر -  ٢٥٠
الرحمنماو العزيز مد • د ت وتخريج ردراعة تحقيق ، م( ١  ٩٧- ١ ٢ ر٥ المري 
.٢١ ٩٦٣والتونيع للنشر ملعنان دار العشم، 

الأتمارييشام بن ١^^٠ جاو الد مد محل. ايي ؛ تآليف، ١ المدى ول الدك، دلر -  ٢٥١
.٢١٩٦٣ه/ ١٣٨٣ب ص . طؤ.ك؛ةالمادةممر، (، ٠٧٦١)^،

نعلق(، ٠٢٩٤)ت االروزى نمر بن معمد اه مد أبي ام للإم• الم، قيام "  ٢٠٢
لأمر.؛اكتاناصام، رفا، ن: ، ٠١٣٨٩اكاذةط. صدالشكورالاثري، 

رحرفالكاف(
راجعه:(، ٠٧٤٨للإماماادمحي)تالكاهمشسرنسكرواةشاصس. -  ٢٥٣

.لمال.يءرورت، العلب، الكتب، دار ن: ، ٤٠١  ٠٣الأولن ط. العلماء، من حمامة 
وملقبأصرله عارضه ممر، تهمة دار (، ٠٢٨٥المرد)^،العباس لأبي الكار. -  ٢٥٤

إبرامم.الفضل محمدابر مله: 
بنالكرم بد بن محمد بن محمد الكرم أمح، بن علي، الخن لامح، • ازيى م ، ٢١۵٠■  ٢٥٠

ط.بعضالعلعاء، راجعه: (، ٠٦٣٠الواسالشسانيا،لعروف،بابنالانر)تءسد 
يرون،.لمان.دارالنحابطالعربي، ل: ، ٠٠١٤٠ الثالثة 

ّط الف،ةر، دار ن: ّ الخرجاتي م-اوى بن اه مد أحمد للإمام المعقاء• م الكاهل -  ٢٥٦
ب؛روتا.لمان١م، ١٤٠٤الأولن

ؤيله:، ( ٦٠٣ ٠ الآ"حرى)ُت، الحض بن بكر أبي الإمام تآلف • ءدي؛أ كاب -  ٢٥٧
التشيرىمر لابن لأوص الآصأءاد، ص الممين الشائع اي،• س.الادسما كتاب 
مكتةادلأ-الكوبم،.ن: م، ١٤٠٨الآولنءلّ بيرالدر. نمق: (. ٠٦٠)ت،. 

مكنةن: ثانية، ٠ ط او؛واريي، محملؤ للعلامجة امة. السوأمرار الدجالء المج كال، -  ٢٥٨
التاعرة.الإسلامي، اكراُث، 



ءتاو|اصساتجّ 
————————سسث

عليد. اكار. 1ديل المم ابن بما ا،ن الإسلام شخ اقوال ص الأسار كخان .  ٢٥٩
يالراُمة.عكتوية رسالة اليماني، الحربي 

أبيين علي الدين نرر الخانفل ت تألف منة. الاهب على الزار زوائد م الآم؛؛ار كقم -  ٢٦٠
مرممةالاطمي، ارحمن حسب الحدث نحقيق ٨^،  ٠٧-٧٣٥)الهيثمي يكر 

الآولنآآماه.ارسالة،ط.
العلومدار ن; بدون، ٍد. حليمة، حاجي والغتون. الكب اص اععن الفلتون كثف -  ٢٦١

بيروت.لبنان٠الحديثة، 
الخمائصI ب العروق وسير، عيه اش مش الحسب خمالص م اليبمج الطالب كغاية .  ٢٦٢

ن:، وه( ١ ١ السيوطي)ت يكر أيي ين ارحمثن مد الدين حلال للإمام • الكمى• 
بيروت.لبنان.العريي، الكتاب دار 

بالحطبالعروق ثابت، بن علي ين احمد يكر أيي للإمام اروايل. علم في الكفاية . ٢٦٣
محيالحليم مد ت •راحعة التيجاني، الحافنل محمد ت مد؛أ ه(،  ٤٦٣الغدادى)
■العربي التراث دار مطعة ت ن الثانية، ط. محمود، حن ارحمثن عبد عبدالحليم. 

الدينام حبن انقي طي الدين علاء لنملامت والأنمال. الأقوال ّان ض اّل كز .  ٢٦٤
بكريالشيخ محبي ة، الخامط. ارمحالة، مومحة . -( ٠٩٧٥البرمحاني)تالهتدى 
•القا صفرت الشخ ت لهارصه ووضع صححه حياني، 

•-( ١٠٣ * الدولأبى)ت حماد بن أحمد بن بثرمحي أبى للعلامة والأمحاء. الكتى -  ٢٦٥
عكة- اياز دار  '•تونيع • لينان - بيروت العلمية، درالكتب ت ن ه، ١ ٤ • ٣ الثانية ط. 

بنمحمد البركات أبي تأليف; القات. ارواة عن امحكل عن معرنة نر اليرات الكواكس، .  ٢٦٦
دارالقيومءبدرباJي، عيد تحقيق: ^(، ٩٣٩.٨٦٣الكيال)بابن المروق أحمد 

.٣١٩٨١الأونىا«؛اه/ ط.الا.رنوكراث، 

.٨٤٩يرطي)الالدين حلال للخانئل ارضوية. الآءاد^ث ض اسوية اللألئ .  ٢٦٧
اسةالأدبية.ن: ،^، ١٣١٧أولن، ط. ^، ١٩١

.٥٥٥^لحنءلي؛نىصمدبنمحمدتيالأثير)اللبابشمدهّ،الأدابأ. .  ٢٦٨
م.١٣٥٧ظماسمحي؛القاعُة، نثر: ^، ٦٣٠

ط.، م( ٧ ١ ١ منئلور)ت بن عكرم بن محمد الدين ج،ال الفضل لأبي الرب. ان ل-  ٢٦٩
بيروت.لنان.دارصادرودار ن: ، ٠٠١٣٨٨

حجربن علي بن أحمد الفضل ايي الدين ان مهالحانفل للإمام اليزان. لمان .  ٢٧٠
الاعلميمومحة ن: -، ٠١٣٩٠الثانية، ثل. -(. ٠٨٥٢محنة قلاني)انوين الع

دائرةمجلس ُيعها اش الآراُث اتجعة عن مصور؛ لبنان. ٠ بيروت للمعلبوعات، 
ءامهأآا،و.الكائنة؛الهتد.حبدرآباد.الدكن، الطامة العارف 

الميم()حرف 
اكبك،شهيد بن مد  oiب بن معاذ بن -ماز بن محي حام لأبي اجرومث- -  ٢٧١



•حلب دارالوعي ت ن ١*-، ٤ ٠ ٢ الثانية ط محمودإبراعيمزايد، تحقيق; -(، ٠٣٠)ترأ
أبومحمد ت تحقيق األيداني. أحمد بن محمد بن احمد النمل لأبي • الآ*؛؛ال *جمع "  ٢٧٢

ءسناوابياسوهمكاه.ن: المضلإبرامم، 
تحقيق؛ه(، ٨٠٧.٧٣٥^حاiفلمراكينالهيث٠ي).  ٢٧٣

ارياض.، الرشد مكنة ن؛ ١ه، ٤  ١٣اولئ ط. محمدندير، ين القدوص عبد 
،( aA ' Uo)الهيشي يكر أيي ين يلي الدين نور للحانفل اهرص. وص الزوص مجمع -  ٢٧٤

دارالمحابن: ه، ١ ٤ ٠ ٢ اكائ ط. حجر، واين الخاليلض: الخانظ؛ن بمحرير 
؛يروت.لان.المرئي، 

ينمحمد الرحمنن مد وترتيب; جمع • بمنة ام، احد الإسلام حخ ياؤك، مجمع -  ٢٧٥
الأولئالمليعة عن تصوير محمد٠ ائته ة اهمل مبالحتيالي، النجدي الماصمي نامم 

ما<ما،و.

حر'-بموءاتقءف:كيخالإُلأما؛نتيميةسمأص. صارهلراuرل. ٠٠.  ٢٧٦
العريى.التراث لختة ت ن يدون، ط. رصا، رشيد محمد الممد 

الأولنط. الروعي. ا-إنواد همجي احمد تحقيق: صالح. لاينه احد. الإمام محة -  ٢٧٧
التجاؤيةا،لنحتجة ن: . \ jjaJiوذ الدين محة حبل؛*، ين كتامراجمد  ٠٠ه،  ١٣٨٠

امرئ-بمت•
ينأحمد ين الخن ت تلخيص للاجري. اكربمة كال، صبماق ض الدين امول، من اهار -  ٢٧٨

(٥٢٠رقم)القرئ أم يجامعه الملمي اليحث، مركز في ميكروفيلم البتا. ن اه مد 
.١٦٤مصورهمنالظاهمريةيدمشقرقم 

.٤٨٠يرقم: احرئ( )تخة للاجري. الشربمة كال، متاق ض الدين اصول، اهارمن -  ٢٧٩
ه(.طةالك؛رىرت٧٨٣ين محمد ين همييداه ه -  ٢٨٠

٣٠ ٢ ٨ ت رنم تحت الغاغ تركيا- مخ،لرءل عن محصورة نسخة 
القيماين يكر أيي محمدن للإمام وااتحهل،أ. الخهب ض الرملة المواعق مخمر -  ٢٨١

الرياضمكتبة ت ن يدون. ط. انلوصلي. معمدين الشيخ؛ احتمره الحورية. 
الرياصن.الخديثة، 

همدالخائراكاييمحمدين امحمار: الهراء. لاينأ؛يملن الحائلة. ّسربات .  ٢٨٢
دمشق.العةالأممدال،، a٠،و،  ١٣ ٥٠ط احمدهميد، ت وتعليق تصحيح . )ات،يبمص( 

همثعانن أحمد ن محمد اش همبد أأي الدين ثص للحاففلؤ اسار. مخمرالخلوللخلي - ٢  ٨٣
الأولنط. الألباني، الل.ين محيناصر واحتمار; تحقيق ه(. ٧٤٨الدهي)رتا

الإسلامي.الكنم، ا.؛ا،ر،ن:
اليافعيهمالي أممدين الدبن ليل الزمان. حوادث رمعرفة ابملان ومرن الخان مرآ؛ -  ٢٨٤

ييروت•لبنان.مرمةالاهمئلمىللمْلبوهمات، زن -(. ٠٨٦٨-٦٩٨)
.(،٠٤٥٧ينحزمالأمملي)تسيد ين يناتؤ نى٠حلءلي الإجماع• *وي -  ٢٨٥

مرالم،نمد ويذول; يرون-لبنان. الخديدة، اق دارالأفزن م، ١  ٩٧٨الأولئ ٍل. 
تمة•لاين الإجماع 



الخطرإدلئس بن محمد ■^f ابي بن الرحمنن مد محمد أبي للحانظ الرامل. -  ٢٨٦
م،١ ٤ • ٢ الثامة ط. وجاني. اش عة نم اه شكر ت بعناية طح "آ،و(، ٢٧ارازى)^،

•الرمحالة ة مرّت ن 
يمانداود أبي ت تألف الثساني. حيل بن احمد اش - ب لأبي • أحمد الإمام ائل ٌ"  ٢٨٧

رشيدمعمد السيد ت مديم • الجتاتي شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث ابن 
يرون.وان.دارال٠رلأ، ن: الأولن*اه*ااه، ط. رمحا. 

طثعقل ابن الدين بهاء ابمتل للإمام • مش ٌقح همج ■  ٠١مهل يلي اياص -  ٢٨٨
طء"أاءّ/دارالفكر، ّ بركات سدكاعل تحقيق: مالك. اكه؛للأ؛ن نحاب 
بدمنق.م  ١٩٨٠

اكخيصوبذيله: اورى، التسالخاكم اش عبد أبي للحانظ المممزّ ض ايتدرك .  ٢٨٩
العربي.الكتاب دار ن: الذمي)مصور(. للحافظ 

محمداحمد فهارعه؛ ووضع شرحه ، آ،و( ٤ ١ . ١ ٦ حبل)٤ بن احمد للإمام الند• -  ٢٩٠
.٢١٩٧١،و/  ١٣٩١دارالعارذممر، شاكر، 

الكتبهوالأفعال. الأقوال من ش الممال كر محيخب ؤبهامشه احمد الإمام د م-  ٢٩١
يرون.لبنان.دارصادر، الإمحلاعي، 

-١٦١الروذكا)مخلدادتثلني بن إبرامم بن إمحاق للإمام • راميه بن إياق س -  ٢٩٢
٠١٠هد(  ٢٣٨ البلوشي،كير حّين الحق عيد الغفور عيد د* ■ تحقثؤ، ١ ٠ محك سوه أض  ٠٠

التورة.يالدينة الإيمان، مكتبة آالا،و،نث ط. 
الرحمننحييب تحقيق؛ ؤ الخميدي الزبير بن الد بد بكر أبي للحافظ اخمدي. مد -  ٢٩٣

القاعرة.مكتبةالص، يرون؟ عالمالكتب،، الاعفلعي، 
رواية.( ٠٢٣.. ١٣٤الخوعري)مد بن الخعد بن علي الحض لأبي ٠ ابد اض محي -  ٢٩٤

أحمدعهنا الشيخ: تحقيق ٠ البغوي محمد ين ا}لبم عيال القاصم آبي الثقة الحافظ وجمع: 
يرون.ناير، سة مؤسن: >.، ١ ٤ ١ ٠ أولن ط. حيلر. 

البصريالفارسي الحارود داود بن ان صليالكبير للحافظ اليائي. داود ابي مد -  ٢٩٥
٠ّلبنان يرون المعرفة، دار ٠ زممور( ( ٠jb٢ الليالي)ت٤ داود بابي الثمحر 

،a(  ٣١٦الإصقرائيثي)ت إصحاق أبي بن يعقوب عوانة أبي للإمام عواتة. ابي يل م-  ٢٩٦
المكرمة.مكة البازالتثروالتوني، دار لبنان. يرون. والنثر، المعرفة دار ن: 

>(٣٠٧^عامالحافظأحمدينءلييناضانمي>-اأ..  ٢٩٧
•دمشق دارالآمونالترارثi، ن: .، ١A١٤ ٠ الثانية ط. حا،نصليمامن.، تحقيق: 
يرر.ت•

مطبعة.، ٠١٣٨٨الثانية ط. احد؛نمحمدالطءاوى>تاأص، الآلارب مشكل .  ٢٩٨
الوكز.ّرأبادا حيالالنaلا٠ية، العارف، دائرة 

(٤j،U ١ >ت التريزي العمري الخلجب اش مد بن محمد اش مد لأبي اضانح. ٌئكاة -  ٢٩٩
الإسلامي،الكتب، ن: الثالثة0،إاعلأ، ط. ^٠، ٧٧١الدين محمداصر تحقيق: 
بتردت-



للإمامابامع كتاب ومعه الصنعاني همام بن بكرعبدالرزاق آبي للحافظ الميف. . ٣٠٠
الرحمنحبيب • تحقيق • المنعاني ارزاق مد الإمام رواية الأزلي، راشد بن معمم 

اكات؛؛نم«أاه.ط. الكتبالإّلأس، ن: الأءظس. 
بنإيرامم ثسة أبي ين محمد بن اف ب الخافظ للأمام رالألار. ١^٢١٥^، م اسق .  ٣٠١

همدالخالقت تحقيق • -( ٠٢٣٥سنة)التوى العسي الكوفي ثية أبي بن يكر أبي عثمان 
.٢١٩٧٩الثانةهوما،و/ ط. الدارالشة، الأفناني. 

بنعلي ين محمد ين محمد ين على ين لأحمد ٠ اكاية الساند يزراكد انمالت الهتالب ٠  ٣٠٢
الأطعيارحمن حّءب ت الشخ تحقيق . .( ٠٨٥٢. ٧٧٣العقلاني)حجر ين أحد 

الكرمة.مكة والتونيع، للنشر اياز دار 
ينعلي ين أحمل ين لحاننل اكرجمد. في الأمول إرعلم ملنآالوصول الغول؛فؤح ص . ٣٠٣

التراث.إحياء حماض ن: ه(. ١٣٧٧٨٣٤٦الخكس)عر ين احمد 
د..>موقدلم]*: هر(، ٢٧٦.٢١٣اش٠يني)بد سمد سا؛ي الّارف. ٠  ٣٠٤

العارف.دار ارايعة، ٠ هل عكاشة. روت 
محيحمدين يان أبي للحافظ للم؛ل"ري(. داود مماأم ؤمحر)عرمختمر السالم .  ٣٠٥

هل.الفقي. حاماو ومحسد ، شاكر محمد أحمد ت تحقيق . ه( )ت٨٨٣الخ8لايي 
لبنان.بيروت. المرفه، دار -.ن؛ ٥١٤٠٠

أحمدتحقيق . -( ٤٠٣ ١ )ت الأعرابي ين زياد بن محمد بن أحمد مميد لأبي الّجمر• "  ٣٠٦
١ارياض ، الكور مكتبة ت ن ، ١٠٠ ٤ ١ ٢ أولن ٠ هل اللوشي، مياد ميرين اين 

؛؛روت.وان.دارإحياءالتراثالعربي، ط. uنوتالخرى، سجمالأد،اء. .  ٣٠٧
الحموياش عبد ين ياقوت اش عبد أبي ال-ين شهاب الإمام للشيخ • ابم١١ن *مجمر "  ٣٠٨

.٣١٩٧٩بٍروتوهآا،،و/ دارصائر، اروسافتدادي)تا'أ1هّ(، 
الطراراللحمي أيوب بن احمد ين سليمان القاسم أبي للحافغل ٠ المغر المجم -  ٣٠٩

ودارابزلك.-رواكروعممكةالعلمية، الكتب دار يم1\ى ط. -(. ٠٣٦٠^

تحقيق:-(. ٠٣٦اللبرش)ت.أحمد ين ليمان سمّاسم'امر. .  ٣١٠
القاهرة.تيمية، اين مكتبة ن؛ الثانية، هل. اللفى، الجيد عيد حمدي 

بدون،هل. كحالة، رمحا صحمد تأليف: ٠ العريية الكتب مصنفي تراجم سجم"الؤرم؛ن. -  ٣١١
بيروت.العربي، التراث إحياء ودار بيروت. الش، مكنية ن: 

دارابتي.ن: محبي فزاد محمد الشيخ': ومحعه الجم -  ٣١٢
لبنان.- بيروت العربي، التراث إحياء 

.ط تشرقن، المن لفيف، ونثيا رئثه الخديثا لألماؤل المهرس العجم -  ٣١٣
ونسنك.ى . ١ د. ن؛ لندن. مدينة فى بريل مكتبة -، ٠١٣٩٦

بنآدمسمد اه عبد أبي الدين شص للإ1م والاصار. اشا»ت، على الكبأر الترا، سرقة .  ٣١٤
الارتاووْل،شعيب معروف، عواد بشار تحقيق: ، ( ٤٠٧ الذهبي عثمان ابن 

بيروت.ارصالة، مرمة ن: ه،  ١٤٠٤الأولئ هل. ٠ عباس مهدي صالح 



؛تثصث^^>ءسم
المعري.ماء أكرم نحمق; القوي)تيلإأ،و(. منان بن يموب • واكايئ الره -  ٣١٥

اكاوةا«؛اى.زّةالرالأ،ط.
ايورة.بالدية الدار كية ن: ،و، ١ ٤ ١ ٠ ط. أحرئ( رنخة راكار؛خ. الره -  ٣١٦

الرحيممد همام نحقيق: ، س( ٤ الذمي)ص الدين لشمس انحدلن. ^، ٧٧٠ض المن -  ٣١١^
الفرعان,دار ت ن ه،  ١٤٠٤الأولن • حل ، ^> ٩١٠

الشيخالحدث للعلاعة وامابهم. رالتابهم الرواء كنى وسره الرجال امماء بد م الغم -  ٣١٨
المرئي.المحاب دار ن: . التوفن)iA؟،j( الهندى، علي بن طاعر محمد 

الذمي)تمأم\ه(عثمان بن احمد بن صحمد الدين شمى للحانئل الساء. م الغم -  ٣١٩
بدون.ن؛ بال.ون، ط. عتر، الدين نور ت تحقيق 

بالراغبالمروق محمد بن الحين القاسم ابي تاليف المزآن• غريب ش المردان -  ٣٢٠
دارالعروفة،محدميدكيلأتي، وضيعل: تحقيق ءه(.  ٠٢اكوي)الأصفهاني 

بيروت-لبنان.
^لي؛نإساءيل؛نأييدرإساقبنماوم.  ٣٢١

الثانيةعل. الحميد، عيد الدين ٌحءي محي * تحقيق . ٣^ ٢ ٤ رن الأشعري 
القاعرة.شةالهضةالمرية، ن: 

بنعثمان عمرو أبي الحافل الحدث الإuم صيف ٠ الخديث علوم ر الملاح ابن •مد،ة -  ٣٢٢
الكتبدار ١ -( ٥٦٢اكوي)٤ ، الملاح، أا؛ن ب المروق الشهرزوري ء؛دالرحمنن 

.Jb١٣٩٨؛يروت.لمان، المالية، 
>(،٥٤٨. ٤٧٩اكهرّتاني)الكرم مد بن مصي الفتح ايي ليلأُة رافل. اللل -  ٣٢٣

بيروت.لبنان.المرنة، دار ن؛ ^، ١٣٩٥ثانية ٠ ط كيلأني، سد سحمد ت تحقيق 
^،؛،١١دار ّ ه>ال( .^١٩ ٥ ١ الخرزى)٠ بن الرحمثن عبد أبوالفرج احد. الإمام *غالب -  ٣٢٤

الأولن. طؤبيروت، الحديدة، 
.٠-( ٤ ٥ البيهقي)زخ الحين بن بكرأحمد أبي للإمام ■ اليافص الإ*ام ماقب -  ٣٢٥
٠  ٣٢٦ V-اعراتي،ايالثدرى صبحي اليد ت تحقيق ، -( ٤٠٢ رن؟ حمتد م، مد تد م من ١كص

١بيروت ، الكتب، م*؛ام-،نتءالم أولئ • ط المعيدى، حلمإ، محمد ومحمود 
بنض بن محمد بن علي بن الرحمنن بد الفرج لابجب • دالأم ألليك رُادأخ اكظم -  ٣٢٧

آ؛اد.حعدر - العثماب المعارف داترة زت الآولنخهمأا،ر، ط. ، ه( ٥ )^٠١٧٩ الخوزي 
ياكستان.

ّالدjاjا حالي أبي رواية . اار( ٢٣٣الرجال)تلي ممن بن يعيى زكريا أم كلام م، -  ٣٢٨
^حياءالعلمي المصثا مركز ن؛ الأولن، مل. ، نور"Lu احمادمحمد ت تحقيق 

١القرئ آم حامعة التراث، 
الدينتقي المياس آبي الإّلأم لشيخ ة القديية اكبمة كلام ممض م الصأ النة سهاج .  ٣٢٩

القوللمحح المقول صريح يان وبهامشه: ، )تخآما،و( الحراني تيمية ابن أحمد 
لينان.- بيروت الملمية، الكتب، دار ت ن ١ نفسه للمؤلفج 

محمدرثادتحقيق: رنخةأحرئ(ب ^شةمصكلأمابيتاهدرّةؤ .  ٣٣٠



الرياض.الإسلامي. معود بن محمد الإمام جامعة ت ن ه،  ١٤٠٦أولن ط. سالم، 
^اظأبىمداهالجنيناضا-صس.  ٣٣١

ه/١٣٩٩٠الآوليط. الفكر، دار ، يود؛ محمد حلمى ت نحمق (، ٢١٠١٢ه/  ٤٠٣)
٢١٩٧٩.

الرحمنءّد الدين بحير اليمن ابن ت تأليف اجمد. الإمام امطءاُ-ا راجم لي الأحمد الههج .  ٣٣٢
الدينمحيي محمد ت تحقيق العاليمي)ُت،خآهه(. الرحمن مل. ين محمد ابن 

الخائرة..سنامض، ن: الأولنآ\/أاه، طّ عبدالحميد. 
سوربن القفل بن الرتضن بن بممن بي، أحمد ت تألف دايخمر• الم( ش ٧^٠١، المح* -  ٣٣٣

-يرون الخكر، دار مشكور. جواد محمل ت تحقيق ، ٨^-( ٤ ٠ ر ايوفئ اليماني الحهيتي 

^حاظشالحنثالي؛نهممرالدارمميالندادي)ته،منج(.وامحلف. الوئ .  ٣٣٤
دارالغربن؛ ه؟،  ١٤٠٦الأولئ ط. عيدالخائر، بن اش عبد بن موفق د٠ ت تحقيق 

؛يرورت،-لينان.الإسلامي، 
بنمحمد أبى لاحانتل كلاهما المن. مئب وف الخديث،. هلئ ا-ا، لي واهلف النطف .  ٣٣٥

الأولئالتلبعي عن مصور ، ه(  ٤٠٩الترفن)المري الأزلي معيد بن الغس عجل 
بالدينةالدار مكتبة ت تونيع الخعفرى، الل-ين محيي محمد بعناية صدرينا التي الهندية 

للحاظلنورالدينض؛نشبكراس)هآبر^نؤ-  ٣٣٦
السالمةاللعن ث ن ن، ^.٠ ط. ٠ ة حم اق، ١ ال عد محمد ت ٥ وسم حققه ، ٨^( ٠ ٧ 

وممحبتهاِالأاعرة.
الخءليِحثابت، بن عالي بن بكرأحمد أبي الخ-افتل للإمام والغريق. ابمع ادم ُوُنح " ٣ ما٣ 

دارالخكر.ن: ه، ١٣٧٨ٍل. ه(، ٤٦٣الغلادى)ت،
j،0٠(  ٩٧. ٥١٠الخوزي)محمّدبن بن الرحمن همل- الخرج أبي للعلامة ٠ الرءن<رءاات، -  ٣٣٨

الويتةالسلفية، اخلكتبة ت ن ه، ١  ٣٨٦أولن ١ محل عثمان، محمد الرحمن همد ت تحقيق 

دارالثافى. همد فواد محمد ت عليه وعلق ورقمه صححه اض. ين ماس الرءلأْللإمام -  ٩٣٣
سمالامح،الخلء،•العربية، الكب إماء 

الدهىئابماز بن عثمان بن أحمد بن محمل اش عبد لأبى ّ الرجال لقد في الاعتدال منان -  ٣٤٠
دارن: ،^، ١٣٨٢الأولن ط. البجاوي، محمد عار تحقيق: ،J(ؤ ٧٤٨.٦٧٣)

؛يروتا!ل؛تان.والمثر، للط؛اعة المعرفة 

)حرفاJون(
.٨ ١ اش)٣ عيد بن يردي تغري بن يؤمن، ممروالمامر؛. ملوك في الراعرة النجوم -  ٣٤١

الخاهرة.المصرية، الكنم، دار ن: ه، ١٣٦٩. طؤ..(، ٠٨٧٤
كتابومعه ، الدارئطنى)>تأههآ،د( عمر بن على ن الخأبى للمحافثل ّ النزول "  ٣٤٢



الأرلنط. الفشهي، ناصر بن محمد بن عالي د. نحمتق: لامصنف. الصفات 
-دون ت ن ه،  ١٤٠٣

مع• -( ٠٧٢)؛l،A \-قوتي تيمية ابن أحمد الماص ابي الدين لتتي الإجماع. *وي ص -  ٣٤٣
الخديدة،الأناق دار ن; م، ١  ٩٧٨الأولئ ط. حزم، لأبن الإجماع •-راب كتاب 

•لمان بٍروت. 
^ينظإساملينممراكص)تإيس.اكهايأ .  ٣٤٤

•ممر الحديثة، الكب دار ن: أولن، ط. ءلا<محدالزض، د. ت تحقيق 
محعدبن المارك العادات أبي الدين مجد للإمام رام• اخديث ضب ض ايهايأ -  ٣٤٥

معمدومحمود الزاوي، آحمد طائر تحقيق؛ .(• ٠٦٠٦.٠٤٤الأثير)بن الحزرى 
الكبتالإّلأب.اكاشر: امماحي. 

نحزوالياحاديث بمخرج ملحق الميزا-لءدييه احاديثمم \و±هدتيوخوأج الهج .  ٣٤٦
دارن: ه، ٠١٤ ٤ الأولن • ط الدومحري، أيصلممانجاممالمهيد تألف: انجد. 

العربي.للكتاب الخلفاء 

الهاء()حرف 
وكالةبعتاية *لع المغدادى، باشا ماءيل لإlfاسع؛إث. وآثار ارض سماء .  ٣٤٧

لمال.يرون. الحديثة، دارالعلوم ن; م، ١  ٥٩٥ العارف 

)__{
ابرنئةنيم بن محمد اف مد أبي الل>دن لشمس • ايلبما الكلم ورافع المتب الوابل . ٣  ٤٨

الحوثرئاصة وتونيع: نثر الأنصاري، اصماعيل وتعليق: تحقيق . -( ١.٠٧٥ ٦ ٩ )١ 
المرئية.العيية الملكة نى الملمة 

بعضٍلح؛اعتناء الصقل.ي، ٢^٧، بن خليل الدين ملاح ت تأليف • بالولمأت الوافي -  ٣٤٩
زانزشتازبتشبادن.ن: ط. التشرمن، 

بكرآبي بن محمد بن أحمد الدين شمس الماس لأبي • الزمان ابماء واباء الأمان ويات -  ٣٥٠
•بيروت دارصادر، زن إحانعباس، د. تحقيق؛ ،J(• ٦٨١ابنخلةال)

الياء(رحرف 
الأولن• ط ، ه( ٤ ٢ التعالي)ت؟ محمل بن اللك مال متصور لأبي الدعر• بميما -  ٣٥١

•دمشق الملعةالجنية، ن: ، ٠١٣٠٣

٠٠٠



معتوباتانمجكا|غانيفهرس - ٨

الممحةالوًسمع 
عثرالخزءالخاوي 

>\oVU : ٧الني. سائل
مماالعظيم الشرف من كتابه يي محمدا. نسه به وجل. عز - افه تعت ما إب؛ - ٨ ٠ 

٨االؤءت؛ن أعين يه تقر 
١٨سي. اكوة وجمت نمق -ياب؛ ٨١

١...........................................٨ ؛ؤقو. آدم. خلق تبل محمد. نبوة تقدير حول تعليق؛ ٠
١٢ ٠هجور٠............ا........ا■،............•..."..،،١١. آدم أبيتا توبة لقبول الثابت الدعاء حول ٠ عليق ت٠ 

أآآّ.ّ.يمّ_.....ا.ا....ه.......ا..ّ...........ؤرتساسذ/ك'ه مأخ.ياب:فيملاش.>وحل.كيه.: 
٤٢ له تشريفا الني. بسر المم كون •' عليق ت٠ 

AT :ؤرءدكنيضسبذكرملاش.ءزوحل: .ي
٨٢ الوحي....ّيم........... حاءْ الذي الوقت إلئ ومتنته ورمحاعه اش. رسول مولد ذكر ياب؛ - ٨ ٤ 

0١٠٤خ.باب:ذكربثهه 
٣٦الوحي. عاليه زل كيف .،اب:  ٨٦

٤٢اعبسسذاله ني ^^رثاJي.ونمه لإخ.،اب: 
٥٤ ■••■••■■■■■•■•• كيهم ش باتاعه وتدأزوا والإنحيل التوراة في الد. رمول صفة ذكر س-ءاب؛ 

٢٥ ■•■••■■■■■■• أجمعين وعليهم محمد. وعلئ الأيياء علن الوحي يزل كان ذكركتف ياب؛ - ٨ ٩ 
ه^١ .■ا..ء....ء-.ا.ءّالتيثن حاتم وجعله ، الأنتياء بحمد ■ وجل عر - افه حتم ما ذكر باب• - ٩ ٠ 
٠......................٩ للعاين رحمة وجعله بالني. الخلق - وجل عز - اش اص—تقد ما ذكر باب؛ - ٩ ١ 

٦٣القيامة تايوم الأنياء أكثر نما. أن ^  ١٠-باب:  ٩٢
٦٠...................................... وجل.بها ِعز افه حمثه التي اهله. رسول عدداسماء ذكر ياب: .  ٠١٣

عشرالذا؛ى الخزء 
١٧ ّ...ّ.ّيمّّّّّّ. بها تعالئ. افه- خصه التي الجميلة وأخلاقه اش. رسول خلق صفة ذكر -باب؛ ٩ ٤ 

٤٧ ّّ.ّّّ...قا........ّّيم.ّ..ّ...ّ الض. حلق صفة حول - اف رحمه - الهين بن محمد عليق ت٠ 
٦٨ هالة أبي حديث علئ - افه رحمه - الحسين بن محمد عاليق ت٠ 

٩١•■•■• ■••■•••••■■•••••■•■■■■•■•■•■•••••■••■•■•■■ إليه به أمري الشي.أنه به وجل عز اش حص ُا ذكر -باب؛  ٩٥
٨٩ .ّّ.ّّّّ.ّّّّّ.ّ.ّّ..ّّ..ّ......... الأمراء أحاديث عالئ اش. رحمه - الحسين بن محمد تعليق ٠

٩٩- اريه-ءزوجل الرلئة هن ه المي اش-مدجل-به ذكرهاخص -باب؛  ٩٦



الممحأالوضهمع 

جمحصلن الكرامات من الدما ساه؛ي به - عزوجل - اش مانصل ؛اب؛ -  ٩٧
٠١ 0 الأنياء.مهمالخم. 

ايزءسض
مماه الم من - ء~ءم اش رصي - المحابة شاهد، مما البر؛ دلأتل ذكر <اب؛ -  ٩٨

١١١الكرم. مولاه يه حمه 
٢١ ^١ له. ؤإكراما له تعفا ه اف لرمول الهائم مجود ذكر -ياب• ٩٩

-■■•■■■■■■•■■■•■■■■•■■■■•١٢٩

١١٠١رويىأنساهاولالاسدحولآابمن 
١ ٣٣•■••••••■••••■ له حموصا الشامة يوم في للخالق الشفامة من الني. أعطي ما ذكر -ياب: ١ ٠ ٢

١٣٣الذيأطياكيهفىابم ذكرالكوثر -<ابت ١٠٣
١٣٦القيامة يوم الحموي ا،لقام من الم. ته وجل عز اش جص  ١٠ذكر -إب• ١ " ٤

١٤٧الض. وفاة .<اب;ذم ١٠٥

عشرالجزءارايع 
١٥٥•■■•■■ يه الله أكرمهم مما كتابه والأمارني االها-جرين يه وجل عز اش ملح ما ذكر ياب؛ - ١٠٦
١٠٧■•■■■■•■■■■■■•■•■■■■■■■■■•■■■■■••■■الخزيل والحظ المقلم القمل من الني. به نمهم ما ذكر <اب؛ - ١٠٧
١٦٦•■■■—■■•■■•■■• معونة بثر يوم تلوا الذين المسن الأنصار علن الني. حزن ذكر ياب؛ - ١٠٨

١٦٧.......................... إيا0 ومليمهم ممكه، الإسلام علن الأنصارللني. سعة ذكر -؛اب؛ ١ ٠ ٩
١٧٧■صيم. اش الصحابة-رصي جمح فضاتل ذكر -،ابا؛ ١ ١ ٠

عشرالجزءالخاص 
١٩١............. ١٠٠٠١٠٠٠١...٠١٠.،آحممن - عنهم افه رصي - باُبنة ابشرين للعثرة الشهادة ذكر ياب• - ١١١

■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■••■■■■■■•■■- عنهم الله رصي وعر- ومثمان بكروعمر أم خلانة ذكر باب: - ١ ١ ٢
١٩٩■■ ■■■••■■■■•■••—■■•—• •■■—• اش. رسول - ؛عل - محك - الصديق بكر أبي حلأنة بيان ذكر باب؛ - ١١٣

،اآ............ُ..ّا.ّ..ّ........ق...ق................ا..اء.ءاا..ا..ا.....ء.....إاا-؛اب:ذكرالأخاراشدءالنماقكا 
٢١٤....................................................... ئو. - الخطاب بن عمر الؤمت؛ن أمير حلأنة ذكر باب: . ١١٠

٢٢^رحلأغةآمرالإتنعشم-ان؛نصان-ئة- 
٢٢٠••••••■•■■■■■■■■••■■■■■••■•••••••■•••••••••■•■•- محلك - طالب أبي بن عالي الزمنن أمر ذكرخلانة باب: - ١ ١ ٧

٢٣٢الومنض نلوت في - محك - وعلي وءثمان وعمر بكر أم مب سوت ذكر ياب•' - ١١٨
وعمربكر أم لن خلالته في - محأك - طالب أم بن علي ذكر باب؛ - ١١٩

٢٣٥لعثمان 





الصفحتالرضرع 

٣• ١ القران وجلثمانزلبه عز ذكرموانقةصر.محك.لريه .ياب: ١٤٦
Y••؟.» الولكنب٠دىنيللكنع٠ر. .اب:ذكرءولالني.:  ١٤٧

٣• ٣ ين عمر أعهلي الذي والدين بالعلم النما. إجإر ياب• - ١ ٤ ٨ 
"١' ٤ ................ الختة ني له وجل عز اش أعد مما الخْلاب بن لعم الض. بثارة ذكر ياب• - ١ ٤ ٩ 
٣٠٨الخ3ل1ب ين عمر من يمر الثسهلأن أن روى ما اب؛ - ١ ٥ ٠ 
"١• ٩ ....ّ........ه........... يعدم تكون القش وأن الإسلام، ؛قل \لخط\ب ين عمر أل روى ما باب؛ - ١ ٥ ١

١١٠ • الحنة أمل ّّراج الحقناب بن عمر أف روي ما -باب؛ ١٨١
١١٠ ١ ...ُّ..ّ.قُُُّ.ّ.....ا..ا.ا.اااا.ا...ق..ا....ق.ّ.. عهما. اش رمحي . وعمر يكر أيي فمحاتل جامح ذكر باب• - ١  ٥٣

١١٠ ٢ - محك - عمر مقتل ذكر باب؛ - ١ ٥ ٤
٣١٩.؛اب:ذكرنوحالخنشءمر-ظك. ١٥٥

عشرالجنءالمائع 
٢٦٠ ٥ ...........ءا..ا. الصحاية جمح وعن - محك - عفان بن عثمّان افلومتش أمير فقاتل ذكر باب؛ - ١ ٥ ٦ 

٢٦٠ ٥ .ا.....ّ.ّ.ّّقاه...ق....قيم.ا يهاحص فضيلة هؤ اش رمول بابتتي - ق؛ك - عثمان تزؤيج ذكر باد-،؛ . ١٥٧
٦٠٢٧مماله ه ءثمان.ظكءلاوى ذكرمواساة .باب؛ ١  ٥٨

٦٠٦١.يراء عثان.نها وأن كالة، ينش إخارالض. -باب؛ ١ ٥ ٩
٦٠٣١

٣٣٤االسالمان دماء دون دمه عثمان يدل باب؛ ٠١٦١

٣٣٦اههثلءثمان.ظك. رمول ذكرإنكارأمحاب ^؛ ٠١٦٢
٣٤٢الله. رمول أصحاب .  ssfe- عثمان عير باب؛ -  ١٦٣
٣٤٧.ّيم.......ام سبةتلضان.ظسّ .باب:  ١٦٤

٣٠٣ا،للعون سأ اين قصة ذكر باب؛ ٠١٦٥
٣٠٣ّّّ...ّ.يم.هّّّ.....ّيمّيما.يم. ئك. عثمان. يقتل وجل عز اش أشماهم الدين الحش متر ذكر ٠

٣٥٧عثمان.محك. قلة في روي ما -باب؛  ١٦٦
٣٦١بنضه آو عثمان.محك. ^محمزيشتأ 

٣٦٣-•••••••••■•■•■■•■■•■••■■■■•••■•••-•-■•■ءدْ الهي.لمثمان.ظك.وفضاله ذكرإكرام .باب؛ 
عشرالخنءالثامن 

٣٧١ط1لب.ظك. بزايي طي النتن أمير فضاتل اآا.؛ابث 
٣٧٢•يا.؛اب؛ذكُجاحمنافطيبنأبيءلالب.ظكّ 

٣٧٠اشءزوجلورمولهلمالي.ظك. ذكرسة ^^اب: 





اكمحةالوءنهمع 

٩٧

٩٨

٩٩

٤٦٢ض اه ص انمي الني.شلاس.ض.وملخ: إخار -ياب: 
٤٦٦الحين-ئو- علن الخن نوح ذكر -ياب؛ 

٤٦٧................. يحب ناللرمول ا-صهع،ا، من الدعنهما؛ رمحي والحين. الحسن ني ؛اب؛ -

٤٧٣محها اش الؤ.ن؛ن.رصي خيب'١٢ فضائل .؛اب: 
٤٧٠ت ورلدعا - هتها اه رضي - خديجة الني. تزلج ذم ياب؛ -
٤٧٦................... عاليها ماص وحن - عها الد رصي - لخديجة الني. غفب ذكر <اب؛ -
٤٧٧عالها................................. اء نسيئة عنها. الد رصي - خديجة ان الض. إُمار ياب• -

٤ ٧٨الخة........ ني لها عزوجل اه اعد •محها-مما اه لخعيجة-رصي الني. بشارة -لأب؛ 
٤٧٩ههم اش رمحي - او؛ت اعل نضائل جامع .كاب: 

٤٨٢ه المن ا،ل الرض نكم لندعب ال4 يريد إئنا ؤ ذكرملاشءزوجل: -لأب: 
٤٨٦............. رموله. وستة وجل الدم يكتاب بالتمسك آمته ه التي أم- لأب؛ -

٤٩٤ّ..ّ...ّ.. اّ... بهزالأتابه..ّ.اّ......؟....ّ....ّ.....ُ............ّ....ّ... ؤزهطنت وجل: عز اش غول .لأب: 
٤٩٧-لأب:ضلجمنرينابيءلالب-ه. 

٠• ١ الطاوب.ه عد بن حمزة نفل -لأب: 
٠• ٤ -ُيميميمّه.ه...ا......ا.اا عنهم.أحمعين اش وولاو0.رضي الْللب عبد بن العباس فقاتل .كاب: 

٥٠٥..........ا.ا.........ا.بب اش رمول عند ؤه- الطلب. عبد بن العباس ندر تحغليم ذكر -لأب؛ 
٠٥ ٧ ذلك.ا...........ّ.ّ....ا...ّ أجيب؛ي فد وانه ولولدء -محك. للعباس ه الني دعاء ذكر -لأب: 
٠٥ ٩ ه اف رمول آذئ العباس-ظك.كو اذئ ذكرمن -لأب: 

٥١- -محك العباس لغضب الني. غضب ذكر ب؛ أل- 
٥١١القيامة يوم للتاس بها يحي .ياعة ٥٥$للعباس. ان روى ما -لأب؛ 
٥١٢. ٠٠٠والتأؤيل.....الحكمة من الكرم اه خصه وما ءباس.ظك.، بن اه عبد فضل -لأب: 
١٥ ٥ -  ٠٥عباس.ابن علم انتشرس ما ذكر -لأب: 
٥١٧ّّ.......ّ.....ّ..ّ.س.ّيمّ. دك عد رؤيت التي والأية ءباس-ظك.بالطاف ابن ذكروفاة -لأب: 

٢٢ ٠ الومتين..ّ....ا....ا...ا.اا.ءاّ.....ا جميع علن ال؛ي. آ*ل *اشم بتي حب إيجاب ذكر لأب؛ -
٠٢١صرم ض عام بتي ضل ذكر -إب؛ 

٠٢٢-هب؛شلنرصضمرم 
وصقرونابزم 

وأبىعوف بن الرحمن وعد ومهدومعيل والزبير طلحة نقاتل ذكر لأب؛ - ٢  ٢٣

٠٧

٠٨

٠٩

١١

١٢

١٣

١٧

١٨

١٩

٢١

٢٢



اكمحتالوضيع 
٠٢٧محهم. اش الخراح.رصي ين صدة 

٠٢٨\هب. ذكرمملسوازبيض .اب: ٢٢٤
٠٣وغاص-؛محك. .اب:كلسدينش ٢٢٥

٥٣١- محك ٠ نيد ين اريار ٌقفل لأب؛  ٠٢٢٦
٥٣٠- ءوف-ة؛؛و ين الرحمن ب كل -اب:  ٢٢٧
٠٣٧سةيناداح.س آبي نضل .باب:  ٢٢٨

يكرلعمرايي في - -محك طالب ابي بن علي  ij^^؛أمير مذهب كغاب: - ٢ ٢ ٩
٠٣٩ءنهم-أحمعين الد وءثما0-رصي 

طالب-س؛يا؛يبكردىرءليينأ؛ي مذهبأميرالنتن ذكر •مآ-<اب: 
٠٤١أجعع؛ن - عنهم اف رمحي - وعتعان 

ؤالمشرونآُلجزءبمفاش 
٠٦٣

٠٦٤الخنأ* يناض من روضة و.rjي نرى 'ب؛ن الني فول ذكر -إب؛  ٢٣٢
٥٦٦اكيهوسدبامصشا .اب:ذكروئة ٢٣٣
٥٧•محها. اش رضي عاتشة. بت ش اكي. لثن ذكر ياب: . ٢٣٤
٥٧٢•••■•■•■■•••■■■■••■••■■•••••••■••••■•••■■الكا. مع با- اش رضي - لعمر بكر أيي دفن ذكر ياب؛ - ٢٣٠
٥٨٢.......... محهما اش رصي صر. نر وصفة يكر أي مر وصفة الي. نر صفة باب: - ٢٣٦

٥٨٦. ١٣٥١عائشة.رصي نقاتل ؟آأ.كاب: 
٠٨٧مأ-؛اب:ذكرمصاوي.لمائشة.رصي 

٥٨٨—■—•••—■ اه. رمول تزؤيجها ونت عنها- اش رضي عالثة" من مقدار ذكر ياب؛ - ٢٣٩
٩٥ . ........................... إياعاوملأعته عتها. اش رضي - لعائشة اش. رسول عامة ذكر باب؛ - ٢ ٤ ٠

٥٩٤ِ .اب:ملأممل.ه.شءائ,رضافيما ٢٤١
٥٩٥ذكرءالمءادشة.رصياهما. .باب: ٢٤٢
٥٩٧ّ..ّ.اا.......ّ.ّ..اا..ّّّّّّّّ.ّ....ّّ.....ا......ّ.....ّ...ّّ..ّّ .ااب:ذكرحاحضاتلءائشة.رصياشما. ٢٤٣

٥٩٩*>دثالإنك 

وار*شرعّنابنء١^٠٠ 
٠٦ ٩ .......ّّ.ّّاا..ا..........اااااا........ا..ّ...ا...... عنهما. اش رضي - سمان أي ين معاؤية فقاتل .'محاب؛  ٢٤٤
٦٠٩اوي.لعارية.محك. .؛اب:ذكردظء ٢٤٥
٦١٥الض.العالية.ء؛ك.بالحة بشارة .اب:  ٢٤٦



جم(سدددّدد-عص؛
اكفحةالوضيع 

٦١٧حبيبة أم بأحته لعاؤيت ه الثي •ماعرة ذم ياب• - ٢٤٧
٦١٨.........سّس„س„س.ّس........البي.كلُةمساشموحل ذماسكتاب .اب: ٢٤٨

٦٢١اه. رحمه لعاؤية. امح،. *شادرة ذكر ؛اب؛ - ٢ ٤ ١
٦٢٢عند، ساىةس.,٠ ذمسبة .ياب: ٢٥٠

٦٢٤حلاك ععاويم.ئو.في ذكرتواصع أ.اب: ٥ ١
٦٢٧.وإما.هلامسسس آْأ-اب:ذمتمثلة.ملآعلتسمل 

٦٢٩.............................. عنهم. اه رصي - معايية أم بهتي .- - مميان أيي تزلج ذكر ،اب؛ - ٢  ٥٣
٦٣٢الثي.لطوية.محك. ذكرومية أْآ-<اب: 

٦٣٣س.ّّ............ّّ.اّّ.......................ّ.ّّ.ّّ.ا.....ُ..اّ................يم.......ّ...ّ ء1ارينياص.محك. محاتل .اب: ٢٥٥
٦٣٠.؛اب:محلنموينالماص.ه. ٢٥٦
٦٣٦اصساسمينسبرمول١٥. ذكر -^: ٢٥٧

٦٤١يمّ...يم.......ا.....ّا....يمّيم...ّ..ّّ..ّ.........ا.ا..ا .  ٥١ر،ول أصحاب ب عن عالئ الكة ذكر -اب: ٢  ٥٨
٦٥•رموء•ذ*بهم ارامحة حاء؛ي ذكرعا -اب؛ ٢٥٩

٦٦٦•آآ-إاب:ذكر،رجرةساسوالآماء 
٦٧٤الإ٠اموالآصلأضالآهماء عقوبة اآآ.ياب; 

امتابفهارس 
١٦٨٠-فهرسالآء١ديثاضأ 

٧١٩أ_مرسالآاار 
٧٠٧م_ضرسالأءلأم 

٧٥٧المتف شيوخ تهرس أء.لآ• 
٧٦٤لم.......ءيم..................ا..ا.ا...ا...س............يم....يم.ّ.ا...........ا شةالأعلام ثانيا: 

..■.■■.....■....-■■..■..........ا..ا...............ّ..............ّ....ّ....ا.ق..اا.....ْاخزلرية الممات ،.مرس 

٨١٨والتالأت الغرق فهرس — ْ 
٨١٨^يمّ.اءءيم.ا....ا....ّيمّاّ.ايميمّيم................لأيم..اا.ااءيميمالأاا..ءاء.ّ.ء.............. أ_مرساسانواماى 

٩٨١ مرسالراموالمادر ٧- 
٨٤٥يهرسسىأتانحلياكام ٨- 

٠٠٠




