
 
 
 
 
 
 
 

https://theses.gla.ac.uk/ 
 
 
 

 

Theses Digitisation: 

https://www.gla.ac.uk/myglasgow/research/enlighten/theses/digitisation/ 

This is a digitised version of the original print thesis. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copyright and moral rights for this work are retained by the author 
 

A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, 

without prior permission or charge 
 

This work cannot be reproduced or quoted extensively from without first 

obtaining permission in writing from the author 
 

The content must not be changed in any way or sold commercially in any 

format or medium without the formal permission of the author 
 

When referring to this work, full bibliographic details including the author, 

title, awarding institution and date of the thesis must be given 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enlighten: Theses 

https://theses.gla.ac.uk/ 

research-enlighten@glasgow.ac.uk 

http://www.gla.ac.uk/myglasgow/research/enlighten/theses/digitisation/
http://www.gla.ac.uk/myglasgow/research/enlighten/theses/digitisation/
http://www.gla.ac.uk/myglasgow/research/enlighten/theses/digitisation/
https://theses.gla.ac.uk/
mailto:research-enlighten@glasgow.ac.uk


ASMA’ RIJAL al-MASABIH 

By

Mahmud b. Ahmad b. Muhammad al-Farisi al-shafi‘i

Edited by 

Abdui Rauf Zafar

A thesis submitted to the 
department of Arabic and Islamic studies in 

the University of Glas§ow, 
for the Degree of 

Doctor of Philosophy.

Vol.l

1988



ProQuest Number: 10970842

All rights reserved

INFORMATION TO ALL USERS 
The guality of this reproduction is dependent upon the guality of the copy submitted.

In the unlikely event that the author did not send a com p le te  manuscript 
and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed,

a note will indicate the deletion.

uest.
ProQuest 10970842

Published by ProQuest LLC (2018). Copyright of the □issertation is held by the A u th o r

All rights reserved.
This work is protected س؛ووو  unauthorized copying under Title 17, tJnited States C ode

M ic ro fo rm  Edition © ProQuest LLC.

ProQuest LLC.
789 East Eisenhower Parkway 

P.Q. Box 1346 
Ann Arbor, Ml 4811346-مم



ح



Acknowledgements

All praise is to Al^h who gave me power to write on this 
topic of hadlth. I bear witness that there is no God but
Allah. I pay my regards to all the prophets of God and
particularly to the last prophet Muhammad (Peace be upon Him).

After this, first of all I am most thankful to my 
supervisor. Professor John Mattock, for his guidance, 
encouragement and valuable comments during all my studies. He 
was always ready to help. I will remember his kind attitude 
all my life. I am cordially grateful to my kind teacher 
Shaykh Muhammad Sa*id Bidinjki, director of the Islamic centre 
in Manchester, who helped me and taught me about hadlth. May 
God reward him for this. I wish also to express my heart-felt 
appreciation to sister Saeeda Riaz for encouraging me and 
arranging my work and helping me generally in this thesis.

I thank the Government of Pakistan for sending me here for 
higher education. I wish to express my gratitude to the 
Islamia University of Bahawalpur for giving me leave. My
thanks are due to the staff of the Embassy of Pakistan in
London for their kind co-operation. I should also like to 
acknowledge my gratitude to the University of Imam Muhammad b. 
Sa'ud for arranging for me to visit Sa'udi Arabia, and I am 
particularly thankful to brother ‘Abd al-Ral؟m ^  al-Matrudi for 
his help on this visit.



I am thankful to Khalil al-Rahman Dawudi for providing me 
with a copy of the MS of AsamJ Rijal al-Masabih in his
possession. I am greatly indebted to all the scholars who 
helped me in this thesis. I wish to make my acknowledgements 
to Jam‘iyyat Ahl al-Hadith, Birmingham, which put ail its
invaluable books at my disposal, and to the U.K. Islamic
Mission and other institutions which lent me books. I am 
thankful to the inter-library loan section of Glasgow
University library for its co-operation-

I am also deeply indebted to my late maternal grandfather, 
Abdul ثأقءآ1ه, and his brother, Mawlana Abdul Qadir HisarT, ray 
earlier teachers, Mawlana ‘Abd al-Quddus and *Abd al-Sattar, 
for encouraging me in the study of the hadlth of the Holy 
Prophet (P.b.u.H.), and S h ^  Badi* al-Din for his valuable help.

My sincere thanks are due to my uncle ‘Abd al-Razzaq and 
my cousin ‘Abd al-Ghafoor Khalid for their inspiring letters. 
I am also thankful to my children *Abd al-Khaliq, Maymounah and 
Hammad, and to my younger brother Abu Bakr siddlq, for their 
patience.

Last, but not least, I am grateful to my parents for their 
forbearance during my absence and their continuous 
encouragement and support. I pray to Allah that they may live 
long and enjoy good health.



iii

Contents

Page

Vol. 1

acknowledgements i
Contents iii
abstract V
T ra n s lte ra tto n

Symbols employed ٧!!!

Transmission ءه Hadlth and Biography 1
T^e Scholastic situation In the fifth century22 
al-Baghawi, Husayn b. Mas'ud 26
al-Baghawi as a Mufasslr 34
al-Baghawi as a Muhaddith 46
al-Khatib al-Tibrizi 62
Selections of Traditions 63
Masablh al-Sunnah 69
Mahmud al-Farisi 88
asma* Rilal al-Masabih 8و
Characteristics of the author 92
His Use of His Sources 1هم
Description of the MS. 5مل
The Scribe وها



iv

Notes on the Text 110
Notes on Transmission of Hadlth and Biography 150
Notes ٠٨ Scholastic situation in the fifth century 15?
Notes on al-Baghawl, Husayn b. Mas'^d 158
Notes on al-Baghawi as a Mufassir 161
Notes on al-Bagh؛wi as a Muhaddith 163
Notes on al-Khatib al-Tibrizi 165
Notes on Selections of Traditions 166
Notes on Masablh al-Sunnah 168
Notes on al-Farisi 1?2

Arabic indices (س ٣٠٥ ر ا ه غ ل ا ر
Bibliography ( )املراجع ٤١٥

Vol-2

Arabic Text



Abstract

This thesis consists of ة critical edition of Asma* Rijal 
al-Masabih, by Mahmud b. Ahmad b. Muhammad ل ة ه^ل ل - ^  fl. 764) ق
A. .H.>, a work dealing with the names of the transmitters, and 
others, that occur in Masabih al-Sunnah, by Abu Muhammad Husayn 
b. Mas'ud al-Baghawi (d. 516 A. H.). The edition has been 
made from a photocopy of a unique MB, formerly in the 
possession of Khalil al-Rahman Dawudi of Lahore, and now 
inaccessible somewhere in Saudi Arabia. The text has been 
annotated as fully as possible and compared with the sources on 
which al-F^ris^ drew.

The introductory material deals with al-Farisi himself and 
the nature and guality of his work. The various writings on 
the topic of Asma* al-Ri1al are discussed. A large part of 
the Introduction, however, is concerned with al-Baghawi, his 
importance as a Mufassir and Muhaddith, his Ma'alim al-Tanzil, 
his Sharh al-Sunnah, as well as his Masabih al-Sunnah, and the 
supplementary Mishkat al-Masabih of al-Tibrizi.

Comprehensive indices and a full bibliography are also 
provided.
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The symbols employed are as follows:
-MS ن

[] = scribal / authorial additions, probably
to be emitted.

« » = verses of the Holy Qur’an.
" " .ahadlth ء 
/ = pa§e division.

< >  = editorial addition.
+ *  = in upper margin.
+ * = in lower margin.

+ - * = in right-hand margin.
- + *  = in left-hand margin.

* = repetition in MS.
= not in MS.

1 = textual note.
.material note (following text) ء (1)

References are made to the bibliography by author’s name; 
the works of each author are identified by capital letters. A, 
B, c, etc., corresponding to the order in which the works are 
listed.



Transmission of Hadith and Biography

The glory of the literature of the Muhammadans is its 
literary biography. There is no nation, nor has 
there been any which like them has during twelve 
centuries recorded the life of every man of letters. 
If the biographical records of the Musalmans were 
collected, we should probably have accounts of the 
lives of half a million of distinguished persons, and
it would be found that there is not a decennium of
their history, nor a place of importance which has not 
its representatives (1).

sprenger was speaking in general terms; we have biographical 
dictionaries of major, and minor, figures in all the spheres of 
Muslim literary activity —  to the extent that, if the author 
of a particular work cannot be traced in one of them, it is a 
matter of some concern. However, the most important sphere is 
certainly that of hadlth, and it is indeed in this sphere that 
the habit of recording biographical data almost certainly 
established itself.

The importance of this branch of learning for Islam is really
self-evident. It is in complete contrast to what is available
for the earliest Christian sources:

In the gospels as they stand we do not have the 
various elements of the sources separated out for us 
as we do through the isnads of Muslim tradition where, 
at least apparently, the transmission is traced back 
to the source (2).

Concern with the authenticity of the ahadlth may be traced to a 
verse of the Qur’an:
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' لye who believe ه a wicked person comes to you with any ؛ ء
news, ascertain the truth, lest ye harm people unwittingly, and
afterwards become full of repentance for what ye have done* (3); 
and a statement of the Prophet:
,He who fathers a lie upon me, let him occupy a place in 
H e l l 4 ) ' .(؛

There is a well-known saying: ر آلة ب ال ا ا هت ا و Transmitters) ر
are the bane of information). The acceptance or otherwise of 
any given piece of information must depend upon the reliability 
of the means by which it is transmitted; so that men will not 
rely on something transmitted by a liar, even if he may 
sometimes tell the truth, whereas they will rely on something
transmitted by a truthful person, even if they recognise that
he may sometimes be mistaken.

There are many statements, from various authorities, ccncerninq 
the importance of the isnad. It was regarded as an essential 
element in religion-

‘Abdullah b. al-Mub^rak: *T'he isnad is part of the faith.
Without it, anyone might say whatever he wished* (5).

Sufy^ al-Thawl: 'The isnad is the weapon of the believer.
If he has no weapon, with what can he fight' (6)?

Shu‘bah: 'Any hadith in which there is no "so-and-so informed 
me" or "so-and-so related to me" is merely vinegar and 
vegetables' (?) (i.e. it is food without savour, which does not 
provide nourishment);



و

and again: ’Any hadlth in which there is no "so-and-so reiated
to me" or "so-and-so informed me" is like a man in the desert 
who has a camel without a haiter* (8).

*Ibn Shihab <al-ZuhrI> would provide an isnad when he 
transmitted traditions, saying: "It is not possible to climb
o n e س   except with a ladder"' (9).

al-shafi'i: 'He who seeks learning without references is like 
him who gathers firewood by night; he may carry a bundle of 
firewood in which there is a snake that will bite him without 
his being aware that it is there' (1ه ر م

Al-Jawzajani: '‘All b. Hasan told me: "I heard ‘Abdullah
(i.e. Ibn al-Mub^ak) say: 'When you undergo judgment, rely on
athar"'. ‘All said: "I mentioned this to Abu T̂ am7.ah Muhammad
b. Maymun al-Sukkari, of the people of Marw —  who is not bad 
-- and he said: 'Do you know what athar is? It is, for
example, that I should tell you about something and that you 
should act on it. Then, on the Day of Judgement, you would be 
asked who had told you to do this and you would say that Abu 
 amzah had told you to doit. I should be brought in and told؟
that this person alleged that I had told him to do 
such-and-such. If I then said that that was true, you would 
be released, and I should be asked why I had told you to do
that. I should say that al-A‘mash had told me, and he would
be asked. If he said that that was so, I should be released, 
and al-A‘mash would be asked the same question, to which he 
would say that Ibrahim had told him. The same would happen to 
Ib^him and in turn to ‘Alqamah and to ‘Abdullah b. Mas'ud, who 
would say that he had been told by the Apostle of God
(P.h.L.H). The Apostle of God would then be asked and would
say that Jibril had told him, so that the matter would finally 
reach the Lord (Who is Blessed and Exalted). This is athar*"' 
(11).
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Abu Hurayrah related that the Prophet said: *It is sin enough
for a man that he should transmit everything that he hears* 
(12). Ibn Hibban <al-Bust؟!> said: *In this tale we find a
warning for men not to transmit everything that they hear, 
until they know for certain that it is authentic; they should 
then transmit it, omitting what is not authentic* (١ ٩ ١-

The isnad of a hadlth came to be considered of more consequence 
than the matn (text) itself. Thus, it was of the utmost 
importance that the persons who figured in each isnad should be 
most thoroughly investigated, so that not only their competence 
and veracity in transmission might be established, but also 
whether the circumstances of their lives and careers were such 
that they might plausibly have been in a position to transmit 
the hadlth from the person next above them in the isnad.■' ٦ ٠ ٠



The Beginnings o£ the Science of Isnad.

The practice ه  providing an isnad, and that of requiring ء
one, began early in the history of Islam. In fact, they are 
supposed to have been initiated after the fitnah of ‘Uthm^'s 
caliphate. For the first time, rival political factions began 
to pervert, and indeed to fabricate, traditions for their own 
purposes. In addition, the ؟a^bah were beginning to die  
off; the Riddah, the Conquests and increasing factional strife 
only hastened this process.

Mu^ammed b. slrln, one of the principal Tabi‘un says: 
,They used not to ask about an isnad until the fitnah 
occurred- when it did they ascertain carefully who was of the 
Ahl al-Sunnah; traditions that came through Ahl al-Bida‘ 
(heretics/heterodox) they rejected’ (14). Again: ,They used
not to ask about an isnad, but when the fitnah occurred they 
said: "Name your men to us, so that we may ascertain who are
of the Ahl al-Sunnah and accept their traditions, and who are 
of the Ahl al-Bida‘ and reject their traditions"’ (15).

After the fitnah, even the ؟al^bah were cautious. Muslim  
says in al-Sahih: ,on the authority of Mujahid: Bashir
al-‘AdawI came to Ibn ‘Abbas and began to relate traditions, in 
the form: "the Apostle of God said...", "the Apostle of God
said...". Ibn ‘Abbas paid no attention to his relation and 
did not look at him. Be said: "Ibn ‘Abbas, why do I find you
not listening to my relation? I am relating on the authority 
of the Apostle of God (P.B.U.H), and you are not listening". 
Ibn ‘Abbas said: "Gnce, when we heard a man say: ,The Apostle
of God said...', our eyes would fasten upon him and we would 
listen attentively to what he said; but when men mounted 
(respectively) the refractory and the tractable she-camel, we 
no longer accepted from them anything that we did not know" ٠
(16).



According to Yahya b. Sa‘Id al-Qattan, the first person to 
investigate isnads was ‘Amir al-sha‘bl [17-186 A.H.], the
master (sayyid) of the Tabi'un. al-Rabl‘ b. Khaytham recited 
a tradition to him; ai-sha‘bl said: *I asked him who had
transmitted this to him, and he repiied that it was ‘Amr b. 
Maymun, whom he had asked the same question and w^o had replied 
that it was Abu Ayy^b, the Companion of the Apostle of God*. 
Yahya said: *This was the first person to investigate isnads*
(17).

The isnad came rapidly to be insisted upon in the 
generation after the Companions and the older Tabi'un. ٨ 
transmitter was obliged to present his credentials if he wished 
to be considered reliable. The principal early figures whom 
we know to have made a practice of inquiring after this
authority are Ibn slrin, Muhammad b. Muslim b. shihab al-Zuhrl, 
Sufy^n al-Thawrl and ‘̂ mir al-sha‘bi.

Sufyan al-Thawri said: *when transmitters began to lie,
we used dates against them* (18). That is to say that 
transmitters were questioned as to the dates of birth and death 
of the persons involved. Hafs b. Ghiyath said: *when you
suspect a scholar, calculate his years —  i.e. work out his age 
and that of the person from whom he wrote down his
transmission. For instance we are told that Isma‘Il b. 
‘Ayyash reported that he was in Iraq when some traditionists 
came to him and told him that there was there a man who
transmitted on the authority of Khalid b. Ma'dan. He went to 
this man and asked him in what year he had written down
transmissions on the authority of Khalid. Gn the man’s 
replying that it was in the year 113, he asked him if he was 
claiming to have heard Khalid transmit seven years after his 
death’ (19). In the same way al-Hakim Abu ‘Abdullah twitted 
Abu Ja'far Muhammad b. J^tim al-Kishshi about his claiming to 
have heard ‘Abd b. Humayd thirteen years after his death (28).



7

Another well-known case was one in which al-Khatib 
al-Baghdadi was concerned. Certain Jews produced a letter, 
which they claimed was a letter of the Apostle of God, 
concerning remission of the jizyah to the people of Khaybar, 
witnessed by the Companions, and, as they alleged, with the 
handwriting of *All on it. This letter was brought to the 
chief minister Abu al-Qasim *All, wazir of al-Qa*im. He 
showed it to al-Hafiz al-Hujjah Abu Bakr al-Khatib, w^o looked 
at it and said that it was a forgery. When asked ^ow he could 
tell that, he replied that it was witnessed by Mu^wiyah, who 
had accepted Islam only in the year of the conquest of Makkah 
[8 A.H.], whereas Khaybar was conquered in 7 A.H. It was also 
witnessed by Sa‘d b. Ma'adh, who had died on the day of the 
Banu ̂؟ uray؟ah, two years before the conquest of Khaybar. Abu 
al-Qasim accepted what he said, trusted in him and advanced 
him. He did not ratify the contents of the letter for the 
Jews, since it had proved to be a forgery (21).

Such was the authority of isnads that not only the 
educated but also the common people became concerned with 
them. The story is told of a, bedouin who came to Sufy^ b. 
*Uyaynah and asked ا ؛ال؛آ  about the case of a woman on the 
pilgrimage who menstruated before the circumambulation of the 
Ka*bah. Sufy^n replied that she should perform all the other 
ceremonies of the pilgrimage, with the exception of the 
circumambulation. The bedouin asked if there was any 
authority for this, and Sufy^n said that there was, namely that 
when *^'ishah had been in the same position, the Prophet had 
given her precisely these instructions. The bedouin then 
asked for the chain of transmission of this, whereupon Sufy^ 
said that he had it on the authority of *Abd al-Rahman b. 
al-Qasim, who had it from his father, who had it from *^*ishah 
herself. The bedouin expressed himself satisfied with both 
the account and the authority (22). Sufyan apparently finds



nothing strange in the bedouin’s requiring an isnad for his 
tradition, and the bedouin does not seem to consider his 
request at aii unusuai.

Malik b. ه ي says: ’this learning is religion. Be إ
careful from whom you accept your religion. I have known of
seventy people who transmitted in the form: "so-and-so said
that the Apostle of God said, by these columns —  pointing to 
the Mosque of the apostle of س  —  ...” from whom I have 
accepted nothing, even though if any one of them were to be 
entrusted with the treasury he would be reliable; however, 
they were not qualified for this matter. If, on the other 
band م Ibn shihab came to us, we would throng his door’ (23).

Ibrahim b. ؟ubaysh expressed the need for caution in these 
matters in (somewhat pedestrian) verse:

آفات ذات الروايات ان والروايات العلم طاليب يا  

الشهادات اجلاثز كن إال هتم أخي حمن العلم ١تاخذو ال  

المانات ١ طوتوا له ين والد المانات ١ متل رضيتم إذا

٠ seekers of learning and transmissions, transmissions 
are

full of dangers.
٠٠ not accept learning from one who is suspect, only 
from
one whose testimony is legitimate.
When you are satisfied of his probity and orthodoxy, 
then
you may take what he holds in trust (24).

and al-Asma‘1 included in his elegy of Sufyan b. ’Uyaynah, the 
lines:



ليثار بن مهرو عن ولالحاديث يعتده الزهري عن للحديث من

م ما ا ل من بعدم من ت ا ل لي لزهري ١ حدثتا ت ه إحضار أو بدو آ

Who will now transmit the hadlth whose isnad goes back 
to

al-Zuh^? or the ahadlth whose isnads go back to ‘Amr b.
Din^r?

No-one has appeared, after him, from nomads or settled 
folk, who can say: ’al-Zuh^ transmitted to me
...’ (25).

The books written on tradition in the first half of the 
2nd century A.H. we^e entitled Masanld. The name Musnad is 
itself a sufficiently clear indication of the importance given 
to isnads and the insistence on their being provided. Some of 
these Masanid have come down to us, such as th^Tof Ma'mar b. 
Rashid (d. 153 A.H.) (25), and that of Abu Dawud al-Tayalisi 
(d. 204 A.H.) (27) . They constituted the bale material for 
the six canonical books of tradition that appeared in the 3rd 
Century.
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Biographical Works

*A1i b. al-Madlnl says؛ ,Half of learning consists in 
expertise in the contents of hadlth and half in the knowledge 
of the men <who appear in the isnads>* (28).

The earliest biographers composed various kinds of work.
Some concentrated on the ؟al^bah, some wrote on the ؟a^bah,
the Tabi*un, the Tabi*tf al-Tabi*In and so on. Some devoted
volumes exclusively to the Thiqat, some to both the Thiqat and
the Du*afa*. others dealt with the Muhaddithun of particular
towns, others with transmitters in general, others with those 
of particular books, others with tribes and others again with 
the Kunvahs of the transmitters.

The following is a list of the most important of these 
works, whether extant or lost, published or unpublished, 
divided into categories:

1. The Sahabah

1). Abu al-Hasan *All b. *Abdull؟h al-Madlni (161-234),
Ma*rifat man Nazala min al-Sahabah Sa’ir al-Bilad (29).

2). ^ ظ آ  Muhammad *Abdullah b. *Isa al-MarwazI (228-293), Kitab ت
al-Ma*rifah (30).

3). Ahmad b. Hanbal (d. 264), Kitab Fade’ll al-Sahabah (31).
4). Abu *Abd al-Rahman Ah؟»ad b. Shu'ayb al-Nasa*i (d. 303), 

Fada’il al-Sahabah (32).
5). Abu al-Hasan Khaythamah b. Sulayman (250-343), Fada’il 

al-Sahabah (33).
6). Muhammad b. Hibban al-Bustl (270-354), Kitab al-Sahabah 

(34).
7). Ibn Lai Ahwod b. *Ali al-Hamdanl (d.398), Mu*1am 

al-Sahabah (35).
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Abu al-Mu^arrlf *Abd al-Rahman b. Mu؟am!̂ ad b. ٠آ sق b. 
Futays (d. 402 ), Kitab Fada’il al-Sahabah (3$ ر  م
Abu Nu*aym Ahmad b. *Abdullah al-Isbahani (d. 430), 
Ma*rifat al-Sahabah (37).
Ab^ *Umar Yusuf b. *Abdullah, known as Ibn *Abd ai-Barr 
(368-463), al-Istl*ab fi Ma*rifat al-Ashab (38).
Muhammad b. *Umar al-Zamakhshari (d. 538), Dhikr 
al-*Asharah al-Mubashsharah (39).
*Izz al-Din Abu al-Hasan *A^ b. Muhammad (555-630), Usd 
al-Ghabah fi Ma*rifat al-Sahabah (40)٠ 
Shams al-Din Abu * Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabi 
(673-748), Tajrid Asma* al-Sahabah (41).
Ah*rt،2d b. *Ali al-*Asqalani, known as Ibn ؟ajar (773-852), 
al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah (42).
Yahya b. Abl Bakr al-*Amiri (816-893), Riyad 
al-Mustatabah fi Man Rawa fi al-Sahihayn Min al-Sahabah 
(43).
al-Hafiz Jalal al-Din *Abd al-Rahman al-Suyutl (849-911), 
Durr al-Sahabah fi Man Dakhala Misr min al-Sahabah (44). 
Muhammad Qa*im b. Salih al-sindi (d. 1145), al-Badr 
al-Munir fi Sahabat al-Bashir al-Nadhir (45).
Abu Ja*far Ahmad Muhibb al-Din al-Tabari, Riyad 
al-Nadarah fi Manaqib al-*Asharah (46).

2. Tabaqat

In these works people are grouped into classes. Some 
with particular groups; others are more general.

Muhammad b. Sa*d (168-230), Kitab al-Tabaqat al-Kubra (47). 
Khalifah b. Khayyat (d. 240) Kitab al-Tabaqat (48).
Muslim b. Hajjaj al-Qushayri (204-261), Tabaqat al-Tabi*in 
(49).

8).

9).

10). 

11). 

12).

13).

14).

15).

16).

17).

18).

deal

1).
2).
3).
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4). Mu^anunad b. Hibban al-Busti (270-354), Kitab Tabaqat 
al-Tabi*In (50),

5). Abu Nu‘aym Ahmad b. ‘Abdullah b. Ahmad al-Isbahanl 
(336-430), Tabaqat al-Muhaddith^n wa-al-Ruwat (51).

6). Shams al-Din Abu ‘Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabl 
(673-748), Tadhkirat al-Huffaz or Tabaqat al-Huffaz (52).

7). Abu al-Mahasin Dimashqi (d. 765), Dhayl Tadhkirat 
al-Huffaz (53).

8). al-Hafiz TaqI al-Din b. Fahd (d. 871), Lahz al-Alhaz 
bi-Dhayl Tabaqat al-Huffaz (54).

و ( ,al-Hafiz Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyutl (849-911) م
Tabaqat al-Huffaz (55).

10). Ibn Farhun, Burhan al-Din Ibrahim b. ‘All al-Madanl 
(d. 799), Tabaqat al-Malikiyyah (56).

11). Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab b. al-Subkl (d. 771), Tabaqat 
al-Shafi'iyyah (57).

12). al-Hafiz Isma'il b. Kathlr (d. 774), Tabaqat
al-Shafi‘iyyah . Chester Beatty MS. 3390 (58).

13). al-Qadi Taqi al-Din Abu Bakr b. Ahmad b. shahbah (d. 851), 
Tabaqat al-shafl*iyyah ٠ Chester Beatty MS. 3713 (59).

14). Jamal al-Din ‘Abd al-Ra^Im (d. 77^), Tabaqat 
al-shafi‘iyyah (60).

15). ‘Abd al-Qadir b. Muhammad al-Qurashi (d. 775), Tabaqat 
al-Hanafiyyah (61).

16). Abu al-Husayn Muhammad b. Muhammad (d. 526), Tabaqat 
al-Hanbaliyyah (62).

17). Abu ‘Abd al-Rahman Muhammad b. Husayn al-sulami (d. 412), 
Tabaqat al-Sufiyyah (63).

18). Abu Ishaq Ibrahim b. ‘All al-shlrazl (d. 476), Tabaqat 
al-Fuqaha* (64).

19). Abu ‘Amr ‘Uthman al-Danl (d. 444), Tabaqat al-Qurra* (65).
20). al-Hafiz Jalal al-Din *Abd al-Rahman al-Suyutl (d. 911), 

Tabaqat al-Mufassirln (66).



3. Jirh and Ta'dil

There is an extensive literature on this subject. Some
works deal with Thiqat only, some with Du'afa* only, and some
with both.

1). Ah؟$j،d b. Hanbal (164-241), al-Jirh wa-al-Ta'dll (67).
2). Muhammad b. *Abdullah b. *Abd al-Rahlm al-Barqi al-Zuhrl 

(d. 249), al-Du*afa* (68).
3). Muhammad b. Isma'Il al-Bukharl (d. 256), 69) ك جي أ ق ع ق .(ن
4). Abu Ishaq Ibrahim b. Ya'qub al-Jawzajanl (d. 259), Ahwal 

al-Rijal (title of the Published edition) or al-Du*afa*
(78) ٠

5). Abft al-Hasan Ahmad b. *Abdullah b. Salih al-*ljll 
(d. 261), Kitab al-Thiqat (71).

6). Ahmad b. Abl Khaythamah al-Nasa*I al-Baghdadl (185-279) 
Tarlkh fi al-Thiqat wa-al-Du'afa* (72).

7). Abu ‘Abd ه ل - ة ه ا ر ا ء ة ا  ,Ahmad b. Shu'ayb al-Nasa’I (d. 303) ا
Kitab al-Du'afa* (73).

8). *Abd al-Rahman b. Abl Hatim (240-327), al-Jirh 
wa-al-Ta‘dIl (74).

9). Muhammad b. Hibban al-Bustl (d. 354), Kitab al-Thiqat (75).
10) Kitab al-Majruhln (76).
11). Abu Al̂ mad ‘Abdullah b. *Adi (277-365), al-Kamil fi Du'afa* 

al-Rijal (77).
12). Abu al-Hasan *All b. *Umar al-D^r Qutnl (d. 385), 

al-Du'afa* wa-al-Matrukun, (78).
13). Abu Hafs *Umar b. Ahmad b.'Uthm^n b. Shahln (297-385), 

Tarlkh Asma* al-Thiqat min-man nuqila *anhum al-‘Ilm (79).
14). Abu Nu'aym Ahmad b. ‘Abdullah b. Ahmad al-l؟bah^I 

(336-430), Kitab al-Du‘afa* (80).
15). Abu al-Walld Sulayman b. Khalf al-Bajl (d. 494), Kitab 

al-Ta'dll wa-al-Jirh (81).
16). Shams al-Din Abu *Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabl 

(673-748), Mlzan al-I*tidal fi Naqd al-Rijal (82).
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17). Burhan al-Din b. Ibrahim (d. 841)  al-Kashf al-Hathith *an ء
man rumiya bi-Wad* al-Hadlth (83)٠

18). Ahmad b. ؟ajar al-*AsqalanI (d. 852), Lisan al-Mizan (84).

4. al-Ansab

These works are concerned with the ism, kunyah, and Laqab,
but above all with the nisbah of their subjects.

1). Abu Bakr Ah •،id b. م ^ ل ,al-Khatib al-Baghdadi (392-463) آ
Ma ittafaqa min Asma* al-Muhaddithin wa-Ansabihim qhayra 
anna fi ba*dihl ziyadat Harf wahid (85).

2). Muhammad b. Tahir al-Maqdisi (488-507), al-Ansab 
al-Muttafiqah fi al-Khatt al-Mumathilah fi al-Nuqat 
wa-al-Dabt (86).

3). Abu Muhammad *Abdullah b. *All al-Lakhml (466-542),
Iqtabas al-anwar wa-lltamas al-Azhar fi Ansab al-Sahabah 
wa-Ruwat al-Athar (87).

4). Ab^ al-Hasan Ahmad b. Yahya al-Baladhurl (d. 279 ?), Ansab 
al-Ashraf (88).

5). Abu Sa*d *Abd al-Karira b.' Muhammad al-Marwazi (506-562), 
al-Ansab (89).

6). Abu al-Hasan *Izz al-Din ‘All b. Muhammad, known as Ibn 
al-Athir (555-630), al-Lubab fi Tahdhlb al-Ansab (90).

7). Muhammad b. Mahmud Muhibb al-Din, known as Ibn al-Najjar, 
(578-643), Nisbat al-Muhaddithin ila al-Aba* wa-al-Buldan 
(91).

8). al-Qadi Qutb al-Din Muhammad b. Muhammad al-Khaydiri 
(821-894), al-Iktisab fi Talkhis Kutub al-Ansab (92).

9). al-Hafiz Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyutl, (d. 911) 
Lubb al-Lubab fi Tahrlr al-Ansab (93).
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5. Asma'. Kuna. Alqab and al-Mu*talif wa-al-Mukhtalif

Some ه these works deal simply with names and /or ء
kunyahs, as opposed to nisbahs. others deal with those that
resemble one another.

1). ‘Ali b. ‘Abdullah b. Ja‘far al-Madinl (161-234), al-Asaml 
wa-al-Kuna (94).

2). Ahmad b. Hanbal (164-241), al-Asma* wa-al-Kuna (95).
3). Muhammad b. Isma‘11 al-Bukharl (194-256), al-Kuna (96).
4). Muslim b. Hajjaj al-Qushayri (d. 261), Kitab al-Kuna 

wa-al-Asma*. al-Kattani refers to it as: al-Kuna only 
(97).

5). Abu *Abd al-Rahman Ah'Mtfd b. shu‘ayb al-Nasa’i (d. 303), 
al-Kuna (98).

6). Abu Bishr Muhammad b. Ahmad al-Dulabi, (234-320), al-Kuna 
wa-al-Asma* (title of the published edition) or al-Asma* 
wa-al-Kuna (99).

7). ‘Abd al-Rahman b. Abl Hatim (240-327), al-Kuna (100).
8). Abu Ahmad Muhammad b. Muhammad al-Hakim (285-378), 

al-Asma* wa-al-Kuni (101).
9). Abu al-Hasan ‘Ali b. ‘Umar al-Dar Qutni (d. 385), 

al-Mu*talif wa-al-Mukhtalif (102).
10). Abu ‘Abdullah Muhammad b. Ishaq, Ibn Mandah (310-395),

Fath al-Bab fi al-Kuna wa-al-Alqab (103).
11). Abu Muhammad ‘Abd al-Ghani b. Sa‘Id al-Azdi (332-409), 

al-Mu*talif wa-al-Mukhtalif fi Asma* Nuqlat al-Hadlth 
(104).

12). ......................... al-Mushtabih fi al-Nisbah (105).
13). Abu Bakr AhTftad b. ‘Ali al-Khatib al-Baghdadi (392-463), 

Talkhls al-Mutashabih fi al-Rasm fi Asma* al-Ruwat (106).
14). .................................al-Asma* al-Mubhamah fi

al-Anba* al-Muhkamah (107).
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15). Abu Nasr ‘All b. Hibat All^h. known as Ibn Makula 
(421-486), al-Ikmal fi Raf* al-Irtiyab *an Mu*talif 
wa-al-Mukhtalif min al-Asma* wa-al-Kuna wa-al-Ansab (108).

16). Abu al-Farj ‘Abd al-Rahman b. ‘All, known as Ibn al-JawzI 
(508-597), Kashf al-Niqab *an al-Asma* wa-al-Alqab (109).

17). Muhammad b. ‘Abd al-Ghanl, known as Ibn Nuqtah (d. 629), 
al-Mustadrak ‘Ala al-Ikmal li-Ibn Makula (110).

18). Abة al-Fada*il ‘Abd ه ةzzهR-ل  b. Ahmad b. Muhammad و
al-Sabunl, known as Ibn al-Futi (d. 723), Talqih al-Afhiam 
fl al-Mukhtalif wa-al-Mu*talif (111).

19). Shams al-Dln Abu ‘Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabi 
(673-748), al-Mushtabih fi Asma* al-Rijal (112).

^٠). ‘All b. ‘Uthman b. Ibrahim al-Mardini, known as Ibn
al-Tarkumani (d. 745), Kit^b al-Mu*talif wa-al-Mukhtalif 
(113).

21). Mahmud b. Ahyfldd al-Hamdani al-Fayyumi, known as Ibn 
al-Dahshah (750-852), Tuhfat Dhawl al-*Arab fi Mushkil 
al-Asma* wa-al-Nisab (114).

22). Ahmad b. ‘All, known as Ibn Hajar (d. 852), Tabsir 
al-Muntabih bi-Tahrir al-Mushtabih (115).

6. Towns

These works contain the history of various towns and
accounts of those who have lived there or visited them.

1). Abة al-Hasan Aslam b. Sa^l al-Wasitl (d. 29^), Tarikh 
Wasit (116).

2). Abu al-‘Arab Muhammad b. Ahmad al-Qayrawani, (d. 333), 
Mukhtasar Tabaqat ‘Ulama* Ifriqiya wa-Tunus (117).

3). Muhammad b. Sa‘id al-Qushayri (d. 334), Tarikh al-R&qqah 
(118).

4). Abu ‘Abdullah ‘Abd al-Jabbar b. ‘Abdullah al-Dirani (d. 
370), Tarikh Dariya (119).



17

5). Abu *Abdullah Muhammad b, *Abdullah, known as Ibn al-Bay* 
(321-405), Tarikh Nisabur (120).

6). Abli al-Qasim Hamzah b. Yusuf al-Sahml (d. 42?), Tarikh 
Jurjan (121),

7). Abu Nu‘aym Ahmad b. *Abdullah al-Isbahanl (d. 430), Akhbar 
Isbahan (122).

8). Abu Bakr AhTTĵ d b. *All al-Khatlb al-Baghdadl (392-463), 
Tarikh Baghdad (123).

9). Abu al-Qasim *All b. al-Husayn, known as Ibn 
*Asakir (499-571), Tarikh Dimashq (124).

10). Ab^ al-Qasim *Abd al-Karim b. Muhammad al-Rafi*i 
al-QazwInl (557-623), al-TadwIn fi Dhikr Akhbar ح ي  ت
(125).

11). Abu *Abdullah Yaqut b. *Abdullah al-Hamawi (d. 626),
Mu*1am al-Buldan (126).

7. Transmitters

These works are compiled after various patterns. Some 
are arranged by the year of death of the subject; some are 
concerned with transmitters ‘that figure in the Isnads of 
particular works; some are more general.

(A). General

Yahya b. Ma*in (158-233), Tarikh al-Ruwat (127). 
.............. Ma*rifat al-Ri1al (128).
Khallfah b. al-Khayyat (d. 240), al-Tarlkh (129).
Ahmad b. Hanbal (164-241), al-Tarlkh (130).
Muhammad b. Isma'Il al-Bukharl (194-256), al-Tarlkh 
al-Kabir (131).
 al-Tarlkh al-Wast (132). 
  al-Tarlkh al-Saqhlr (133). 
Abu Ja*far Muhammad b. Jarir al-Tabari (d. 310), Tarikh 
al-Umam wa-al-Muluk (134).

1).
)̂٠
3).
4).
5).

6).
7).
8).
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Ahmad b. ة ه * ل ه (azm 350-284؟ .b ه ء ه ه؟-هل ل ), al-Tarikh 
( ة ر ل3م
Abu Bakr Ah7؟،ld b. *All al-Khatib al-Baghdadi (392-463), 
al-Sabiq wa-al-Lahiq (136),
Aظ  .al-Qasim b. *Asakir (499-5?l), Mu*1am al-Niswan (137) ت
....................... Mu*1am al-shuyukh wa-al-Nubala*
(138).
Ab^ al-Muzaffar *Abd al-Karira b. Mansur al-Sam‘ani (d. 
615), al-Mu*1am fi Tarikh al-Muhaddithin (139).
*Izz al-Din Abu al-Hasan *All b. Abl al-Karm Muhammad 
(555-630), fi al-Tarlkh (140).
Shams al-Din Abu *Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabi 
(673-748), Tarikh al-Islam (141).
    siyar A* lam 
al-Nubala* (142).
Abu al-‘Abbis Shams al-Din Ahmad b. Muhammad, known as Ibn 
Khallikan (608-681), Wafayat al-A*yan wa-Anba* Abna* 
al-Zaman (143).
Muhammad b. Shakir al-Kutubi (d. 764), Fuwat al-Wafayat 
(144).
Ab^ al-Fida* Isma'Il b. Kathir (d. 774),-al-Bid^yah 
wa-al-Nihayah (145).
Salah al-Din Khalil b. Aybak al-Safadi (797-864), al-Wafi 
bi-al-Wa£ayat (146).

(B) Particular Books

Aظ  Nasr Ahmad b. Muhammad b. al-Husayn al-Kalabadhl ة
(306-398), al-Hidayah wa-al-Irshad fi Ma*rifat Ahl 
al-Thiqat wa-al-sidad (147). This is about the 
transmitters of al-Sahih of al-Bukhari. It is also 
referred ف  as: Asma* Rilal Sahiih al-Bukhari (148).
Ahmad b. ل ̂مل , known as Ibn Manjawayh (d. 428), Asma*
Rilal Sahlh Muslim (149).
Abu al-Qasim Bibat Allah b. al-Hasan b. Man^r al-Tabari 
al-Lalka'i (d. 418), Rilal al-Sahihayn (150).

9).

10).

11).
12).

13).

14).

15).

16).

17).

18).

19).

20)-

1).

2).

3).



ت و

1 م ه هل & Husayn b. Muhammad al-Jayyanl al-Ghassani ة
(d. 498), Taqyld al-Muhmal wa-Tamylz al-Mushkil. This is
about the transmitters of al-Sahihayn (151).
Abu al-Fadl Muhammad b. Tahir al-Maqdisi, known as Tbn 
al-Qaysarini (448-507), Asma* Rijal al-Sahihayn . This 
work is a combination of al-Kalabadhi’s wo^k (1), above, 
and Ibn Manjawayh's work (2), above (152). It is also 
referred to as؛ al-Jam* bayna Rijal al-Sahihayn (153). 
Muhammad b. Yahya al-Hadhdha* al-Tamimi (d. 416), al-Ta*rif 
bi-Rijal al-Muwatta* (154).
Jalal al-Din *Abd al-Rahman al-Suyuti (d. 911), Is*af 
al-Mubatta* bi-Rijal al-Muwatta* (155).
Ab^ ‘Ali Husayn b. Muhammad al-Jayyanl al-Ghassani (d.
498), Asma* Rijal Sunan Abi Dawî d (156).
Majd al-Din Abu Sa'adat Mubarak b. Muhammad, known as 
Ibn al-Athir (544-606), jami* al-Usul fi Ahadith al-Rasul.
A compilation of Ahadith from other sources, with details 
of the transmitters at the end (157).
Muhammad b. Mahmud b. Muhammad b. al-Hasan, known as Ibn 
al-Najjar (d. 643), al-Kamal fi Ma‘rifat al-Rijal. This 
is concerned with the transmitters of the six canonical 
books (158). It is also referred to as: Asma* al-Rijal
al-Kutub al-sittah (159).
siraj al-Din ‘Umar b. ل ̂مآ , known as Ibn al-Mulaqqan (d. 
804), Asma* Rijal al-Kutub al-sittah (160). 
al-Hafiz ‘Abd al-Wahid b. *Abd al-Ghani al-Maqdisi 
(541-600), al-Kamal fi Asma* al-Rijal. This is concerned 
with the transmitters of the six canonical books (161).
Abu al-Hajjaj Jamal al-Din Yusuf b.*Abd al-Rahman al-Mizzi 
(654-742), Tahdhlb al-Kamal fi Asma* al-Rijal. This is an 
abridgement of ‘Abd Wahid’s work (12), (162). 
al-Hafiz *Ala* al-Din b. Qulayj Mughallata'i (690-762), 
Ikm^l Tahdhib al-kamal fi Asma* al-Rijal. This is a 
completion of al-MizzI's work (13), (163).

4).

5).

6).

7).

8).

9)

10).

١١١ ■

12).

13).

14).



Shams al-Din Abu *Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabi 
(673-748), Tahdh^b Tahdhib al-Kamal. This is an 
abridgement of al-MizzI’s work (164).
................................... al-Kashif *An Rilal
al-Kutub al-sittah. This is a summary of the 
above-mentioned work (165).
 al-Mujarrad min Tahdhib 
al-Kamal. This also relates ^o al-Mizz^'s work 
(166).
 al-Muqtadab min 
Tahdhib al-Kamal. This also relates to al-MizzI*s wo^k 
(167).
al-Hafiz Burhan al-Din Ab^ al-Wafa Ibrahim b. Muhammad b. 
Khalil al-Halabl (763-841), Nihayat al-Sul fi Ruwat 
al-sittat al-Usul (168).
al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad b. ̂مآل , known as Ibn ؟ajar 
(773-852), Tahdhib al-Tahdhlb (169).
  Taqrlb al-Tahdhlb. This is 

an abridgement of the previous book (170). 
al-Hafiz Safi al-Din AhPidd b. *Abdul^h al-Khazrajl 
(b. 900), Khulasah Tahdhib Tahdhib al-Kam^l. This is a 
summary of the Tahdhib of al-Dhahabi (171).
Muhammad b. *Ali b. ؟amzah al-Husayni al-Dimashqi 
(715-765), al-Tadhkirah bi-Rijal al-*Asharah. This 
deals with the transmitters of al-Muwatt5* of Malik, 
al-Musnad of al-shafi*i, al-Musnad o^ Ahmad b. Hanbal and 
al-Musnad of Abu Hanlfah together with the transmitters of 
al-MizzI's work (172).
Abu *Abdullah Wall al-Din Muhammad b. *Abdullah al-Khatib 
al-TibrlzI (d. 649 ), Ikmal fi Asma* al-Rijal. This 
deals with the transmitters of his own work, Mishk^t 
al-Masabih (173)٠
Muhammad b. Muhammad al-Bakhshi, Tarajim al-Sahabah.
This deals with the transmitters of al-BaghawI’s Masablh 
al-Sunnah (174).

15).

16).

17).

18).

19).

20). 

21). 

22).

23).

24).

25).
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Mahmud b. Ahmad b. Muhammad al-FarisI (fl. 764), Asma* 
Rijal al-Masablh (175).
al-Hafiz Muhammad b. ‘Abd al-GhanT b. Abi Bakr, known as 
Ibn Nuqtah (d. 629 ), al-Taqyld li-Ma*rifat Ruwat al-Sunan 
wa-al-Masanid (176).
Taqi al-Din Muhammad b. Ahmad al-Husayni al-Fasi (d.832), 
al-Dhayl ,ala al-Taqyid (177).
Qasim b. Qutlubagha (d. 879), al-Ithar bi-Rijal Ma‘anl 
al-Athar (178).

26).

27).

28). 

29).
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The Scholastic situation in the Fifth Century

From the time of the Holy Prophet (P.b.u.H.) the Muslims 
began to ooncern themselves with religious matters. The 
Companions of the Holy Prophet (p. b. u. H.) reported from Him, 
and a tradition was established. The six canonical books of 
hadith were written in the third century of the Hijrah. A 
preoccupation with such things became established with Muslim 
scholars. The fourth century is distinguished for its 
scholarly activities.

The fifth century of the Hijrah is also famous for its 
efforts in this field. Many of the celebrated scholars who 
devoted their lives to Islamic learning, piety, memorisation of 
sacred writings and teaching belong to this period. Many 
scholars travelled to many places to quench their thirst for 
knowledge. Some scholars were expelled from various cities by 
the rulers of these cities, who were unsympathetic to their 
activities. Some characteristic stories concerning the 
scholars of the period may be.cited-

Ahmad b. Muhammad b. Mardawayh says: Abu Nu‘ayra (d. 43ره
was someone to whom many people travelled. No-one in the 
world had a memory like his or better asanld than he. He was 
the ̂ةو؟ ل  of the world, and people gathered to him. Every day 
it was the turn of someone to read to him what he wished, until 
noon. When he went home, sometimes a Juz* of the Qur'an was 
read to him on the way. His only nourishment was giving Sama* 
and writing (1).



وق

Abu Zakariyya al-Tibrizi says: I used to study Adab books
under al-Khatib (d. 463), on which he would give Sarnia* in his 
circle in the mosque ءه Damacus. I was living in the minaret 
of the mosque. He climbed up to me and said: 'I wished to
visit you*. We talked for a while, and then he pulled out a 
piece of paper and said: ’A gift is welcome. Buy pens with
these’. There were five dinars in it. Then he climbed up 
again, on another occasion, and did much the same (2). Abu 
Mansur *All b. *All al-Amlr said that al-Khâ؛ b wrote to 
al-Qa’im: When I die ray property will go to the treasury.
Let me be permitted to divide it among whomever I please. He 
was permitted to do so and he divided it among the 
traditionists (3).

QadI al-Jama*ah Abu Mutrif ‘Abd al-Rahman b. Muhammad b. 
هم2ر .Isa known as Ibn Fu^ays (d؛  used ^o dictate from memory 
and he collected more books than anyone else. It was said 
that his books were sold for 4ه thousand dinars (4). Abu 
ه1لوهي  *Al؟ b. Husayn (d. 427) compiled al-Tabaqat fi

al-Ri1al, which consisted of one thousand parts (5).

Abu Sa*d al-sara*anl said about Abu Muhammad al-Hasan b. 
Ahmad al-Kawfrimsi (d. 491): He compiled Kitab Bahr al-Asanld
fi sihah al-Asanid, in which he collected one hundred thousand
”  ٠ ٠ ٠

hadiths. If this we^e arranged and organised it would be 
unparalleled in Islam. It consisted of eight hundred parts 
(6).
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Ibn Nuq^ah said that he heard many scholars say that Abu 
aI-Fatay5n *الس  b. *Abd al-Kar^a (d. 503) received Sama* from 
three thousand sl^ hundred Shaykhs (7) ٠ Abu *Abdullah 
Muhammad b. ‘Abd al-Wahid b. Muhammad al-Isbahani al-Daqqaq 
(d. 516) would enumerate 120 places where he had travelled in 
search of knowledge. He said ^hat those from whom he had 
received traditions in Isbahan were more than one thousand and 
those from whom he had done so while travelling were more than 
an other thousand (0). Ibn Najjar reported that Abu Sa*d *Abd 
al-Kar؟m al-Sam*ani (d. 562) was said to havg had seven
thousand Shaykhs. a number not attained by anyone else (9).

Abu Mas*ud *Abd al-Rahim al-Hajji says he heard Ibn Tahir 
(Abu al-Fadl Muhammad b. Tahir b. *Ali al-Maqdisi known as Ibn 
al^aysar^nl (d. 507) say: 'I urinated blood twice in my
search for hadith, once in Baghdad and once in Makkah- I used 
to walk barefoot in all weathers, and this affliction came upon 
me. I never mounted a beast in my search for hadith; I used 
to carry my books on ray own back. I did not beg from anyone 
in my search, but I used to live on whatever turned up'. It 
is said that he was always able to walk 20 farsakhs in a day 
and a night (10).

al-Hakim says: I certify that Abu Bakr Muhammad b. A^mad
al-Isfar^*ini (d. 406) remembers /ffom the hadith of M^lik,
Shu*bah, al-Thawri and Mis'ar more than twenty thousand ahadith
(11). ١
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Abu al-؟asan al-Karkhl al-Faqih says: I asked Ibn Tahir
who was the most excelient person he had met. He replied: 
'Sa*d al-Zanjani (Sa*d b. ̂م b. Muhammad (d. 471) and لل
*Abdullah b. Muhammad al-Ansarl*. I asked: ,Which of the two
is more excellent*? He said: ,‘Abdullah was precise but
al-Zanj^nl knew more about ahadith than he. I used to study 
with *Abdullah, I would omit something, in ord&£* to test him. 
Sometimes he would comment on this and sometimes not. 
al-Zanjani, on the other hand, when I omitted the name of ه 
man, would say, you have omitted so-and-so between so-and-so 
and so-and-so* (12).

al-Fa^l b. *Umar al-Nasawl says: ,I was with al-Kha£lb in
the mosque of Tyre when an *Alawl came in to see him, with some 
dinars in his sleeve. He said: ,spend this gold on whatever
you please'. al-Kha1؛b frowned and said: ,I do not need it*.
He said: ,You seem to think that it is not very much*. He
shook out his sleeve on al-Kha1؛b’s prayer-mat and said: 
,These are three hundred dinars'. al-Kha^1b was embarrassed, 
stood up, took his mat and, left. I shall never forget the 
dignity of his leaving and the humiliation of the *Alawl, as he 
picked up the dinars* (13).
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al-Baqhawi, Husayn b. Mas'ud.

1. kunyah:

His name was ؟usayn b Mas‘ud b. Muhammad b. al-Farra' and  
his kunyah was Abu Muhammad (1). He was known as al-Farra’ or 
Ibn al-FarrS (2); his £ather was certainly a furrier (3), but 
we do not know if he too followed this trade. nifferent 
authorities give him a different laqab. According to Ibn 
Khallik£n he was called Zahir al-Din (4). According to
al-Dhahabi and al-Bubk he was called Rukn al-Din and also 
Muhyl al-Sunnah (5), since after completing his book Sharh 
al-Sunnah, he once, w^ile asleep, saw the Holy Prophet (Peace
be upon Him), who said to him: "May God make you live as you
have made my هم  live (6)."

2. Life and origin;

The only source to give a date of birth for him is
al-Hamawi, who says that he was born in 433 A. H. (7). Most 
of the sources state that he died in 516 at Marw al-RUdh (8), 
and al-Dhahabآ mentions that he was 88 years old (رو. This 
would give a birth date of 436. Ibn Khallik^ says that he 
died in 510; he also reports, however, on the authority of 
Abd al-‘A؟^  al-Mundhirl that he died in 516 (10). al-Subk^! 
apparently gives his age at death as 90 (11), which means that 
he was born in 426.

The nisbah derives from Bagh or Baghshdr, a city in 
Khurasan between Marw and Herat (12). Its irregular form is
remarked on by Ibn Khalli^n (13). According to al-Hamawi the 
city of Bagh was at least partially in ruins by 616 A. H. (14).



27

There are several other people *jell known in Fiqh and 
Hadith, with the nisbah al-Baghawi, for example:

Abu al-Ahwas, Muhammad b. Hibban, w^o narrated ahadith from 
M^ik and Hushaym; Ahmad b. Hanbal narrated from him.

Abd Ya'qub Yusuf b. Ya'qub b. Ibrahim, from whom al-Hakim 
Abd *Abdullah narrated.

Abu al-Qasim ‘Abdullah b. Muhammad b. ‘Abd al-‘Aziz 
al-Baghawi (15). He is known as Ibn al-^Mani*, was born in 
210 A. H. and died in BIO A. H. (16).

Muhammad b. ‘All b. Abi al-Salih al-Dabbas died in 488 A.
H. He was the last to transmit al-Sahih ٥۴ al-Tirmidhi 
from al-Jarahi (17).

Marw al-Rudh, the death-place of al-Baghawi, is a small 
town in Khurasan, near Marw Shah Jahan (18).

3. His Madhhab:

He belonged to the shafi'i Madhhab (19  al-Subki says of أ(
him that he followed "the path of the Salaf" (20). He is 
described in a number of sources as a Faqih, a Muhaddith and a 
Mufassir and is commonly designated "a sea of learning" (bahr 
fi al-‘ulum) (21).

٠٠ His character:

He was noted for piety and asceticism and observed ritual 
purity while teaching (22). He ate dry bread, and it was only 
after being criticised for this that he began to eat it with
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oil (23). He used to fast during the day, and he spent his 
nights in prayer (24). It was said that, before his birth, 
his father dreamed that there was a lamp in his portico from 
which everybody obtained light ت this was interpreted as 
meaning that a son would be born to him whom everyone would 
follow (25).

He was appointed a judge against his wishes. It is said
that he deposited his salary with his mother, and that on the 
day of his death he ordered it to be returned to the
authorities as money that he had held in trust for them (26). 
He lived on the proceeds of his mother's spinning (2?). ٨ ^١٠٨١
his wife died, he took nothing of the property that she left 
(28).

5. His family:

His father is recorded as having made garments of fur
(29)'.and, as we have seen, his mother supported both herself 
and him by spinning. His way of life suggests that he did not 
come from a rich background. ٠ He had at least one brother, Abu
*All al-؟asan, about whom we know only that he studied fiqh
with him (30).

6. His studies and travels:

The sources do not appear to mention his early studies; 
he is first heard of as receiving ahadith after 460 A.H. (31), 
when he was already adult. The same authority claims that he 
never visited Baghdad, stating that, if he had done so, his 
biography would have been more widely known; that he did not 
go on the pilgrimage; and that he remained living in Marw 
al-Rudh until his death (32). Ibn Taghrlbirdi seems to be the 
only authority to say that he travelled in search of ahadith
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(33), although he himself tells us that he received ahadith 
from س  Abd al-Rahman Sa*Id al-Maqqari al-Nisaburl in* ن
Nisabur, from Abu Bakr Ahmad b. Abl Nasr al-Harawi in Herat, 
from Abu al-Qasim Isma'Il b. Muhammad in Dandanqan and from Abu 
Nasr Ahmad b. al-Fadl al-Tusi in Tus (34). It appears, 
however, that his travels were restricted to Khurasan.

7. His teachers;

The principal scholars under whom he studied are؛

1. Abآ ,All al-Husayn b. Muhammad b. Ahmad al-MarwazI* ن
principal jurist and shafi*i Shaykh in Khurasan, d. 462
(35).

2. Abd *Umar *Abd al-Wahid b. Ahmad b. Abl al-Qasim al-Malihl 
al-Harawi. d. 463 (36).

3. Abd al-Hasan *All b. Yusuf al-Juwayni, known as Shaykh 
al-Hijaz, d. 463 (37).

4. Abd Bakr Ya*qub b. Ahmad al-Sayrafi al-Nisaburl, d. 466 
(38).

5. Abu *All Hasan b. Sa‘Id al-Mani*i al-Marwazi, lord of Marw
al-Rudh, d. 463 (39).

6. Abd al-Qasim *Abd al-Karim b. *Abd al-Malik b. Talhah 
al-Nisaburi al-Qushayri, known as shaykh of Khurasan, d.
465 (40).

7. Ab^al-؟asanMu^a^adal-Shirdzi(41).

Abd Sa*d Ahmad b. Muhammad b. al-‘Abbas al-Humaydi (42).8.
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 Abu al-Hasan *Abd al-Rahman b. Muhammad b. al-Muzaffar .و
al-Dawudi al-Bushajl, d. 467 (43)٠

ه1 .Abu Sa*Id Ahmad b. Muhammad al-shurayhi al-Khwarazml (44) م

8. His students;

al-Farisi says that four hundred great scholars studied
under him (45). Among those that are known are ت

1. Abd al-Fattdh Muhammad b. Muhammad b. *All al-^d'I
al-Hamadhanl, author ه al-Arba*In fi irshad al-salikln ء
ila manazil al-muttaqin, b. 475ء d. 555 (46),

^٠ Majd al-Din Abd Mansur Muhammad b. As*ad b. Muhammad
Hafadah al-*Attari al-Shafi*I al-usull, d. 571, narrated 
sharh al-Sunnah and Ma*alim al-Tanzil from him (47).

3. Abu al-Mak^im Fa<̂ l Allah b. Muhammad al-Nuqani received
an ijazah to transmit on his authority and gave an ilazah 
to al-Fakhr م ^ ل  .al-Maqdisi, a teacher of al-Dhahabi d آ
after 600 (48).

4. *Abd al-Ral^mdn b. *Abdullah b. ‘Abd al-Rahman b. Husayn b. 
Muhammad b. Muhammad b. Husayn al-Laythl al-Nihl, born, 
lived and died in Marw al-Rddh He had a predilection 
for the study of hadith and studied fiqh under him; d.
548 (49).

5. As'ad b. A^mad b. Yusuf b. Ahmad b. Ydsuf studied fiqh 
under him; b. 479, d. 548 (50).
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6. *Abd al-Rahman b. Muhammad b. Muhammad b. Ibrahim b. Musa, 
Abu al-Qasim al-Farisi al-Subkl, studied fiqh under him;
d. 555 (51). al-Asnawi says: b. 506 or 507, d. 555

556 ئ2-)

7. Abu al-Ma*alI al-Hasan b. Muhammad b. Abl Ja*far al-Balkhl 
al-shafi‘i studied fiqh under him; d. 548 (53).

8. *Abdullah b. Muhammad b. al-Muzaffar b. م1آ ه  al-Baghshurl 
studied fiqh under him; b. 477(54).

9. His works:

He wrote a commentary on the Holy Qur’an and wrote about 
hadith and fiqh. His best-known works are:

1. Ma’alim al-Tanzil (55): (a commentary on the Holy 
Qur’an. Full details of this book will be given under 
"al-Baghawl as a Mufassir".)

2. Masabih al-Sunnah (56): (published; will be discussed in 
detail later.)

3. sharh al-Sunnah (57): (published in 16 volumes):
This is a very important book of hadith. In it

al-Baghawl gives the chain of narrators to ا ال ؛ ا from the Holy ا
Frophet. It is divided into abwab, sometimes with a higher
category of kutub unifying a number of abwab. In every 
chapter he cites the appropriate verses of the Holy Qur’an and 
gives some general comments on the subject of the chapter; he 
then sets out the ahadith relevant to that chapter. In any
given instance, he indicates if a hadith is cited by al-Buk^rl 
or Muslim. He gives the opinions of the jurists on various 
ahadith, and he also includes citations from the lexicographers.
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4. al-Tahdhlb fi al-Fiqh (58)  Hajji Khalifah gives the name ت
ه  this book as: al-Tahdhlb fi al-Furu* (59) and al-Farisi ء
as Kitab al-Tahdhlb (60). This work exists in many 
manuscripts but is still unpublished.

5. al-Jam* bayn al-Sahihayn (61): A collection of ahadith
taken from both Sahlhs. ©thers compiled similar works, 
for example, al-Humaydi.

6. al-Anwar fi Shama’il al-Nabl al-Mukhtar (62): al-Kattanl
gives the name of this book as: Shama’il al-Nabl
al-Mukhtar(63)٠

٠? al-Arba*In Hadlthan: this is mentioned by Ibn shahbah, on
the authority of aل- D h a h a b 6 4 .(آ (

8. Majmu‘at al-Fatawa: In this book al-Baghawi collects the 
pronouncements of his teacher Abu ‘All al-Husayn b.
Muhammad al-Marwazi, in reply to questions on 
jurisprudence. He arranges them according to the 
arrangement of the Mukhtiasar of al-Muzanl. It is 
unpublished but preserved in Dar al-Kutub al-Zahiriyyah, 
Damascus, MS. 375 (al-fiqh al-shafi*i), written in 913 
A.H.(65).

9. Kitab al-Irshad (66).

10. Kitab al-Kifayah (67): Hajji Khalifah gives the name of
this book as: Kitab al-Kifayah fi al-Qira^h (68).

11. Kitab Tarjumat al-Ahkam (69): Hajji Khalifah gives the
name of this book as: Tarjumat al-Ahkam; he says that it
is on the subject of al-furu* and that it is written in 
Persian (70).
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A commentary on al-Sahih of al-Tirmidhi (7ل ر  م

Mu*1am al-Shuyukh (72).

Fatawa al-Baghawi (73). 

al-Masa’il (74).

12.

13.

14.

15.
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al-Baghawi as a Mufassir

al-Baghawi was a great Mufassir of the Qur’an. Many 
scholars admired his works. For example, al-Asnawآ says: *He
is an Imam in commentary, in tradition and in jurisprudence* 
(1). al-Suyuti says the same (2). He compiled a commentary
of the Qur’an entitled: Ma’alim al-Tanzil (3). Ibn Taymiyyah
said that his commentary was freer from bid’ah and weak ahadith 
than those of al-Zamakhshari and al-Qurtubi (4). al-Khazin 
says: 'Ma’alim al-Tanzil is one of the greatest compilations
on the science of Tafsir. ..... It assembles sound narrations 
and it is free from doubt and error. ..... What I could not 
find in these books [  e. Abu Dawud, al-Tirmidhi, and .ل
al-Nas^’i, transmissions from which he designates with single 
letters, in the usual fashion] and I found that al-Baghawi had 
given it with his own individual sanad, I have annotated as 
"aل-Baghawآ transmits with his sanad". What al-Baghawi 
transmits with the asanid of al-Tha‘labi I have annotated as 
"al-Baghawi transmits with the asanid of al-Tha*lab^"* (5). 
Taqi al-Din Abu Nasr ‘Abd al-Wahhab b. Muhammad al-Husayni, d. 
B7§, wrote an epitome of the commentary (6).
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Sources of his Commentary

Most of his transmissions are from his shaykh Abu Sa*id 
Al̂ mad b. Muhammad al-shurayhl al-K^warazmi (7).

The ultimate sources that he acknowledges at the beginning 
of the commentary are:

1. The Commentary of Ibn *Abbas: al-Baghawi transmits in
three asanid: 1). ‘Ali b. Abi Talhah from Ibn ‘Abb^s:

2). *Atiyyah from Ibn *Abbas;
3). *Ikrimah from Ibn *Abbas.

2. The Commentary of Mu^hid b. Jabr al-Makki: al-Baghaw"I
transmits on the authority of Ibn Abi Najih from Mujahid.

3. T^e Commentary of *Ata* b. Abl Ribah: al-Baghawi transmits 
on the authority of Ibn Jurayj from *Ata* b. Abآ Ribah.

4. T^e Commentary of al-؟asan al-Basri: al-Baghawi transmits 
on the authority of *Amr b. ‘Ubayd from al-Hasan.

5. The Commentary of Qat^dah: al-Baghawi transmits on the
authority of ‘Abd al-Rahman al-Nahwi from Qatadah and
Ma*mar from Qatadah.

6. The Commentary of Abu al-‘̂ liyah Rafi* b. Mihran:
al-Baghawi transmits on the authority of al-Rabi* b. Anas 
from Ab^ al-*Aliyah.
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7. The Commentary ه  Muhammad b. Ka*b al-Qurazi: al-Baghawi ء
transmits on the authority ه  .Abu Ma'shar from Muhammad b ء
Ka‘b.

8. The Commentary of Zayd b. Aslam: al-Baghawi transmits on 
the authority of his son ‘Abd al-Rahman from Zayd.

9. The Commentary of al-Kalbi (al-Baghawi read this under his 
teacher Abu ‘Abdullah Muhammad b. al-Hasan al-Marwazi in 
464 A. H. in Marw): al-Baghawi transmits on the authority 
of Muhammad b. Marw^ from al-Kalbi, going back to Ibn 
*Abb^s.

ه1 :The Commentary of al-Dahhak b. Muzahim al-Hilali م
al-Baghawi transmits on the authority of ‘Ubayd b. sulayman 
al-Bahiii from al-Dahhak.

11. The Commentary of Muqatil b. Hayyan: al-Baghawi transmits
on the authority of Ab£ Mu'adh from Muqatil b. Hayyan.

18. The Commentary of Muq^il b. sulayman: al-Baghawi
transmits on the authority of Ab^ Salih al-Zaydani from 
Muqatil.

18. The Commentary of al-Suddi: al-Baghawi transmits on the
authority of Asbat, from al-Suddi (8).
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He also quotes from other commentators without naming 
them, for example, on the verse؛ ،،Be not like those who are 
divided amongst themselves and fall into dispute after 
receiving clear signs» ( و he merely says: 'Most of the ر
commentators say: 'They are dews and Christians' ( ا ٠٨ ه ر م
the verse: ،،Lead to destruction those whom thou canst among
them with thy (seductive) voice; make assault on them with thy 
cavalry and thy (sic) infantry; mutually share with them 
wealth and children; and make promises to them. But Satan 
promised them nothing but deceit» (11), he says nothing more 
than that the Ahl al-Tafsir say: 'Every rider and walker in the 
disobedience of God is from the army of Satan' (18).

He does not mention al-Tabari in his list of sources, 
although he quotes from him; for example, on the verse: 
،،Pharaoh said to him: '0 Moses! I consider thee, indeed, to
have been worked upon by sorcery'*> (13), he says: Muhammad b.
da^r says: 'You have been given magical knowledge. These
strange things you do are because of your magical knowledge* 
(14).

Again on the verse: ،،The punishment of those who wage war
against God and His Apostle, and strive with might and main for 
mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the 
cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile 
from the land: that is their disgrace in this world, and a
heavy punishment is theirs in the Hereafter» (15), after citing 
the opinions of various authorities, he says: Muhammad b.
darir says: 'He should be exiled from his city to another, and
he should be imprisoned in the city to which he has been exiled 
until his repentance becomes apparent' (16).
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He quotes from linguists. For instance, he says on the 
verse ؛ « ..م.الكغر  ff.o س م ء ص ا  (when Jesus found 
unbelief on their part He said Who will be My helper for (the 
work of) God?)» (17): 'Farra* says: أحم  means أجبد  Abu
*Ubaydah says: ءرف; Muqatil says: 18) ى أ He quotes, on .(ر
the verse: ،، ء حلن الرزق يبط الله ديكان ا ش ويتدر عباده من ي  (Ah؛
It is indeed God Who enlarges the provision or restricts it to 
any of His servants He pleases19 ) ® (  ;from Khalil b. Ahmad ,(؛
Khalil says: * ى ن is separate from د ا and it indicates ك
surprise* (20).

He also quotes from al-Waqidi, for example, with reference
to the verse: « ..... ت من متددت وإذ ل ل ه املؤملني تبوئ أ  (Remember
that morning Thou didst leave Thy household (early) to post the 
Faithful at their stations for battle, and God heareth and
knoweth all things® (21),' he says: *al-؟asan says: this is
the day of Badr; Muq^il says: the day of al-Ahzab; and all
other commentators say: this is the day of Uhud; Mu^hid,
al-Kalbi and al-Waqidi say: The Holy Prophet (p.b.u.H.) went
out from the house of ‘̂ *ishah (m.G.b.p.w.h), on foot to 
Uhud. He proceeded to line up His Companions for battle, as 
an arrow is straightened* (22).

He also cites the Qurra* (23) and the Fuqaha* (24).



و و

The arrangement of Ma’alim al-Tanzil

al-Baghawi begins the work with an introduction divided 
into three fasls.

In the first he speaks of the excellence of the Qur’an and
the teaching of it. His first hadith in this section is:
"The best of you is the man who learns the Qur^n and teaches
it" (25).

In the second he speaks about the merits of reciting the 
Qur’an. His first hadith here is: "The man who is expert in
the Qur’an is like those scribes who are pious and just and the 
man who recites it, although it is difficult for him, will
receive rewards" (2$).

In the third he threatens those who say things about the 
Qur’an based on their own opinions, without the requisite 
learning. His first hadith in this section is: "Whoever says
anything about the Qur’an on his own authority should prepare 
to dwell in Hell" (27).

He distinguishes between tafslr and ta’wil. The original 
sense of tafsir, he says, is a doctor’s determining the cause 
of an illness from inspecting a patient’s urine. Thus, it is 
the investigation of the asbab nuzul al-ayah (the reason for 
the revelation of a verse), sha’n al-ayah (probably, all the 
matters connected with it, excluding asbab al-nuzul and 
al-qissah) and qissat al-ayah (the story with which it is 
connected). This is possible only through sama*, once what is
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said ^as been verified as having been authritativeiy 
transmitted. Ta’wil means ,to cause to return’  i.e. to the ء
text (so as to read it with more attention and understanding) 
(28).

He gives the different names of various surahs, where 
these exist, and gives expianations of these (28). He 
specifies the place of revelation of each surah, and identifies 
those that were revealed partly in Makkah al-Mukarramah and 
partly in al-Mad^ah al-Munawwarah; e.g. Surat al-Tawbah and 
Surat Yunus (30). He also lists those about the place of 
revelation of which there is disagreement, e.g. Surat al-’Asr 
(31). He gives the occasion of the revelation of some surahs,
e.g. Surat al-Tak^thur and Surat al-K^fir^n (32).
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Some of the prominent features of his tafsir are the
following;

1. Tafsir of the Qur’an from the Qur’an

He relies heavily on the Qur’an itself for illuminating 
elaborations and parallels. We find this, for example, at the 
very beginning of his tafsir, in his discussion of ism in the 

again in his distinguishing between the two ; الله بسم 
connotations of Hamd - as thanks for a blessing conferred and 
praise for God's attributes -in the same surah (33); and in 

(.34) (93) wandering) in Surat al-Duha) س his commentary on

He gives explanations for apparent internal contradictions 
between different verses. For example, in Surat Ban! Isra’il 

 verse ?(1) 9؛? aومما وبكما عميا وجوههم على الشيمة يوم ,®وحنشرهم
On the Day of Judgement We shall gather them،؛ :which means

together prone on their faces, blind, dumb, and deaf», appears 
ى آ ر د  to contradict Surat al-Kahf (18) verse 53؛ المجرمون »

And the sinful shall see The Fire;®؛، :which means ,ر ا ت ل  ،؛ا
 and Surat al-Furqan (25) verses 12-13: مكان من رأهتم ®وإذا
ا معيد و ع م ا تغيطا لها س ر ي ئ ز ا .و ذ إ ا و و ت ل صيتا مكانا مخها ا

which means: ،،When it sees them حبورا متالد دعوا ,متينني،، 
from a place far off, they will hear its fury and its raging 
sigh. And when they are cast, bound together, into a 
constricted place therein, they will plead for destruction 

ب ر ® :5 35.) Surat al-Saffat (37) verse) ؛®there and then 
with سمة° appears at ؛املشارق ورب بيتهما وما واالرء اسثوات) 
ء ال ن م » س ت Surat al-Ma'arii (7ه) verse 41: ؛؛واملغارب املشارق برب أ
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which means: ،،How I do caii to witness The Lord of all points
in the East and the West®, and Surat al-Rahman (55) verse 17: 
،، ب ب املسرتني ر ر املغربني د ®, which means: ،،(He is) Lord of the 

two easts and Lord of the two wests®, and Surat al-Muzzammil
(73) verse 9: •،، ب ه ال واملغرب املشرق ر ل ال إ ذ هو إ خت ا وكيال ٠ن ®,
which means: <،(He is) Lord of the East and the West: there is
no God but He: take Him therefore for thy disposer of affairs®
(36).

2. Tafsir from Hadith

The Holy Frophet was the first Mufassir of the و مس ' ة ه
He used to explain the verses of the Qur'an to the companions
(m.G.b.p.w.t.). al-Baghawl says: 'The traditions of the
Apostle of God (p.b.u.H) that 1 have mentioned in the course of 
the book are these applicable to a verse or those that explain 
a prescription. The Hook (the Qur'an) requires to be
explained by the Sunnah, and the two of them constitute the 
axis of the shar* and matters of the faith (umur al-Din).
These traditions are from the books of the Huffaz and the imams 
of hadith that depend on Sama*; I have avoided Manakir and
what is not suitable for tafsir, (37ر س

He frequently cites ahadith with complete asanid from the 
Holy Frophet (p.b.u.H.) to himself, as in the case of Surat
al-Baqarah (2), verse 1^5 (38). Sometimes, however, he cites 
them without any sanad at all, as in the case of Surat Al
*Imran (3) in the verse 144 (39).
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3. Tafsir from non-Muslim Sources

He also quotes Jewish and Christian sources, which are not 
usually considered acceptable. For example, on the verse: 
،،And I quicken the dead by God's leave® (4ه), he cites a story 
that appears to be based on the raising of Lazarus (41); on 
the verse: ،،And (with passion) did she desire him, and he
would have desired her, but that he saw the evidence of his 
Lord® (42), ء ئ  cites a number of stories attributed to Jewish 
sources (43); again on the verse: ،،And We did try Solomon:
We placed on his throne a body (without life): but He did turn
(to Us in *;true devotion)® (44), he cites a long story of
unknown ori^n (45).

4. Tafsir From Jurists

al-Baghawi gives the opinions of various jurists in his 
tafsir of certain verses. For example, on a verse about 
fasting: ،،For those who can do it (with hardship), is a
ransom, the feeding of one that is indigent.....® (46), he
cites the views of several, jurists (47); again on the next 
verse: ،،..... But if anyone is ill or on a journey, the
prescribed period (should be made up) by days later® (48), he 
cites the views of different jurists about the length of the 
journey: al-shafi'i, sufy^ al-Thawri and Ashab al-Ra'y (49);
on the verse : ،،...... when they have purified themselves ye
may approach in any manner, time, or place ordained for you by 
God® (50), he cites Abu ؟anifah, Mujahid, 'Ata* and Tawus  
(51). Again he quotes al-shafi‘i: 'Rabi' b. sulayman said:
1 heard al-shafi‘i say: 1 do not know anything made lawful in
Islam then forbidden, then made lawful then forbidden again 
except al-Mut'ah' (52).
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5. Linguistic Tafsir 

As examples ه :his llngulstle tafsir three may be elted ء

1. On the verse« م ا ن حميتم  ؛ حمل يأتيكم دلما اجلثة تبخلوا أ
يتول حش وزلزلوا دالعتراء الماماء مستهم لبلكم من خلوا الدين  

ال الله منر شمهدمزأد'ا والذين الرمول ن أ تريب الله متر إ . Or do ye 
think that ye shall enter The Gardens (of Bliss) without ^٧̂  
(trials) as came to those who passed away before you? They 
encounted sufferings and adversity, and were so shaken in 
spirit that even the Apostle and those of faith Who were with 
him cried: *when (will come) the help of God?* Ah! verily,
the help of God Is (always) near» (53) * ؛

م حميتم ا  this means حميتم  and من  is a conjunction
(silah); this is the statement of al-Farra* ٠ al-Zu^j says؛ 

ل ب حميتم أ  and the meaning of the verse is0 ؛ believers, do 
you think that you will enter Paradise? محاتكم لما  this means؛
did not come to you; ا-،، is a conjunction (silah). ال-دين م-ثل

خلدا  this means؛ like those who have gone. تبلكم من  of the 
prophets and believers. الباماء مستهم , poverty, hardship and 
tribulation; والضراء , illness and being crippled. وزلزلوا  

means they were shaken with various tribulations and 
misfortunes and were frightened. امدوا والذين الرسول يتول حش  

ه ع ش م الله نمر م  they suffered continuous tribulations util 
they thought help was slow in coming. God said: ال ن أ شمر إ

تريب الله . Nafi* read الرمدل يتول حض  with raf*, which
means؛ until the Prophet said. When the verb which follows 
حش  has the sense of the past and the actual wording (seems to 
denote) the future, then you have two possibilities, Raf* and 
Nasb. Nasb is appropriate to the appearance of the words, 
because hatta requires Nasb for the future; Raf* is possible 
because the sense is past, and hatta does not work for the past 
(with Nasb) (54).
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2. Gn the verse«ومن ؛ الجحمنت ينكح ان طوال متكم يستطع لم 
أعلم والله المؤملمت عتبتكم من ايلمنكم ملكت ما همن الهؤملمء  

م ك ت ن ي إ  If any of you have not the means wherewith to wed • • •••ب
free believing girls from among those whom your right hands 
possess. And God hath full knowledge about your faith ......
(55), he explains almost every word (55).

3. Gn the verse م ت ن ا ء ه ال د م أ هن و ب ؛ « حت  (Ah! ye are those who 
love thera» (5?), he says ا ؛ ه  is a Tanbih (exclamation); م ت ش  أ
is a kinayah referring to the male people addressed 
(al-Mukhatabin); ء ال د  ؛is a demonstrative pronoun; it means ا
You, ٠, believers (58)٠



46

al-Baqhawi as a Muhaddith

Ibn Khallikan says: *al-Baghawi ... the Shafi'i faqlh,
muhaddith and mufassir was an ocean of learning, studied fiqh 
under al-Qadi Husayn b. Muhammad, as has been mentioned in the 
account of the latter. He wrote on the Tafsir of the Book of 
God, he explained the difficulties in the sayings of the Holy 
Prophet (p.b.u.H.), he transmitted hadith and taught. He used 
to teach only in a condition of taharah* (1). According to 
al-Dhahabi and al-Subki he was called Rukn al-Din and also 
Muhyi al-Sunnah (2), since after completing his Sharh 
al-Sunnah, he once, while asleep, saw the Holy prophet 
(p.b.u.H.), who said to him: "May God make you live as you
have made my live” (3).

He spent all his life in Khu^s^n, travelling in quest of 
learning, and studying under the eminent scholars of the region.

He compiled several books of hadith: Masabih al-Sunnah,
Sharh al-Sunnah, al-Arba*in Hadlthan and al-Jam* bayn 
al-Sahihayn (4). He also compiled a commentary on the Sunan 
of al-Tirmidhi (5).

He was a traditionist who produced selections of ahadith, 
selecting, in Masabih al-Sunnah, from various other books of 
hadith. In this work he applied two technical terms in a 
novel manner: he used Sahih to designate ahadith narrated by
Abu ‘Abdul^h Muhammad b. Isma'il al-Bukharl and Abu al-Husayn 
Muslim b. al-Hajjaj al-Qushayri (in al-Sahihayn) and hasan to 
designate those narrated by Abu Dawud Sulayman b. al-Ash*ath 
al-Sijistanl, Abu *Isa Muhammad b. *Isa al-Tirmidhi (in their 
Sunan) and some others (6).
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His main work on hadith is Sharh al-Sunnah, of which he 
says: *This is a hook on the explication of the Sunnah which
contains ..... much from the *ulum of the ahadith and from the 
benificial akhbar transmitted from the Apostle of God which 
serves to solve the difficulties in them, to explain the 
strange expressions they contain and to set forth the 
prescriptions from them; on them are based maxims of fiqh and 
of matters that are disputed by scholars - maxims that are 
essential to those who are consulted concerning legal 
prescriptions and relied upon in matters of Islamic doctrine* 
(7).

He selects only those ahadith which are accepted and 
narrated by well-known imams. He does hot select for Sharh 
al-Sunnah any ahadith of the categories maqlub, mawdu* and 
majhul, which are rejected by the A >immat al-Salaf (و .ر

He was not proud of his knowledge. He was inspired by 
love for his predecessors and their activities, and he wrote, 
he says, Sharh al-Sunnah in accordance with the promise of God, 
in the words of the^postle of God (p.b.u.H.): "A man shall be
with whom he loves" ا و -ر

He cites the hadith of al-niyyah (intention) in both of 
his pricipal books, Masabih al-Sunnah and Sharh al-Sunnah,٠ ٠ ٠ ٦  —
following the great Muhaddiths like al-Bukhari (1ه).

In his main work, sharh al-Sunnah, he narrates ahadith 
with direct asanid to him from the Holy Prophet (p.b.u.H.); he 
mostly also narrates them from al-Bukh^rl and Muslim (11).



If و hadith is not in either of the Sahihayn, he generally
transmits it from al-Tirmidhi. He writes about one hadith,
for example, in Kitab al-Salat: 'Abu *Isa says: "The isnad of
the hadith of Ibn Mas'ud is not connected. *Awn b. *Abdullah 
did not meet Ibn Mas'ud"' (12).

He notes on the third hadith of the first volume of sharh 
al-Sunnah, in which is an account of certain propositions being 
put to the Holy Prophet (p.b.u.H.) for His confirmation: *In
this hadith is evidence for the lawfulness of receiving a
hadith by qira'ah, demonstrating to the Muhaddith that one has 
retained it correctly, and then transmitting it on his
authority as though one had received it by Sama* from him. 
This is the opinion of a group of imams of hadith and of the 
learned' (13).

He is a juridical traditionist. He not only transmits 
but also adduces many points from the ahadith. For example he 
transmits the hadith: "May God give an easy life to one who
hears what I say, remembers it, keeps it in his mind and 
transmits it. Many of t^ose who carry fiqh are not jurists, 
and many of those who carry fiqh take it to those who are 
better jurists than they are" (14).

Concerning this hadith, he says: 'In it there is an
indication that one should repeat a hadith in order to retain 
it. al-Nakha‘i says: "I hear a hadith, and I transmit it to
a servant, and so insinuate it into my mind (i.e. I fix it 
there - meaning, I transmit it to my servant and so learn it by 
heart)". There is evidence in it for the undesirability of a 
hadith*s being epitomised by one who is not an expert in fiqh, 
since, if he does this, he prevents those of his successors who
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are better jurists examining ل  properiy. Also contained in أ
it is (an intimation of) the obligation to practice fiqh, and 
encouragement to investigate the purport of hadith and to draw 
out its hidden secrets from it'.

After this he discusses the problem of the transmission of 
hadith bi-al-ma'na in detail. He also discusses the technical 
terms qira'ah, *ard, sama*, haddathana, akhbarana, ijazah and 
anba'ana.

He cites al-Bukh^rl's adducing, on the legitimacy of sama* 
from the young, the hadith of al-Zuhrl from Mahmud b. Rabi*, 
w^o said that he remembered the Holy Prophet (p.b.u.H.) 
spitting water from a bucket in his face when he was five years 
old (15).

He speaks about the problem of the transmission of hadith 
in writing, in connection with the hadith of Ab^ Hurayrah؛ 
'There was no-one among the Companions of the Holy Prophet
(p.b.u.H.) who had more ahadith than I, except *Abdullah b. 
*Amr. He used to writ^ them down and I did not'. After
citing this hadith, he gives the arguments for prohibiting and 
for permitting this practice. He sums up by saying: 'It
seems probable that it was prohibited at first, but then he 
permitted it'. He cites the opinion that the writing of 
Qur'an and hadith on the same page was certainly prohibited, in 
order that Quranic matter should not become mingled with
non-Qur'^nic matter, and readers become confused. There was 
no reason to suppose that there had been a prohibition on 
writing per se. The Holy Pro^et's instruction: 'Convey from
me!' implies consent to writing down and recording, since it is
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natural for most men to forget; anyone who relies on his 
memory is liable to error. Thus, to be unable to record in 
writing would lead to the disappearance of most hadith, the 
impossibility of conveying them, and the deprivation of later 
generations of the greater part of learning. He then cites 
other arguments in favour of writing from Companions and other 
scholars (16).

Many later traditionists guote from his works. For 
instance, Ibn Hajar al-‘AsqalanI quotes from him in his Fath 
al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. In a• hadith narrated on 
the authority of Abu Hurayrah, the Holy Prophet (p.b.u.H.) 
said: "They guide you in prayers; if they do so correctly,
you will get the reward and they also, and if they make a 
mistake, you will get the reward and it will go against them" 
(17). On this hadith Ibn Hajar says: 'al-BaghawI says in
Sharif al-Sunnah: "There is an indication in this that if a man
leads prayers without having performed wudu*, the prayers of 
the people behind him will be valid, but he himself should 
repeat them"* (18).



Transmitters

He sometimes gives brief accounts of the transmitters that 
he mentions. Sometimes he gives their iineage, the date of 
their death, the piaces of their birth, their full names if 
these are not olear or only kunyahs are given, the people from 
whom they transmit and the people who transmit from them. For 
example, he says of Abu Jamrah, who transmits a hadith from Ibn 
*Abb^s: *Abu Jamrah: his name is Na؟r b. ٠ Imran al-؟uba‘I.
Abu Hamzah, w^ose name is *Imran b. Abi *Ata* , from Wasit, a 
thiqah transmitter, also transmits from Ibn *Abbas* (م)رأل 
This is to establish that there are actually two transmitters 
whose names are likely to be confused.

*Abu Salamah: his name is *Abdullah b. *Abd al-Rahman b.
*Awf; it is also said that his name is his kunyah* (^٠).

*al-Qasim b. Muhammad b. Abi Bakr al-siddiq: Abu Bakr
al-Qurashi; *A’ishah was his aunt. Ibn *Uyaynah says: "He
was among the best people of his time". He died in 101 or 
102, after *Umar b. *Abd a^*Aziz. Sa*d b. Ibrahim b. *Abd 
al-Rahman b. *Awf ٠٠٠٠٠ narrated from him' (21).

'Abu *Amr al-shaybani: his name is Sa‘d b. Iyas* (22).

**Ikrimah b. Ibrahim is da'if' (23).

*Husayn b. Qays: Husayn b. Qays Abu ‘Ali al-Rahbiyy; his
laqab is Hanash; the traditionists consider him da'if. He 
has a nuskhah that he transmits from *Ikrimah from Ibn *Abbas, 
most of which is maqlubah* (24).
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Opinions of various Sects

He follows the opinions of Ahl al-Sunnah and rejects those 
of other Sects, such as the Murji’ah. For example, he says: 
'The Sahabah, the Tabi'un and later scholars of the Sunnah 
agree that deeds (a'mal) form part of ؟man, on account of God's 
words: «For, Believers are those who, when God is mentioned,
feel a tremor in their hearts, and when they hear His Signs 
rehearsed, find their faith strengthened, and put (all) their 
trust in their Lord; Who establish regular prayers and spend 
(freely) out of the gifts We have given them for sustenance^. 
He thus made all deeds Iman. The hadith of Abu Hurayrah is in 
accord with this.

They say: Iman is word, deed and belief. It increases
with obedience and decreases with disobedience, according to 
the Quran's pronouncements on increase; the Holy Prophet 
(p.b.u.H.) spoke about decrease in the hadith, when describing 
women* (25).

He provides various authorities for this view, and then
adds a citation from Sufy^ al-Thawri: *The Murji'ah are
different from us in three things. We say: "Imln is word and
deed"; they say: "Iman is word without deed"; We say: "It
increases and decreases"; they say: "it does not increase or
decrease". We say: "We are believers by avowal"; they say:
"We are believers in the eyes of God"' (26).



Linguistic Commentary

He often gives quite eiaborate commentaries on the meaning 
of words. For example, discussing the hadith: ,On the
authority of ‘Abdui^h b. Mas'ud, The Hoiy Prophet (p.b.u.H.)
said: "Cne should have hasad for two people only: A man to
whom God has given wealth and has empowered to expend it in a 
righteous way; and a man to whom God has given hikmah
(wisdom), so that he may judge with it and teach it"', he says
that by hasad here is meant qhibtah. Ghibtah means that a 
person wishes to have the same as his brother has without 
wishing that his brother should cease to have it. Ibn 
al-A'r^I says: ,Hasad is derived from hasdal, which is a
Ourad (tick). Hasad tears the heart as a qurad tears the skin 
and sucks up the blood'.

'The point of the hadith is to encourage the spending of 
wealth in charity and to encourage the acquisition of learning.

It is also said that there is in it a specific 
pronouncement as to the permissibility of one type of hasad, 
even though, in general, it is forbidden. An analogy is drawn 
with another tradition of the Holy Prophet (p.b.u.H.): "Lying
is permissible in three cases only: a man may lie in war, in
effecting a reconciliation between two others, and in talking 
to his wife".

It is also claimed that "hasad in two only" means that 
hasad is harmful in respect of two things only, and that 
concerns the desire that one's brother should cease to have 
them and one's consequent harming of him. The first 
interpretation is better' (27).
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On the hadith; The Holy Prophet (p.b.u.H) said: "I am
like a man who has lit a fire (istawqada); when it illuminates 
what is round about it, moths (farash) and those other beasts 
that fall into the fire begin to do so. He tries to keep them 
back, but they get past him and rush into it. That is like 
you and me; 1 try to hold you back from the fire and tell you 
repeatedly to keep away from it, but you get past me and rush 
into it". He glosses istawqada as awqada, farash as 'things 
like small insects that you see falling into the fire', whence 
the saying of God Most High: « املبثوث كالغراو  (like moths 
scattered about)». Hulaz, pi. hujzah is the waistband ( of the 
trousers). One also says: fulan akhidh bi-huzzatihi, i.e.
'so-and-so is holding him by his neck', and bi-hujzatihi, i.e. 
'٠٠... by his waistband' (28).

٠٨ the hadith: "Perform wudu' (to purify yourselves) from
things which have been touched by fire, even if it is only a 
thawr of aqit (a kind of cheese)", he says: 'Thawr is a piece 
(qit'ah) of cheese; its plural is athw^r. This is mansukh
according to the generality of scholars' (29).

He gives etymologies and alternative senses of words. 
For example: ’ba’ah is a kinayah (metaphor) for nikah
(marriage); it is also used simply for sexual intercourse. 
The root meaning is "place", that to which a man goes; from 
this comes maba'at al-qhanam, which is the place to which sheep 
go at night. Marriage is so called because one who marries a 
woman gives her a lodging place' (30).

'Wahrah is a small creeping animal resembling a gecko that
stays close to the ground; the plural is wahar. From this
comes wahar al-؟adr, which is hatred and anger. It is so
called because it clings to the heart. It is said that 
so-and-so is wahir al-؟adr, when enmity creeps in his heart, 
just as the wahar creeps' (31).
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Linguists

He also quotes earlier linquists and grammarians on 
difficult words. For example, he quotes al-Khattabi on the
meaning of naddar Allah imra*an: 'It is a prayer for a man to
be granted nadarah, which is blessing and joy. One can say 
either nadara All^h with takhflf or naddara Allah with 
tathqll. The form with takhflf is better. It is also said 
that this expression does not refer to beauty of face but 
rather to splendour of rank and position amoî g men' (32).

Again, 'al-nadh means letting water run across something 
gently without rubbing or wiping; thus a camel that carries
water for irrigation is called nadih. Ghasl, on the other 
hand, involves wiping and squeezing' (33).

He also quotes from al-Asma‘I, Abu ‘Ubayd, al-Qutaybi and 
al-Azharl. 'al-Asma‘i says: "Tiwalah .(with kasrah) is
something which makes a wife more friendly to her husband. 
But tulah (with dammah) is a misfortune"' (34). Again, 'It is 
narrated that al-Asma'i asked Ibn ‘Awn about fa'l. He said: 
"For someone who is sick to be addressed as: '٠ healthy one؛'
or for someone who is seeking something to be addressed as: *o
finder?'"' (35).

'al-Azhari said about the word junub for a ritually 
impure person: "He is called junub only because he is
forbidden to go near the place of prayer until he purifies
himself. So he avoids (tajannaba) and is kept away (ujniba)
from prayer; that is he remains distant from it". al-Qutaybl 
said: "He is called this because of his avoiding the people
and keeping away from them until he has washed; janabah is 
being far away"' (36).
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He quotes from Abu ‘Ubayd on the hadith: "This minbar of
mine will be upon a tur'ah of the tur'ahs of Paradise". ,Abu 
*Ubayd says: "A tur'ah is a garden (rawdah) specifically in an
elevated position. If it is in a low-lying place it is called 
simply a rawdah"* (37)
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Adducing of Ahkam

al-Baghawi is a fagih as well as a muhaddith. He not 
only transmits ahadith but also adduces principles from them. 
In Kitab al-fara'id he discusses inheritance in great detail 
(38). In kitab al-taharah he devotes considerable space to 
the ahkam of wudu' (39).

Concerning the hadith in which the story is told of 
*^*ishah’s (m.G.b.p.w.h.) losing her necklace and so holding 
people back without water, causing Abu Bakr al-siddiq, her 
father, to chastize her, he says: ’In this hadith there is an
indication of the right of a man to discipline his wife and 
children’ (40).

On the hadith of the Holy Prophet (p.b.u.H.): "There is
no prayer for the person who does not recite fStihat al-kitab", 
he says: 'In this hadith there is an indication that it is
obligatory upon one who performs prayers behind an imam to 
recite the fatihah, whether the imam recites it aloud or to 
himself' (41).

It is narrated on the authority of Ab^ Hurayrah that the 
Holy Prophet (p.b.u.H.) announced to the people the death of
al-Najashi on the day on which he died, that he led them out to
the musalla*, lined them up and said four takbirs. al-Baghawi 
adduces many principles of practice on the occurrence of a 
death from this hadith (42).

On the hadith: ص ط س  (whoever cheats us is
not of us)", he says that this does not imply exclusion from
the religion of Islam. It merely means having ceased to
follow the Holy Prophet (p.b.u.H.). This is because cheating
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is foreign to the ethics and actions of the Hoiy Prophet 
(p.b.u.H.) . Alternatively, it may mean that the cheat is not 
following the Holy Prophet's path in sincere dealing between 
brethren. A man will say to his friend: ,Ana minka (I am of
you)*, by which he means that he is in muwafaqah a n d mutaba'ah 
(full agreement) with him. God said of Ibrahim that He said: 
متي غاشه تبعيت غمن »  (whoever follows me is of me)» ٠ Then 
al-Baghawi has a detailed discussion of tadlis (fraud) in 
selling (43).
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Quotations from Companions and other famous scholars

In discussing various guestions he quotes the opinions 
and sayings of Companions, of Followers of the Companions and 
of other scholars. For example, in Kitab al-iman he quotes 
the sayings of *Ammar b. Yasir and *Abdullah b. Mas'ud (44).
He quotes from Abu Bakr al-siddlq: 'What earth will carry me
and what sky will shade me if I say something about the Qur^n 
that I do not know?* (45)-

He quotes in Kitab al-'ilm the sayings of *Abdullah b.
Mas'ud, *Abdul^h b. *Amr b. al-'As, *Umar b. al-Khattab, ziyad 
b. Jubayr, *Uqbah b. *Amir, Sa'id b. Jubayr, Sufyan b.
*Uyaynah, Rabi'ah, al-sha'bi and M^ik b. Anas (46).

On the subject of rulers, he quotes from the sayings of 
ljudhayfah and Suf^n al-Thawrl (47). He quotes Abu
al-Darda*: 'How good a hermitage for a Muslim man is his
house, which preserves his reputation. Beware of sessions in 
the market, which give rise to vain and wanton talk (48). Qn 
respect for parents he quotes the sayings of al-؟asan, *Urwah 
b. Zubayr, Abu Hurayrah, Ibn Mul^ayriz and Ta'us (49).
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Jurists

On disputed probiems he quotes from jurists of all 
madhihib. Cocerning ritually impure men and menstruating 
women, he says: 'Sufyan, Malik, al-shafi'i and Ashab al-ra'y
(Abu Hanifah and his followers ر do not regard their presence 
in the mosque as permissible. M^ik and al-sh^fi‘i permit 
them to pass through it, as does al-Hasan. They interpret
thus the word of God: ،، ال ي إال جثيا د ر ب ل ا ي س  (Nor in a state
of ceremonial impurity (except when travelling on the road)*>.
This is narrated on the authority of Anas and Jabir. Ahmad
(b. Hanbal) and al-Muzani regard (their presence) as 
permissible. A^mad considers the hadith da'if because the 
narrator of it. Aflat b. Khalifah, is Majhul; he interprets 
the verse to mean that ي ر ب ا ل مت ي  are travellers who suffer س
janabah. They should perform the wudu' with earth and pray. 
This is also transmitted on the authority of Ibn 'Abbas (50).

On the hadith: " ني ب ني العبد  ب املالة ترك الكغر و
(non-performance of prayer f؟akes a worshipper an unbeliever)", 
he says: 'There is disagreement between scholars concerning
attributing kufr to a man who deliberately fails to perform the 
compulsory prayer. Ibrahim al-Nakha'i, Ibn al-Mub¥rak, A؛،mad 
and Ishaq believe that he should be considered a kafir. ‘Umar 
sa^s: "A man who does not perform prayer has no part in
Islam". Ibn Mas‘ ء ."says: "To abandon it is kufr ه
'Abdullah b. Shaqiq says: "The Companions of Muhammad
(p.b.u.H.) did not consider the non-performance of any action 
except prayer to be kufr". others say that he should not be 
considered a kafir. They interpret the hadith as referring to 
preventing denial (juhud) and to discouraging (zajr) this by 
threats (wa'Id). Hammad b. Zayd, Makhul, Malik and al-Shafi'T
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say: "The man who does not perform prayer should be killed
like a murtadd: he should not just be expelled from the
religion". al-Zuhri and the Ashab al-ra'y say: "He should
not be killed but he should be imprisoned and should be beaten 
until he performs prayer, just as one who does not observe 
fasting, zakat and ha11 should not be killed"* (51)-*

On the hadith: "The muhrim should not marry, should not
ask for anyone in marriage, and should not allow himself to be 
married", he said that there is a dispute between the scholars 
of the Companions and those who came after them about the 
marriage of the muhrim. *One group says that the marriage of 
the muhrim is fasid, whether it be the husband, the wife or the 
wall of the latter that is muhrim. This is the view of *Umar, 
*uthman, ‘All, Zayd b. Th^it and Ibn *Umar, which is also held 
by the jurists of the Followers, Sa'Id b. al-Musayyib, Salim b. 
*Abdull^, Sulaym^ b. Yasar and others; it is also subscribed 
to by Malik, al-shafi*i, Ahmad and Is^q, except that M^ik 
says that if the muhrim marries his marriage will end in 
divorce. Some scholars say that the marriage of the muhrim is 
sahlh; such is the view of Sufyan al-Thawri and Ashab al-ra'y' 
(52)!
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al-Khatib al-Tibrlzi

His full name was Abu *Abdullah Wall al-Din Muhammad b. 
*Abdullah al-Tibrlzi (1). We do not know very much about his 
life. He studied under Abu Muhammad al-Hasan al-Tibl, a 
famous scholar of Hadith (2), at whose suggestion he wrote his 
best-known work, Mishkat al-Masablh (3), which he completed in 
737 A.H. (4). al-Tibi is reported to have described him as:

(5) .االتطاب تطب ،األولياء متمة

His known works comprise:

1. Mishkat al-Masabih (6).
2. Ikmal fi Asma’ al-Rijal (7).
3. Ghurrat al-Ta'wIl fi al-Tafsir (8).
4. Malalis al-Tafsir wa-al-Maw'izah (9).

There is a* autograph MS. of al-Tibrizi’s Ikmal fi Asma' 
al-Rijal, in Chester Beatty (3182) (18)٠

He died in 749 A. H. (11).
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Selections of Traditions

The preoccupation of the Muslims with the traditions of 
the Holy Prophet (peace be upon him) is natural. The greatest 
lover of traditions, Abu Hurayrah (may God be pleased with
him), was asked by the Holy Prophet (P.b.u.H.) why he did not 
demand booty like other people. He said that he only wanted 
what God ^ad given him, knowledge (1). The traditions were
written down both in the time of the Holy Prophet (peace be 
upon Him) and after him, by the Companions and the Followers 
and the generations after them. The Sahifah of Hamm^ b. 
Munabbih is the principal work known to survive from those 
early days.

Eventually, six major works took shape, which have ever
since been considered as canonical and have formed the main
source for later writers on hadith:

1. Muhammad b. Ismail al-Bukh§rI (194-256), al-Jami* 
al-Sahih.

2. Musl^ b. Hajjaj al-Qushayrl (204-261), al-Jami* al-Sahih.
3. Abu Dawud Sulayman b. Ash*ath al-Sijistanl (202-275), 

al-Sunan.
4. Abu *Isa Muhammad b. *Isa al-Tirmidhi (209-279), al-Sunan.
5. Abu *Abd al-Rahman Ahmad b. Shu*ayb al-Nasa'I (215-303), 

al-Sunan.
6. Abu *Abdullah Muhammad b. yazid al-QazwIni, known as Ibn 

M^ah (209-273), al-Sunan (or, in view of the some, M^lik 
b. An&^ 95-1^9, al-Muwatta،).
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A number ءه writers subsequentiy produced compendia of the 
canonical books, particuiarly combining^ and selecting from, 
those of al-Bukhari and Muslim. The first to write a Jam* 
bayn al-Sahihayn was Abu *Abdullah Muhammad b. Abu Nasr Futuh 
b. Humayd known as al-Humaydl, d. 488 (̂ )٠

Others w^o produced similar works are:

1. Abu Muhammad *Abd al-Haqq al-Ishbili, d. 582, wrote al-Jam* 
bayn al-Sahihayn (3).

2. Abu *Abdullah Muhammad b. Husayn b. Ahmad b. Muhammad 
al-Ansari, d. 582, wrote al-Jam* bayn al-Sahihayn (4).

3. Radi al-Din Hasan b. Muhammad al-Saghani, d. 650, wrote 
Mashariq al-Anwar al-Nabawiyyah min sihah al-Akhbar 
al-Mustafwiyah (5), using just al-Sahihayn.

4. Abu al-Hasan Razin b. Mu*awiyah al-*AbdarI, d. 532, wrote 
Tajrid al-sihah wa-al-Sunan, in which he combined, and

“ .٠ ٠
selected from, all six canonical works (6).

5. Abu al-Sa*adat Majd al-Din al-Mubarak b. Abi al-Karara 
Muhammad b. Muhammad, known as Ibn al-Athir, d. 606, wrote 
jami* al-Usul min Ahadith al-Rasul , as a supplement to the 
work of Razln (7).

6. Abu Zayd / Abu Diya* Wajih al-Din *Abd al-Rahman b. *Ali b. 
Muhammad b. *Umar, known as Ibn al-Daybah d. 944 or 950, 
wrote Taysir al-Wusul ila jami* al-Usul an abridgement of 
the work of Ibn al-Athir (8).
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7. sharaf al-Din Abu al-Qasim Hibat Allah b. *Abd al-Rahim b. 
Ibrahim, d. ^38, wrote Tajrid Jami* al-Usul min Ahadith 
al-Rasul, also an abridgement of the wo^k of Ibn al-Athlr 
(9).

8. Muhammad Tahir al-Fatni, d. 98$, also made an abridgement 
of the wo^k of Ibn al-Ath^r (10).

9. Majd al-Din Abu Tahir Muhammad b. Ya'qub al-Firuzabadhl, 
d. 817, wrote Kitab Tashil Tariq al-Wusul 11a Ahadith 
al-Za*idah *ala Jami* al-Usul (11).

18. Abu *Abdullah Muhammad b. *Atiq b. *All al-Gharnati, 
d. 646, wrote Kitab Anwar al-Masablh fi al-Jam* bayn 
al-Kutub al-sittah al-sihah (12).

11. ‘Imad al-Din Abu al-Fida»Isma*il b. *Umar, known as Ibn 
Kathir, d. 774, wrote Jami* al-Masanld. He collected in 
this book material from the six canonical books, the Musnad 
of A^mad, the Musnad of al-Bazzar, the Musnad of Abu Ya*la, 
al-Mu*1am al-Kabir of al-^Tabarani and others (13).

12. Nur al-Din ̂م  b. Abi 8akr al-Haythaml, d. 887, wrote آل
Malma* al-Zawa’id wa-Manba* al-Fawa’id. He collected in 
this book ahadith which are not in the six canonical works, 
from the Musnad of Ahmad b. Hanbal. the Musnad of Abu Ya*la 
the Musnad of Abu Bakr al-Bazzar, al-Mu*1am al-Kabir, 
al-Awsat, al-Saqhir, all three by al-Tabaranl (14).

13. Muhammad b. Muhammad b. Sulayman al-Fasi al-Maghribl,
d. 1894, wrote Jam* al-Fawa*id min Jami* al-Usul wa-Majma* 
al-Zawa*id. He combined in this book material from Majma* 
al-Zawa’id and Jami* al-Usul with Zawa’id from the Musnad  - - i.   _____
of al-Darimi and the Sunan of Ibn M^jah. In this way this 
book became a combination of 14 books (15)٠
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ل4م  Mansur b. إل1آ  Nasif, wrote al-Ta1 al-Jami* al-Usul, a wo^k 
oom^lled fro^ the Sahlh of al-Bukharl, the Sahlh of Muslim, 
the sunan of Abu Dawud, the Sunan of al-Nasa*T and the 
Sunan of al-Tirmidhi, omitting the asanld (16).

Compilations on Law

Some of these compilations were particularly concerned 
with legal matters.

1. Abu Muhammad *Abd al-؟agq b. *Abd al-Rahman al-Azdl 
al-Ishblli, d. 582, wrote Kitab al-Ahkam al-Shar*iyyah 
al-Kubra (17).

2.  Kitab al-Ahkam al-Wusta (18).

3 Kitab al-Ahkam al-Suqhra (م)ول

4. Taqi al-Din Abu Muhammad *Abd al-Ghani b. *Abd al-Wahid 
al-Maqdisi, d. 6هه, wrote Kitab *Umdat al-Ahkam (28)

5. Taqi al-Din Muhammad b. *Ali, known as Ibn Daqiq al-*Id, 
d. 782, wrote Ihkara al-Ahkam Sharh *Umdat al-Ahkam, a٢ ٢ ٢——٢

commentary on the previous work (21).

6 al-Imam fi Ahadith al-Ahkam (22).

7 al-Ilmam bi-Ahadlth al-Ahkam, an
abridgement of the above ٠(23) س

8. Majd al-Din *Abd al-Salara b. *Abdullah b. Abi al-Qasim b. 
Taymiyyah al-Haranl, d. 653, wrote al-Muntaqa min Akhbar 
al-Mustafa (24).
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 ajar al-*AsqalanI, d. 852, wrote Buluqh؟ .Ahmad b. *All b .و
al-Muram min Adillat al-Ahkam (25).

18. Muhammad b. Isma*il b. Salah al-Amlr al-San*ani, d. 1182, 
wrote subul al-Salam min Adillat al-Ahkam (26).

11. Muhammad b. *All al-shawkani, d. 1255, wrote Nayl al-Awtar 
Sharh Muntaqa al-Akhbar (27).

Compilations on Targhlb wa-al-Tarhib and Adab

Other compilations selected ahadith about the fear of God, 
some for the authors* private devotional use and some for more 
general edification. Two of these will serve as examples:

1. ZakI al-Din *Abd al-*A؟Im b. *Abd al-QawI al-Mundhirl, 
d. 656, wrote al-Tarqhib wa-al-Tarhib (^8).

2. Ab£ Zakariyya Muhyl al-Din Yahya b. Sharaf al-NawawI, 
d. 676, wrote Riyad al-salihln (29).

Arba*un

The first of these were compiled before the existence of 
the canonical works. Subsequently, these six were generally 
the source of the Arba'un. Some people compiled forty
traditions from forty separate teachers, some compiled forty
traditions from the people of forty separate cities, some 
compiled forty traditions on one particular theme. The reason 
for this was a tradition of the Holy Prophet (peace be upon
Him)ة "Whoever remembers for my nation forty traditions 
concerning its faith will be placed by God, on the Day of
Judgement, among the Jurists and Scholars (38)."
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Two of these will again serve as examples:

Abfi al-Futuh Muhammad b. Muhammad b. *AlitMuhammad al-Ta'i 
al-Hamadhani, d. 555, wrote Irshad al-Sa’irln ila Mariazil 
al-Muttaqin (31).

Abu Zakariyya Muhyi al-Din Yahya b. Sharaf al-NawawI, 
d. 676, wrote Kitab al-Arba*in (32).
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Masabih al-Sunnah

Masabih al-Sunnah Is a book of ahadith selected from other 
books of hadith. al-Baghawl says: 'These are words that have
issued from the breast of Prophethood.. ..... They are 
traditions that have come from the Master of the apostles and 
the seal of the prophets. They are lights in darkness, which 
have come forth from the niche of piety, from that which the 
Imams have presented in their books* (1).

He continues, specifying the purpose of the book: *I have
collected them for those who isolate themselves for worship, so 
that they may be for them, after the Book of God, a portion of 
the sunan and a help towards the submissiveness in which they 
find themselves* (2مر

Masabih al-Sunnah was widely circulated. Yusuf says that 
there are forty MSS, and there are forty-two commentaries on 
it. He gives the number of traditions as وه3ل (3مر

Hajji Khalifah gives the number of traditions as 4119, of 
which 325 are from the Sahih of al-Bukh^I, B75 from the Sahih 
of Muslim, 1851 are common to both and the remainder are from 
other sources (4).

According to al-Farisi, the number of traditions in the 
Masabih is 4715 ('or, some say, three less') (5). al-BaghawI 
merely gives his sources as: 'the Sahih of al-Bukharl, the
Sahih of Muslim^ the books of al-Tirmidh^ and Abu Dawud, and 
others' (6). al-F^risI provides more detailed information and 
lists the following:

1. Muhammad b. آل*ةس  al-Bukharl (194-256), al-Jami* 
al-Sahih.
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2. Muslim b. al-Hajjaj al-Qushayri (204-261), al-Jami* 
al-Sahih.

3. Abu Dawud Sulayman b. al-Ash‘ath al-sijistani 
(202-27^), al-sunan.

4. Abu *Isa Muhammad b. *Isa al-Tirmidhi (d. 279), 
al-Sunan.

5. Abu *Abd al-Rahman Ahmad b. shu*ayb al-Nasa'i 
(215-303), al-Sunan.

6. Muhammad b. Yazid, known as Ibn Majah (d. 273), 
al-Sunan.

7. Abu *Abdullih Muhammad b. ‘Abd al-Rahman al-Darimi 
(d. 255), al-Sunan.

8. Malik b. Anas (95-179), al-Muwatta*.

9. Muhammad b. Idris al-shafi*i (d. 204), al-Musnad.

10. Ahmad b. Muhammad b. Hanbal (164-241), ءسججظ

11. Abu al-؟asan *Ali b. ‘Umar al-Daraqutni (305-385), 
al-Sunan.

12. Abu Bakr Ahmad b. Husayn al-Bayhaqi (334-458), shu*ab 
al-Iman.
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ل3م  Abu al-Hasan Razin b. Mu'awiyah al-‘Abdari (d. 532), 
al-Tajrid fi al-Jam* bayn al-Muwatta* wa-al-sihah 
al-Khams [title as given in Brockelmann, Supp.l,
630. The title as given in the MS, al-Tajrid bayn 
al-Jam* wa-al-sihah, is clearly erroneous] (7).

Wall al-Din al-Khatib al-Tibrizl also lists the sources of 
al-Baghawi in Mishk^t al-Masabih (8).

He excerpts ahadith without their sanads, giving only the 
name of a Companion or a Follower. In each division he first 
gives the ahadith that he designates sahih, that is to say,
cited by al-Bukhari or Muslim; after that he gives those that
he designates as hasan, that is to say, cited by other 
traditionists, Abu Dawud, al-Tirmidhi, etc (9).

Both of these designations are idiosyncratic. The
standard definition of sahih, as given by Ibn al-Salah is: ٠٨
hadlth with a continuous ٠ isnad transmitted throughout by 
reliable and authoritative (,adal dablt) people, which is not 
in disagreement with the general view (shadhdh) or defective 
(mu,allal)t (10).

Hasan is generally applied to traditions with isnads that 
contain only transmitters of complete integrity, but with less 
good memories and less expertise that those who transmit the 
sahih (11).
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Objections to this Division of Traditions

There were objections to ai-Baghawi’s use of sahih and 
hasan in his own specialised sense:

Ibn al-Salah says: ,The authcr of the Masabih divided his
traditions into two categories: sahih and hasan. By sahlh he
means that which is transmitted in one of the two Sahlhs or in
both, and by hasan that which is transmitted by Abu Dawud,
al-Tirmidhi and by others like them in their works. This is 
a technical usage that is not recognised; hasan according to 
Ahl al-Hadith does not have this sense. These books (the
Sunan) contain hasan and non-l^asan* (12).

al-Nawawآ says: ,al-Baghawls division of his ahadith
into hasan and sahih, meaning by sahih that which is in the two 
Sahihs (al-Bukhari and Muslim), and by hasan what is in the 
Sunan, is not correct, because the Sunan contain sahih, hasan, 
da‘if and munkar* (13).

This objection is the less cogent in that al-Baghawi 
explains at the outset that he is using the terms in a 
particular sense. al-Suyuti says: ,al-Taj al-Tibrizi says:
"I continually wonder at the two Shaykhs, i.e. Ibn al-Salah and 
al-Nawawi, objecting to al-Baghawi, in spite of the fact that 
it is amply established that (the terms) are definitely being 
used in a specific technical sense. The ?ersian ‘UlamS did 
the same; the last of these was our Shaykh, al-‘All^ah 
al-Kaflji, in his Mukhtasar".
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al-*Iraqi says: "It is said on al-Baghawi*s behalf that
after each hadith he differentiates between the sahih, the 
hasan and the qharib. It is not so. He does not 
differentiate between the sahih and the hasan in what he 
presents from the Sunan: he remains silent about this. He
generally differentiates between the qharib and the da*if, but 
he persistently intermingles the sahih with the hasan in the 
Sunan".

The Shaykh al-Islam (Ibn Hajar) says: "Ibn al-Salah
wished that it should be known that al-Baghawi used his own 
personal terminology in calling the four Sunan al-hisan, in 
order not to be obliged to say after each hadith that it was 
transmitted by the authors of the Sunan. This usage is an
innovatory one; it is not current in common technical usage"* 
(14).
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His Method of Presentation

The first tradition that he cites is: *On the authority of
*Umar b. al-Khattab (m.G.b.p.w.h.) the Apostle of God 
(p.b.u.H.) said: "Actions depend upon intentions ....."' (15).
The last tradition is: 'On the authority of Anas
(m.G.b.p.w.h.) the Apostle of God (p.b.u.H.) said: "My Ummah
is like rain; it is not known whether the beginning of it is 
better or the end"' (1مرء This was considered to be a strange 
and auspicious chance (17).

al-Baghawi*s method of presentation is to have a kitab
(section) on a fairly general topic and to set out sahih and 
then hasan traditions to do with this topic. Where
appropriate, as for example. In the Kitab al-iman (section on 
Belief) (18) and the Kitab al-taharah (section on Purification)
(19), he has sub-sections (abwab) and again sets out the 
relevant sahih and then the hasan traditions. Some sections 
are undivided, e.g. the Kitab al-‘ilm (section on Learning)
(20) and Kitab al-ru’ya (section on Dreams) (21). Fasl is
sometimes used in place of bab, as in Fasl al-udhiyah 
(sub-section on Sacrifices) (22), without any apparent 
difference in sense. Occasionally other grades of ahadith are 
mentioned, such as qharib and da*if (23).
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Another objection to the Masabih

Another objection to the Masabih is that there are 22 
traditions which are fabricated. This is asserted by Abu 
Hafs *Umar b. ‘Ail ai^azwlnl (24) ٠ ai-F^isI says؛ 
*ai-؟asan ai-؟lbl says that some calumniators allege that 
various of the traditions in the Masabih are fabricated 
(mawdu‘)* (25). Scholars have rebutted this allegation, in
that most of these traditions are from the four Sunans 
(al-Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawud and al-Nasa'I). In these 
four books there are no traditions that are fabricated. There 
may be some that have some weak narrators but none that are 
fabricated.

al-Hafiz al-‘Ala'i d. 761 A. H. says: 'The question arose
of a number of traditions which Imam Abu Muhammad al-Baghawi 
(m.G.h.m.u.h.) counted as hasan, in the Masabih. Some later 
people raised these against him, depending upon Ibn al-Jawzi's 
reference to them, in his book in which hg collected what he 
claimed to be fabricated traditions, having decided that they 
were so. I looked at these, and found that most ٨۴ them were 
not as he said' (26). م-له&1آمة  wrote a small book, entitled 
al-Naqd al-Sahlh lima u‘turida •alayh min Ahadith al-Masablh, 
in reply to these allegations.

A similar question was put to al-Hafiz Ibn ؟ajar. In  
this case the man who objected was said to be Abu Hafs ‘Umar b. 
*Ali b. ‘Umar al^azwlni. Ibn Hajar was shown eighteen 
traditions from the Masabih. He says: ’I looked into the
question and undertook to reply to the allegation of al-Hafiz 
siraj al-Din al-Qazwini (may God cover him with His mercy) that 
those ahadith were fabricated. If the questioner had given me 
the (actual) words of al-Qazwini it would have been better; 
but I say, with the help of God, that most of these ahadith 
cannot be described as fabricated, because they do not satisfy 
the necessary conditions for judging them to be so. I shall 
explain this in detail' (27).
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Ibn Salih says ءه *fabricated' ahadith: *A hadith is
known to be fabricated only through the confessio^i of the 
fabricator or something eguivaient to his confession. This 
may aiso be gathered from what is said about the circumstances 
of the narrator or the narration. وراما ahadith have been 
fabricated that can be shown to be so by solecisms of wording 
and content' (28).

Others add: '(It may be known to be fabricated) because
it is transmitted only by one untruthful transmitter, and it is 
not found in the transmission of anyone else* (29).

The traditions in the Masabih which are alleged to be 
fabricated do not satisfy these conditions; they are 
transmitted by well-known scholars and they have more than one 
sanad.

We will consider two of these supposedly fabricated 
ahadith. The first is: "A man belongs to the same religion
as his friend; let one of you see with whom he has friendship" 
This hadith is hasan sahih (sound؛ :al-Tirmidhi says م)ه3)
and genuine)' (31). Abu Dawud also narrates this hadith
(32). al-Hakim says: 'The hadith of Abu HUbab is sahih, if 
God wills, even though al-Bukhari and Mus^m do not narrate it*
(33). Ahmad narrates this hadith in two places in his Musnad
(34). al-Nawawi says: 'This is narrated by Abة Dawud and
al-Tirmidhi with good asnad; al-Tirmidhi says: "This hadith
is hasan (genuine)"' (35).

al-^fiz م-له^آمةل  says: *To allege that this hadith is
fabricated is shocking ignorance. Abu Dawud and al-Tirmidhi 
narrate this hadith from Zuhayr b. Muhammad, from Mةsق b. 
Wardan, on the authority of Abu Hurayrah (m.G.b.p.w.h.). 
al-Tirmidhi says: "It is hasan qharib (genuine, having one
narrator)". This is so. Musa b. Ward^ has been guaranteed
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thiqah by Ahmad al-‘Ijli, Abu Dawud and others. Nobody says 
that he is da*If. al-Bukhari and Muslim cite Zuhayr b. 
Muhammad as an authority. This refutes any allegations made 
against him. Ahmad b. Hanbal, Ibn Ma'In and others confirm 
his authority. Thus, his being the sole source will make the 
hadith hasan qharib. It is not even da*if, much less mawdu* * 
(36).

al-Hafiz Ibn ؟ajar says: ,Ahmad, Abu Dawud and
al-Tirmidhi narrated this, all by way of Musa b. Wardan on the 
authority of Abu Hurayrah. al-Tirmidhi says: "It is hasan
qharib". The wording is: " ل ج ر ل ه دين ملى ا ل ي ل as opposed) "خ
to ء ر م ل  al-Hakim authenticates it; its transmitters are .(ا
trustworthy, except that there is disagreement about the 
transmitter from ((37).

The second is as follows:

It is narrated on the authority of Abu Hurayrah 
(m.G.b.p.w.h.) that the Holy Prophet (p.b.u.H.) saw a man 
chasing a pigeon. He said: "A devil (shaytan) chasing a
she-devil (shaytanah)" (38). This hadith is transmitted by 
Ab^ Dawud (39). Ibn M^a^ transmits it with four asnad, from
^our Companions; ‘A ’ishah, Abu Hurayrah, ‘Uthman b. *Affan and 
Anas b. Malik, with slight verbal differences (40).
al-Bayhagl also narrates this hadith on the authority of Abu 
Hurayrah and says: ,This hadith is also narrated by ,A^shah
(m.G.b.p.w.h.)* (41)٠

al-*Ala'i says: ,Judging that this hadith is fabricated
is ignorance and error also. Abu Dةwتآd, Ibn M£jah and
al-Bayhaqi narrate it by different routes to Hammad b. Salamah,
the famous man. He is one of those whom Muslim takes as an
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authority from Muhammad b. ٠̂٠٨ from Abu Salamah, from Abu
Hurayrah (m.G.b.p.w.h.). This Muhammad b. ‘Amr was one of the 
shaykhs of M^.ik in the Muwatta*. Yahya b. Ma'in and others 
recognise him as reliable; al-Tirmidhi also does so and 
regards his hadith as sahlh; so do al-Hakim, Ibn Khuzaymah and 
Ibn Hibban. This hadith descends by two other routes, both 
transmitted by Ibn M^ah. In view of all this, this hadith 
attains the grade of sahih qawl* (42).

Ibn Hajar says: ,Abu Dawud, Ibn Majah and Ahmad transmit
this and Ibn ؟ibb^n regards it as sahih1 (43). After  
discussing it in detail, he continues: ٠ ،اسد اىل يدحط ال لكده  

الدفء من ممال  but it does not descend to the grade of da ,If, 
much less mawdu4 * (44).

Having discussed eighteen traditions alleged to be
fabricated, Ibn Hajar says: ,In short, all of them are in one
or more of the six famous Sunan books. All of them (the 
authors of these books) transmit some of them. Half of them 
are in Abu Dawud, fourteen are in al-Tirmidh؟ , two are in
al-Nas^I, six are in Ibn Majah. We have also mentioned the 
Im^s, other than the six, who transmit some of them e.g. Ahmad 
b. Hanbal, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban and al-Hakira, in their 
Sahihs. It cannot be established that there is a single 
hadith among them that can be stigmatized as fabricated.
Knowledge belongs to God* (45).



Commentaries on Masabih al-Sunnah

A number of commentaries were written on this work of-
al-Baghawi, the most important being:

1. Shih^ al-Din Fadlullah b. Husayn al-Turapushti, d. 600
A.H., al-Muyassar (46). One MS. is in the Chester Beatty
Library, n. 5039, copied by Isma'il b. Khalil b. Ibrahim 
in 763 A.H. (47). Another MS. is in al-Ta^riyyah, n.
397 (48), and a third is in al-Maktabah al-‘Uthm^iyyah
in Aleppo, ٨٠ 97 (49).

2. ‘Ali b. Muhammad b. ‘Ali al-Nirizi, d. 604/1208,
Tanwir al-Masabih fi Sharh al-Masablh (50).

3. ‘Ali b. ‘Abdullah b. Ahmad, known as Zayn al-‘Arab, said to
be called al-Nakhjawani, sharh al-Masabih. He 
completed this in 650 A. H.(51). Two MSS. are known, 
both in Aleppo, one in the Maktabat Ahmad, n. 191, and the 
second in al-Maktabah al-‘Uthmaniyyah, ٨٠ 132 (52).

4. Abu al-Faraj Muhammad b. Dawud b. Yusuf al-Tirmidhi, Sharh 
Mushkilat Kitab al-Masabih. An autograph MS., written in 
680 A.H., is in Istanbul University Library, ٨. 1287 (53).

5. al-Qidi Nasir al-Din ‘Abdullah b. ‘Umar al-Baydawi, d. 685 
A.H., Tuhfat al-Abrar (54). A MS. is in the Maktabat 
A^mad in Aleppo, ٨٠ 192 (55).

6. Muzhir al-Din al-Husayn b. Mahmud b. al-Hasan al-Zaydanl, 
d. ^27, al-Mafatlh fi Sharh (fi Hall) al-Masabih (56).
Fu’ad Sayyid gives the name of this work as al-Mafatih fi 
Hall al-Masabih and says that the author completed it in
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72 ه . ه ء !. The MS. in the al-Baladiyyah Library in 
Alexandria, ٨٠ 1055 B, was e^ied in 852 A. H. (57). 
An©ther MS. is in the Chester Beatty Library, n. 3752.
The name is §iven as al-Mafatih fi Sharh al-Masabih (58).

7. Muhammad b. Sa'id b. Ib^h^m al-TibrizI, fl. 738 A.H., 
Sharh al-Masabih. The Chester Beatty Library has an 
apparently unique MS., n. 5102 (59).

8. Shams al-Din Muhammad b. Mu؟affar al-Khalkhali, d. 745, 
al-Tanwir (Sharh al-Masabih) (60).

9. al-shaykh Sadr al-Din Ab^ ‘Abdullah Muhammad Sharif 
al-D^n b. Ibrahim al-Sulami al-Munawi al-Shafi‘i, d. 748 
A.H., Kashf al-Man^h^i wa-al-Tafatih fi Sharh Ahadith 
al-Masabih (61).

10. ‘Ali b. ‘Abd al-Kafi al-Subki, d. 756, Diya* al-Masabih 
(62).

11. ^suf b. Ibrahim ‘Izz al-Din al-Ardablli al-shiafi*i, d. 
775/779 al-Azhar fi Sharh al-Masabih (63).

12. Musa b. ‘Affan b. Mursal al-Rumi, d. 795, Fawa’id 
al-Qulub fi Sharh al-Masabih (64).

13. Ghi^th al-Din Muhammad b. Muhammad al-Wasiti al-Baghdadi 
known as Ibn al-‘Aquli, d. 79^, Sharh al-Masibih (65). 
Pasha gives his full name as Muhammad b Muhammad b. 
‘Abdull^ b. Muhammad b. ‘All al-Wasiti Ghiyath al-Din 
(66).
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Sadr al-Din Abu al-Ma‘ali Muhammad b. Ibrahim b. Ishaq b. 
Ibrahim al-Sulami al-Munawi, d. 803, al-Manahil 
wa-al-Tanaqih fi Takhrij A ^ d l h  al-Masabih (67).

Ab^ Tahir Muhammad b. Ya'qub al-Firuzabadi, d. 817, 
al-Takhari1 fi Fawa'id Muta'alliqah bi-Ahadith al-Masabih 
(68).

Qutb al-Din Muhammad al-Nakidi al-Aznlqi, d. 8^1,
Talflqat al-Masabih (69).

Shams al-Din Muhammad b. Muhammad al-Jazari, d. 833, 
Tashih al-Masabih; al-Tawdih fi Sharh al-Masabih. The 
work was apparently written in Transoxiana (70). Nawab 
Muljammad siddiq Hasan Khan gives the name as Tashih 
al-Masabih only (71).

Qurrah Ya'qub b. Idris al-Hanafi al-Rumi, d. 833, Sharh 
al-Masabih (72).

Qasim b. Qutlubgha, d.'875, Sharh al-Masabih (73).

'Ala* al-Din 'Ali b. Muhammad known as Mu؟annifik, 
d. 875, Sharh al-Masabih (74).

Abu Dharr Ahmad b. Ibrahim b. Muhammad b. Khalil 
al-Halabi, d. 884, Sharh (incomplete) (75).

Muhammad b. Qutb al-Din al-Azniqi, d. 884, Sharh.
Kahhalah gives the date of his death as 885, and 
mistakenly gives the name of the work as Sharh Mishkat 
al-Masabih by al-Baghawi (76).

Shams al-Din Ahmad b. Sulayman b. Kami known as Ibn 
Kam^l, d. 940, sharh al-Masabih (77).

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Fadlullah b. Shams al-Din Al̂ mad al-Siwasi al-Hanafi, 
d. 1032, Diya* al-Masabih. This consists of notes on the
Sharh of Ibn *Abd al-Malik. It was completed in 1009 A.H.
(78).

Ahmad b. ‘Abd al-Qahir al-Rumi al-Hanafi, d. 1040, Majalis 
al-Abrar wa-Masalik al-Akhyar. This consists of 
explanations of one hundred ahadith of al-Masabih (79).

Zahir al-Din Mahmud b. *Abd al-Samad al-Fariqi, Sharh 
al-Masabih (80).

Muhammad b. *Abd al-Malik, known as Ibn al-Malik al-Rumi, 
Sharh (81).

*Abd al-Mu*min b. Abi Bakr b. Muhammad al-Za'farani, Sharh 
(82).

Khalil b. Muqbil al-Halabi, Sharh (83). 

al-Sakh^ni, Sharh (84). <

'Abu *Abdullah Isma'il b. Muhammad b. Isma'il b. 'Abd 
al-Malik b. *Umar, known آ as al-Ashraf al-Fuqqa'i, Sharh 
(85).

*Abd al-Rahman b. Khalil, Tanwir al-Masabih, (86).

'Uthman b. al-Hajj Muhammad al-Harawi, Sharh al-Masabih.
He must be later than al-Baydawi because ^e mentions him 
(87).

Anonymous, Sharh Miftah al-Fattuh (88).

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32. 

33■

34-

35. Anonymous, Sharif Manba* al-Yanabi* (89).



other Works on al-Masabih

al-Hafiz Salah al-Din Khalil b. Kaykaldi al-‘Ala*i, 
d. 761, al-Naqd al-Sahlh lima u4turid ‘alayh min Ahadith 
al-Masabih (90). In this book al-‘Ala’i responds to a 
question about the 19 traditions of the Masabih, that are 
thought to be fabricated.

al-Hafiz Ahmad b. Hajar al-‘Asqa^ni, d. 852, Ajwibah 
,an Ahadith waqa*at fi Masabih al-Sunnah wa-wusifat 
bi-al-wad* (91).

-Works on the narrators of al-Masabih

Abu al-Wafa* Muhammad ‘Abdullah b. Muhammad b. Muhammad 
al-Bakhshi, Tarajim al-Sahabah (92)

Mahmud b. Ahmad b. Muhammad al-Farisi, Asma* Rijal 
al-Masabih (93).
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Epitomes and Supplements of al-Masabih

1. Abu Najib *Abd al-Qahir b. *Abdullah al-Suhrawardi, 
d. 563/1168, Mukhtasar al-Masabih (94)

2. Wall al-Din Abu *Abdullah Muhammad b. *Abdullah al-Khatib 
al-TibrlzI, d. 749, Mishkat al-Masabih (95). This was 
completed in 737 (96). It is an enlarged version (with a 
third fasl added to every chapter) of Masabih al-Sunnah, 
with emendations, additions and omissions (in cases of 
repetition).
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Commentaries on Mishkat al-Masabih

Many commentaries ^aye been written on Mishkat al-Masabih
also, the pricipal ones being:

Hasan b. ‘Abdullah al-Tibl, d. 743, al-Kashif ‘an Haqa’iq .ل
al-Sunan (97).

2. Abu al-Hasan م ^ ل  b. Muhammad, known as ‘Ilm al-D^n آ
al-SakhawT, d. 643, Sharh (98).

3. ‘Ali b. Muhammad b. ‘Aii, known as al-Sayyid al-sharif, 
d. 816, Hashiyah *ala al-Mishkat (99).

4. Ahmad b. ‘Ali b. ؟ajar al-‘Asgal^i, d. 852, Hidayat 
al-Ruwat ila Takhrll al-Masabih wa-al-Mishkat (188).

5. ‘Abd al-‘Aziz b. Muhammad b. ‘Abd al-‘Azآz al-Abhari, 
d. c. 895, Minhal al-Mishkat (181).

6. Ahmad b. Muhammad b. ‘Ali, known as Ibn ؟ajar al-Haythami,
d. 973 A.H, Path al-Ilah: sharh al-Mishkat (182).

7. Nur al-Din م ^ ل  b. Sultan Muhammad al-Harawi, known as ل
al-Qari, d. 1814, al-Mirqat. This book is published under 
the title of Mirqat al-Mafatih, (183).

8. Abu Muhammad ‘Abd al-؟aqq b. Sayf al-Din b. Sa‘d Allah 
al-Dihlawi, d. 1852, Ashi**at al-Luma*at (Persian) (184).

9 Luma‘at al-Tanqih: Sharh Mishkat al-Masabih
(185).

18. Akmal al-Din Yusuf b. Ibrahim b. Muhammad al-shirw^ni,
d. 1134, Hadiyyat al-Sabih fi Sharh Mishkat al-Masabih
(186).
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Nur al-Hasan b. siddrq ؟asan Khan, d. 1336, al-Rahmah 
al-Muhdat ila man yurid zlyadat al-^lm ,ala Ahadith 
al-Mishkat (187١ ٠

Qutb al-Din, Mazahir al-Haqq (188).

Sayyid Ahmad Hasan al-Dihlawi Tanqih al-Ruwat fi Takhril 
Ahadith al-Mishkat (189).

Muhammad Idris K^ndhalaw^, al-Ta^iq al-Sabih ,ala Mishkat 
al-Masabih (118).

Abu al-Hasan ,Ubaydullah b. Muhammad *Abd al-Salara 
Mubarakpurl, Mar‘at al-Mafatih (ill).

11.

12.

13.

14.

15.

16. Anonymous, Anwar al-Mishkat ( ل2)م ل
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other works on al-Mishkat

1. Hasan b. *Abdullah al-Tibl. d. 743. al-Ikmal fi Asma’
al-Rijal. There is a MS. of this in the British Library,
n . 11897.

2. Wali al-Din Abu ‘Abdullah Muhammad b. *Abdullah al-Khatib
al-TibrlzI, d. 749, al-Ikmal fi Asmia* Rijal (113). The
autograph MS. in the Chester Beatty Library, n. 3182, 
bears the title Asma* al-Rijal only. This is, in fact, 
the same work as no. 1, above. It is simply attributed 
to another author.



Mahmud al-Farisi

Ve do not know very much about the life of al-F^isi. 
All the information that we have is from the MS. itself. His 
full name wa^ Mahmud b. Ahmad b. Muhammad al-Farisi. From his 
nisbah al-FarisT it seems that he was born in Fars. He 
studied in al-Hijaz, under two teachers:

1. *Afif al-Din Abu al-siy^dah, Abu Muhammad, Abu Ja*far 
*Abdullah b. al-shaykh Jamal al-Din Abu *Abdullah Muhammad b. 
Ahmad b. Khalaf b. *آsة al-Khazraj؟ al-Matari, b. 698 in Makkah 
al-Mukarramah, d. 765 in al-Mad7nah al-Munawwarah (1).

2. Haydarah b. Muhammad b. Yahya b. Hibatul^h b. 
al-Muhayya al-*Abbasi Muhyi al-Din Abu al-Hasan b. Abi 
al-Fada'il, d. 767 (2).

He seems to have been a Shafi‘1, because he is always 
particularly complimentary to followers of this Madhhab. 
Moreover he calls al-Shafi*I ,al-Imam al-A*zara*(3).

On pages 259-264 he gives the Sanad to him of 13 books, 
which were the sources that ه ل - ظ ه و أ س  used in his Masabih آ
al-Sunnah; he studied these under the above named ٧̂٠ 
masters. They are:

1. The Sahlh of al-Bukharl.
2. The Sahlh of Muslim.
3. The Sunan of Abu Dawud ٠
4. The Sunan of al-Tirmidhi.
5. The Sunan of al-Nasa*i.
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6. The Sunan ©f Ibn Majah.
٦. The Sunan ه .al-Darimi ء
8. T^e Muwatta* © .M51ik (five transmissions) ء
.The Musnad ©f al-Shafi*I .و
18- The Musnad ©f Ahmad.
11. The Shu*ab al-Iman ©f al-Bayhaql.
13. The Kitab ©f al-Daraqutni.
13. T^e Tajrid bayn al-Jam* wa-al-sihah ©f Razln.



و0

Asma* Rijal al-Masablh

This book is about the narrators of the MasabTh al-Sunnah 
of al-Baghawi. T^e author first discusses the importance of 
al-Masabih and Asma* al-Ri1al; he then provides a brief 
Muqaddimah on the genealogy of the Holy Prophet (P.b.u.H.), 
which he follows with 14 sections on the Holy Prophet: His
birth, His up-bringing. His qualities. His wives. His children. 
His uncles and aunts, His companions, their followers, the 
followers of the followers. His clients, His writers, His 
mu’adhdhins, His servants. His habits. His miracles. His 
disease and death. He then talks about the practice of the 
study and teaching of hadith. He also gives here a brief life 
of al-Baghawi.

He next defines al-Sahih and al-Hasan according to 
al-Baghawi, and speaks about the different kinds of hadith. 
He gives 22 hadlths from al-Masabih which Abu Hafs *Umar b. 
*Ali al-Qazwini says are fabricated, and presents the arguments 
of scholars rebutting al^azwini.

He begins his account of the narrators, arranged in 
alphabetical order, with the names of the four Orthodox 
Caliphs. He contrives to do this by using the Kunyahs of 
*Umar (Abu hafs), *uthm^n (Abu *Abdullah) and م ^ ل  Abu) ل
al-؟asan). He rehearses the merits of ^he Companions and the 
other transmitters when he discusses them, and he also 
introduces various events, for example the battles of the camel 
and of ؟iffin. He records the lineages of the narrators,  
their blood relations, their relationship with the Holy Prophet 
(P.b.u.H.), all the names by which they are called, and the 
explanation of their names, if these are strange, like Ab^ 
Hurayrah and Abu Turab.
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He also refers to the grammarians if necessary, such as in 
defining Ya*sub and *Ab^dilah. He adds supplementary 
information concerning other Mu^addiths, Fuqaha* and so on, 
contemporary with those he is discussing. He also speaks 
about various aspects of hadith: for example, he gives a
reason for Abu Bakr’s transmitting very few and he refers 
Riw^yat ai-Akabir *an al-Asaqhir to the Holy Prophet's 
transmitting a hadith from Taniim al-Dari. He claims that four 
thousand transmitters narrated from Ja*far al-Sadiq. 
Sometimes he gives the names of those from whom a given 
transmitter received transmissions and of those who received 
them from him.

He lists other details that he thinks may be of interest, 
for example that Abu Umamah al-B^hili was the last one of the 
Companions of the Holy Prophet (p.b.u.H.ر, to die in Syria, and 
that Ab^ Usayd al-Saridi was the last to die of the people who 
participated in al-Badr.

Elsewhere I have given more details of the characteristics 
of the author’s writing. He speaks about 51  transmitters in ه
total.
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Characteristics of the Author

1. He is often apparently careless in his quotations, as when 
he attempts to abridge one and renders it incomplete or 
incomprehensible. For example:

1). He transmits three ahadith concerning revelations in 
such a way as to make them appear to be all one hadith (p.8, 7).

2). He reduces the following quotation:
ه ن00* ة ل ي ز ن م ت م ا ب ا ح مل ه رفي ا ل ل م ا ه غ ل ة ء ر ش ع ل ن ا ي د ل د ا ه م ه هل  

ى النيب ل ه م ل ل م علميه ا ل م ة و ن جل ا م ،ب ه و :و ب ،وكتمان ،وعمر ،بكر ا
 وأبو ،زيد بن وسيد ،لتام آبي بن وسد ،والزبري ،وطلحت ،وكلي

 آهل ومنهم ،عنهم الله رضي عود بن الرمحن وعيد ،اجلراح بن ميدإل
 حتت الرضوان بيعة واهل ،واحلانية االوىل والعتبتني ،واحد ،بدر

ل ،الشجرة ا ذ املؤمنني عن الله رضي »لتد :تعاىل الله ت يبايعونلت إ
ل •اآليات ((الشجرة حتت ا أحمابنا :اليغدادي متمور ابو اإلمام ت

ء أفتلهم ان على مجمعون ا غ ل خل ة تهام مث < الربعات ١ ا ر ش ع ل ل حم ،ا ه آ  
د حم ،بدر ح ن بيعه حم ،ا ا و ض ر ل ١) ا ي ن و و • (٢٠ ،٢ ،حل

to:
ل ا ت ن ؛النووي اإلمام و ه مس ت ل ي ز ن م ا م ح مل ه باتا ر ش ع ل ة ا ر س ي مل ا

 الرضوان بيعه واهل ،والحانية االولى والعقبتين واحد ،بدر اهل ومعهم

م بال .الشجرء تحت ا م إل مجموعون اصحابتا ؛البغدادي متمور ابو ا

ن على م ١ ا ه ل ت ء ف ا ف ل خل ر تمام حم االربعه ا ش ع ل ل حم ؟ا م  ثم بدر ا

ن بيعة هم احد ا و ض ر ل *ا
(p.1و,23.)
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:3.) From the following quotation 
ل ا احمل :تلت عباس بن الله عبد رأيت إذا كنت ؛سروق ث

الناس اعلم :تلت سق فإذا ،الناس انمح :تلت تكلم فإذا ،الناس

(.٦٠٤ ،١ ،الدين )دلي
he retains only:

ل ا ا كتت :مروق ن ذ ح :تلت عباس ابن رأيت إ م ق ا ،الشاس أ ذ إ و
.الشام اعلم :تسءتلت

(p. 2ه8, 18)٠

:4.) From the following quotation
له دعي العزيز عبد بن عمر معل لما ؛لسحقي١ زيد ابو بال

،الموت عليه آمن وال ،الم معي تد الرجل :تال إليه نظر للما ،طبيب
ل بصره عهر نرتع ا غ ل ،الم يسق لم من على ايضا الموت تامن وال :ن ا ش

حين عرنت تد نعم :تال ؟المؤمتين أمير يا بذله أحسمت مل ؛الطبيب

د نينا ،المؤمنين أمير يا لتعالج :تال .بطشي قي وتع ا خ تنهب ان ا

عتد هناتي آن علمت لو والله ،إليه ماتهوبم خير ربي :نقال ،نغمك

لعمر خر اللهم .نتشاولته ذنيا إلى يلبي رقعت ما ذشي ١ ثحهأ

كلتا في (.٢٢٩ ،ز ،الجوزي )ابن مات حتى أياما يلبث نلم :قال .ت
he retains this:

ل ا  له دعي العزيز عيد بن عهر نتل لها لدمشعيت١ زيد أيو ق

ل إليه نظر نلما بطبيب ا مل معي تد الرجل ارى :ت عليه آمن فال <ا

ت و مل ل بصره نرفع ا ا ت ت يامن وال :و و مل مل يسق مل من على يناا ا ا
ل .ايضا ا حل :ت ا ص ت .ننسه تنهب ان اخاف هاني ،المؤمنين امير ن

ما ذني١ قحمة في حنائي ن١ علمت لو لله١و :ليه١ منهوب خبر وتي

نلم .لتاته ني لعمر جد اللهم .نتتاولته ،ذنيا إلى يدي رفعت

.مات حتى يلبث
(the mistakes are probably the fault of a scribe) (p. 252, 13)٠

2. In his narration of events and his transmitting of 
ahadlth he pays less attention than one might expect to what is 
generally accepted as authentic and what is generally 
rejected. The principal cases of this are the following:
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ل ( .T^e angelic announcement to the Prophet’s (P.b.u.H م  ر
mother: in the Isnad of this story, it is considered that
Muhammad b. Mةsق al-Ansarl is da*lf, (p. 5, و see) ,ر
al-Isbahianl, A, 1, 94-5).

2). The monk Bahlra's fore-telling the prophecy of 
Muhammad (P.b.u.H.), (p. 7, 1), (see Ibn Kathir, A, 2, 2B5:
al-Dhahabi, A, 1, 38-9).

3). Khadljah's father's marrying her to Muhammad 
(P.b.u.H.), (p. 7, 21). He died before the marriage took
place (see al-؟abarl, A 1, 1, 2, 197; Ibn Kathir, A, 2, 29$).

4). He gives the name of the slave of Abu Bakr al-siddlq 
as *Abdullah instead of *Amir, (p. 9, 15, 22).

5). The account of the emigration of *Umar to Ethiopia,
(p. 10, 15), is not accepted. He only emigrated to al-Madinah 
al-Munawwarah.

6). He gives the name of the narrator of a hadith as 
*Amr b. al-*As, instead of ‘Abdullah b. *Umar (p. 5^, 1).

7). In speaking of disputes or misunderstandings between 
the Sahabah, he is much franker than the Muhaddithun tend to 
be, even though he says (p. 75, 23) that it is better to 
disregard such things-

8). He claims, (p. 103, 17), that Us^mah b. Zayd was 18 
years old when he was made commander-in-chief and that when the 
Holy Prophet (P.b.u.H.) died he was 20 years old. This is not 
found in any other source. The accepted version is that the 
Holy Prophet died a few days after making the appointment. 
Usama was still in al-Madinah al-Munawwarah when he heard the 
news of the death of the Holy Prophet.
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3. He is sometimes completely uncritical:

1). He recounts a saying of Ibn *Agli that praying in 
the extended mosgue of the Holy Prophet (P.b.u.H) in al-Madlnah 
did not count the same as praying in the original mosque in the 
Holy Prophet’s own time (p. 56, 15). There is, however, a 
well-known tradition of the Holy Prophet (P.b.u.H.) that even 
if his mosque should be extended to San’a’ it would still be 
his mosque (see al-Muttaql al-Hindl. fl. 12, 237١-

2). There is a contradiction between the account on
p. 59, 18 and the account on p. 61, 11 concerning the number of 
slaves killed with *Uthm^n. The generally accepted version 
agrees with that on p. 59, 18 that there were two (see, for 
example. Ibn Kathir, A, 7, 191).

3). He says, on p. 59, 2ه that *Uthm^ was buried in his 
house, and, on p. 60, 3 that he was buried in al-Baql*٠

4). The birth of *Ali in the Ka*bah (p. 65, 1) does not 
seem to be recorded in any ؟xtant source. He appears, in any 
case, to contradict himself by saying (p. 141, 5) that only 
Hakim was born in the Ka*bah-

5). The account of ‘All, while still in the womb, 
preventing his mother prostrating herself before an idol is 
unknown elsewhere (p. 65, 2).

6). He alleges that Tamlm ه ق ء م ه-آ ل , a companion of the 
Holy Prophet, did not sleep for one whole year (p. 127, 8).



و6

7). The story of the Prophet’s telling *Abd al-Rahman b. 
‘Awf that he would enter Paradise only on all fours if he did 
not spend money for Allah’s sake (p. 218, 21) must be 
considered extremely doubtful. *Abd al-Rahman is one of the 
ten men who were told that they would definitely enter Paradise 
(see Ibn al-Athir 2, A, 8, 561). Moreover, this hadith is 
said to be fabricated; see for example, al-Suyutl, 8, 1, 412.

8). Whether or not the expression ي ي حل ا ه ف و ر ك ي م ت ش ا ت ب  
ء ا س آل  is intended to be part of the Prophet’s (p. 259, 18) ا
reply to the question concerning the meaning of بتول , it would 
seem to be contradictory to the hadith: ' * ا ئ ذله ة ف ه مه م الله ك

ت .عد ا ن م ب د ١.آ ' (see al-Bukhari, A, 1, 43).

4. Frequently he neglects to inform us of the scholarly 
activities of those who appear in the asanld and concentrates 
on other aspects of their lives.

5. Sometimes he mentions nothing about a transmitter except 
his lineage and the number of ahadith attributed to him in 
al-Masabih. See, for example, transmitters nn. 124 and 2Q2.

6. Not all of the names of the transmitters are in 
alphabetical order, in spite of his claim that this is so.

7. His Arabic is not always perfect. For instance, he says 
(p. 172, 1ه) when speaking about Sa*Id b. al-*As: د ل م و ا ع

اس سه تدتيل اهلجرة  ©ne would expect االدىل اسه هي .

 He claims that al-Baghawi followed al-Khattabl and م8
al-Tirmidhl in using the terms al-sihah and al-Hisan (p.34, 25) 
whereas it is generally agreed that al-Baghawi applied these 
terms in his own way.
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9. He claims that he will write about all those who are 
mentioned in al-Mas^bih (p. 3, 15), but he does not do so, 
confining himself, apparently, to the transmitters.

10. He sometimes repeats things, for example, he mentions the 
awakening of Tamlm al-Darl twice (p. 127); and on pp. 45-6 he 
twice gives the names of those who entered the grave of Abu 
Bakr.

11. He gives an account of 17 people as appearing in 
al-Masabih, without saying whether they have ahadith there or 
are merely mentioned incidentally. I have been unable to find 
any mention at all of و of these.

1). *All (4)  :Examples of *All's ahadith are ة
al-Baghawi, A, 1, 10, 12, 25, 35, 142-

2). Abu Jahm (18): al-Baghawi, A, 1, 52, under Abu 
Juhayra (there is some dispute as to whether the two 
are the same or not).

3). A b ^ .ajj^}(43)؟-aybahal؟

4). Harithah b. Wahb (160): al-Baghawi, A, 1, 90 (only 
one hadith).

5). Hamnah bint Jahsh (174): al-Baghawi, A, 1, 39 (only 
one hadith).

6). Khadljah (190): Her name is mentioned in two hadiths
al-Baghawi, A, 2, ^82.

Khawlah bint Thamir (193).7).



13ء 27, 35;

2, 29 (only

, 1-,109, 'ل43م
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و .Salmah b. Muhabbiq (249) .ر

9). Salim b. *Abdullah b. *Umar (258).

10). Samak b. Harb (265).

11). *A'ishah (381): al-Baghawi, A, 1, 10,
2, 131, 132 (more also).

12). *Ikrimah Mawla. Ibn *Abb^s (394)-

13). Firuiz 406) ل س ه^آ ه-ه ل ) al-Baghawi, A,
one hadith).

14). Kurayb b. Abl Muslim (428).

15). Ma*qil b. Yasar (458): al-Baghawi, A

16). Mariyah (468).

17). Masruq b. al-Ajd^* (475).



وو

In spite of the oriticism that can he made of him, 
al-Farisi is nonetheless thorough in a number of respects.

1. When referring to some feature of a transmitter he 
sometimes refers to others who share this with him, for 
example, when speaking of Ka*b b. Malik (423), he also mentions 
the other two poets of the Holy Prophet (Peace be upon Him), 
Hassan b. Th^bit and Ibn Rawahah.

2. He sometimes follows up the relationships of transmitters; 
for example, he tells us that Abu Burdah b. Niyar (14) was the 
uncle of Bar^' b. ‘Azib; that Flr^z al-Daylami (406) was the 
son of the sister of al-Najashi; and that Miswar b. Makhramah 
(448) was the son of the sister of *Abd al-Ra^m^n b. *Awf.

3. ^e often gives the total number of ahadith transmitted by 
a particular person even if these are not in Masabih al-sunnah.

4. He discusses technicalaties, such as definition of a 
Companion (pp.17-8) and the various kinds of hadith (pp. 34-37).
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His Use of his Sources

Mahmud al-Farisi does not always consult the original 
sources. For instance, it appears that he has taken the 
following passages from al-NawawI's Kitab Tahdhib al-Asma* 
without acknowledgement, rather than directly from the sources 
that he specifies. In every instance that we have been able 
to check, he has followed al-NawawI, rather than the 
original. Where the *source* is given in brackets ب it is not 
named by either al-Farisi or al-NawawI. For a more complete 
list of instances, see notes.

In at least three instances he clearly adopts readings of 
al-Nawawi that differ from those of the sources, as we have 
them. In the following table **T" is used for text, and "N" 
for Tahdhib al-Asma*, "L" for line of the text and "source" for 
the book in which this narration can be found:

1. al-F^isI has on p. 55, line 6: Abu Salmah (cf. also
N, 413). In the original source, al-Tirmidhl, A, 5, ه ة3م  
quoted by both, we find: Abu Sahlah.

2. al-F^isI has on p. 9ه, line 10:
ح ني روينا ي ي مم ر ا خ ب ل د بممتنا ني ا ا ه جل ل أشس ص ؛ا ا ن ؛ت ا مم  

ة أبو ح ل ه رمول عهد على يصوم ال ط ل ل ه ملى ا ل ل م عليه ا ل م آجل من و  
ا ،الغزو م ل يب ف ه ملى النيب ت ل ل آل مغهلرا ارم مل وسلم علميه ا يوم ا  

افحى او قطر . (cf. also N, 733).
In al-Bukhari, A, 2, 92, we find:

ل شيلبتاا شابت حدثتا ا ت ؛ت ع من مس ه بن ا ل ا ل م ا أبو كان :ت
ة ح ل ا ،الغزو اجل من وعلم علميه الله ملى الشيب عهد على يصوم ال ط م ل ف  
ش ب ه ال وملم عليه الله ملى النيب ت ا ر ا ا ر ل ه غ ال م ر يوم إ ط • أسى او ف
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3. al-Farisi has on p. 181, line 28: ن ي م ب ,o£. also N) ر
838). In al-Bukhari^ A. 3, 282 we find: رهبا من ٠

4 al-Farisi has on ٢ 204 - line 6:
اآلرمبة صمود ابنالعبادلة احد ل وآما و اة :صحاحه م اجلوهري ت

.ظاهر تغلط < لعام١ بن .(of. also N, 343) واخرجعمرو ابن
In al-Zabidi, A, 1, 502, we find:

بن لله ا وعبد <يس بن الله وكسد ،كبام بن الله مهبد والعبادلة
•العاص بن عمرو

T L N Source

1. 23 5 29 Ibn *Asakir, A, 1, 280-1.
2. 11 6 29 (al-Dhahabl. A, 1.33)■
3. 1-18 2535-6 (cf. Ibn Kathir, A, 5, 311-24;

Ibn ^taybah. A, 144-9).
4. 4-12 2835-6 (cf. Ibn Kathir, A, 5,

331-39).
5. 23 29 45 al-Nas^I, A, 4, 29.
6. 14 54 410 Ibn ^taybah. A, 194.
7. 19 54 410 (Ibn al-Athlr 1, A, 3, 383).
8. 19 88 727 Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 685.
9. 1 99 780 Ibid., 697-
ه 1م 25 147 224 al-Bukhari, A, 3, 39.
II. 21 238 485 Ibn al-^aw^I, F, 181-2.
12. 3 239485 al-Tirmidhl, A, 5, 519.
13. 9 278 559 Abu Dawud, A, 1, 151.
14. 23 278 580 al-Tirmidhi, A, 5, 884.
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As an example ه ه his use ء a particular scurce (or ء
sources), we may consider the case of Ibn al-Athir-

1. T. 18 L. 7: This does not occur in Ibn al-Athir 2,
A. However, in Ibn al-Athir 1, his brother. A, 1, 38-9, we 
find:

 همان سه لحجها ذي عي مولده .....كانالله لرمو من إبراهيم

ن وهو وتولي .....لهجرةا من ب ي تاله هبرا عقر حمانيه ا ل ت ا و ل  وبال ،ا

ر مته ابن كان :المخزومي مؤمل بن محمد ش ا ك ر ه • ش
It seems likely that al-Farisi either did not realise that 

there were two men of the same name, or had confused his
sources.

2. T. 23 L.8: I have been unable to find this in any of
the works of either Ibn al-Athlr.

3. T. 77 L. 23: This passage does not occur in Ibn
al-Athlr 2, A, however^ in Ibn al-Athir 1, A, 72, we find:

ملى الليي أبوه به وآتى بعامين ومحاته تبل النبي حياه ني ولد  

رة١زر بن آسد الته جده بامم ٠ومتا فتكه وملم عليه الله  •

٠٠ T. 89 L. 3: The only corresponding passage in the
works of either Ibn al-Athlr seems to be Ibn al-Athlr 1, A, 5,
213, where we find:

عليه الله ملى الله رمول يشبهون كانوا الدين إن يعادت .....

وابو ،عباس بن وتقم ،علي بن والمن ،طالب أبي بن جعغر :وملم

.الحارم مغيازبن
in which there is no confusion of identity between Abu Sufy^n 
b. al-Harith and Abu Sufy^n b. al-؟arb. Nor is there any such 
confusion under the entry al-Mughlrah (Ibn al-Athir 1, A, 4, 
406).
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5. T. 98 8 . I have been unable to find any such :ا
statement in the works of either Ibn al-Athir, however, in Ibn 
al-Athlr 1, A, 5, 235, we find:

عليه الله ملى الله رسول بعد الموم مرد طلحه آبا ان ؛انس عن  

احدى محته طلحه آبو مات :البمدائثي وبال محتأم أربعين وملم  

ه رصول بعد مام انه ؛انم لتول يقهد وهدا ،وخمسين ل ل ه ملى ا ل ل ا
سله ربعين ١ وملم عليه  * 

8. T. 9 ا 19ت ه .  I have been unable to find any mention of 
the number of traditions transmitted by Abu ؟al^ah in the works 
of either Ibn al-Athlr. The remainder of this account, 
however, without the mention of the number of traditions, is 
found, in a somewhat different form, in Ibn al^thlr 1, A, 5, 
235:

؛اآليه هذه على ناش براءة مورة ترا طلحه أبا اج انم عن
ا انغروا آلت ن ا غ ال خ ا ق ث ل ،(و ا ،وشيخا هابا يعتنغرني ربي ارى :ت

ل ،جهزوني ا ق ه رمول مع غزوت تد ؛بعتوه ت ل ل ه ملى ا ل ل  وملم عليه ا

 ‘جمزدثم ؛نعال ،كتال نغزو تتحن عهر ومع ،بكر ابي ومء ،تبعد حتى
 بعد إال نيها يدنتونه جزيرة يجدوا نلم غمات ،البحر تركب ،فجهزوه

.يتغير نلم ،أيام سبعه

7. T. 93 L. 1: I haye been unable to find this in Ibn
:264 ,5 ,al-Athir 2, A, however, we find in Ibn al-Athlr 1, A

و هو صري دابو • خ س ا ن ه ماله بن ا ت ا ،ال م هت عليم ۶١ ا

8. T. 6 . ل4 ا ه : This does not occur in Ibn al-Athlr 2,
A, however, in Ibn al-Athir 1, A, 1, 88, we find:

الطائي مخرس بن اسمر

9. T. 117 L. 9: This does not occur in Ibn al-Athlr 2,
A, however, in Ibn al-Athlr 1, A, 5, 395, we find:

ب ابي بن كلي تتزؤجها (عثها مات .....ثم ل ا ه نولنت ،ط .يحيى ل
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ل . T. 120 12 .(آ I have been unable to £lnd any mention :ا
ه  contusion between Abu al-*^llyah al-Basrl and Abu al-‘Aliyah ء
al-Riyahi in the wo^ks ot either Ibn al-Athir. Abu al-*Aliyah 
al-Riyahl is mentioned in Ibn al-Ath^ 1, A, 2, 186, under the 
entry س ء  but without any reference to any confusion between *آ
him and Abu al-*^liyah al-Basrl in the matter of hadith.

11. T. 162 ا. ?: I have been unable to find any mention
of the number of traditions transmitted by Zayd b. Khalid 
al-JuhanT in the works of either Ibn al-Athir. The only 
reference to him is in Ibn al-Ath^r 1, A, 2, 228:

ن زيد ،مبص ؛دليل ‘باملدينة وتويل ••••• ؛اجلهم خالد ب
ه :وقيل ن و ك ن وهو وسبعني مهان ستة ناتهو وكانت ،ب ب ءانني—ومم مخعى ا

 آخر توم ؛ونيل ،مته وسبعني محان ابن وهو مخسني سه مات ؛دتيل
• منة مثانني ابن وهو ،وسيعني اثنتني سنه :وهتل ،معاوية مآيسا

.اعلم والله

,2 11: This does not occur in Ibn al-Athir ا ل8 . T .12. و
:r 1, A, 2, ?8, we find؟A, however, in Ibn al-Ath

رمما ي الرامي م ر ض خل ر ،ا م مل ا من حم تميالن بن تيس من نبيلة و
بن خلد بن طريد بن ماله ولد وهم ،تمهالن بن تيم بن مخغه بن حمارب

ب ر ا ك هتل ،حم ل ا ر ة هوالد ١و مل ض خل  أرمى عامر وكان ،آدم كان سهالن ا

ب ر ع ل .ا

12. T. 301 L. 11: I have been unable to ۴٩nd this in the 
,5 ,r, however, in Ibn al-Athir 1, A؟works of either Ibn al-Ath

:69, we find
كان الشه اهللب ؛له تيل وائما ••••• ئبيمه والد الطائي ملب

ح اترع م ع ت ،رأمه وعلم عليه الله ملى لتبيا من ب ن  فمي ،كثير هعر ن

.الهلب
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Description of the Manuscript

I obtained a photocopy of this MS. from Khaiii al-Rahman
Dawudi of Lahore, at the beginning of 1983. I showed this MS. 
to the late Moulana ‘Ata'ullclh Hanif, who advised me to work on 
it, because Mishkat al-Masabih is taught in the Arabic Schools 
of Pakistan and India and some part of it is also taught in 
Universities, and it would be helpful to know more about the 
transmitters of Mishkat.

I was not sure that I should be able to work on this text 
unless I was able to obtain another MS. A search of as many
catalogues of MSS. as were available produced no result. The
MS. has many errors and mistakes, so I contacted Mr. Khalil, in 
order to get hold of the original. He told me that he had
given this to Mawl5n5 Mas،Ud shamxm, director of Madrasah
awlatiyyah in Makkah al-Mukarramah. I wrote to the latter؟
twice but received no reply. In July 198?, I went to Saudi 
Arabia and met Mawlana Shamxm whn told me t^at he had sold the 
MS. either to Umm al-Qura University at Makkah al-Mukarraraah, 
the Islamic University at .al-Mad؟nah al-Munawwarah, the Imam 
Muhammad b. Sa'ud University at al-Riyadh or the Faysal
Foundation at al-Riyadh. I tried in all these four places 
but I was unable to find it.

The MS. is composed of 264 pages. I have numbered the 
pages myself. I have limited myself to the edition of the 
first ل ?  .pages, which constitute the first part of the work ه
I hope to edit the second part at a later date. The first 
page has 16 lines and page ل ?  has 1? lines but all other pages ه
have 23 lines on each of them-
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There is no actuai titie page. The name of the work 
appears on the obverse of our page 1ت

د ت ل و خ ا د ذ ب ه ا ن ت ك ل ه بحمد ا ل ل ب ا ا ط ت س مل ى ا مس مل ء ا ا مس ا ل ب ا ج ر  
ا م مل ه قي بيحا ل مل ي ا ز ا ج مل د ا ت ن و ا ه ني ك ل ن ئيرم م و ك م ا و م ن ك ا ك •
ن ا ت ن و مل ت ا ي آ ن ه ال و ا ن بعد أ آل ر •ا غ غ ا ي ت ه ل ل ل ن ا ا ح ي س ل ويجعل ا

ا ص ا آمين باإليمان خ .

On the reverse of the previous foiio there is a 6ل -line 
note in Arabic, concerning the classes of the transmitters, and 
on the obverse of this folio and on the reverse of the folio 
before that, there are a number of references م in Arabic and 
Persian, to pages of the work. There are Arabic and Persian 
notes in the MS. in different places, sometimes in the margin 
and sometimes as inter-linear glosses. The marginalia 
sometimes clearly form part of the text, and in such cases, 
their position therein is indicated by the scribe. These have 
been replaced in the text of this edition. Where an 
indication is given by the scribe, no note is made. where 
there is no such indication, and replacement has been a matter 
of conjecture, a note of the position of the passage in the 
margin or inter linearly is, made in the apparatus. In other 
cases, there is no such indication, and it is not obvious that 
they should be inserted in the text. These passages have been 
appended, in the material notes.

From page 171 onwards al-Farisi writes about other famous 
scholars, to whom he refers at the beginning of the س ; 
these are not necessarily connected with Masabih al-Sunnah. 
From Page 171 to 243 there are biographical sketches of 
Companions, Followers and others. He sometimes refers to the 
sources from which he has taken these biographies. His style 
and method remain the same as in the first part. On pages 
243-258 he writes about the 13 books that al-Baghawi uses as 
his sources in Masabih al-Sunnah, and their authors.



107

These are as follows:

I. Muhammad b. 1آمقس  al-Bukhari (194-256), al-Jami* 
al-Sahih.

^٠ Muslim b. Hajjaj al-Qushayrl (204-261), al-Jami* 
al-Sahih.

3. Abu Dawud Sulayman b. Ash*ath al-Sijistanl (202-275), 
al-Sunan.

4. Abu *Isa Muhammad b. *Isa al-Tirmidhi (d. 2^9), 
al-Sunan.

5. Abu *Abd al-Rahman Ahmad b. Shu*ayb al-Nasa'i 
(215-303), al-Sunan.

6. Muhammad b. Yazld, known as Ibn Majah (d. 273), 
al-Sunan.

7. Abu *Abdullah Muhammad b. *Abd al-Rahman al-Darimi 
(d.255), al-Sunan.

8. Malik b. A n ^ (95-179), al-Muwatta*.

9. Muhammad b. Idris al-shafi‘i (d. 204), al-Musnad.

10. Ahmad b. Muhammad b. ؟anbal (164-241), al-Musnad.

II. Abu al-Hasan ‘Ali b. *Umar al-Daraqutni (305-385), 
al-Sunan.
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12. Abu Bakr Ahmad b. Husayn al-Bayhaqi (334-458), Shu*ab 
al-Iman.

13. Abu al-Hasan Razln b. Mu'awiyah al-*AbdarI (d. 532), 
al-Ta1rld £1 al-Jam* bayn al-Muwatta* wa-al-sihah 
al-Khams [title as given in Brockelmann, supp.l,
630. The title as given in the MS, al-Ta1rid bayn 
al-Jam* wa-al-sihah, is clearly errcneous].

On page 259 he gives the names of the two teachers under 
whom he studied these 13 books, and on pages 259-264, he gives 
the Sanad of these books from the author to himself.

On page 264 we are told that Mahmud b. Ahamd b. Muhammad 
al-Farisi finished this book 5 days before the end of the month 
of Jumada al-ula, 764 A. H. We are also told that the scribe 
of the MS., Abu Sa'adah b. al-Sa*adat b. Abl al-Makarim 
al-siddiql finished the MS. on the 19th of Jumada al-Akhlr 
(sic), in the year 28. The century is not given, but it must, 
presumably be not later than the other date that appears؛ 
Tuesday, after *Asr, 26 days remaining in Jumada al-Akhir 
(sic), 1241 A. H. The name of the Scribe is given as Muhammad 
Hasan, known as Ghulam Hasan b. Hamid al-Din b. *Imad al-Din 
al-Faruql al-ThanawI.
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The Scribe

The ser^e of thfs MS.ء Muhammad Hasan, also known as 
Ghulam Hasan b. Hamid al-Din b. *Imad al-Din له-̂ آوتآءق  
al-ThanawI, seems not to ^ave been very familiar with the 
ftrabic language, hadith, or narrators. These are some of the 
features of his work;

1. There are many mistakes in the dots in the MS.
2. He often pays no attention to the gender of 

words.
3. There are many omissions -
4. Many words are repeated; on one occasion, a whole

paragraph is repeated. It seems that he did not 
revise the text.

5. He writes some names wrongly-

There are some mistakes about which we can not decide if 
they are from the author or the scribe. Most probably they 
are from the latter, because the author seems to have been a 
good scholar. An example ,of this is that from the following 
quotation:

حعبة حدثين لما :بال الكوني االودي إدريس بن الله عبد كن

 ،كين حور ؛أمغله كتبت ،علمي بن المسن عن ،السعدي الحوراء آبي حبديث
(.١٥٥ <١ ،رالغاضي القط يف لشبهه الجوزاء أبا فيقرا يعيت ،أثملط لتال

is retained only:
. ل ا ت اثملط لتال عين حور امغله :الكوني االزدي ادرس الله عبد   

which, of course, is nonsense (p. 3 8 .ا).
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Notes on the Text

Ibn al-Salah, A 2, 324-5ء gives a few more details 
ooncerning these six men.
Id., A 2, 326, again gives a tew more details ooncerning
these tour men.
ct. al-Qadi, A, 154.
Cf. 1). Ibn ^taybah. A, 485؛

س م ن ه س ٧٦٠١ ب م ط ه ا ي خ ل *ا ن  ا م ت ل و و ع ا ؛ي ن ط آ ا ي <ن ا و  ن ط ح  > 
ال طوخبا م د ت ت ت ج ل ا .ي

:Ibn Khallikan, A, 2, 353 مر2
* و ب آ ر  م ت م ب ل ا ن م م ب ا ح ن م م ب ل ا ح ط م ا ت ح ل ي ا د م ر آل م ا ه ال و م  

ي ف و ك ل ن ا ا ن ك ث رباب ١ ع ي د ح ل ،ا ء  ا م ل ع ل ا ر و ي ه ا ش م ل .ا
3). Ibn Qutaybah, A, 485:

ط ملم ا ي خ ل و ا ن ملم ه ي ب ب م ا م ل *س ى  و ن ر ن ع ب ر ا ص  

ي ب آ ت و ر ي ر • ه
Ct. al-‘Aska^, A, 1, 12 (with slight verbal difference). 
Cf. ibid., 34.
Ibn Hish^n, A 1, 1, 2-3, gives the lineage of the Holy 
Prophet (Peace be upon Him) from Ibrahim to Adam, 
cf. 1). Ibn al-Athir 1. B; 2.

2). al-Qastalanl, A, 1, 1و.
Cf. 1). al-Qastalani, A, 1, 26;

2). al-Isbahanl, A, 1, 94-5 (with slight verbal 
variation), with the editorial note:

. د ر غ ن ا ه  و ب ب ه نعيم آ ه ن و و ب ت آ ي ز و ي ن .فعيد هل ا ز ي ل م ا د ت ع ال ا  

Cf. al-Dhahabi. E, 4, 49؛ 
د م ح ن م و مومس ب ب أ ا ي ز م ي ث ض ا ق ل ي ا ن د م ل *ا ن يروي  ق ع ال ا م > 

ن ونليح ن ب ا م ي ل .م ه  ت ع م و ي ه ا ر ب ن إ ر ب ذ ن م ل ،ا ر  ي ب ز ل ا ن و ر م ا ك ب  
ه غ ث ا ط ل و ا ن أ ي و ر ا خ ب ل ؛ا ه  د ن ر ع ي ك ا ت .م ل  ا ن أ ن و ب ت ا ز ا ي ن ح ا ك  

ق ر م ع ه ي ي د ب ل ي ا و ر ي ن و ت ١ ع ا ت ح ت ١ ل ا ع و ض و م ل ٠ ل ا ب و و ب م أ ت ا ت ح  

. ضعيغم . . .  . ت  ا أ م ع ش ي ومائتين م .
Cf. al-Bukharl, C, 1, 1, 238.

جل-جس^آ , A, 29.
Ibn *Asakir, A, 1, ^80-1.



Ill

ل2م  Ibn Kathir. A, 2, 260:
B, 79.

13. I have been unable to find the source of this report 
attributed to al-Samarqandi.

14. Cf. al-Buk^rl, B, 9:
this verse is attributed to Abu Talib, but we find it 
also in Hassan, A, 1, 3Q6-

15. Cf. 1). al-Dhahabi. A, 1, 38;
2). Ibn Kathir. A. 2. 283-4.

16. Cf. 1). Ibn Sayyid al-Nas, A, 1, 55:
الله صلى النيب مع بكر آبي إمال وهي تكارة متنه فغي. ....  

ر يبلغ مل حيننذ بكر أبو وكيد بادالء وملم عليم ش ع ل متني ا . 
ن إ ي ف ب ن ل ف صلى ا ل ل ه ا ي ل ي من ن آم وملم ع ب ر آ ك بازيد ب  

ت ،عامني من ن ا ك ي و ي ت ل ه صلى ل ل ل م عليه ا ل م م تسعه و ا و م ا  

ل ما على ا ي جرير بن حممد جعغر ابو ب ر ب ط ل م ا ر ي م ث و ،و ا ا ن ث عحر ا  
ا على ن تاله م و ر خ ،آ ا  ض ي أ ا و ال نن د ا ل مل ب ت ت ف ىل ي ي إ ب ر ا ك ب  

ال ال بعد إ ل ا ثالثني من باكحر ذ م ا .ع
2). Ibn Kathir, A, 2, 285 (with some differences):

٠ . . ن ٠. ي ا و ن ب ر أ ك ذ ب ك إ ا م ؟ذ ن ح ي ل ا ال ؟ب ا  مه ال ب ك ي ر م ،من ه ل ل ا
ال ن إ ل آ ا ق ن ي ا إ د ن ه ا ه ورمول ك ل ل ه ملى ا ل ل ه ا ي ل ويلم ع  

ا ري ب ا ،ك م ن بان إ و ك ج بعد مغره ي ن ١ ه إ ن و ا ل ك و غ ل بان :ا
ه ر م ذ ع ك إ ا ة حتتى ذ ر ش ه ع ن ر م ي م ظ ث و غ حم .

17. Cf. Ahmad, A, 1, 312;
but cf. 1). al-؟abari, A 1, 1, 2, 197:

ن ن ع ب س ا ا ب ن ع ا آ ه م و ع ر م ن ع د ب م ل زوجها أ و م ه ر ل ل ا

ه ملى ل ل ا وان ،وملم عليه ا م ا ب ت آ ا ل م ب را ت ا ج غ ٠ل
2). Ibn Kathir. A. 2. 296:

ل ا ي ت ل م و ت م ل :ا ه املجتمع  ي ل ن ع ا ا ه م و ع ر م ن ع د ب م ا

ي ١ هو ذ ه زوجها ل ن ا ،م ذ ه يت هو و ل م ،السهيلي رجحه ا ا ك ح و  
ن ن ع ب ه ،عباس ا ق ت ا ع ت ،و ل ا ن :ت ا د ك ل ي و ت خ ا ل م ب ر ت ا ج ي ل ا  •

18. Cf. al-Bukh^i, A, 1, 3-4 (but with some
19. Qur'an, al-‘Alaq (95), 1-5;

cf. al-Isbahani, A, 1, 174 (some differences; more 
complete version).
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Cf. 1مأهليط, B,'l, 27ت'
ر ١و ك ي ١لو ١ ن د ه ت ذ ة يأ ١لروا ه ل م ر م ل ل ،ا ا ت م ت و  يقرن ل

ه ة من ب ك ئ ال م ل ال ا • جبريل إ
Cf. Ibn Hish^n, A 2, 2, 93-104 (more comprehensive

٠(version with slight verbai differences
1, 595-6ة , 1 Cf. Ibn Hisham, A

ز ع ب س ١ و ا ت ل ل و ت ت ت ي ن ا ة ك ي ا ة ر ز م ل ١ ح أ و ي ا ا ر ه ل ن  ك

ل و م ح م ه ر ل ل ى ا ل ه م ل ل ه ا ي ل م ع ل م د و ح ن ال  ..... لهسلمينا م
ا م ا ا ه ا ه ن ع م ل مبن م ه م آ ل ع ل ا ا ن د ن ن لعبيدة ع ث ب ر ا ح ل  ا

ل و د من ا ق ه ع  .ل
:262 ,4 ,Cf. Muslim, A 

د ب ه ع ل ل ل ..... يزيد بن ا ا ء ؛ت ه ت ذ ل ئ م و د ي ي مت ين ز ر ٠ ا
ل ا م ؛ت ي ي ل ت ي ه ب ت ي ب و ،رجل ثمير و ي ا ت ي ه ب ت ي ب ل رجل و ا  ؛ت

ت ل ق ه ه م :ل ا ك ز م ل ث و م ه ر ل ل ى ا ل ه م ل ل ه ا ي ل م ع ل م ل ؟و ا ؛ت
ة تسع ر ق ،ع ت  م ل ت م :ه ت ك و ز ت غ ن ه آ ع ؟م ل  ا ة ميع :ت ر ش ه ع و ز م .ث

.11 (,24) Qur'an, al-N^r
No other source mentions *Umar as being one of those who

,1 emigrated to Ethiopia; cf., for example. Ibn Hisham. A
ا. - ط

ن ا ك م و د ا م ي صر إ ض ه ر ل ل ه ا ت د ك ع ب من خرج من خروج م ا ح ص  أ

ل و م ه ر ل ل ى ا ل ه م ل ل ه ا ي ل م ع ل م ى و ل ة إ ش ب ح ل .ا
al-Tirmidhi, B, 9-11.
Cf. ibid., 10 ا ه بين م ب ل ل ء ا ص ل ا .و ؛ 
Ibn al-Athir 1, A, 1, 24.
It seems probable that there was an omission in the MS. of 
al-sham^il used by ه1-آعلمءةء , as he suspects, since 
al-؟asan b. *All is mentioned at this point in the text 
that we have. ^ t h e r  indica^n ىىلهال3م  may have 
been unsatisfactory is its apparent reference to Abu 
^lah as the husband of Khadljah's mother, rather than of 
Khadijah herself. Moreover, the author proceeds 0ا 
compound this mistake by speaking of Hind b. Abi H^ah as 
Khadijah's brother rather than her son; cf. 
al-Tirmidhi, B, 9:

2م.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
2B.
29.
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ا ت ث د ن ح ا ه ن ن م م ب ك ل ع—و ا ا ؛ت ت ث د ن مجيع ح ري م ص  
ن د ب ي ن ع مح ر ل ي ا ل ج مل ء ؛ا ال م ه إ ي ل ن ك ه م ب ا ت ل ك ا  ؛ت

ي ت رب خ ن رجل أ يت م مي ب ن مت د م ل ي و م ه آ ل ا ج ه و ة ز جي د ىن خ ك ي  
ا ب د ا ه مه ل ل ن ا ن ع ب ه البي ا ل ا ن ه ن ع م مل ن ا ل علي ب ا ت ب ل ا م  

ي ل ا د خ ن ن ه ه أبي ب ل ا ن - م ا ك ا و حم ا م ه و ي ل ل حل و س ه ر ل ل ا  
ه ملى ل ل ه ا ي ل خل وملم ع ا

the works of ه £ find this in any ا :  I have been unable ه
either Ibn al-Athir. However, a more comprehensive 

.113 ,version is to be found in al-Tirmidhl B
 See details in n. ^و.

:33 ,A ؛,al-Nawaw
ن ا ك ل و د س م ي ه ه م ا ه مث ر ت ر ن ،ب ا ك ه و ل ج ر ه ويعرح ي ت ي ح خل ل ا

Cf. Ibn Manzur, A, 2, 1061.
Cf. al-Mizzl A 2, 1, 223-4; al-Qutaybl (= al-Qutabl) is
Ibn Qutaybah. See al-Sam‘anI, A, 443 b; Ibn al-*Imad,
A, 2, 170; Ibn Khallikan, A, 3, 44.
Ibn Qutaybah, B, 1, 489:

. ن ا ك ا  م خ ا ف م خ غ ى م ا عظيما آ م ظ ع م  
Cf. al-Zabidl, A, 1, 311 (more comprehensive version). 
Qur’An, al-Anbiya* (21), 78. 
ttid.,al-Rdm(30), 27.'
I have been unable to find this report from Tha'lab in 
any of the early sources.
Cf. Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 721■
Cf. Ibn Kathir, A, 5, 306.
I have been unable to trace this account of the children 
of the Holy Prophet (peace be upon Him) in Ibn al-Athlr 2, 
A, but cf. Ibn al-At^r 1, A, 1, 39:

م ي ج ا ر ب ن إ ب د ا و ع ه ر ل ل ى ا ل ه ص ل ل ه ا ي ل م ك ل م • •••• و
ه د ل و ي ني م ه ذ ج حل ه ا ن خم ا ن مث ة م ر ج هل يل ..... ا و ت و ل ه و  
ن ب ة ا ي ن ا ر مث ش ا ع ر ه ه ه ل ا يب ت ن ت ا و ل ل ،ا ا ت د و م ن حم ل ب م ؤ م  

ن ؛المعزوم ا ن ك ب ئ ا ت ر م ش ا ع ر ه ة ق ي ن ا مث م و ا ي •أ
I have been unable to trace this in al-Tabari, A.
Qur’an, al-Lahab (111), 1.

30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.

39. 
٠ ٥ ٠ 
41.

42.
43.
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44. Ibn Hisham, A I, I, 8ل and Ibn Qutaybah, A, 120-8 give م
the number of the uncles of the Holy Prophet (peace be
upon Him) as nine;
cf. Ibn al-Athlr 1, A, 1, 3ل ت

ن ا م ك ن ل ه ملى ل ل ل ه ا ي ل م ع ل م ن و م م ا م ع ال ة ا ر ش ع .
45. Cf. al- Kha؟Ib al-Baghdadl, A, 50 (with slight verbal 

differences).
46. Cf. al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 150.
47. Cf. al-Bukhari, A, 4, 135؛

ن ى ع ع ن ت أ د ا ل .ب ا د ب و ع ه ر ل ل ه ملى ا ل ل ه ا ي ل م م ط ن ؛ر م "  
ي ن آ ي ر م ١ ل ا ف م د ل ق ي ل ن آ ن ر ا ن ب ا ط ي ش ل ل ال ا ث م ت ٠٠ .بي ي

48. al-Ghazall, A, 1, 1Q5.
49. al-Nawawi, A, 18.
50. I have been unable to trace this book. However, cf.

1). al-Nawawi, B, 2, 220 (more comprehensive version 
in al-Suyutl's commentary, c <same ^gination>);
2). al'^mirl. A, 16.

51. al-Hakim, A, 12-3 (more comprehensive version).
52. I have been unable to find this book of al-Baghawi 

(= Muhyi al-Sunnah).
53. Qur’an, al-Tawbah (9), 1م مم
54. al-Nawawi, A, 19 (more comprehensive version).
55. al-Hakira, B, 22-4, gives details of these twelve groups. 
56- al-Bukharl, A, 3, 10-
57. cf. ibid., 129.
58. Qur^n, al-Fath (48), 18.
59. Cf. 1). Muslim, A, 5, 205؛

ن ر ع ب ا ن ج ا آ د ي ب ع ط ا ح ء ل ا ل ج و م ه ر ل ل ه ملى ا ل ل ه ا ي ل ع  

م ل م و و ك ح ا ي ب ط ا ،ح ت  د ا ع ا ت ل ي و م ه ر ل ل ن ،ا م ل خ ن ي ب ل ط ا ر ح ا م ل ا ، 
ل ا ع ل ن و م ه ر ل ل س ا ل ه م ل ل ه ا ي ل م ع ل م ؛و ت ٠٠  ب ذ ا ال ك ه ل خ ن ،ي ه  ن ا ن  

د ه ا ش ر د ة ب ي ب ي د ح ل ا .و "
2)- Ibn al-Athlr 2, A, 9, 176؛

ل ا ل ت و م ه ر ل ل ه ملى ا ل ل ه ا ي ل م ع ل م ؛و ال  ' ل م خ ن ر ي ا مل ا
د ح ت بايع ا ح ة ت ر ج ش ل ا ."
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Cf. Ibn al-Athir 1, A, 2, و3ت
م ٠٠ ك ت م ة ر ش ن م ال ئ ا ٠٠.كبسا ب .....

Cf. al-Bukharl, Ar 2, 87.
I have been unable to trace this in the works of either 
Ibn al-Athir.
See n. 50 above.
ه ل - إل ة س .B, 42 ء
Cf. ibid., 43. 
al-Bukhari, A, 4 ء ل42ت
ال زمان عليكم يأتي ال ٠٠.ممم.م III, حتىت 4 ي إ ل ل هر معدم ا

ص ل م ١ ت ك ب ٠٠ .ر
Ibid.. 77.
Ibid., 168;
Muslim, A, 4, 3 1 2 0 -  more comprehensive version with) و
slight verbal differences).
Cf. 1). al-Tirmidhl A, 5, 34;

2). al-Bayhaql, A, 33 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. al-Bukharl, A, 1, 15 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. al-Bayhaql, A, 55 (with slight verbal differences).
I have been unable to trace this in Ibn *As^kir. A.
However, cf. al-Nawawl, A, 37. Probably al-FarisI has 
taken this from al-Nawawi's reference to Ibn 4Asakir, 
without referring to h e  original text.
Cf. al-Nasa'I, A, 7, 14.
Cf. Ibn M^ah, A, 2, و ل5م  
al-Bukharl, A, 4, 66. 
al-Nas^l, A, 4, 29.
Cf. 1). al-Bukhari, A, 1, 80; 2,185; 3, 63;

2). al-Tirmidhi, A, 5, 608;
ه (3 ل - س ة م ٠ آ , c, 52-3;
4). Ibn Hajar, B, 8, 40 (these accounts are more

detailed).

60.

61.
62.

63.
64.
65.
66.

67.
68 ■

69.

70.

71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
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cf. al-Nawawi, A, 30 (with siight verbal differences). 
Hassan, A f 1, 269-70.
al-Qadi, A, 69 (more comprehensive version). 
al-Nawawi, B, 2, 13-4.
Cf. ibid., 15-21 (more comprehensive version).
I have been unable to trace this in Ibn al-Athir 2, A, 
but I have found the following in Ibn al-Athlr 1, c, 1, 
164:

م و ع م ل ه ت ا ذ ة ه ي ى ل ل د إ ل ن ب د م ال ن ب ا ص ا ر ن خ ي و ب ر م  

ء ا ر ه ،و ل  ا ت ي ه ب ع ل ر ب و س غ ب •و
al-Bukharl, A, 3, 20-21.
M^ik, A, 228-9 (more comprehensive version whith slight
verbal differences)٠
Cf. al-Dar Qutni, A, 1, 219, 22^.
Cf. Ibn al-Salah, A 1, 53-62:
(p, 59) • . ج ا ج ت ح ال ا ه و ال ملهب ب ل ا آ وآبي م غ ي ئ وآحماهبما ح ..... 
(more comprehensive account). 
al-Tirmidhi. A, 5, 59-60.
Ibid.,2,46.
Ibn al-Jawzi, c, 1, 349.
Cf. Wali al-Din , B, 3, 300, with Ibn Hajar’s answers. 
Ahmad, c, B9:
، د ح ا ث ل ه ا ت :ت ع ي مس ب ل آ و ت م :ي ت ل ب ث ي ت د ن ه ك ال ح م ي ب س ت ل ا

د ت ا و و غ ل ت خ ي ا ه ل د ا ش س ،إ م  ت ل ب ث ي ي د ن ،ك ة  ن ا ك غ و ع و ئ ر م ن ع ب

ه ل ا ي م ر ك مل ا .
Ibn al-Jawzi. B, 1, 225؛

ا ذ ت ه ي د ح ال ح م .ي
al-Hakim, C, 3, 130.
Cf. *Ali و ه-س ل , A, 1, 33 (more comprehensive version 
with slight verbal differences)٠ 
Wall al-Din, B, 2, 618:

ل ا ت ي ١ و د م رت :ل د  ث ١ ه ي د ن ح س ب ح ي ر ،غ ل  ا ت و ١ و ن ي ١ ل  • و
ه د ا ت س ح إ ي ح .ص

78.
79.
80. 
81. 
82. 
83.

84.
85.

86. 
87.

88.
89.
90.
91.
92.

93.

94.

95.
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al-Tirmidhi, A, 4, 589:
٠ صحيح حسن حديث ١ هذ

al-Nawawi, C, 172:
:الترمذي وتال *صحيح بإستاد والترمذي داؤد آبو روام

٠ حسن حديح
Cf. Ibn al-Salah, A 1, 190.
Cf. al-Muttaqi al-Hlndi, A, 12, 2^9 <!̂ ore comprehensive 
version).
al-Tirmidhl, A, 5, 616.
I do not know of any book of Ibn Qutaybah*s by this 
name. Moreover, I have been unable to find his 
reference in any of the extant works of Ibn Qutaybah. 
Perhaps Ibn al-Jawzi is meant rather than Ibn ^taybah, 
since he wrote a book entitled al-Muntazim. The first 
five volumes of this work are not published, even if they 
are extant. However, cf. al-Suyuti, A, 55. 
cf. 1). al-Buha^i, A, 2, 185;

2). Ahmad, D, 1, 211.
Cf. Qur^n, al-Saff (61), 9. 
cf. al-Bukhari, A, 2, 184. 
al-Bukhari. A, 2, 185;,
Muslim, A, 5, 144. 
al-Bukhari. A, 2, 185;
Muslim. A, 5, 144.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 186.
Ibid.
Cf. al-Tirmidhi, A, 5, 409.
Abu Dawud, A, 2, 172. 
al-Tirmidhi, A, 5, 613؛

غريب حسن حديه هذا . 
 assan. A, 1, 125 (more comprehensive version with slight؟
verbal differences);
cf. Ibn al-Athir 1, A, 3, 208 (with slight verbal 
differences).

96.

97.

98.
99.

100. 
101.

102.

103.
104.
105.

106.

107.
108.
109.
110. 
111.

112.
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Hassan, A, 1, 125;
cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 330 (more comprehensive 
version with slight verbal differences)٠ 
Cf. Ahmad, A, 2, 253 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 3, 222 (more omprehensive versoin 
with slight verbal differences)٠ 
See n. 101 above.
However cf. Ibn Sa*d, A, 3, 1, 130 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
I have been unable to find this book of Abu al-Qasira. 
However, cf. al-Muttaqi al-Hindi, A, 14, 186-91 (more 
comprehensive version with verbal differences).
Cf. 1). Ibn sa'd. A, 3, 1, 140;

2). Ibn Hajar, B, 3, 253 (with slight verbal 
differences).
Qur'an, Qaf (50), 19.
Only al-Farisi gives the name of *Umar's mother as 
Khaythamah; all other authorities give it as Hantaraah, 
for example, see
1). Ibn Qutaybah, A, 180;
2 ). al-Baldhuri, A, 4, 1, 11;
3). Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 415■
I have been unable to find any work of Ibn Mandah or Abu 
Nu'aym that contains this. However, cf. Ibn al-Athir 1, 
A, 4, 52-
Cf. al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 181.
al-F^isi does not agree with the other authorities.
The saying of the night prayer was not *Umar's 
innovation, but only everyone's saying it together, 
following one imam. cf. Ibn *Asakir, B, و8ت  

ن د ع ن م مح ر ل ن ا د ب م ي حم ر ا غ ل ل ا ا ع خرجت :ن ر م ه ن ع ب
با ا ط ىل رمضان هي ليلة كنه الله رمي خل ذ السجد إ إ الماس ١ن  

ع ا ز و ن ا و ت ر غ ت ل ١ مييل م ج ر ه ل ه ل ئ ل ومييل ،ل ج ر ل فيملي ا

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.
12Q.

121.

122.
123.
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ه ت ال ص ط ي ه ر ل ل ،ا ا ق ر ن م ي ع ض ه ر ل ل ه ا ن ه ت ك ل ل ا ي و ن ى إ ر و ال ل  
ء جمعت ال ؤ ي على ه ر ا د *ب ح ا ن و ا ك ل ل حم م مث .ا ز م ،ع ه ع م ج على ف

ب بن آبى ع ل .ك ا م :ت ت ح ج ر ن خ ة م ل ي ى ل ر خ م أ ا ش ل ا يملون و

ة ال م مي ه ئ ر ا ل ،ب ا ت ر ن م ن ع ب ب ا ط خل م ؛ا ع ه ن ع د ي ل م ا ذ م <ه ا ش ل ا و  
ن و م ا ن ا ي ه ت ل ع مم ن أ يت م ل ن ا و م و ق ا ي ه ي د ،ت ي ر ر ي خ ل أ ي ل ل  ،ا
ا و ن ا ك ن و و م و ق ه ي ل و  .أ

ش ١ م ا هل ي ؛ا ذ ل ا و عهر عمله و ي على الجمع ه ر ا د *ب ح ا .و

I have been unable to find the alleged quotation from Ibn 
Khuzaymah in the Sahlh, as we have it. However, cf.
١ ١- Ibn al-Jawzi, D, 81;
2). Ibn ‘Abd al-Barr. B, 8, 109;
3). al-Muttaqi al-Hindl, A, 8, 410;
4). al-Suyuti, A, 226.
Cf. al-Bukh5ri. A, 2, 188. 
al-Tirmidhl, A, 5, 619.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 189.
Cf. ibid., A, 1, 17 (with slight verbal differences). 
Qur^n, al-Baqarah (2), 125; 
ibid., al-Tahrira (66), '5; 
al-Bukharl, A, 3, 65;
Muslim, A, 5, 150 (with slight verbal differences). 
al-Nawawl, A, 416. 
al-Bukhari, A, 2, 187;
Muslim, A, 5, 144. 
al-Bukhari, A, 2, 185.
Ibid.?
Muslim, A, 5, 144.
I have found in al-Bukh^l, A, 1, 212, only:

ن ر ع م ل ع ا م ؛ت ه ل ل ي ا ش ت ز ر ه ا د ا ه ي ه ال ن ل ي ب ي واجعل م ت د م  
ي ث بلد ه ل ل و ع م .ر

for the rest of the quotation, cf. Ibn Hajar, B, 4, 101 
(with slight verbal differences) ٠

124.
125.
126.
127.
128.

129.
130.

131.
132.

133.
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Ibn Kathlr ( ء*آل)ء ئ ^ ق  A, It أ و و ت
ن كريز ة ب ع ي ب ن ر الحمم مبد ب •

Ibn al-Athir 1, At 3, 376د  ء
ق م ه؟-آ ل , A, 5b.

Cl. al-Tirraidhl A, 5, 629.
The reference to Abu al-Farj Ibn al-Jawzi may refer to 
al-Muntazim, seen. 101 above.
Ibn Qutaybah, A, 194 (more comprehensive version)٠ 
cf. I). Ibn al-Athir 1, A, 3, 382ت 

2). al-Nawawi, A, ه ل ه - ل  م
A, 5, 626.

Cf. al-Tirmidhi, A, 5, 623 (with slight verbal 
differences)٠ 
al-Tirmidhi, A, 5, 630.
Cf. al-Tirmidhi A, 5, 631.
I have been unable to find this in any of the works of 
Ibn ؟Qutaybah. However, cf. Ahmad, A, 1, 72 (with slight 
verbal differences)٠
Cf. Ibn Sa*d, A, 3, 2, 38 (with slight verbal 
differences).
Cf. 1). Ahmad, D, 1, 456, 518;

2). al-Mutta<l al-Hindi, A, 12, 196;
3). al-Hafiz al-؟abar£, B, 2, 3, 3ه (with slight 

verbal differences)٠
Ibn ‘Asakir, A, 1, 297.
Ibn al-Jawzi, H, 1, 256 (with slight verbal 
differences);
but cf. 1). al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 237;

". و ىل ممجدي بتي ل ء إ ا ع ن س ا ممجدي ك "
2). al-Hanbali, A, 139 (more details).

Cf. A^mad, A, 1, 72.
Seen. 181 above.
Ibn Qutaybah, A, 197 (with slight verbal differences).
Cf. (F.59 of text 19 .ا.) above; Ibn Kathir, A, 7, 191.

134.

135■
136.

137.
138.

139.
ه 14م

.141

.142

.143

144.

145.

146.
147.

148-
149.
15Q.
151.
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I have been unable to find this quotation from آ ه*م ل - و هل  
See n. 1ل .above ه
See ٨. iOi above.
However, cf. 1). al-Baladhuri, A, 2, 184;

2). al-Tabarani, A, 1, 36.
Ibn al-Athir 1, A, 4, 16.
See n. 101 above. 
al-Nawawi, A, 435.
Cf. ibid., 435-6. 
al-Tirmidhl, A, 5, 642-3.
Cf. al-Nawawi, A, 436 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. Ibn Taymiyyah, A, 3, 128:

علي•••♦• ن مل  ك ل ي و ق ا ي ذ هباجلد ه ن ه ني ال ي ل ال ر آبي خ ك وال ب  
ن وائما عثمان وال عمر ا ل ك و ت ا ي ذ ه قي ه ت ف ال ١ ني خ ه ن و ك ل  ......

Ahmad, A, 1, 159: The figure four thousand does not
appear in the text of Ahmad as we have it. Two versions
are given mentioning the figure forty thousand. However, 
Cf. al-Nawaw?. A, 437 ض
Cf. 1). Muslim, A, 5, 157 (more comprehensive version 
with slight verbal differences)ئ

2). al-Hafiz al-؟abarl, B, 2, 3, 105-6.
But cf. p. 141 of text line 6 below.
I have been unable to find this story in any other source. 
I have been unable to identify this reference in Abu
Nu'aym. However, cf. 1). Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 753;

2). Ibn al-Athir 1, A, 5, 517 (more 
comprehensive versions with slight verbal differences).
Cf. al-Tirmidhi, A, 5, 636 (more comprehensive version). 
al-Nasa’I, c, 80;
Ibn M^ah, A, 1, 29 (with slight verbal differences). 
al-Tirmidhi. A, 5, 636.
Cf. ibid., 643.
Muslim, A, 1, 158.

152.
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158.
159.
160.

161.

162-
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164.
165.
166.

167.
168.

)60.
170.
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Cf. ل ( ;al-Khatib al-Baghdadi, B, 1, 135 م
2). Ibn al-Jawzi, E, 212 (more comprehensive version 

with slight verbal differences).
Cf. 1). al-Tabar^i, A, 1, 72;

2). al-Yafi’I, A, 1, 99;
3). Abu Bakr al-‘Arabi, A, 159؛ (Muhibb al-Din 

al-Khatib's notes), (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Qur^n, al-A*raf (7) ,43.
Cf. Ibn Kathlr, A, 7, 193؛

ن نا ع م م ا ب ت ك د ا ل ش ا ي ت ل ء إن ٠ ع ا سا ش ا ش أ ل ت ن ل م ح ه ل  

د غ م ع ا ت م م ي ه ا ر ب ه إ ل ل ا ا ي ت م ل ت ن ت ا م ت ،ك ال  ت د ر م ه آ ل ت ق ،ب د  ت ل و

٠ لعموني ، هنيتهم
Cf. ل ( .al-Tabarani, A, 12, 314 م

2). Ibn *Abd al-Barr, c, 2, 126-8؛
(more comprehensive version with slight verbal 

differences).
Qur^n, Yusuf (12), 40.
Ibid., al-Ma'idah (5), 95.
Ibid., al-Nisa’ (4), ^5.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 72.
Qur’an, Banu Isra’il (17), ^3.
But cf. Abu Bakr al-'Arabi, A, 174-6؛ (Notes؛ more 
details).
Cf. Qur’an, (7), 176.
Cf. ibid, al-Jumu*ah (62), 5.
Cf. al-Dinawari, A, 193؛

ا و ل ا ل :ب ا ت ن ل مي ن أ مي ب ز ي ١ خ د م ن ال ل م م م ا ا ش ل ن <ا ا ك و
ال ز ت ع م م و ق ل :ل

و ن ل ا م ك و ق ل ى ل أ ن ر و د ح ر ه ي د ب ع ء م ا ث ق ل م ا ك و م ن ر ب ا س ب ا ب ع  
ن ك ل م و ك و م خ ر حم ن حب ي م و ن ذ ر مل مي د ا ي ب م ر ا ض ه حم س ما ا د م ال

172.

173.

174.
175.

176.

177.
178.
179.
180. 
181. 
182.

183■
184.
185-
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Cf. له-لؤةمبمة , At 315, but, cf. Ibn al-Jawzi, E, 214:
ل ا ا عمعنء لهروزيت١ ب ب ه عبد أ ل ل ه وذكر ا ب ل ا ح ص ل رمو أ  

ه ل ل ل ا ا ت ه رحم :ع ل ل ص بن وصرو ومعاوية أجمعين ا ا ع ل وأبو ا  

ى م و ي م ر ع ه ال ر ا ي غ م ل ا ؟و ه ومغهم وكلهم  ل ل ي ا ه غ ب ا ت ل ك ا ت ن : 
م ه ا م ي ي م ر من وجوههم ق ث د ا و ج ل .ا ) )»

1. Qur^n, al-Fath (48), 2و  م
Qur’an, al-Zilzal (99), 7-8.
See ٨٠ 181 above.
al-Nawawi, A, 441-
Cf. Ibn sa’d, A. 3, 1, 27.
Cf. Ibn al-Athlr 1, A, 4, 35 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
Cf. al-Tabaranl, A, 1, 113 (more comprehensive version 
with slight verbal differences). 
al-Kha؟ib al-Baghdadi, B, 1, 136-8.
See n. 181 above.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 620-
I have been unable to find this in Ibn al-Athir 2, A. 
However, cf. Ibn al-Athir 1, A, 1, 72 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
Cf. Muslim. A, 4, 407.'
Cf. Ibn *Asakir, A, 5, 38-9 (with slight verbal 
differences).
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 5.136:

و ب د آ ي م ن أ ت ب ب ا ل ش ي ت ؛و د  ي ه ع ل ل ن ا ت ب ب ا .ش ى  و ه ر ت  ع

ء ا ط ي ع م ا ش ل .ا
Ibn *Abd al-Barr. A, 2, 630- 
Ibid., 629.
I have been unable to identify this reference. 
al-Nawawi, A, 678.
Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 633 (The two are specifically 
distinguished, but not in the words usued here). 
al-Tirmidhi. A, 3, 386 (more comprehensive version with 
slight verbal differences) ٠

186.

187.
188.
189.
190.
191.

192.

193.
194.
195.
196.

197.
198.

199.

200-

201.
202.
203.
204.

205.
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But, cf. al-Bukhari, A, 1, 161.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 593, 649 (with slight verbal 
differences).
Cf. 1). Ibn ‘Abd al-Barr. A, 2, 690;

2). Ibn ‘Asakir, A, 6,'110;
3). al-Dhahabl, D, 3, 169 (with slight verbal 

differences).
Cf. al-D^awari, A, 278-9 (more comprehensive version 
with slight verbal differences). 
al-Ta'i, A, fol. 39b.
Ahunad, A, 4, 215;
Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 692;
I have been unable to find this in Ibn al-Athir 2, A. 
al-^risi is probably indicating that he was also known 
as Abu Sa*d. 
al-Nawawi, A, 727.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 685.
Ibn al-Athir 1, A, 5, 213 (the beginning of this quotation 
does not, in fact, appear in Ibn al-Athir 1, A).
Cf. 1). Ibn Sa‘d, A, 3, 2, 64 (first portion);

2). Ibn ؟ajar. A, 1, 567 (first portion);
3). al-Haythami, A, 9, 312 (first portion);
4). al-Hakira, C,■ 3353 م (First portion);
5). ibid, 352 (second portion with *a thousand' rather 

than 'a hundred');
6). Ibn al-Athir, A 1, 5, 90 (second portion);
7). al-Dhahabi, A, 2, 119 (second portion).

Ibn al-Athir 1, A, 2, 232؛
ا ..... م ل ي غ ت و يب ت ن ل ى ا ل ه م ل ل ه ا ي ل م ع ط ا ل أربعين مم

ه ر مل ،س ط غ ال ي م إ ا ي د أ ي ع ل .ا
al-Bukhari, A, 2, 92.
Cf. ل (  al-Hakira, c, 3, 352 (a thousand rather than a م
hundred);

2). al-Dhahabi, A, 2, 119.

206.
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214.

215.

216-
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The phrase االثري امني تال  appears to have been 
misplaced here, and a number of other places, it would 
fit better in line 18م after يصم since this seems 
to mark the end of citation from Ibn al-Athir 1, A, 5,
235 (with slight verbal differences). 
al-Nawawi, A, 732.
Ibid., 733.
Cf. al-Bukhari, A, 3, 45.
Cf. Muslim, A, 5, 162- 
Qur^n, al-Muj^alah (58), 22.
I have been unable to find this hadith.
Cf. al-Bukfori, A, 3, 53 (more comprehensive version with 
slight verbal differences), 
cf. 1). Ibn sa‘d. A, 3, 1, 192?

2). Ahmad, D, 1,405;
3). al-HSkim, c, 3,. 83 (more comprehensive versions 

with slight verbal differences).
Seen. 101 above.
I have been unable to find this reference in Ibn 
al-Athir 2, A. However, cf. Ibn al-Athir 1, A, 5, 264؛ 

و ي و ..... صير أ من آم ه ث بن ا ل ل ا .م
Cf. al-؟abardni. A, 3, 270 (with slight verbal 
differences).
Ibn al-Athir 1, A, 5, 275?

اه؟-ق'ئ , A, 27b;
Ibn Dagiq, A, 1, 59.
Cf. 1). Ibn M^ah, A, 1, 208;

2). IbnSa'd, A, 2, 2, ٠٠;
3). al-I؟b^dni, B, 1, 258;
4). al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 288 (more 

comprehensive versions with slight verbal differences). 
Ibn al-Athir 1, A, 5, 305, 333;
(al-F^isi here transmits the sense of Ibn al-Athir*s 
text, but not the wording).

219.

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

227.

228.
229■

230.

231.

232.

233.
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Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 660.
This paragraph is clearly a scribal error, originating in 
a combination of the succeeding and preceding paragraphs. 
Qur’an, al-Bayyinah (98), 1; 
al-Bukhari, A, 2, 2مله  

al-Tirmidhi, A, 5, 664.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 26.
Ibn al-Athir 1, A, 1, 58.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 697 (with slight verbal 
differences).
Ibid., 698.
Cf. ibid.
Cf. 1). ibid;

2). al-Dhahabi, c, 1, 31.
See n. 181 above.
Cf. 1) al-Bukh^ri, A, 1, 23 (with differences);

2) al-Ta‘I, A, fol. 24a (more comprehensive version).
cf.س - ؟ ة م آ .A, fol. 24a ء
See n. 181 above. However, cf. Ibn Sa‘d, A, 4, 2, 55 
(more comprehensive version with verbal differences).
For report from Abu Yazid al-Madin!
cf. 1). Ahmad, B, 181-2 (؟nore comprehensive version with 
slight verbal differences);

2). al-Ta'i, A, fol. 24a.
See n. 101 above.
See p. 235ر of the text for a full account of 
al-‘Ala* . This is the only occurance in the whole work 
of a double mention of anyone.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 194.
Cf. Ibn Sa‘d, A, 4, 1, 43 (more comprehensive version). 
al-Bukharl, A, 2, 195 (with slight verbal differences), 
cf. Ibn Sa‘d, A, 4, 1, 43 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).

234.
235.
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237.
238.
239.
240.
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244.
245.

246.
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248.
249.

250.
251.
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127

In margin:
ن ن ع ب ر ا ه ل ص ا ر ؛ت م د أ و ع ه ر ل ل ى ا ل ه م ل ل ه ا ي ل م ع ل م و  

ه م ا م ن أ د ب ي ،ز ن  ع ط س ف ا ن ل ه ١ يل ا ت ر ا ل ،م ا ق ن ٠٠ ؛ن ا إ و ن ع ط ي ي ن  
ه ت ر ا م د ا ئ ا ف و ن ع ة في ط ر ا م ه ا ي ب مي ،أ أ ه و ل ل ن ا ن إ ا ا ك ت ي ل خل  

ه ل ة  ر ا م ،م ي آ ه و ل ل ن ا ن إ ا ن ك ب مل ح م أ ا ت ل ىل ا ن إ إ ه و ت ب ا
ا ذ ن ه ب م ح م أ ا ت ل م ا مم ) ( ( ء ل إ

(I), cf. 1ر أIbn sa*d. At At It 45 م
2). al-Bukhari, A, 2, 194;
3). Muslim, At 5, 164;
4). Ahmad, D, 2, 834 (more comprehensive 

versions with slight verbal differences).
Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 30.
I have been unable to find this reference in Ibn 
al-Athir 2, A. However, cf. Ibn al-Athir 1, A, 1, 80. 
Cf. Ibn Abl Hatim, A, 1, 1, 343.
al-Bukhari, A, 2, 200 (with slight verbal differences). 
Qur^n, 6 ,(100) له*-تاقمثلهة .
Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 45.
Cf. al-Tirmidhi, A, 5, 682 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
Seen. 101 above. 
al-Nawawi. A, 166.
Ibn Qutaybah, A, 308 (with slight verbal differences). 
al-Bukh^l, c, 1, 2, 29 (more comprehensive version). 
al-Nawawi, A, 166- 
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 35.
Ibn al-Athir 1, A, 1, 135.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 31.
Cf. al-Bukh5ri. A. At 115 (more comprehensive version)- 
1 -Bukhari- c, 1, 1, 440.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 768.
Ibid., 769.
Cf. Ibn al-Jawzi, A, 4, 297 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).

254.
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I have been unable to find this hadith.
Qur'an, al-‘Ankabut(29), 45.
Cf. al-Baghawi, A, 2, 41 (but with differences)٠ 
Ibn Daqiq, A, 2, 132.
Cf. 1). Ibn Sa‘d, A, 8, 301;

2). Ibn Hajar, A, 4, 479.
Cf. al-Nawawi. A, 866.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 212 (more comprehensive version, 
but with some differences).
Ibn s&؛d. A, 8, 183- 
Ibid-. 5, 91.
Cf. al-Nawawi, A, 824.
I have been unable to find this in Ibn al-Athir 2, A. 
However, cf. Ibn al-Athir 1, A, 5, 395.
See n. 101 above-
al-Nawawi, A, 673 (more comprehensive version).
I have been unable to find this in works of Ibn al-Athir 
2. However, cf. Ibn Athir 1, A, 2, 186-7 (al-Farisi 
appears to be the only source to mention the confusion 
between the two Abu al-،Aliyas).
Interlinear gloss ' ة

وتسعين خمس خ  .
Seen. 101 above.
Abu Ishaq, A, 89. 
al-Dhahabi, B, 1, 165.
I have been unable to find elsewhere these words that are 
attributed to the Holy Prophet. 
al-Bukhari, A, 2, 196;
Muslim, A, 5, 184 (more comprehensive version with slight 
verbal differences). I have been unable to find these 
verses of poetry anywhere else.
Seen. 181 above.
Ibn *Adi, A, 2, 581. 
al-Nawawi, A, 179.
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Qur'an, al-Jathiyah (45), 21,
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 182: 
cf. 1). Ibn al-Athir 1, A, 215-6;

2). al-Nawawi, A, 179-80.
3). al-BrusawI, A, 114-5.

Ibn ‘Asakir, A, 3, 357.
Cf. Ibn Majah, A, 2, 263 (more comprehensive version with 
slight verbal difference).
In margin:

ت ب ا ن ش م ب ن مت م ب ا ي ١ حم ر ا م ئ ي ال ج ر ز خل د ،ا ه ا ه د ح ا ا م و  
ا م ل ع ن م د م ه ا ش ل ن ،ا ا ك ن و ر م ب ا ك ا أ ح مل ها ءا وأعالم ،ب ر ا م ئ د ال ه ه  

ه ه ملى الغبي ل ل ل م عليه ا ل م ه و ت جل ا ن ،ب ا ك ه لرمو خطيب و ل ل ا  
ى ل ه م ل ل م عليه ا ن ص اا وخطيب و م ئ د <رال ه ش ت س ن ،ليمامها يوم ا ا ك و  
و ب ر ا ك ه ب ر م ا على آ م ئ ال ع را د م ل ا ن خ د ي ي ل و .

Seen. 101 above.
See ٨٠ 101 above.
al-Bukhari, A, 1, 153 (more omprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. 1). al-I؟bahani, A, 2, 563 (shortened version);

ة .(2 م ه1؟-آ , A, fol. 34a (with slight verbal 
differences).
In margin:

خ دآربعدن

al-Nawawi, A, 190.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 90.
Ibn Qutaybah, A, 292.
Cf. Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 90 (more comprehensive vesion 
with slight verbal differences).
Cf. Ibn al-Jawzi, B, 1, 270-1 (more omprehensive version 
with slight verbal differences).
Cf. Ibn ؟ajar, c, 12, 405.
Ibn *Asakir, A, 1, 306-
See n. 101 above. However, cf. Ibn al-Jawzi, A, 2, 50. 
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 116.
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al-Tibi, A, •fol. 9b (but the same book is published in 
the name of wall al-Din, a pupil of the former).
Muslim, A, 5, 392.
Cf. Abu Dawud, A, 2, 173 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 125.
Ibid. ,119.
In margin:
تايهنأ  V fr ili < بدر ثمزوة بعد ومات ،معه ماجرت ،السهمي  

فخطبها منهما أحد يجبه فدم ،وعثمان ،بكر ابي على عمر ذكرها  

زينب وامها .أياما فانكح وملم عليه الله ملى الله ل رمو  

مظعون بتت .
Cf- Ibn al-Jawzi, A, 2, 39.

. al-Nasa'i, B, 29.
In margin:

ة المهملة الماد ومكون وكرما الموحدة بغتح اليترة ر ا ج ح  
حادثت والبصرة •اليمرة مميت وبها ،البياز إلى ترجع رخوة

ب ١ بن عمر بناها مالمية ١ ا ط أ عشر ريعا ني خل  على الهجره من ش

• اعلم والله ٠جاهلية فغديمه الكونه وآما ثمزوان بن عقبه يد
al-Muzani, A, 299.
•Qur'an. A1 ‘Imran (3), 159.
Ibid., al-Anbiya' (21), 79. 
al-Bukhari, c, 2, 1, 92;
I have been unable to find this reference to al-Dar Qu^ni 
elsewhere.
In margin:

ه م • وملم علبه الله ملى لنبي١ زوجه ميمونه وخالته لبابه آ
al-Nawawi, A, 224?
Ibn al-Athir 1, A, 2, 94. 
al-Nawawi, A, 225.
Ibid., 224.
al-Bukhari, A, 3, 39 (more comprehensive versiori with 
slight verbal difference); 
al-Nawawi, A, 224.
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Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 159.
In margin:

مي ر ك بن خ ت ا د بن ن ا د ة بن عمرو بن ع ل ت ا د ،ن ت ب و ع ت ىل ي إ  
ه د ل ج ا ت ي مي ؛خل ر ك بن خ ت ا ه ،ف د ا د ي ع ني ن ي م ا ش ل ل ،ا ي ت ي ؛و ن

الكوفيين •
cf. 1ر. Ibn Sa‘d, A, 4, 2, و ه -  more comprehensive) ل
version)?

2). Ibn al-Athir 1, A, 2, 114 (but with verbal 
differences). 
al-Azdi. A, 27;
cf. Ibn al-Athir 1, A, 2, 115 (more comprehensive 
version).
In margin:

ه ه ح رت ل ت ا ن ا ت ك ه آبي حت ل ا ة ين م ر ا ر م ،ز ا ق ه ج و ز ق ت ي ت ع  
ن د ب ي ا م ع ا ح ه ج و ز ى املمسي ت ل ه م ل ل ه ا ي ل م ع ل م ا ،و هل و

ذ ئ م و ن ي ن العمر م و ع ب ر ه أ ت س  •
Cf al-Bukh5ri. A, 2, 202- 
Ibid-
Ibn Makula, A 1, 3, 314 (mentions nothing concerning
vocalisation of ب د  );
cf. Muhammad b. Abl Bakr^ A, 84.
al-Nawawi, A, 240-
Ibid., 241.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 174 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
Cf. ibid., 179.
Cf. ibid.,181.
This is founds in fact, in only one place in 
al-Masabih: Bab al-Malaham.
I have been unable to find this reference in al-Tabari. 
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 183 (substantially^ but not 
textually).
al-Bukl^ri, c, 2, 1, 308 (substantially, but not 
textually).
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336.

337.
338.
339.

340.
341.
342.

343.
344.
345.

346.
347.

348.



1 32

al-Nawawi, A, 248.
Ibid.
al-Bukhari, A, 2, 97.
Ibid., 193 (more comprehensive version with slight verbal 
differences).
Ibid., 125. 
al-Nawawi, A, 256- 
Abu Dawud, A, 1, 54; 
al-Tirmidhi. A, 1, 385. 
al-Nawawi, A, 256. 
al-Bukhari. A, 3, 130;
Muslim, A, 5, 345.
Qur'an, al-Munafiqun (63), 7.
In margin؛

ن د تال القعيي ع ي ى الناس ؛شابت بن ز ل ى ،اثنين ع ل ع  
بالجابيه الثاس الخطاب بن ر  Qp خطب .والقران ،اثني الغر

ل ا ق ن ؛ل د م ا ر ن أ ل آ ا س ن ي ا ا ع ر غ ينل د ئليات ث ي ت من ز ب ا ش ، 
ن م ر و ن دا أ ل ا ا م س ن ي ه ع ت غ ل ت ا ا ي ل ذ ن ا ع ن م ل ب ب ج .

Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 188.
al-Nawawi, A, 262-
Ibid?
the phrase ه ل ا ب د ص >،ا ال  appears to have been misplaced ا
here (as in a number of other places e.g. see above 
219); it would fit better in line 6 after م ني مح ن ا مث ه و س , 
since this seems to mark the end of the citation from Ibn 
al-Athir 1, A, 2, 228. 
al-Nawawi, A, 261.
Cf. Ibn sa‘d. A, 3, 1, 28.
Qur^n, al-Ahzab (33), 5.
Ibid., 37.
Ibid., al-Anbiya' (21), 104.
Cf. 1). Ibn sa‘d. A, 3, 1, 31-2;

2). Ibn ‘Abd al-Barr, B, 3, 255 (with slight verbal 
differences).

349.
350.
351.
352.

353■
354.
355.

356.
357.

358.
359.

360.
361.
362.

363.
364.
365.
366.
367. 
368-
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Abu al-Qasim al-Razi, A, 2, 368 .1 ء .aم
Qur'an, al-Ahzab (33), 37.
Cf. ل ( ;Muslim, A, 5, 181 م

2). Ibn Sa'd, A, 8, 76, 77 (with slight verbal 
difference)- 
al-Nawawi, A, 266- 
Qur^n, Al ‘Imran (3), 44-6.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 2ه ل  م
al-Nawawi, A, 269.
al-Bukh^i, A, 2, 173 (with slight verbal differences);
I have been unable tc find this reference in Muslim, A.
In margin؛

ح ٠ممترة ت غ ن السني ب و ك م ة الباء و د ح و مل .ا
In margin؛

ن ا ل ك ز ت حديدا ي .
Cf. Ibn *Abd al-Barr. A, 2, 581. 
al-Nawawi, A, 271. 
al-Jawhari, A, 5, 1889.
In margin؛

د وهو ح ة املبشرة العشرة ا ت جل ا .ب
al-Nawawi, A, 276.
In margin؛

ري ب ز ل ل ل دلم و ت ال ي ل د ذ ح ه ال ر ي • مث
Cf. Muslim, A, 5, 15ft.
In margin؛

ه ال ر و م ن ع ا م ش ع ه ١ و ن و ك • ل
In margin؛

ح ابن ا ب د بن ر ب ط بن الله ع ر ح بن ت ا ز ي بن ر د بن كعب بن ع  
ي ،لؤى ق ت ل ع ي ل م و م ى الله ر ل ي وعلم عليه الله م لؤى بن كعب ن  •

I have been unable to find this in Muslim, A.
Cf. al-Haythami, A, 9, 417 (with slight verbal 
differences).
Cf. Ibn ‘Asakir, A, 6, 30 (more comprehensive version 
with slight verbal differences) ٠

369.
370.
371.

372.
373.
374.
375.
376.

377.

378.

379.
380. 
381-
382.

383.
384.

385. 
386-

387.

388.
389.

390-
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Cf. Ibn ه ل ق ا ه؟-ب ل , A I, 269٠
Cf. 1). Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 541;

2). Ibn Kathir, A, 8, 87;
3). al-Zubayri, A, 178 (more comprehensive versions 

with slight verbal differences)٠
Cf. 1). al-Baladhuri, A, 1, 250;

2). Ibn al-Jawzi. A, 1, 505.
See ٨٠ 101 above. However, cf. Ibn al-Jawzi, A, 1, 505. 
Interlinear gloss:

ل ا ن ن ب د ا ب ت ع رب ل ه ا رب ة ت ر ي ز جل ا • ب
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 541.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 543.
I have been unable to find either any Sa‘d b. sahl or
Sa‘d b. Suhail or any Bab Fadl al-yaqin in al-Masabih ٠
However, there is a hadith in Bab Fadl al-Adhan 
transmitted by Sahl b. sa‘d, and it is possible that we 
have in the text should read accordingly.
Cf. al-Nawawi, A, 291.
Cf. ibid.
al-Bukharl, B, 98 (shortened version).
Seen. 101 above.
FarrOkh has not previously been mentioned.
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 2, 331- 
See n. 101 above. 
al-Nawawi, A, 294. 
al-Tirmidhi. A, 5, 667.
Ibn Daqiq. A, 2, 107-8■
The hadith transmitted by Sahl b. al-؟anzaliyyah is in 
fact to be found in Fasl fi Mu*1izat, and not in Bab 
‘Alamat al-Nubuwwah; al-Baghawi, A, 2, 261.
I have been unable to find this in any of the works of
either Ibn al-Athir-
cf. Ibn al-Jawzi, A, 2, 90.

391.
392.

393.

394.
395.

396.
397.

398.
399.
400.
401. 
401*
402.
403.
404.
405.
406.
407.

408.

409.
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Qur’an, Banu Isra’il (17), 25; 
seen. 101 above.
Cf. al-Isbahani, B, 2, 169. 
al-Nawawi, A, 284-5. 
cf. al-Muzani, A, 78.
Cf. Wali al-Din, A, 598. 
al-Nawawi, A, 303.
See ٨ ٠ 101 above.
Interlinear gloss:

ل ز ت ن ي س ب م ع مل .ا
al-Nawawi, A, 312.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 695.
Ibid-. 1, 320.
In margin:

ب ر م م و ري له فامتامن مكة لشح ي  وهب وابنه وهب من ص

—عمي ين ى الله رمرل ر ل م عليه الله م ل م  وأعطاهما ،نامند ،و

ا < ٠رداء ت ا م  الله ملى التبي إلى لرده ،وهب محادركه < له أ

ل عليه وتد تلما < وملم عليه ا ن ٠ له ت د إ يزعم عمري بن وهب ١ ه

ه ن م ا ن ت ن م ن على آ ري ا س ل ،خبرين أ ا ت ه حم ل ل و م ه ر ل ل ه ملى ا ل ل ا
ل ٠٠ ؛وملم عليه ز ن ا ا ب ل "وهب آ ا ت ل 'يل تبين حتى ال ؛حم ا ت ؛حم

ل ٠٠ ز ن ه ،ا ل ن خل ة تعير أ ع ب ر ل ،اههر أ ز ي ج ف ر خ د ف ع ىل م  ،حثين إ
د وههد <دشهدما ئ ا ط ل ا ا ر حم ا ه ،ك ا ط ع أ من من و ا غ مل ا ا ل .كثرحم ا ت ؛حم

نمغو ب ما بالله أهبد ؛ا ا م ط ؛ ا ذ ه ب يب االنغس ح م ن ل م ا ،يومتد حم
ا مه ا ه ت ك ر مث مب ج ا ىل م ه إ ت ي د مل ل ا ز ن س على ف ا ب ع ل ر ،ا ك ذ ال ف ل ذ  

ل و م ر ه ل ل ل ى ا ل ه م ل ل م عليه ا ل م ل و ا ت ة ال ٠٠ ؛حم ر ج ٠٠.لنتحا يعد ه

ن ا ك د مغوان و ح م ا ف ا ر ح و ا ي ر ي ت ه ه ي ل ه ا جل ت ،ا ن ا ك ه و ت أ ر م ت ا م ل م أ  
ه ل ي ا ،بشهر ت مل م حم ل م ا مغوان أ ر ت ا على ا م ه ح ا ك .ن

Cf. Wali al-Din, A, 600.
Qur’an. al-Baqarah (2), 207.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 314.
Cf. ibid., 315.
Ibn al-Athir 1, A, 5, 492; 
al-Nawawi, A, 847;
Abu Dawud, A, 1, 187.

410.

411.
412.
413. 
413*
414.
415. 
416-

417.
418.
419.
420.

421.
422-
423- 
424.
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In margin:
ح ت غ ء ب ا خل ه ا م ج ع مل د ا ي د ش ت و و ا و ل ه ا ح و ت غ مل ء ا ا حل ا ب و

ا هت و ا ن ت ط ق ٠ ن ن
Cf. al-Sakhawi, A, 3, 131:

ر ا ي د خ ا ب ه ع ل ل د ا ع نبيهم ب  

م ر ه ش ع ل ا ا ر ا ط و ر ق ن ب ا ش جل ا
ن وطلح زبير ب ا ف و و بعامر ع

ن ا د س ن و ا ر ه مل ا ن و ا ن ت خل ا و
Cf. al-Nawawi, A, 324.
Ibn al-Athir 1, A, 3, 60. 
al-Nawawi, A, 324.
In margin:

ل ا ي ت ع ن ا ي ل ي ا ن ؛تارخيه ن ق ع ا ع ن م ي حل ا مل ه ا ن ج ا ر يوما خ  
ىل ر إ ب ا ت ة م ر م ي ل ع ا يل م و ل ري ا ب ك ل ف ا ر ا ع ل ه ا ل ل ا ري ب ه ش ل خ ا ي ش ل ا  

د آبي م ف حم و ر ع مل ن ا ب ا د ب ب ه ع ل ل ي ا ر م ي ل ه اتى حم ،ا ب ر ه ت ح ل ن ط ب  
د ي ي ه ع ل ل ر ا و ك ذ مل ا ا ر ئ ا ل ،ز ا ا ؛ت م ل ى ن ا خ ر ي ش ل و ا ب د ا م حم  

رب ت ل ن ا د م ي ع ى رجع م ر غ ه ت ل د مث ،ا ع ال م ل ش رجع ذ ا رب ب ت ل ر ،ا ا ز و  
و ه ق و ر ط ب م ل ا ت ل < م ا ي ت و ا ر ل ر ا و ك ذ مل ج غلما ؛ا ر ا خ ن لتهم ع  
ء ال ل <ذ ا ق ا ؛ن ت هل ن ر ح ى ا ل م ع رب ا رايته ت س ل ا ه ،ج ي ل ه ع ل ء ح ا ر ض خ  
ج ا ت ل و ل ك ر م د ل ا ر ب ه و جل ا و و ل ا ا ر ت د ل ا ت ب و ت ا ي ل ا ر و مح ال ه ا د ن ع و  

و ت نريتاح ي ي ح ت س ا ت ف ع ج ر ي و ه ج و م ،ل س ل ا ى ب ل ن ع ت ارجع ا ع ج ر ه ن ي ل إ
ه مح ه ر ل ل ه ا ن ا و ض ر ءديه))(م و

)- al-Yafi*i, A, 1, 9و م
Ibn Qutaybah, A, 229 (more comprehensive version with 
slight verbal differences)٠ 
See ٨٠ 101 above.
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 3, 57. 
al-Nawawi, A, 328.
Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 500-
I have been unable to find this in Ibn al-Athir 2, A. 
However, cf. Ibn al-Athir 1, A, 3, 79 (without mention of 
fat؟)-
See also Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 449؛

ر م ا ي ع م ا ر ل ل ا ا ق ي ر و م ا م ع ا ر ل ر اخو ا ض خل ر ا ض خل ا ه و ل ي ي ت
س يل ي ن ت ن م ال ي م *ع ه و د ت ه ب ل ا ن م ب بن خلد بن طريد ب ر ا بن حم

ن مخغه س ب ي ن ت ال ه ل ع ا ت م ي ر ؛هل ض خل ا .

425.

426.

427.
428.
429.
430.

431.

432.
433.
434. 
435- 
436.
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al-Tirmidhi, A, 3, 153.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 451;
I have been unable to find this report from Ibn Mandah in 
any of the early souroes.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr. A, 1, 336- 
In margin

د روى م ن حم ب م ع ن العرض ك ل الله لرمو ا ا ا ت م و ن ؛ي م "  
ن يل د م ل ا ن خ ح ب ي ب و - ؟" ش ه ن رجل و ل م ي د و ،ه ه ذ و ئ م و ه ي ش ر ع ب  

ن ل م ب ة ل ل ل <م ا ق د ن ي ه ك ل ل ا ت ا ن ه لرمو يا ا ل ل ه ،ا ت ع ن يل ا . 
ل ا ا ؛ت ذ إ ه رأيته " ت ب "ه ، ل  ا ه رمول يا ؛ب ل ل ي ،ا د ل ا ث و ل م ر ك آ  
ا ت م ب ا ه ت ي ط ح ج <ت ر خ د ه ب ه ع ل ل ى حتى أنيم بن ا ت ل ا ا ب ه ج ل ر حم ، 

ه ي ق ل ل ه ب ن ت ب أ ي غ س ت م ش ل ل .ا ا ت ؛ت ي ت ل ت ،خمه رعيت رجال ه ه ر ع ه
ه ن ين ا ل ل ا ا ه لرمو ت ل ل ل .ا ا ع ن :ن ل م ج ر ل ت ؟ا ل ي ؛ت مث ا ب  
ة ج ا ل ح ن هن ل ؟مبيت م ا م :ت ع ،ن ق  حل ا ت ،ه ج ر ي خل ه ه ر ش أ

ه لضربته ي ل ا ب •

ح ١ ي ب :ن ح  ي غ <ن ن ن  ب ،ا ،كثير ا  ١٤٠ ،٤  
Cf. 1مر Ibn Sa‘d, A, 2, 1, 36 (more comprehensive 
version);

2). Ibn ؟ajar. A, 2, 279 (shortened version);
3). Ibn Kathlr, A, 4, 140 (more comprehensive version 

with slight verbal differences)٠
Cf. 1). Ibn sa‘d. A, 2, 1, 36;

21. Ibn Kathir, A, 4, 140;
3). al-Muttaq£ al-Hind£, A, 12, 305 (more 

comprehensive version with slight verbal differences). 
al-Nawawi, A, 334- 
Ibn sa‘d. A, 7, 1, 40-1; 
cf. Ibn al-Athlr 1, A, 3, 146.
See n. 101 above.
Cf. 1). Ibn Kathlr, A, 6, 241 (with slight verbal 
differences);

2). Ibn Hajar, A, 2, 282.

437■
438.

439.
440.

442.
443.

444.
445.
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See n. 101 above.
c£. Ibn *Asakir, A, 7, 338.
al-Nawawi, A, 338.
In margin:
٠١— ء 4 ا ه مم ت أ ت ق ب ي ه مل ه ا د ج ق و ي د مل ه ا ت د ج ة و ي ن ن م مس

ل و م ه ر ل ل ى ا ل ه ص ل ل ه ا ي ل ه ،وملم ع ت ل ا خ ة و ق ش ا ه ع ج و ل ز و م حم ه ر ل ل ا
ى ل ه م ل ل ه ا ي ل ل وبايع ،وملم ع و س ه ر ل ل ى ا ل ه ص ل ل ه ا ي ل وملم ع

و ه ن و ب ي ا ن ا م ب صلين ش .
Cf. al-Nawawl, A, 343 (whole version);
al-Jawhari A, 1, 502, does in fact, mention *Abdullah b. 
* ه  under al-*Ab^ilah, most probably al-FarisI relied س
on al-Nawawl, A, without refering to al-dawhari.

ة 1, 75-6. ه^ة؛ء-ا ا ا ص ، ه ل
Ibn *Abd al-^arr^ A, 1, 357; 
cf. al-Nawawi, A, 344.
I have been unable to find this hadith in Muslim, A. 
However, cf. al-Nawawi. A, 345 (whole version).
Qur’an, Muljammad (47), 1و  م
Ibid., al-Ahqaf (46), 10.
Ibid., al-Ra*d (13), 43. 
al-Bukhari, A, 2, ^01;
Muslim. A, 5, 197.
Qur’an, al-؟adld (57), 16. 
al-Bukh^l, A, 2, 195;
Muslim. A, 5, 196.
Cf. al-Bukh^l, A, 2, 195 (with slight verbal 
differences).
Cf. 1). al-Tirmidhl, A, 5, 680;

2). al-Mlzzi, A 1, 2, 714.
Cf. ه ل - و ق ء ل .abarl. A, 227؟*-al ة
al-Azraqi, A, 1, 314 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
cf. al-؟dfiz al-Tabari, A, 206 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).

446.
447.
448.
449.

450.

451.
452.

453.

454.
455.
456.
457.

458.
459.

460.

461.

462.
463.

464.
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al-Bukh^ri. A, 2, 199;
Muslim, A, 5, 195.
Inmargin؛

ت ع ئ و ن t ل ع ن و م س ا ا ب ل ع ا ت ت ب ت ي ك ت ه ي ا م يخ ت ة ل ن و م ي م  

ي ب ص ل ى ل ل ه م ل ل ه ا ي ل م ع ل م ا و ر و ه ل ط ا ق ن ؛ن م ع " ض ا و ذ "ه ؟ ت  ل ا ب  

ه ه ؛ميهونه ل ع ض د و ■ - ب ه ع ل ل ل ء ا ا م ؛ت ه ل ل ا ه " ه ت ح ي م ح ن م ي د ل ا  

ه م ل ع ل١ و ي و ا ت ي ("*١) ل ه ة د ي ا و س ر ؤ ا ن ط ن ع م س ا ا ب ل ع ا ي ؛ت ن ا ع د  

و م ه لر ل ل ى ا ل ه م ل ل ه ا ي ل م ع ل م ح و م ع م ى حم ل يت ع ي ه ا ل ن ا ت م ؛و ه ل ل ا "  

ه م ل ة ع م ك ح ل ل ا ي و ا ت ب و ا ت ك ل ن "٠٢٢) ا ا ك د و ب ل م ه ن ر م ي م ح ر م خ آ
ل عهره ا ت ل حمهبا حم ت م ن ه ل ع ع ه ب ح ت ع

ن ذ إ خ ه ا ل ل ن ا ي م ش ي ا ع م ه ر و ن  

ا وتلبي نيملا لني م ه ل ر ص و ن  

ي تلبي ك ى ذ ن م ت ت ر و ي م ي ث ل ذ خ د  

ي ه ي و م م ن ر ا د ص ي ل ا ر ك و ث ا ٣) م ) 

ي ١ ل ذ خ . د . .  - ت  ر و ه ا ل م خ ا — د د  ي م ل ا ه ك ر و ر ط ،ن م ن  م د ا ب ع  

م ر ب ل ،١ ا  ١،  ٣٧٤
.abar^l. A, 12, 70؟-cf. al .ر1)
(2). Cf. Ibn *Abd al-Barr, A, I, 372.
(3). Cf. ibid., 374.
Qur^n, al-Fajr (B9), 27-30. 
al-Nawawi, A, 361.
Cf.l). ibid;

ه .(2 ل ' ء س ا ه و  .al-Hindi, A, 12, 300 أ
al-Bukhrl, A, 1, 21 (with slight verbal differences).
Cf. Ahmad, A, 2, 222 (with slight verbal differences).
Cf. 1). al-*؟abardnl. A, 9, 77;

2). al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 286- 
Cf. 1). Ibn sa*d. A, 3, 1, 110;

2). al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 287.
Ibn al-Athir 1, A, 3, 260;
Ibn Daqiq, A, 1, 131;

ق م ه؟-آ ل , A, 18b.

465.
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470.
471.
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Qur’an, Al *Imran (3), 198.
Ibid., 178.
Cf. Ibn *Abd al-Barr, 8, 5, 269.
Qur’an, al-Tawbah (9), 9^. 
al-Nawawi, A, 377.
Cf. Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 393.
Qur’an, al-Ahqaf (46), 17. 
al-Nawawi, A, 377.
Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 395-
Cf. ibid., 3و .(with sliqht verbal differences) ه
Muslim, A, 1, 40.
Cf. al-Nawawi. A, 386. 
al-Tirmidhl, A, 5, 649.
Cf. Ibn Sa‘d, A, 3, 1, 93; this hadith is said to be
fabricated;
see for example,
1). al-Suyuti, B, 1, 412;

ة ...... حبوا إال ر ا م ن ع ي ذاذان ب د ر رياملحا ي ك  ...
2). Ibn Hajar, c, 7, 417;

' ة ر ا م ن ع ن ب ا ذ ا ي ..... ز و ر ن ي ت ع ب ا ن ش من ع ث ا ي د ا ح ريحما أ ك
Since *Abd al-Ral^n was amonq the ten people who were 
assured of paradise, it seems impossible that the Holy 
Prophet (peace be upon Him) could have said this to him. 
al-Tirmidhl, A, 5, 653;
for Abu al-Qasim cf. al-Hafiz al-Tabari, A, 285 (both 
hadiths);
for al-Muntazim see ٨. 181 above.
Cf. 1). Ibn Sa*d, A, 4,1, 5;

2). al-Baladhurl, A, 3, 2;
3). al-Hafiz al-Tabari, A, 191.

Cf. 1). al-Nawawi, A, 331;
2). al-Hafiz al-Tabari, A, 191.

Cf. al-Nawawi, 331-2. 
al-Bukhari, A, 2, 193- 
See n. 181 above.
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141

4 و5م  al-Nawawi. A. 332.
496. al-Tirniidhi, A, 5, 653٠
497. Cf. 1ر al-zuhri. A, 161 (with slight verbal differences) م

2). al-Baladhuri, A, 3, 65 (with verbal differences);
3). al-Hafiz al-Tabari, A, 238.

498. al-Nawawi, A, 3^8-
499. al-Baghawi wrote his name *Abdullah; al-Baghawi, A, 2, 

174; Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 486.
588. cf. Ibn al-Athir 1, A, 3, 367-
581. Cf. 1). al-Darimi, A, 2, 133:

2). al-Dhahabl, D, 1, 157-8.
582. Cf. al-Dhahabi, D, 1, 155 (with slight verbal 
differences).
583. Cf. 1). Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 481 (both hadiths);

2). al-Haythami, A, 9, 382 (first hadlth).
584. Cf. al-Tabarani, A, 11,' 384.
585. Cf- al-Ta’i, A, fol. 37b.
586. In margin;

. ح ت غ نا ب و ميا وكسر مل اوبا جل ن لهههلل١ ،ل

587. Qur’an, al-Tawbah (9), 92.
588. al-Nawawl, A, 419-28. -
589. Interlinear gloss:

. الترمذي أخرجه ،اجلهاد محي حديثه  

518. Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 585.
511. Cf.l).al-Mizzi, A. 1,2,948;

2). Ibn al-Athir 1, A, 4, 5;
3). al-Muttagi al-Hindi, A, 12, 311.

512. cf. l.)^l-؟abari,A2,13, 8;
2.) Abu Ya*la, A, 2, 188-2 (more comprehensive 

vesions with slight verbal differences).
513. Cf. 1). al-Nawawi, A, 429 (without last portion);

2). Ibn *Abd al-Barr, B, 6, 176 (only last portion).
514. Cf. 1). Ibn al-Athir 1, A, 4-6;

2). al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 311.
515. Cf. al-Baghawi, B, 14, 57 (more comprehensive version).
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Ibn ‘Abd al-Barr. A, 2, 474.
Seen. 1ه .above ل
Cf. al-Dhahabi, D, 1, 410.
Cf. 1). Ibn M^ah, A, 1, 34 (first portion);

2). al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 297 (first portion);
3). ibid., س  (second portion).

None of the three contain more than the actual words of 
the Holy Prophet (peace be upon Him).
Seen. 101 above.
Cf. al-Haythami, A, 9, 297. 
al-Bukhari, A, 2, 90;
Muslim. A, 5, 403.
al-Tirmidhi, A, 5, 668 (with slight verbal differences). 
Ahmad, A, 4, 89 (more comprehensive version with verbal 
differences).
Ibn al-JawzI, p, 181-2; 
al-Tirmidhl, A, 5, 51و ت

٠٠٠• ثمريب حديث هدا  .•
See n. 101 above; 
al-Nawawi, A, 484-5.
Ibn Daqlq, A, 1, 109; '
Ibn al-Athir 1, A, 2, 25.
See n. 101 above. However, cf. Ibn Sa'eL A, 4, 2, 8. 
al-Nasa’i, A, 8, 57;
I have been unable to find this hadith in Abu Dawud, A.
It may be that al-^risi is mistaken ; alternatively, he 
may be depending on al-Nawawi, A, 475.
Qur^n, al-Tawbah (9), 92.
Cf. Ahmad, A, 6, 151 (more comprehensive version with
verbal differences) ٠
al-Baghawi, c, 5, 65-6٠
Muslim, A, 2, 242;
al-Nawawi, A, 850.
al-Bukh^i, c, 3, 1, 327 (with slight verbal differences).
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517.
518.
519.

520.
521.
522.

523.
524.

525.

526.

527.

528.
529.

530.
531.

532.
533.

534.
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see n. س  above.
Qur’an, al-Kahf(18), 39.
Ibn Sa‘d, A, 5, 216:
this narration ه  Ibn Sa’d is not generally considered to ء
be authentic: cf. 1). al-Dhahabi, E, 3, 93-5;

2). al-Nawawi, At 431;
3). Ibn Hajar, B (al-Muqaddimah), 

428-9.
Cf. al-Nawawl, A, 478- 
cf. Ibn Kathir, A, 9, ^11.
See n. 181 above.
Abu Dawdd, A, 2, 136 (with slight verbal differences);
Cf. 1). al-Kha^lb al-Baghdadi, B, 2, 62;

2). al-Bayhaqi, B, 1, 56;
3). Ibn al-Athir 2, A, 11, 320-4;
4). Ibn ’Asakir, B, 52م  (more details).

Ibn Sa’d, A, 5, 246.
Ibid., 243.
al-Bukh5ri. A, 2, 205.
Ibid., 1,192;
Muslim, A, 5, 231.
Cf. 1). Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 521 (second portion)ة

2). Ibn al-Ath^ 1, A, 4, 186 (first portion);
3). Ibn Kath^, A, 6, 310 (second portion; more

compregensive version)٠
al-Nawawi. A, 851.
This hadlth is said to be fabricated. See for example, 
al-Suyuti, B, 1, 395, 400. other ahadlth that are 
concerned with the subject seem to contradict this one, 
e. g., al-Bukharl, A, 1, 43:

". ن ا ن ك  ل ه كتبه هيئ ذ ل ل آدم بتات على ا  

al-Bukhari. A, 4, 63;
Muslim, A, 5, 180 (with slight verbal differences).

535.
536.
537.

538.
539.
540.
541.

542.
543.
544.
545.

546.

547.
548.

549.
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 al-Nawawi, A, 851؛
ا وصلى ٠٠٠٠. ه ي ل س ؛وتبل <ءلي ك ا ب ع ل ال تدلن أن وأوصت ا ي  ،ل

ل ع ن .ل
Inmargln:

ا م ط ا ت ف ت تا التي ومي ،السدية١ لترحيه١ حبيس امي ب ئ ي ح ت • م
م ،الزبير بن عروة عتها روى ا .تيم بقت وناطمه ،علمه د

In margin؛
ب أبو الدوم تتادة بن ؛دعامأ من تتاده <ا> ا ط خل ،البصري ا

د ؛يقال ،هبت ثتة ل و ه ؟ ه ك و ،ا ه س و ا ه الطبقة ر ع ب ا ر ل .ا
.عشرة بلع صته مات

بمهملتين ،رهي—الحس تتادة بن ؛الغخيل بن تتادة

ن ي ت ح و ت غ م م ه ث م ج ع د ،م ب د ا ي م ل ،الرمادي ح و ي ت ن ،م م  

ة ع س ا ت ل .ا
ما بكسر ؛يبان بن تتادة ي م ا لالم١ بسكون ل م ن ع ه ب ل م ه <م

•البيني ايام قي حديث له ،حمابي التبس
ي ،االنماري عامر بن زبد بن • النعمان بن تتادة ح ض ر

ه ،الظنري ،عته الله م ج ع م ء ب ا ن د ،حمابي مغتوحه و ه ح

ي اخل وهو بدرا ب د ا ي ع ي المه س ض ى الله ر ل ا ع  مات ،عته ت

اللهم نغسه من تغريب .المحيح على وعشرين حالم سته

ر غ مت ه ا ب ت ا ك .ل
Ibn Hajar, D, 2, 123 (all four, more comprehensive
version)-

;28 ,2 ,3 ,Cf. 1). Ibn Sa‘d. A 
2.) Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 531 (but with verbal

٠(differences 
.512 ,al-Nawawl. A 
; 511 .,Cf. 1). Ibid 

;464 ,1 ,Ibn al-Jawzi, A -١?-
3.) Ibn Kathir, A, 6, 294 (with slight verbal

differences-) 
.253 ,3 ,Cf. Ibn Hajar, A 

;526 ,2 ,Cf. 1). Ibn ‘Abd al-Barr, A 
for ي مح  Ibn al-Athlr 1, A, 4, 228 but reading (.2 ا
.آعتي

550.

551.

552-

553-

554.
555-

556-
55?.
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:527 ,2 ,cf. 1). Ibn *Abd al-Barr, A 
.217 ,6 ,2.) Ibn Manzur, B 

.528 ,2 ,Ibn *Abd al-Barr. A 
al-Farisi has mistaken references In M^lk and Ibn Makula 
to another Ibn Qa^d, a Yemeni and not a companion. See 

(:al-*Azl, Kitab al-Talaq ئ Malik, A, 494 (Ma 1a’a
ه ل ا ن م ة ع ر ه ن ف د م ي ي س ن ز ا مل ن ا ن الحجاج ع و ب ر م ن ع ب

ه ي ز ه مث ن ن أ ا ا مت س ل ا د ج غ د ك ي ن ز ت ب ب ا ء ش ا ج ن ف ب د ا ن رجل — هل م
ل ه ن أ ي م ي ل ل —ا ا ق ا ؛ف ا ي ب د ا ي ن س ي إ د ن ي ع ر ا و م ج ي ي ل م ل ئ ا س ن

ي ئ ال ل ن ا مت ن باعجب ا ه ن ن وليم ،م ه ل ن يعجبين ك لأفا ،مين تحمل ا ز  ؟ع
ل ا ع د ف ي ه ؛ز ت ف ت ،حجاج يا آ ل ت ر :ف غ غ ه ي ل ل ه ا ا <ل من تجلى ا

ال م س ل ع ت ت ك ل د ل <م ا ه :ب ت ف ت ،آ ل ت و :ف ك ه ث ر ن ،ح ت إ ت ه
ه ت ي ق ن ،س إ ت و ث ١ ح ه ت خ ط ل <ع ا م وتمنت ؛ت س أ — ق ع ل ا ن ذ د م ي ل ،ز ا ق ف  
د ي ق ؛ز د • م

:176-7 ,7 ,2 Ibn Makula, A
ن تال ..... ب ي معني ا ة ف ي ا و ن ر ب ن ا ا ب ن أخطا ؛ي ب ي ا د ه ي م ف  

مي د ك ح ل ا ت من حيىي عن م د ي ن س ن ا ال ن مث د ب د مال هل ي ن ز ت ب م ا ش  
ن ل ص ز ع ل ن تال ،ا ب ي ا د ه ن :م ب ا ا د ا هت ط خ ه ا ي ا ،ن من و ا ن ه ب ا
د ل كذا هن ا ن ب ب ب ا ه د .و ب ن ع مح ر ل ن ا د آبي م ه غ ل  االليريي ا

ر ع ا ر ه و ه ش ن م ن اهل م م ي ل ا ،ا م ا م و ي د من ت ه هت ه ل ب .حم
I have been unable to identify the reference to
al-Dar Qutni.
al-Hakira, B, 42;
cf. al-Nawawi, A, 514-
Qur’an, al-Baqarah (2), 196.
In margin:

ن ،اجلحمي ا ك ا و د ب ن ع ب ر م ع ن اهترام حبيب مل ق اليمن م و مب
بمكة ماباو ،نكحهاو <وحالده <ءكاةل  •

al-Bukharl, B, 1ل ه م
Cf. Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 758.
al-Bukhari, A, 2, 289;
Muslim, A, 1, 224.

558

559 
568

561

562
563

564
565
566
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Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 263: 
cf. al-Nawawl, A, 542. 
al-Nawawl, A, 543. 
al-Tirmidhl, A, 4, 172.
Ibn al-Athlr 1, A, 4, 348.
al-F^isi's account about Muslim b. *Uqbah contradicts 
other sources, for example see Ibn Kathir, A, 8, 218-24; 
Labid, A, 169;
cf. 1). Ibn Durayd, A, 135-7;

ر2  Ibn al-Abbar, A, 1, 27-8 (for conversation م
between Ibn al-Zubayr and Marwan).
Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 261.
I have been unable to find this report from al-Barql.
Cf. 1). al-Tirmidhl, A, 5, 667 (first hadith);

2). Ibn Majah, A, 1, 35 (second hadith). 
al-Nawawi, A, 559.
Abu Dawud, A, 1, 151; 
al-Nasa’i, A, 3, 53.
Qur’an, al-Nahl (16), 120. 
al-Bukharl, A, 2, 202;
Muslim, A, 5, 187. 
al-Tirmidhl, A, 5, 667;
Ibn M^ah, A, 1, 35. 
al-Tirmidhl,A, 5, 667:
al-Nas^l, c, 128, 135 (more comprehensive versions).
Cf. 1). Ibn Sa‘d, A, 2, 2, 107 (shortened version);

2). Ibn al-Athlr 1, A, 4, 378 (more comprehensive 
version).
Inmarqin:

،الروم يغزو فكان الغتوح به الله فتح :التاريخ أهل تال
 أحسن من يضيع ال والله ،اللدود ويتيم ،والغنيمة ،الغيئ ويضم

• .ماد
Cf. al- Muttaql al-Hindl, A, 12, 317.

567.

568.
569.
570.
571.

572.
573.
574.

575.
576.

577.
578.

579.

580.

581.

582.

583.
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I have been unable to find this book.
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 4, 387. 
al-Tirmidhi, A, 5, 687.
Seen. 181 above.
Cf. al-Baghawl, A, 2, 78.
Abu Dawud, A, 1, 218;
Ibn M^ah, A, 1, 299; 
al-Nasa*I, A, 6, 122; 
al-Tirmidhi, A, 3, 441;
see for Abu Sa'ld al-Darimi al-Nawawl, A, 567. 
al-Nawawi. A, 571.
Ibid., A, 578.
I have been unable to identify this report from Ibn 
al-sikkit. in his available books. However, cf. 
al-Nawawi, A, 572.
See n. 181 above. 
al-Nawawi, A, 573;
Ibn al-Athir 1, A, 4, 487.
Qur^n, al-Ahzab (33), 5. 
al-Tirmidhi, A, 5, 636.
Cf. Ibn al-Athir 1, A,' 4, 324.
In margin:

ن ن تاريخ م م ن جعفر تكشهر ا س م ب ن ل ن مسلمه ب ح ب ب ي ن  ب

ن ثعلبه ع ب و ب ر ن ي ن> ثعلبه م ن الدول <م أ م ي غ ن ن ح ب م > ه <جل
ن ن صعب ب ن علي ب ن بكر ب ن المديق أيام خالد سباها ،وائل ب م

ن .هدا محمد له هولعت ،لعلي فصارت ،حنيغه بشي م ن الشيعة و م

ولكن المسلمين مادات من كان وتد .والعممة ،اإلمامة غيه يدعي

م عته الله رضي أبوه وال ،بهعموم ليس و ص ع ل هو يل ،م ل ف ه من أ ي م آ
١الر الخلغاء هي  يف مقرر هو كما العممه بواحي تبله من هدين 

.اعلم الله و .موضعه
.66 ,5 ,1. Ibn sa‘d. A 

.238 ,Ibn Khayyat, B ٠^
.66 ,5 ,3. Ibnsa‘d, A 

.I have been unable to find this in Ibn^athir, A

584.
585.
586.
587.
588.
589.

598.
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592.

593.
594.

595. 
596
597.
598.
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Cf. al-Dulabi, A, 1, 5;
for Ibn al-Jawzi, see n. 101 above.
See n. 101 above.
In margin:

 تغتسله آن آومس المديق حضر ولما ،كيهم بغت أصماء وامه

ت لما حم < فعمدته ض ق ن  للما حجره في فتشا علي تزوجها عدتها ا

ت ر ا ة إليه م ت ال خل د على استنتابه ا ال د ممر ب ع ن سعد بن تيس ب ب  

ت للما ،عيادة ن ا ث الستة هده ك ع ن عمرؤوك معاوية ب  ،العام ب
د مته فاستلب ال ٠ممر ب

Interlinear gloss:
ه ل ت ن عمرو ت ص ب ا ع ل ن وله *ا ر م م ع ل ني دون ا ث ال ث ل -ا

al-Nawawi, A, 547. 
al-Ddrimi, A, 2, 65;
Abu Dawud, A, 1, 176.
Ahmad, A, 4. 334.
Cf. ibid., 3, 196 (with slight verbal differences).
See. n. 101 above.
Seen. 101 above.
However, cf. Ibn al-Athir 1, A, 5, 23-4. 
al-Nawawi, A, 589.
Cf. ibid.
Cf. ibid., 590.
Cf. 1). al-Bukhari, c, 4, 2, 175;

2). al-Nawawi, A, 613 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
Inmargin:

ن • • • • م م * ي ن ت ن ب ال ي •ع
Cf. al-Nawawi, A, 615 (more comprehensive version).
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 5, 60 (with slight verbal 
differences).
The phrase دال ا  ن ص ب ال  appears to have been misplaced ا
here and in a number of other places; it would fit better 
in line 8 before ع ر د .see Ibn al-Athir 1, A, 5, 69 ,أ

599.

600. 
601.

602.

603-
604.

605.
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607.
608.

609.
610. 
611. 
612.

613.

614.
615.

616.
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Abu D̂ wfid. A, 1, 195:
ي الرحيم عيد بن الوهاب عبد حدثتا ع ف س ل  عن ،مروان حتا ،ا

ل ال ل المزني عمرو بن راتع حدثني ،المزني عامر بن ه ا  رأيت ؛ت

 ارتغع حين بمئى الشام يخطب وسلم عليه الله ملى الله رمول

ء بغلته على ءالغما اللحى ا ب ه ه رضي وعلمي ه ل ل ،عته يعير عته ا
س ا ن ل ا ني و د ب ث ا م ق ئ ا ن • و

I have been unable t© Identify this report from Ibn 
Mandah.
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 5, 121.
This date presumably refers to the completion of this 
part of the MS. rather than to that of work itself, which 
is given at the end of the second part (p. 264) as 764 
A.H. A third date is given, unaccountably, in the 
margin:

ن ه م ت ي م غ ر ت ه م ظ و ء ي ا ع ب ر ال ن ا م ا ش ل ن ا ى م د ا م ل ج و ال م ا ا مه  
ن ا م ن ح ي م ث ن و ا م ح ه و ئ ا ر نلك الييو براس م م ا ع ه ه ل ل .تعالى ا

617.

618.

619-
620.
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Notes on the Transmission of Hadith and Biography

sprenger. A, 1, 1.
Robson. A. 465.
Qur'an# al-؛lujurdt (49), 6.
al-Bukhari, A, 1, 20; Ahmad, A, 2, 171, 202, 413.
Ibn Abi Hatim, A, 1, 1, 16;
Muslim, A, 1, 45; 
al-Hakim, B, 6. 
al-Busti, B, 1, 27. 
al-Khatlb al-Baghdadi, A, 283;
Ibn *Adi, A, 1, 48. 
al-Busti, B, 1, 27.
Ibn Abi Hatim, A, 1, 16; cf. al-Qasimi, A, 201-2.
al-Bayhagi, B, 1, 20 (editor's introduction).
al-Jawzajani, A, ^10-1.
Abu Dawud, A, 2, 202-3. 
al-Busti, B, 1, 7. 
al-Dhahabi. E, 1# 3-4.
Muslim. A. 1, 44.
Ibid., 43.
al-^mhurmuzi, A, 1, 208: In margin؛ al-Rabi* b.
Khaythamah died in Kufah during the rule of *Ubaydullah 
b. ziyad (Ibn Sa*d, A, 6, 134).
Ibn al-Salah, A 1, 382.
Loc. cit. 
boc. cit.
al-Sakhawi, B, 10.
al-Khatib al-Baghdddi, A, 403-4.
Ibn *Abd al-Barr. B, 1, 67. 
al-Kha^ib al-Baghdadi, A, 133. 
al-Ramhurmuzi, A, 2, 18.
Akram, A, 228.
Hajji Khalifah, A, 2, 1679; published, Da'irat 
al-Ma*arif, Haydarabad 1321.

2
3
4
5

6.
7.

ft
9.
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16. 
17.

18.
19.
20. 
21- 
22.
23.
24.
25.
26. 
27.
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- al-MizzI, A 2, 1, 165. 
al-Kattanl, 127 ,ه.

. Mazahiri, A, 83.
al-zirkill, A r 1, 203; published (see bibliography).

. Polished (see bibliography) ٠
al-zirkill, A, 2, 336; published, D^r al-Kitab al-‘ArabI 
Beirut 1400/1980.

. Ibid., 6, 78;
‘Ajjaj al-Khatlb, A, 263.
إل ق ; ا ت ا ٠ آ  Khalifah, A, 2, 1736.

. al-Dhahabi, c, 3, 248.

. Hajji Khalifah, A, 2, 1739. 
al-zirkill, A, 1, ل7م ع
al-Dhahabi, c, 3, 307; published (see bibliography). 
Ahmad, D, 19 (editor's introduction).

٠ al-zirkili. A, 4, 331; published (see bibliography).
٠ Ibid., 5, 326.

Ibid., 1, 178; published (see bibliography)
Ibid., 1, 178; published (see bibliography).

. Mazahiri, A. 85-
٠ Loc. cit.
. Published (see bibliography).
٠ Published (see bibliography).
٠ Published (see bibliography).

‘Ajjaj al-Khatlb, A, 274; Mazahiri, A, 92.
. ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 274.
ة . س ل ل ه1آ , A, 1, 156; Mazahiri, A, 92.
- Halil Khalifah, A, 2, 1097; published (see bibliography). 
. Mazahiri, A, 93.
. Ibid.. A. 93.
. Haiil Khalifah. A. 2, 1097; published. Beirut 1403/1983.
س..شث. .
٠ Ibid., 1099.
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31
32
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39
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41
42
43
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. Arberry, A, 2, 261.

. Hajji Khalifah, A, 2, 1101; cf. Arberry, A, 3, 03.
ة ال ٠ ؟آ  Khalifah, A, 2, 1101; published (see bibliography).

- Ibid., 100?.
Loc. cit.

. Ibid., 1104- 
٠ Ibid.. 1105.
س - - cit- 

Loc. cit.
- Mag^hiri. A, 97.

‘Ajjaj al-Khatlb, A, 202; cf. al-zirkill. A, 6, 222. 
‘Ajjaj al-Khatlb, A, 202; published (see bibliography). 
l,oc. cit.; published (see bibliography).

. Mazahiri, A. 99- 

. ‘Ajjaj al-Kha^Ib, A, 202.
Loc. cit.; published (see bibliography).

. Mâ؟ hiri, A, 90; published (see bibliography).
Ibid., 99; cf. Ka^^lah, A, 9, 173.
al-zirkill. A, 6, 70; published (see bibliography).
Ibid., 4, 103; published (see bibliography).

- al-Isbahanl, € , 29 (editor’s Production)- 
‘Ajjaj al-Kha؟Ib, A, 203•

. Published (see bibliography).
al-zirkill, A, 3, 125; Published, Dar al-Liwa* wa 
al-Nashr wa-al-TawzI‘, ed. Abu Lubabah Husayn, 
al-Riyad^ 1st ed., 1400/1900.

. Published (see bibliography).

. Published Matbu'at al-‘AnI, Baghdad 1904.
al-zirkill, A, 1, 170; published, 0 ^ol. Da'irat 
al-Ma‘arif al-‘Uthmaniyah, Haydarabad 1st ed., 1329-1331.

. ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 279; Mazahiri, A, 90.
‘Ajjij al-Khatlb, A, 279; Mazahiri, A, 97.

٠ ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 279.
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88. *Abd al-Rahman, A (Muqaddimah), 146; published
(see bibliography).

و1 .89 ة ل  Khalifah, A,i,179; ‘Abd al-Rahman, A (Muqaddimah) ل
146; published (see bibliography)٠

90. *Abd al-Rahman, A (Muqaddimah), 146; published
(see bibliography)

91. *Ajjaj al-Kha^Ib, A, 280.
92. *Abd al-Ra^n, A (Muqaddimah), 147.
93. Loc.cit.
94. ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 276.
95. al-KattSnl, A, 120.

ظ, 121. ل ه 96. 1م
97. ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 276; al-KattSnl, A, 121.
98. al-Katt^I, A, 121.
99. Ibid., 120; published (see bibliography).
100. Loc. cit.
101. ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 276.
102. al-zirkill. A, 4, 314-
103. *Ajjaj al-Kha^Ib, A, 276; Mazahiri, A, 95.
104. ‘Ajjaj al-Kha^b, A, 277; published (see bibliography)
105. Loc. cit.; published (؟ee bibliography).
106. ‘Abd al-Ra^n, A (Muqaddimah), 151.
107. ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 277.
108. Loc. cit.
109. Loc. cit.
110. Ibid., 278.
111. *Abd al-Rahman, A (Muqaddimah), 150.
112. Ma^hirl, A, 96.
113. *Abd al-Ra^n, A (Muqaddimah), 150.
114. Mazahiri, A, 96.
115. *Abd al-Ral^n, A (Muqaddimah), 150.
116. Hajji Khalifah, A, 1, 309; al-Tahhan, A, 205.
117. al-Tahhan, A, ^05-6.
118. Ibid., 206.
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119.L©c.cit.
120. Hajji Khalifah, A, 1, 308; ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 267.
121. Hajji Khalifah, A, 1, 290; al-Tahhan, A, ^06.
122. Hajji Khalifah, A, 1, 282; al-Tahhan, A, 206.
123. al-Katt^nl, A, 131; al-Tahhan, A, 206.
124. al-Kattanl, A, 132; al-‘Ajjaj al-Khatlb, A, ^68.
125. al-‘Ajjaj al-Kha؟:Ib, A, 269.
126. Hajji Khalifah, A, 2, 1733.
127■ al-Kattanl, A, 129.
128. ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 265; cf. Kahhalah, A, 13, 232.
1^9. Kahhalah, A, 4, 108; published (see biblicgraphy).
130. ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 265; cf. al-zirkili, A, 1, 203-
131. al-Kattanl, A, 128; published (see bibliography).
132. Ibid., 129.
133. Loc. cit.; published (see bibliography).
و1 .134 ة ل .Khalifah, A, 1, 29.7 و
135. ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 266.
136. Hajji Khalifah, A, 2, 973.
137. ‘Ajjaj al-Khatlb, A, 269.
138. Loc- cit.
139.Loc.cit.
140. al-zirkill. A, 4, 331; published (see bibliography).
141. Ibid., 5, 326; published (see bibliography).
142. Loc. cit.; published (see bibliography).
143. Ibid., 1, 229; published (see bibliography).
144. Hajji Khalifah, A, 2, 1292; published, 2 vol., ed. 

Muhammad Muhyl al-Dln *Abd al-Hamld, Matbu'at al-Sa^dah, 
Cairo 1951.

145. al-zirkili, A, 1, 320; published (see bibliography).
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امرمإزإل؛ة .٨ إ كج'ن ورت ٦^٠؛ذ ٢- لث؛اة'د-محءممءنزنإرآءس'يم 'نح-ادإيءلمرطمح*كامحكأ

إ تأنال>آيساربيبم~ل؛آل ;ط‘إ'ز ضإ.بدأذوإصإ'؛ءق'ل ل دةحملث';يب؛مبشيسملل*ر
4محثإسوهمشتامه,المإشث^تجإ.رت،نا;االفزمةلي^،إخميخةرهمماللخال-ريءع،ءأإ
^شاك|ذادااأ^رغموثرئاإلرمح<إ-رام|إتح<مءبماتخ;سمزاأخربادامدبمممب،

J ' A v K i r إ 4ءأ,،-ء• -.يرتدمل)؛حمضدمبحمنينبمفاتحمحنءالدءفء'دىي؛/؛؛،/0
نجى س عإئ ربمام"ءرخ ث ثنا>صل١ ل<ءبسق وش واأتابا.تحإع اسمأدممحمق باا/دهمذامل

و>إسنواثبمب^مماىبىا^وأالكراكلمحلرتيرا'لمحداللمنللثشاإيدا

ئسهؤإ̂اشإتياتيزءقشا1بمرالضلصلاشأمآ/ان/لصناامغامساب

 ئمحلرمءامحلألزإوالحمتامحلر،دآنحىذأبأامتحتي.اسملار<اءرثء إكه إنجما'ب.تضءؤآعا

ص^دايخم^نجنبجامتيمالمن'و سمب،الدمالنليإاانوىاون دل دلت

،حمىل0صبم^ئا1قنمامح?فابسم(للر'تانلسفس^بجمحدادلدملصظ
'مبإ>اا*رؤلالكتيؤ!محبإدالامإوندآااليأورثتمنجبماال^’,اقمحىرص(ممحا

ج\راميونج^ادرلفنو(ثءممار^ةم^ع;اممثآلن^أو.منذيممامحنمنالالال

\ث0^ .ءايؤم تج؛انيقألد*'ش

م



.أءاأ'•
؛■٢.؛'

قئع1
اإم ٠ نءنمموفسا'*ظعمم.

 |مغا>بم/محنيب/بمتييض̂مإلم/نج5'م'ع،̂مممح'ممحمبم

ةجةإلحمةقآلمحهصج|إ
ممزئ^امإإإإإ;ظءل7^مي'7ثبمح^/ميإلمح^/ومب:إلم/مءا

؛مإ;يمهممنيمتيضذءامشائ؛محضمحممجم%،اء
!جبر. كسمءحمتاثا،/'لثجمءمث/ش^مإلرمحبءحميصرض،,مما

تي;جمضجميهأ؛محالبمحمحبم
^|؛حمضمشثءحماأمممححمصء،̂يمحح^مبمخخ^^مإمستء4مءمء

I ;تانمندإ-'ئألال;7رمرمحت،^^^نرهرس؛محم/ا،زم/نحر همجمإلسميم^بمءط:^/ببمثسمإيي
إارمنحمميؤ /ءاثاءإيبمنيطما;مبمك،ىااص
 رإ'أ1تزمح^'ممبمءمم*هءم/غ،؛م/نلسث،زر ى/محءءسءامسمض،ءتة/
؛م^؛؛ا~حمال^ءمبحمن'^ىمم،جرورميمممممحم’'~ازء'ن>إلحما /

 سم'بميخيمر"بمإلبممحبجبمبمح
أ1؛امم^^محبم'؛ء'''مررياصطرة^بءربا'ممحماما/ثمم''رمش،امء



English Bibliography

Arberry, Arthor j.
A Hand List of the Arabic Manuscripts, A, 8 vols.
The Chester Beatty Library,
Dubl؛؛n 1855-56 ٠

Brockelmann, Carl,
Geschichte der Arabischen Literature, A,
2 vols Sc 3 Suppls, Weimar & Leiden 1898-1942.

EL2 = Encyclopaedia of Islam, New edition, Leiden ء London 
1968-.

al-Nawawi, Abu zakariyya Yahya,
The Biographical Dictionary of Illustrious Men, A 
Ed. Ferdinand Wustenfeld 
G^>ttingen 1842-7.

Robson, James,
Ibn Ishaq,s Use of Isnad, A 
Bulletin of the John Rylands Library, 
vol. 38, 2, March, 1956, 449-65.

siddiqi, Abd al-Haraid,
Translation of Mishkat al-Masabih, A, 4 vols 
Islamic Publications Ltd., Lahore. 2nd edition 1988.

Sprenger, A
Introduction to al-Isabah of Ibn Hajar (A Biographical 
Dictionary of persons who know Muhammad), A,
Bishop’s Gollege Press, Calcutta 1856.



 (رممتيق ولريه املركثلي الرمحين مد ،يوش
 جملدات ٤ <اأ = ١ ،للممغوي الستة ممابيح

 بيروت ،املعرله دار

mvne>v االولس الطبعات



حرف من حيىي زكريا أبو الدين حميي *حلودي١
 زأ " آ ،واللغات االجماء هتذيب كتاب

ومحتهنغهلد غرديناند ت

١٨٤٧٠١٨٤٢ جوتنجن

 ج = ب ،الراوي تدريب حرحه مع الترتيب
 اللطيفه عبد الوهاب عيد ت

١٩٦٧١٣٨٠ القاهرة ،املعادة مطبعه

 C = ج *املرملني صد كالم من المالحين رياز
 رضوان محمد رضوان ت

 بريوت *العربي الكتاب دار
االولى الطبعه

 بكر ابي بن علي الدين ئور ،اهليصم
 جملدات ١ * ،اءء <ئد ١لغو ١ ومنيع ئد ١لزو ١ جممع
١٣٥٣ القاهرة ،اسم مكتبه

ي ١ الثطيب الله عبد بن حمهد الله عبد ابو ،الدين ويل ر ي رب ت  ،ل
 أ=ه ،الرجال أمساء ني إكهال
كراتشي ،املطابع أمح حممد نور مطبعه

املته مصابيح غي وتعت أحاديث عن أجوبه مع المصابيح محكاة
جملدات ٣ ،ء = ب ،العمتالني حجر ابن للحافط بالوضع وومغت

 االلياني الدين نامر حممد ت
\wr/\XAX بمحق ،اإلسالمي المكتب

 أسد بن الله عبد حممد ابو ،الياغعي
ة اجلنان مرآة رب ع رب ما معرهه يل اليقظان و ت ع  لث ١حو من ي

 جملدات ٤ ،ه — ٢ ،الزمان
١٣٣٧ أباد حيدر ،العحمائيه العارف دائرة



٤٣٩

 احلجاج بن ملمني ١ أبو ،ملم
 جملدات ٠ <اأ — ١ ،املحيح اجلامع

لعامرها

التدوي الدين تيت ،ملظاهري ١
 ا=اا ،الرجال أمساء فن

١٩٦٩ <جم1

عواد بشار ،معروق
 ءه ا ،اإلمالم تاريخ كتابه في ومنهجه التهبي

 القاهره ،وحركاته الحلبي لبابيا عسمس مطبعه
 ١٩٧٦ االولى الطبعه

محمد ،نديم

 جملدان ة = ١التهموريهء اخلزانه هنرم
١٩٤٧ القاهره املمريهء الكتب دار سه

 حعيب بن أمحد الرمحن عبد ابو ،الصاغي
 جملدات ٨ ،ء ء آ (، السليب وحاحيه للسيوطي هرحه رمع الشن

القاهره ،باالزهر املرية املطبعه

B = v ،كينواملترو اللعغاء كتاب
 زايد إبراهيم محمود ت

حلب ،لرعىا دار

١٣٩٦ االوىل ابمه

 C ءج ،بهاملحا فضائل
 ،محاد فاروق ت

 البيضاء الدار ،احلقانه دار
١٩٨٧١٤٠٤ االوىل امبه



٤٣٨

ربيعه بن لبيد
A= آ ، ديوان

 مباس إحسان ت
١٩٦٢ الكويت

 االحممب امن بن ماله
ء ء ١ ،اهلوطا كتاب

سيد فاروق ت
 بريوت ،اجلديدة اآلفاق دار

همءا/سا الرابعة الطيعه

 كلي الدين عالء ،الهندي املتقي
 جملده ٣٢ ،ه = ١ ،واالفعال االتوال منت ني السال كنز

 أباد حيدر ،العحمانيه املعارق دائرة
١٩٦٧١٣٨٤ احلافية الطيعة

 الرازي بكر ابي بن حممد
 ا=اإ ،املحاج خمتار
١ ٩٨٥ بريوت ،ن ليتا مكتبة

 الزكي بن يومث احلجاج أبو الدين مجال احلافظ ،املزي
جملدات ٢ ،ه 1 ء ١ ٢ ،الرجال مماءا غي الكمال تهذيب كتاب

 لتاق يوهد وأحمد رباح العزيز عيد له تدم
دمقق/بهروت ،للرتاث املاعون دار

 إإ2ءأ ١ ٠٠٠٠٠ الكمال هتذيب كتاب
 معروق عواد بشار ت

 بيروت < لرماله ١ مسه مؤ

__ سا/س لحائيه١ الطيعه

حيىي بن إمساعيل ،املزني
 ء ؛؛ آ ،املزني خممتر كتاب

^vrnrvr بيروت ،املعرنه دار



 املحي امحد بن حممد التقي الطيب ابو ،العامي
 ه ؛؛ ا ،اآلمني اليلد تاريخ يف احلمني العقد

لغيت١ حامد حممد ت
١٩٥٨/١٣٧٨ القاهرة ،املدية السنة مطمعه

ميد ،فؤاد

 ه=آ ،اهلمورء ملغطوطاتا هنرس
١٩٥٤ القاهرة ،الرياء دار

 الدين مجال منحمد ،التاممي
 ه ء آ ،احلديث ممطلح فتون من التحديث تواعد

بيروت ،لعلميه ١ الكتب دار

١٩٧٧١٣٩٩ االدىل سبعه عن ممور

 اليحميي موص بن عياز ،القاضي
 < ع املط وتقييد لروايه ١ امول معرته إملر إلهلاع ١
 مرت امحد ت

\<\VA/)XA• القاهرو

اخلطيب بكر ابي بن حممد بن امحد ،القطالني
 جملد <إإ ء ا ،املمحديه باملتح اللدئيه املواهب
A ،االهرفيه البط - ^ v v m r v

 جعغر بن حممد احلريغه ،الكتاني
ء ء ا C ملععتطرنه ا الرماله

 املختمر حممد ت
 سحق ،النكر دار

١٩٦٧١٣٨٣ احلاحله سبعه

رضا عمر ،كحاله
 جملدة ١٣ <إإ = ٢ ،لغنياسؤ معجم
١٩٦١/١٣٨• سحق ،الرتتي مطبعه



٤٣٦

 حممد ،اخلطيب عجاج
 خ “ ١ ،التدوين لبل لسنه ا

القاهرة ،وهبه مكتبه
١٩٨٣/١٣٦٣ الولس١ الطبعه

 ج — ب ،والمصادر واليحه ملكتبه ١ ني ملحات
دمثق/بريوت

حا/مها الرابعه الطبعه

 الله عيد بن املش امحد ابو ،العسكري
 جملدات ٣ ،ح ء ١ ،املحدثني متحيغات

 مريه امحد حممود ت
 القاهرة ،احلديثه العربيه املطبعه
ا/مسما£مم االوىل الطبعه

كيكلبيب بن خليل الدين مالح ،العالتي
إإ = آ ،المصابيح احاديث من عليه اعترز لما المحهح النقد

امحد محمد الرحيم عيد ت
 املنورة املدينه ،اإلمالميه اجلامعه
همءا/س االوىل الطبعه

 حممد ملطان بن ،القاري علي
 خ — ا ،املصابيح مشكاة حرح املغاتيح مرتاة

؟ القاهرة

 حممد بن حممد حامد ابو ،الغزايل
 جملدان ،إل — ٢ ،االمول علم شي المطتمنى
 القاهرة ،الكربى التجاريه املكتيه
\<\xv/\xo\- االوىل الطبعه

 حممد بن امحد بن حممود ،رميلغا١
 إر ء ا ،المصابيح رجال امهاء
خمطوط



٤٣٥

 جملده ٣٠ .ج = ب ،القران تغمير لي البيان جامع
هالقاهر ،اسأ املطمعة

محهود ،الطحان

إر = آ (االمانيد ماتودرا التخريج أمول
 بيروت ،الكريم القرآن دار

اارا،ا/ا£ام احلاحلآل الطيعة

حممد بن حسن ،الطهم
 زإ ء آ ،بيح هلما ١ حمكاه رجال آمهاء
١١٨٩٧ ريه ،الربيطانية املكتبة ني خمطوط

بكر بي٢ بن حيىي لدين١ كمال ،العامري
،املحابة من الصحيحني هي روى من مجله غي املستطابة الرهاز
آ=ه
بيروت ،المعارف مكتبة

١٩٧٤ االوىل الطبعه

 السلوى < احلق عبد
 آ=إإ ،املخكاه ترمجة يل اللمعات أحعة

١٨٧٣ لكهتو نولكهقور

املباركبوري ،الرمحن مد
 جملدات ة،م=ا <الرتمذي جامع حرح االحوذي حتغة

١٤٠٢ آباد نيصل ،الستة ضياء إدارة

 لدمدوي١ ،العزيز جتد
A — ١ ،املحدثني بستان

 كراص ،صني ايم ايج
١٩٧٦ االوض الطبعة



٤٣٤

جملدان *C ~ ج ،النوادي تقريب حرح الراوي تدريب
 اللطيغم جتد الوهاب مبد ت

W القاهرء ،املادة مطبعه V W A O

ه ء د <الهغرين طبقات

 صر محمد ملي ت

 القاهرة ،وهبه مكتبه
،االوش الطبعه

 ايبح بن خليل الدين مادح ،المعدي

 ه ء آ ،نيات بالو الواني

١٩٨٧١٤٠٤ بريوت ،الحديقه الطباعه مركز

 ملي بن حممد بن حممد لغتوحا ابو ،الطائي

 آ=ه *املتقني مثازل إىل الطاليني إرهاب قي االربعين
٣٤٠٩ رمته ،بييت جيمتر مكتبه ني خمطوط

 احمد بن عليمان التامم ابو ،الطبراني

 جملدة ١٢ ،ة ء ١ ،الكبير المعجم
 ملغي المجيد عيد ت

 بغداد ،للطباعه العربيه الدار
ممءا/مألا االولى الطبعه

 جرير بن محمد جعغرابو ،الطربي
 جملدات ٦ ،٨ ل ء ١ آ ،وامللوك االمم تاريخ
بريوت ،خياط مكتبه

املمريه الحسيخيه باملطيعه اآلولس لطبعه١ ممورعن

اأ2 - ٢ ١ ،وامللوك االمم تاريخ
بيروت ،اليهان مكتبه ،للطياعه القاموس دار



 الدين خري ،الزركلي
 جملدات ٨ ،ه = ا ، العالم ١

 بريوت ،للهاليني العلم دافي
١٩٨٤ ،السادسة الطبعة

ههاب بن الله عبيد بن مسلم بن حممد ،الزهري
 آ=ه ‘النبوية املغازي

١٩٨/* ١٤٠٠ دمشق ،الغكر دار

 الدين تيت بن الوهاب عيد الدين تاج منر أبو ،املكي
 جملدات ٦ ء ا ،الشانعيه طيقات
١٩٠٦/١٣٢٤ ؟القاهر

 الرمحن عبد بن حممد الدين محم ،املكاوي
 جملد ٣ ،خ ء ا ،يل ١ للعر احلديث آلغية حرح لمغيثا نتح
 بيروت ،العلمية الكتب دار

m االور الطبعات r / u * r

 B “ب ،التاريخ ذم ملن بالتوبيخ االعالن
m بريوت ،العربي الكتاب دار r n t * T

 املروري حممد بن الكرمي عبد سد أبو ،املسائي
 ٨ ء آ ،ماجوليت مثلما مع ب ألنعما ١ كتاب
١٩١٢ لندن

 بكر أبي بن الرمحن عبد الدين جالل ،الميوطي
 إإ=ا <اخللقاء تاريخ

 إبراهيم الغضل آبي حممد ت
١٩٧٦ ؟القاهر ،النهضة داز

 جملدان ،ج ء ب (املوضوعة األحاديث ني املمنوعة *اهليل
nv،>nr\o بيروت ،املعرنه دار



٤٣٢

جملدات ٤ ،ح = ج ،احلغاظ تذكره
١٣٣٣ آباد حيدر ء سانيت ١ املعارف دائرة

 جملده ٢٣ ،ه = د ،التيالء أعالم مري
 الرناؤوط ١ هعيب ت

بيروت ،االسالمي ملكتب١

الحاشية الطبعة

 جملدات ء ،E = ٠ ،االعتدال ميزان
 البجاوي حممد علي ت

 بريوت ،املعرفة دار
االوىل الطبعه

لرمحن١ عبد بن محين تائي ،الرامهرمزي
 ه ء آ ،والراعي الراوي بهن العامل املحفء

 اخلطيب عجاج حممد ت
 بريوت ،النكر دار

ا/اما^ا االش الطبعة

 احلسيين مرتضى حممد ،الزبيدي
 جملدات ١٠ ،ه = ١ ،القاموس جواهر من العروس تاج

لقاهره١ ،اخليرية املكتبة
١٣٠٦ االدلى الطبعة

 الله عبد بن املمعب الله عبد أبو ،الزبريي
او — آ ،تريش نسب كتاب

 برونتال ليغي إ ت
 لقاهره١ ،املعارف دار

١٩٨٢ الحالحة الطبعة



٤٣١

 جملده ١٤ ،و — ب ،بغداد تاريخ
التاهره (املادة مطبعات
األوىل الطبعات

 عمر بن كلي الصني ابو ،تطني الدار
جملدان ،ه = أ ،الطن

 آبادي عظيم احلق مهم حممد الطيب أبي ت
١٣٠٩ مبيل <األمتاري مطبع

 الرمحن عيد بن الله عيد حممد أبو ،لدارمي١
 جملدان ،٨ “ ١ ،الشن

؟( ه)القاهر املنة إحياء دار

 امحد بن حممد أبوبشر ،الدوالبي
 جملدان ،٨ ء ٢ ،واألمهاء الكشى كتاب

 باكستان ،مل مانكله ،األثرية المكتبة

١٤٠٣ الثانية الطبعات

 داود بن امحد حتيغة ابو ،لدينوريا

ة = ١ ،الطوال األخبار كتاب
 عامر المنعم عيد ت

١٣٧٩ بريوت ،المسيرة دار

 امحد بن حممد الله عبد أبو الدين محم احلائط ،القهيي
جملدات o <إإ ء أ ،واألعالم املشاهري وطبقات اإلمادم تاريخ
١ ٣٦٧ لقاهره ١ < لقسي ١ مكتبة

 جملدات ٣ ،و — ب <الذنا الكتب ني رواية له من معرفة ني الكاحق
 القاهره ،احلديثة لكتب ١ر ١د

m األوىل الطبعة m r w



٤٣٠

 شابت بن حسان
 جملدان ،ه=آ ،ديوان

 عربات وليد ت
١٩٧١ لندن

صديق حممد نواب ،خان حسن
*.،العحدحس الغفاء ماش احعاء *.املمت التمالء احتاف

١٢٨٨ •

 الله هداية بن بكر أبو ،الصيغي
 ه ؛؛ أ ،الشانعيأ طبتات

 نوطي عادل ت
 بريوت ،اجلديدة الغكر دار

١٩٧١ االوش الطبعه

 الله عيد بن توتيا الله عيد أبو لدين ١ خباب ،احلموي
 جملدات ٠ ،A ء ١ ،البلدان معجم
\<\o’\/\XVo بيروت ،مادر دار

زيد بن بكر أبو الدين تعمي ،احلنبلي

إر ؛؛ ١ ،جد البط أحكام يف واملاجد الراكع صغت
الويل طه ت

 بريوت ،اإلمادمي املكتب
امءا/األا االور الطيعه

 البغدادي إبراهيم بن حممد بن علي الدين عالء ،اخلازن
 ،التنزيل معاني ني التاويل لياب اخلص اخلازن تغسري

جملدات ٧
١٩٧٧١٣٧٩ الغامرة ،الغكر دار

 علي بن امحد بكر أبو ،البغدادي اخلطيب

 A ء ١ ،الرواية علم ثمي الكناية كتاب
١٣٥٧ آباد حيدر ،العثمانية املعارف داثرة



٤٢٩

 حماد بن إمساعيل متر آمو ،اجلوهري

 ت ١ جملد ٦ < A = آ < ح ملحا ١

الغغور عيد أمحد ت

 بريوت ،للماليبن العلم دار

١٩٧٧١٣٩٩ الحانية العبه

الله عيد بن ممطغى ،خليغه حاجي

جملدات ٣ ،A ~ ا والغشونء الكتب أمامي عن الظنون كثد

١٩٤١ بيروت ،المحنى مكتبة

 الله عيد بن امحد الدين حمب ،الطربي احلانظ

A ء ١ ،القرىب ذوي تبمتا تي العتىب ذخائر
١٣٥٦ التاهرء ،القسي مكتبه

 جملدين يف أجزاء اربعه ،ء ء ب ،العشرة متاعب هي النضرة الرياش
بريوت ،العربيه الكتب دار

همءا/£ألا االولى العبه

 الله عيد بن حممد الله عبد أبو الحاكم

A ء ١ ،احلديث علم غي املخنل
 رمبون جيمس ت

١٩٥٣/١٢٧٣ حلدن

 ج بء <حلديثا علوم معرته
حسين معظم ت

 بيروت ،اجلديدة اآلناق دار

١ ،ممور ٩ ٨ ٠/١٤٠٠

 جملدات ٤ ،ح — ج ،املحيحني على املستدرلث

بريوت ،العربي الكتاب دار



٤٢٨

 جملدان (و = ب ،الشافعي مشاتب
 مرت امحد ت

 الغامره ،الرتاث دار
االوىل الطيعات

 جملدات ١٠ ،ح — ج ،الكربى الشن كتاب
آباد حيدر .النظامية املعارف دار

١٣٤٤ االوىل الطبعة

 عيص حممدين ابومهص ،الترملي
 جملدات ه ،A ء ٢ ،السن

 هاكر امحد ت

١٩٣٧/١٣ه٦ العاهرة

ل ئ ا م ش ل ة ا ي د مح مل  ج ء ب (ا
ت ت ز د ع ي ب م١ ع ا ع د ل  

ة مس ؤ ١ م يب ع ز ة ل ع ا ب ط ل ١و ل ر ش ت ن ،ل ا ث ي ل
w احلانية الطيعة \ n m 

احلليم عبد محمد ،اجلشيت
 A = آ ،املشكاة حرح ني اهلرتاة يطالع ملن املزجاة اليضاعه
ملتان ،ديةمداإ مطبعه

 يعقوب بن إبراهيم إسحاق أبو ،الجوزجاني

A= آ ،الرجال آحوال
ا ليدري١ ميحي ت مل ثيامرا

 بريوت <لرماله ١ مموسعة
همءآل/ائآ اآلوىل سبعه



٤٢٧

 ،B ~ ب ،داملتروكني التعناء املحدثني من املجروحني كتاب
جملدات ٣
زايد إبراهيم محمود ت

 حلب ،الواص دار
١٣٩٦ االوىل الطبعه

ممول بن محين ،البغوي
 جملدان ،٨ ء ٢ ،الثأ ممابيح
التاهرق (وأوالده مبيح علي حممد مطبعة
(أيضا أدناه يوسد )انطر

 جملدة ١٦ ،ء ء ب (املنة هرح
 االرناؤوط هعيب ت

بريوت ٠اإلحماآلهي املكتب
احلاشية الطبعة

ري هامش رعلى التنزيل معامل م غ  جملدات ٧ ،ح — ج (،اخلازن ت
١٩٧٩/١٣٩٩ القاهرة ،الغكر دار

حيىي بن امحد احلسن ابو ،البالذري
جملدات ٤ ٠٨ ء أ ،االهراق أمناب
الله محيد حممد ت ،االول املجلد

١٩٥٩ التاهرة ،داراملعارق
 الدوري العزيز مبد ت الشالث املجلد

١٩٧٨/١٣٩٨ بريوت ،الكاثوليكية املطبعة
سمام إحسان ت (االول الجزء )ء الرابع المجلد

١٩٧٧١٤• ٠ بريوت ،الكاثوليكية املطبعة

 احلسني بن أمحد بكر أبو ،البيهم
 ٨ ء ٢ ،الشريعه صاحب احوال ومعرنه لنبوة١ دالئل

 مرت امحد ت
العاهرة



٤٢٦

لعمري ١ ء نيا كرم آ
ث و ي حب خ ن ي ر ا ة ت ت س ل ة ا ب ر ش مل ٨ ء ١ ،ا  
د ا د غ ب
هس/هألا الشاحلة الطبعة

 البغدادي إمساعيل ،باها
جملدان <٨ = ١ ،العارفين هدية
ر إمساعيلية مكتبة  ١٩٦٧ ٠ ١٩٥٥ بيروت ،املحىن مكتبة /ان هت

د ،البخاري م إمساعيل بن حم
ع م ا جل ح ا ي ح مل ر ا م ت خ مل ن ا ه رعود اعور م ل ل ه ا ش م ا هب  حاهيه )
ين ت مل ٨ ء آ ،ا  

ة ر م ا غ ل ا ؟( )

خ ي ر ا ت ل ري ا غ مل ج ء ب ،ا
د لهليب ا آبي ت م م حم ق مه حل م ا ي ظ ع ل ي ا د ا ب د ،آ م ي حم ي ن حم ي د ل ا  

ه ل ي ا د ا ب آ
ه ر ا د ن إ ا مج ر ر <الده ت و ه ال  
m الرابعة الطبعة r n £ > r

 جملدات ٤ ،ح = ج ،الكبري التاريخ
 آباد حيدر ،لعحمانية١ ملعارف١ دائرة مطبعة
٦٣٠١٢٦٠ االوىل الطيعة

 احلسيين يوعد بن امحد الشريد ،الريوماوي
٨ ،خان حممد بن مراد بن حممد خلزانه امللطان تزهة ٠ ٢  

٢١٢١ رمته لتده يرا دبلن ،بييت مجتر مكتبة خمطوط

 حبان بن حممد حامت آبو ،البشي
٨ ،االممار علماء مشاهري كتاب ٠ ٢

هاليشهمر *م ت
١٩٠٩/١٣٧٩ القاهره ،والنشر والرتمجة التاليد جلنه مطبعه



٤٢٥

 معيد بن الغشي عبد حممد ابو ،االزدي
 < حلديث ١ نقلة مساء ٢ ني ملختلد ١و اهلؤتلد كتاب
١٣٢٧ آباد اله ،أحمد مطبع

احصد بن الله عيد بن حممد الوليد ابو ،االزرتي
جملد ،٨ = ٢ ،الحار١ من ليها جاء وما مكة اخبار

ملحى املاحل رشدي ت
املكرمة مكة ،احلقافه دار مطابع

١٩٧٨٨٣٩٨ احلانية الطبعه

 الرحيم عبد الدين مجال ،االصحوي
جملدان ،٨ = ا ،الشافعية طبقات

اجلبوري الله عبد ت
١٩٧٠٨٢٩٠ بغداد ،اإلرهاب مطبعة

 خليغة بن صر بن خري بن حممد ،اإلهبيلي

 ٨ ء ا ،هلرمة
 بغداد ،املحىن مكتبة
١٩٦٧٨٣٨٣ احلاحلة الطبعة

 الله عيد بن احمد نعيم أبو ،اإلميهاني
 جملدان ،٨ ■— ٢ ،الشبوة دالئل

١٩٥٠٨٣٦٩ آباد حيدر ،العثمانية المعارف دائرة

جملدات ٦ .و ء ب ،االمغياء وطبقات ءلياالو١ حلية
 بيروت ،العربي الكتاب دار

١٩٦٧٨٣٨٧ احلانية الطبعة

 C = ج ،السقاء كتاب
 حمادة فاروق ت

 البيضاء دار ،الثقافة دار
١٩٨٤٨٤٠٥ االوىل الطبعات



٤٢٤

 الله عبد بن حممد بن صام ،الرازي التاصم ابو
جملدان <إإ ء آ ،التهام موائد
(رباكستان ،آباد سعيد هنو ،هديت ١ الر املكتبة ،خمطوط

 البغدادي طاهر بن لقاهر ا عبد ،حممور آبو
 خ " ا ،الدين اصول كتاب
 استحبول ،لدوله ١ مطبعه
r\-£ االدىل الطبعه A m\>\

 مثتس من علي بن امحد ،أبويعلى
جملدات ٨ إإا ء ٢ ،اهلعمحد

 امد مليم حسني ت
 ملحق ،للرتاث اهلامون دار

١٩٨٦ ٠ ١٩٨٧١٤٠٦ - ١٤٠٤ االوىل الصه

 حنبل بن امحد
 جملدات ٦ ،٨ ء ٢ ،السد
١٣١٣ القاهرة ،اهلميحيه املسه

ج = ب .الزهد كتاب
بريوت ،العلميه الكتب دار

 تأ“ج ،امحد بن الله عبد احبه روايه حنبل بن امحد اإلمام مسائل
 الشاويو زهري ت

بريوت/دمثى ،اإلمادمي املكتب
١٩٨٧١٤٠١ االدىل الصه

جملدان ،ه “ د ،بهاملحا فشائل كتاب
 عباس حممد بن الله ومس ت

 بريوت ،الرماله مؤسسة
١٩٨٧١٤٠٣ االوىل الصه



٤٢٣

الغشي عبد بن حممد بكر أبو ،نقطه ابن
 جملدان <إأ = ١ ،والممانيد لثنا رواة ملعرمثأ التقييد كتاب
 آباد حيدر ،العثمانية رقاملعا دائرة
١٩٨٧١٤٠٣ االوىل لسه

 اليمالري املله عبد حممد أبو ،هشام ابن
 جملدان ،اء ل ء ١ ٢ ،النبويه امليرة

 االبياري إبراهيم ،̂االط ممطغي ،حليي احلغيظ عبد ت

 لتاهرء ١ ،وأوالده احلليب لبابي ١ ممطغى مكتبه شركه
١٩٠٥٨٣٧٥ احلانيه الطيعه

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جملدات ٤ <ء ة “ ٢ ١ ٠
 سد الرؤوق عبد ت

١٩٧٥ بيروت ،اجليل دار

الشريازي محومد بن علي من إبراهيم ،إسباق أبو
 ا=إإ ،الغتهاء طبقات

عبام إحسان ت
 ١ ٩٧ • بيروت € العربي ئد ١ لر ١ دار

القاضي ،العربي بن بكر ابو

لتبي ١ وباه بعد ملحابت ١ تد ١ مو حتتيق يف القوامم من العوامم

 ار ء ١ ،وملم علميه الله ملى

 خطيب الدين حمب ت
١٣٨٧ القاهرة ،السلعية املطيعة

 ملباركيوري ١ السالم عبد حممد بن الله عييد ،املش أبو
جملدات ٧ <٨ = ١ ،هلمابيح ١ مشكاة حرح املغاتيح مرغاة

(باكتان) هل مانكله ،األثرية املطبع

اجلستاني االحعث بن مليمان ،داود أبو
جملدان ،ه ء ١ <ملثن ا

 الهوريتي نمر تمحمحح

القاهرة



٤٢٢

 B ~ ب .الرمول مرية اختمار عي النمول
 مستو الدين حميي ،العيد حممد ت

 بريوت ،سحق ،القرآن علوم مؤسسة
١٤٠٠٨٣٩٩ األوىل الطبعة

 القزوييت يزيد بن حممد الله عيد أبو ،ماجه ابن
 جملدان ،ه = ٢ ،السنن

١٣١٠ الغامرء ،العلمية املطبعة

 الله هبة بن علي منر أبو ،ماكوال ابن
 األمساء من واملختلد اهلؤتلد عن اإلرتياب رثء ثي اإلكمال
جملدات ٦ <٨ 1 = ١ آ ،واالمناب والكىن

 املعلمي حيىي بن الرمحن عبد ت
 آباد حيدر ،العحماشية املعارف باترة مطيعة
١٩٦٢٨٣٨١ األوىل الطبعة

ه 2 =٢١..........اإلكمال
لعباسا ئدنا ت

بيروت ،سج امني حممد الشاهر

 املكرم بن حممد الفتل أبو الدين مجال ،منظور ابن
جملدات ٤ ،٨ = آ ،املحيط العرب بان
 مرعحلي ندمي ،خياط يومد وتصنيف إعداد

بيروت ،العرب لسان دار

 جملدات ٨ ،ج = ب <ألثماني١ خمتار
لحاجريا طه ت

١٩٦٦٨٣٨٦ هالقاهر ،اسبي ليابي١ عيص مطبعه

 احماق بن حممد ،الندمي ابن
=ه ١ ،الغهرمت

١٣٤٨ القاهرة ،الرمحانية املطبع



 C = ج ،مسلم بن حممد بكر أبو الزهري ترمجه
'.بريوت ،الرماله مؤمسة
١٩٨٣٨٤٠٣ األوىل الطبعه

 احلشبلي احلى عبد الغالح أبو ،العماد ابن
 جملدات ١٠ ،٨ = ١ <ذهب من اخبار يل النهب هذرات
١٣٥٠ القاهرة ،القسي مكتبه

 ملم بن الله عيد محمد أبو ،تتيبه ابن
 ه ء ١ ،املعارف

عكاهه ثروت ت
١٩٦٠ بغداد ،الكتب دار مطبعه

 جملدات ٣ ،ج “ ب ،الحديم غريب
 الجبوري للهعيدا ت

بغداد ،العاني مطبعه
١٩٧٧٨٢٩٧ االوىل الطبعه

 مكرم بن حممد الله عيد ابو ،اجلوزيه القيم ابن
 جملدان إرا = ١ ،العباد خري هدي ني املعاد زاد

،واإلرهاب والدعوة واإلفتاء العلميه ليحوثا إدارات رغامه
الرياء

 بن صر بن إمساعيل الغداء أبو الدين عماد احلافظ ،كثري ابن
الرتحي كثري

 جملدة ١٤ ،ء ء ١ ،والثهايه البدايه
 بيروت ،املعارف مكتبه

١٩٧٧ نيهلثاا الطبعه



 ه2 = اآ ،احلديث علوم
عرت الدين نور ت
اهلنوره لمدينة١ <لعلميها لمكتبه١

١٩٧٢ احلائيه الطيعه

 لثمري١ يوث عمر ابو ،الرب عبد ابن
 جملدان ،خ ء ٢ ،ألصحاب١ معرفه يف الستيعاب١ كتاب
١٣٣٦ أباد حيدر ،العحماثيه املعارف باتره

 جملدة ١٣ ،و ء ب <شيدواألسا املعاني من املوطأ يف هلا التمهيد
١٩٧٦٨٣٩٦ املغربية اململكه ،اإلسالميه والشؤون االوتاق وزارة

 ،ح — ج ،ومحله روايته في يخيغي وما وفتله العلم بيان جامع
جملدان

 عحهان حممد الرمحن عيد ت

 املنورة ملدينه١ ،اللغيه ملكتبه١
١٩٦٨٨٢٨٨ حلائيه١ الطبعه

 اجلرجاني الله عيد أمحد ابو ،عدي ابن
جملدات ٧ = ١ ،الرجال قعغاء في الكامل

 بريوت ،الغكر دار
١٩٨٥٨٤٠٥ الحائيه الظيعه

 الممن بن علي مملغا١ أبو ،ععاكر ابن

 جملدات ٧ ،ء ؛؛ ١ ،مبحق تاريخ تهذيب
 بدران الغادر عيد اختمار

١٣٢٢ دمشق ،العربيه المكتبه

 B= مسم .االحعري احلسن آبي اإلمام إىل نعب نيما املغرتي كنب تبيني
١٢٩٩ سحق ،دارالغكر



 B~ آ ،الطبقات كتاب
 العمري ضياء أكرم ت

١٩٦٧٨٣٨٧ بغداد ،العاني مطبعه

احلسن بن حممد بكر أبو ،دريد ابن
ه = ١ ،االمايل

لثوميا ممطغى ت

 الكويت ،واآلداب والعتون للحقانه الوطين املجلس
١٤٠٤٨٩٨٤ األوىل الطبعه

 العيد دقيق من الفتح أيو الدين متي ،دقيق ابن
جملدان <٨ = ١ ،األحكام مسدة حرح األحكام إحكام

بيروت ،لعلميها دارالكتب

 ا3=ب * النوبية االربعني حرح
طاحون حممد بن آمحذ ت

١٩٨٢٨٤٠٣ جده ،واحلشر واملحانه الطباعه مؤممة

 الزهري صنيع بن معد بن حممد الله عيد ابو ،حممد ابن
 جملدات ٩ ،إر = ٢ ،الكبري ابطبقات كئاب

 حمو رد ١ أدو ت
١٩٣٠ ليدن (بريل مطبعه

 األشدمل حممد بن حممد الفتح ابو ،الشام ميد ابن
 جملدا A — آ ،والصر والشمائل املغازي نحون ني األشر عيون
 بيروت ،اجلديدة الناق١ دار

١٩٧٧ احلانيه الطبعه

 الرمحن عيد بن عحمان مسرو أبو ،املالح ابن
 إاإ = ا آ ،واإليضاح التقييد شرحه مع حلديه١ علوم

 الطباخ راغب حمهد ت
 حلب ،العلهيه املطبعه
١٩٣١٨٣٥٠ األوىل الطبعه



 جملده ١٢ ،ع ء ج ،التهذيب هتذيب
 أباد حيدر ،لعحمانيه ١ رقملعا ١ دائره

١٣٢٧ ٠ ١٣٢٥ األولى الطبعه

 جملدان |وإ س د ،التهذيب تقريب
بيروت .املعرنأ دار

١٠١٧٥٨٣٩٠ احلاشية الطيعة

 جملدات ٠ <إإأ ء ٠ ،احلامشه املائة أعيان ني الكامنة الدرر
 احلق جاد عيد حممد ت

١٩٦٦٨٢٨٥ القاهره ،احلديقة الكتب دار

 لله ١عبد بن حممد لله ١عبد أبو الدين فان ،ئيملهلا ١ اخلطيب ابن
 جملدات ٤ ،٨ ء ١ ،مثرناطة اخبار ني اإلحاطة

عتان الله عبد حممد ت
 لقاهره ١ ،الثماجني مكتبة
١٩٧٣٨٣٩٣ احلاشيه الطيعة

 حممد بن امحد الدين محس العباس ابو ،خلكان ابن
 جملدات ٨ ،٨ ء ا ،الزمان بعناء ١ وانياء األعيان وفيات

مباس إمحان ت
١٩٧٧٨٢٩٧ بريوت ،مادر دار

خليقة عمرو ابو ،خياط ابن
جملدان ٠٨ =آ ،خياط بن خليقة تاريخ

العمري ضياء اكرم ت
النجد ،اآلداب مطبعه
١٩٦٧٨٣٨٦ األوىل الطبعه



 ه — د ،الخطاب بن صر تاريخ
 الرباعي الكريم عبد امامأ ت

١٣٩٤ ،العالمية المكتبة

 ج ء ٥ ،حنبل بن أمحد اإلمام صناتب
 الرتكي اهلحسن عبد بن الله عبد ت

 القاهره ،اخلائجي مكتبه
١٩٧٩٨٢٩٩ األوىل الظبعه

 = و ،والسمر التاريخ مسون ض األحر أهل هلوم تلقيح
١٩٧٥ القاهره ،اآلداب مكتبه

G = ز ،العزيز متد بن صر مسره
بريوت ،الغكر دار

 جملدان ،اا = ع ،الممطغى باحوال الونا
 أباد نيمل ،الرئوية التوريه المكتبة

١٩٧٧٨٣٩٧ احلانية الطبعة

 العستال علي بن امحد الغئل ابو الدين شهاب ،حجر ابن

جملدات ٤ ،ح = ١ .املحابه متييز ني اإلمابه
 (الري عبد البن االستيعاب رهبامشه

 بريوت ،العربي الرتاث إحياء دار
١٣٢٨ األوىل الطبعه

 جملده ١٢ ،ة = ب ،البخاري حمحمح مقرح لياري١ نتح
القاهره ،الملغية المكتبة



 املله مد بن خلد سرلتا ١ أبو ،بقكوال ابن
 جملدان <إإ ء آ ،االندمل اقهه تاريخ مي امللة

 احلسيحي العطار عرت ت
١٩٥٠ مرقالتا |امسسة الثعانه نحر مكتبه

 يوط منالمحا أيو الدين مجال برديء تغري ابن
 جملده ١٦ <إأ — ا < الزاهره احلجوم
الغامرة ،الثتانة وزاره

 املرائي احلليم ب بن امحد الدين تيت العبام ابو ،تيمية ابن
 ؛ءة ا ،والتدريه القبعة كالم نتش هي احليوية لسنها متهاج

جملدات ٤
الرياش ،الحديثة الرياش مكتبه

 مجلده ٣٧ ،ج — ب ،فتاوى مجموع

 لحشيلي ١ محمد بن الرحمن عبد ت

١٣٨١ الرياش

 كلي بن الرمحن عيد ،اجلوزي ابن
جملدات ٤ <ه = آ ،املتوه منه
 جي تلمعه روام ومحمد خوريها محمود ت

nvmrvr حلب ،الوعي دار

جملدان ،ج = ب ،الواهية االحاديث ني املتناهية العلل
 الثري١ حلق١ إرباد ت

 آباد خلميل ،االثرية العلوم اداره
االدىل الطبعة

 جملدات ٣ ،تع ء ج ،الموضوعات كتاب
عثمان حممد الرمحن عيد ت

 المحوره المدينة ،الملغية المكتبة

١٩٦٦/١٣٨٦ االولى الطيعه



املراجع

 الله عبد بن حممد الله عبد أيو ،االبار ابن
جملدات ٣ <إإ ء ١ ،السمراء احلنة

مدنس حسين ت

 هرقلتاا ،والنشر للطباعة العربية احلركة
١٩٦٣ االوىل الطبعة

 الرمحن عبد حممد أبو ،حامت أبي ابن
 جملدات ٤ ،ه = ٢ ،والتعديل اجلرح كتاب
 أباد حيدر ،العحمانية ،املعارف دائرة

١٩٦١ االوىل الطيعة

 حممد الكرم أبي بن علي الصن أبو الدين م ،١ االثرب ابن
 جملدات ه <ة = آ ،التحابة معرفة ني الغابة آمد

١٢٨٠ ،اإلمهة املكتبة

 جملده ١٢ ،ء ء ب ،التاريخ هي الكامل
١٩٧٩٨٣٩٩ بريوت ،مادر دار

 جملدات ح،أ = ج ،االشاب هتذيب ني اللباب
١٩٨٠/١٤٠٠ بريوت ،مادر دار

 حممد بن املبارك املادات ابو الدين جمد ،٢ االهري ابن
جملده ١١ ،ه = ١ .الرعود أحاديث هي المول١ جامع
١٩٦٩٨٣٨٩ بريوت ،البيان دار مكتبه

 (<لدمسوطي التحري الدر )ومعه ،ج ء ب <احلنيه مثريب هي النهاية
جملدات ٤

لتامره١ ،اخليرية املطيعة



٤١

٣ ،منية ابن يعلى ،أميت بن يعلى ٠ ٢ 

١ <ىيالء بن يعلى ٨ ٩ 

٣ ،مره بن ميىل ٠ ٣

٣ ،سد من احلارم بلي من ،يعمر ٠ ٢ 

 جابر بن حسيل ء اليمان

١ ،مبر بن الله مد آخت ،يهية ١ ٦

٢ <صادم بن الله مثد بن يوعد ٠ ٣ ،٦ ٠ ٣ 

٢ ،مامح بن يوش ٠ ٦

١ ،هبريه بن يوسم ١ ٥ 

٠ ،يعقوب من يوث ٢ ٠ ٣ ٦ ٠ ٢



١٣

 ٦١ «ءدان بن صثمان بن الوليد
 ١٧٤ ،عتبه من الوليد

 ه ،مشاف عبد بن هلب
١٩٦ ،متبة بن وهب

ي
 ٢٣٧ ،٢٢٦ ،عامر بن يامر

١٧٢ ،حيىي

 ١٨٤ ،٢٤ ،كثري ٧٦٠١ بن حممى
١٠٩ .احلمني بن حيىي

١٤١ ،حزام بن حكيم بن حيىي

١١٦ ،زكريا من حيىي
 ١٣٠ ،المثاري١ سهد بن حيىي
٢٩ ٠٢٦٠ .٢٠٠ ٠١٥٨ .التطان سيد بن حيىي ٩ 

 ٢٩٠ ،ميىبنسرين
١ ١٧ ٠٧٦ ،طالب آبي من علي بن يصم
 ٠۴٦٤ ،١٠^ ٠٢١٦ ٠١٩٨ ٠١٥٢ ٠١١٩ ٠١٠٩ ٠١٠٨ ٠٨٦ ،سني بن حيىي

٢٩٩٠٢٨٢

 هلب ء يزيد

 ٢٨١ ،حرب من طبيان آبي بن يزيد
 ٢٠٣ ،مبيد آبي بن يزيد

١̂ االعود من يزيد ^̂٣٠٢ ٠٧ 
٢ ،االصم بن يزيد ٨ ٨ 
 ٢٠ ،ثعلبت بن يزيد
 ١٠٨ ،اخلن بن يزيد
 ١٤٢ ،الثخري بن يزيد
٢٠٢ .حيبان بن يزيد

٢٩٦ ٠٢٧٦ ٠٢٧٣ ٠٢١٥ ٠٢١٠ ٠١٢٦ ٠١٢٣ ٠٧٨ ،معاديه بن يزيد

 ٣٠٢ ،نعامه من يزيد

 ٢٩٦ ،مزال بن تعميم بن يزيد
١٠١ ،ليلى ابو ،يار أبي بن ميار

٢٠ <ومدم كليه الله ملس الغبي مولى ميان
٣٠٢ ،حميضة ام ،مريا ٣١ يسيرة



٣ ،صان من ء هاني ٠ ٣

١١٠ ،مبهرة بن *مائي

٢٠٠ ،حريح آمو ،نههه من يزيد بن *هاني

 ١١٥ <المغزومم وهب بن هبريه

٢٠ ،هرمز

٣ ،الطميا ذباب بن هزال ٠ ٠

٢٩٠ ،١٤٤ ،حسان بن هشام

٣٠١ ٠٣٠٠ ٠١٤١ ،حزام بن حكيم بن هشام

٢ ،أمية بن ممامر بن هشام ٠ ٠

١٨٣ ،اسه ممبد بن مشام

 ٢٩٩ ٠١٠٣ ،٦٩ ،ممروه بن مشام

٤٦ .ملغريةا بن هشام

 ٢٠ ،وطم عليه الله طى احلبي موىل هشام

٢٦٦ ،٢٢ ،أمية بن هالل

١ ،اجلرحى ربيعه من هالل ٥ ٥ 

٣ ،املزني ممامر بن مالل ٠ ١ 

٣ ،يماف بن هالل ٠ ١

٢٠١ ،٢٦٤ .يزيد ،مممم من يزيد من تبيمه والد ملب

 ١٢ ،١١ ،هاله ابي بن هند

 ٢٦ ،حارثه بن هند

 ٢٨١ ،ربيعه بن عتبه بن هند

١٧٢ ،صيب من اهلميم

 ٢٩٨ ،متيد امو .حجر بن وائل

 ٢٩٧ ٠٢٩ ،عهترحما ابو ،معيد بن وامبه

٢٩٨ ٠٢٩٣ ،٢٢ ،اسع بن واثله

٢٠ ،وطم طيه الله طى احلبي مولى واتد

 ٠٢٢٤ ٠١٧٥ ٠١٥٥ ٠١١٦ ٠١١٢ ٠٩٧ ٠٥٤ ،كمرابو ،الواصيب

٢٩٩ ،٢٠٤ ،حرب بن وحشي

٢٥ <مل،و علميه الله محلمى احلبي مولى وردان

 ١٧١ ٠٨ ،نوغل بن ورقه

٢٩٩ ،٤٠ ٠٣ ،اجلراح بن وكيع

٢٠٢ ،مربع بن وكمحء
٣٩ ٠٢ ،اخلطيب الله حمبد من حممبد العني ويل

٢٧٥



 ٢٩٤ ،٢٩٢ ،احلزام اخلزرم اخلاره بن ناجهأ
 ٢٩٧ ٠٢٩٦ ٠٢٠٨ ٠٢٥ ،ير امن موىل ،مرجم بن شائع
 ٢٥ ٠ وملمم عليه الله صلى الغيب مولى شافع
 ٢٩٤ ،ممول بن عمرو من اخلير نبيشة
 ٢٠ ،وملم علميه الله صلى الغيب مولى نييل
٢٢٠ ،املطلب عبد بن عباس آم نتيلة

٢٥٨ ،٢٤٢ ٠١٩٢ ،١٥٢ ٠١٠٩ ٠٢٨ ٠٢٦ ،احلجاهي
الغخعي إبراهيم ء احلخعي
 ١٨٦ ٠١٤٣ ٠٦٦ ٠٣٥ ٠٢٩ ،صيب ين امحد الرمجئ عبدابو ،اكائى

٢٨٣ ،٢٧٩ ،٢٤١
٢٩٥ ٠٢٩٤ ٠٢٨١ ٠٢٤٩ ٠٢٤٨ ٠١٨٧ ،خبير بن اسان
 ٢٩٥ ،مرتن بن احليان
 ١٥٤ ،نعيله
 ٩٣ ،زياد بن مشهم
 ٢٩٥ ،ممول بن نعيم
 ٢٩٦ ،مزال بن صيم
 ٧٧ ،علي بثت نغيمه
١٧٢ ،نقيل
 ١٦٨ ،الكععيب مشر
١٩٨ ،عريب بن منير

٢٩٦ ،سان من الشواس
 ٠١٩ ٠١٨ ٠١٢ ،٠ ،حرف بن حيىي زكريا ابو العني حميي ،احلووي

٠١٣١ ٠١٢٧ ٠١١٩ ٠١٠٧ ٠١٠٦ ٠٩١ ٠٩٠ ٠٨٨ ٠٧٥ ،٦٣ ٠٥٠ ٠٣٩ ،٢٢
١٨٥ ٠١٧٨ ٠١٧٠ ٠١٦٩ ٠١٦٨ ٠١٦٧ ٠١٦٢ ٠١٦٠ ٠١٥٨ ،١٥٤ ٠١٥٣ ،١٤٧
٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢١٥ ٠٢١٤ ٠٢١٠ ٠٢٠٢ ،٢٠٠ ٠١٩٧ ٠١٩٤ ٠١٩١ ٠١٨٧ ٠١٨٦

٢٩٦ ٠٢٩٢ ٠٢٨٥ ٠٢٨٤ ٠٢٧٨ ٠٢٧٢ ٠٢٦٢ ،٢٦٠ ،٢٠٩ ٠٢٤٦ ،٢٣٩
٢٢١ ،نوفل
٢٩٦ *عمرو بن معاويه بن نونل
٢٩٦ ،مكرم بن ئيار

١٩١ ^١^^ بن مارون
 ٤٦ ،املغرية بن هاهم
١٢ ،ماله ابي ابن ماله



 ١٠٨ ،١٠٧ ،٢١ ،،ابزعلهرأ معوذ
 ٢٨٤ ٠٢٨٣ ،الدوم فاطها ام من معيتيب
 ٦١ ،الثتغي حريق بن االختم بن املغرية
 ٢٨٦ ٠٢٨٠ ،زياد بن امليهرء
٢٨٦ ٠٢٨٠ ،١٢٩ ،٠٠ ٠٢٥ ،صبه بن املغرية
لكشمي ١ صرو من د ١متد = االمود بن متداد
 ٠١٢٤ ٠٦٦ ٠٦٣ ،٢٩ ،٢٢ ،االمود من متداد ،الصم مرو بن متداد

٢٨٦ ،١٤٨ ،١٣١
 ١٨٨ ،هاني بن حريح بن املتدام
 ٢٨٦ ،معديكرب بن املتدام
 ٢٨٨ <١٠ ،القبض املتومت
 ١٧ ،املطلب عبد بن المتوم

٢٣٢ ،٢٣١ ،ميب بن متيم
٢٩٢ ،٢٩٢ ،١٨٦ ٠١٨٤ ،١٦٦ ٠١١٤ الشاب الله كيد بن مكحول
١٠٩ ،ملحان

 ١١٠ ٠الزبري بن ملغدر ١
 ٢٤٦ ،٢٢٠ ،املغمور

 ٢٠٢ ،اميت من يعلى أم مخية
 ٢٨٧ ،صري بن تتغذ بن ملجاجر
 ٢٠٠ ،يزيد بن مهاجر
 ٢٦ ،ملمة أم مولى مهاجر
٢٢٠ <املهدم

 ٢٩٣ ،الله عبيد بن طلحة بن مومى
 ٧ ،ميسره

٤٤ ،ميكاهتل
 ٢٠٠ ،٢٠٩ ٠١٩١ ٠١١١ ٠٢٠ ،مهران بن ميمون
٢٥ <ومدم عليه الله صلى التيي مولى ميمون

 ٠١١٣ ،٣٠ ،١٥ ،المؤمثين ٣٢ ،الهاللية حزن بن الحارث بثت ميمونة
٢٨٧ ،٢٦٩ ،٢٦٨ ،٢٥٠ ،٢٠٨ ،١٨٦ ،١٤٦ ،١١٧

 ٢٥ ،سد بثت ميمونة
٧٧ ،علي بنت ميمونة

٠

 ٦١ <٠٩ <الغرامله بثت نائله
٢٩٣ ،صري بن جننب بن تاجيه



 وملم كلهه لله ١ ملى للها مبد بن حممد = ممطىن
٩٦ (ممس

١٨٢ ،١٦٠ ،١٢٢ ،الزبري سب،آن
 ٢٩٢ ٠٢٢٢ ،١٨٦ ٠١٧٠ ،وتام أبي بن سد بن ممهب
٢٤٢ ،١٤٣ ٠١٠٤ ٠٩٨ ،٤٧ ،صري بن ممعب
 ٤١ ،الزبريي ممعب

 ٧٠ ،التبس املطلب بن املطاع
 ٢٧٧ ،سم من مطر

 ٢٧٧ ،احلارم بن ربيعه بن مطلب
٢٨٠ ،اجلهقي امن من معاذ
 ٠٢٧٨ ،٢٧٧ ٠٢٥٦ ،٢٢٣ ،١٩٩ ٠١٦٧ ،١١٧ ٠٩٧ ٠٩٢ ،جبل بن سان
٢٨٠ ،٢٧٩

 ٢١٩ ،الرمحن حمبد من معاذ
 ٢٠٣ ،خبيب بن الله مبد بن معاذ
 ١٥٦ ،ءعرتا ابن معاذ
 ٢٧٩ ،٢١ ،اجلموع بن يرو بن معاذ
٢٩٩ ،معاذ بن معاذ

 ،٨٣ ٠٧٩ ،٧٤ ٠٧٣ ٠٧٢ ،٧١ ٠٧٠ ٠٦٩ ٠٢٥ ،مغيان أبي بن معاويه
٠١٠٧ ٠١٠٦ ٠١٠٢ ٠١٤٨ ،١٤١ ،١٢٩ ،١٢٢ ،١٢٦ ٠١١٠ ،١٠٥ ،١٠٠ ،٩٨

٢٤٢ ،٢٤٢ ،٢٤٠ ،٢٣٠ ٠٢٢٢ ٠٢٢٠ ،٢١٠ ،٢٠٠ ،١٨٦ ٠١٨٢ ،١٦٨ ،١٦٢
٢٩٠ ٠٢٨٠ ،٢٨٢ ،٢٨١ ٠٢٨٠ ٠٢٧٦ ،٢٧٣ ،٢٧١ ٠٢٦٨ ٠٢٦٥ ٠٢٠٨ ،٢٤٠

٢٩٨ ٠٢٩٥ ،٢٩٤
 ٢٨٢ ،السلمي خالد بن احلكم بن معاويه

٢٨٢ ،التغريي حيدة بن معاوية
٢٦٢ ،ترة بن معاويه

٢٩٠ محمرين-م ش بدعم
 ٢٦٩ ،٢٢٢ ،محباس من سبد
 ٤ ،مدنان بن سد

 ٢٨٣ ،االهجعي متان بن معتل
٢٨٣ ،٢٨٢ ،ملي ابو ،يسار بن معتل
١١٩ <مبص
 ٢٨٤ ،نع نا بن الله مبد بن مسر
 ٢٢ ،االمشاري ديم بن معن
 ٢٨٠ ،االخشم بن يزيد ين سن
٢٠ ،احلارم بن سون



٢٧١ ،لبيد بن حممود

٢٧١ ،٩١ ،مسود من مبهمة

املعوم ء املحل حميي
٢٢٧ ،١٦١ ،٧٦ ،احلتغي ممهد أبي بن املختار

٢٧٢ < مليم بن خمئد

٢٩١ ^،١١̂ 

٢٠ .مدكم

 آدد من ماله ء مذحج
 ٢٦٦ ،٢٢ ،الربيع بن مرارة

 ٩٦ ،مرثد ابي بن مربد

 ٢٧٢ ،٢٤ <ارمسي ريالمثا١ ماله من مرداس

 ٢٩٢ ،هراحهل بن مرة

٢٧٢ ٠٢١٧ ،١٩٣ ،٤٣ ،كعب بن مره

 ١٨٩ ٠١٧٩ ،١٧١ ،١٧٠ ،٦٩ ٠٦٦ ٠٦٠ ،٠٩ ،٠٨ ٠٥٧ ،اسم بن مردان

٢٧٠ ٠٢٧٤ ،٢٧٣ ،٢٧٢ ،٢٤٠ ،٢١٠ ،١٩٤

 ٦١ ،جنمب بثت صرو آم من ،عغان من شبمان بثت مرير

٦١ ،نرامنه بثت شاغله من ،مغان بن حمحهان بثت مرمي

 ١٥١ ،صران بثت مرمي

١٨ ٠̂^١̂

-;.ز ٢٧٠ ،المبلي جابر بن مؤيده
 ٢٧٦ ،الغهري حداد بن مستورد

 ٢٩٢ ،٢٤٦ ،٢٠٨ ،٢٣ ،االجدع بن مسروق

 ٢٢ ،أثاثه بن مسطح

٢٨٧ < احلتلهي صمود

 ١٢٦ ،١٢٥ ،٦٦ ،٥٢ ،٥١ ،٤٩ ٠٤٢ ،٢٤ ،املمن ابد ،حجاج بن ملم

٢٧١ ،٢٧٠ ٠٢٠١ ٠٢٤٦ ،٢٣٨ ٠٢١٧ ،٢٠٦ ،٢٠٥ ٠١٧١ ،١٦١ ،١٤٧ .١٣٨ 

٢٧٨٠٢٧٧

 ٢٧٢ ،عقبه بن سلم

٣ ،اخلياط طم

 ٢٧٧ ،لله ١ مبيد بن لرتم ١ ما<س0

٢٥٢ ٠ املله حمبد بن مسلمه

١٤٤ ، محع

 ٢٧٦ .٢٧٥ .٢٦٨ ،الرحبمن حمبد ابو ،خمرمه بن املسور

٢٩٩ ،٢٠٤ ٠١٤٧ ،١١٢ ،الكذاب مسلمة

١٨٥ ،١٧٩ ،اسب



٧

 ٢٨٨ <١٠٥ ،تيم بن االحعث بن مصد
 ٢٠٩ ،١١٧ ،طالب ابي بن جعغر بن مصد
 ٢٨٨ ،بلصه آبي بن حاطب بن مصد
 ٢٧١ ،القرحي مصر من احلارم بن حاطب بن مصد
 ٦٧ ،اهلامحي حبيب بن حممبد
 ١٨٧ ،حرب بن مصد
 ٢٦ ،زاذان بن مصد
سد ابن ~ سد بن مصن
 ٣٠٣ ،سيد بن مصد
١٤٧ ،مالم بن مصد
مسرين ابن ء مسرين بن مصد
٢٨٨ <٦٧ .٠٦٠ <٥٩ ،الله عبيد بن طلحه بن مصد
٢١٤ ،املديق بكر ابي بن الرمحن مد من مصد
٢٨٨ ،عوف بن الرمجن عبد بن مصد

٢٧١ ،الرتحي جحو بن الله ؛لبد بن حممد
٢٠٦ <مادم بن الله عبد بن مصد
٢٥١ ،صرو بن الله عبد بن حممد

الدين ويل ء اخلطيب الله مهد بن مصد
،امحد ،ممطلهى ،وملم عليه الله ملى الله عبد بن خممد

،١٠٠ ،٨٤ ،٧٢ ٠٦٠ ،٤٨ ،٢١ ٠٢١ ،١٦ ،٩ ،ع ،١ ،اسم
٣٠٤ ٠٢٦٢ ،٢٣٢ ،١٦٢

 ٢٢٧ ،الطائي حامت من سي بن مصد
 احلشغيه ابن ؛؛؛ اآلكرب ،طالب ابي بن علي بن حممد
 الباتر ء طالب آبي بن علي من املين بن علي بن مصد
 ٢٠٩ ،عبام بن الله عبد بن <ءيل> بن مصد
 ٢٢٨ ،الصمي مود من مصد
 ٢٩٢ ،املطلب عبد بن خمرمه بن هتم بن جممد
 ١٩ ،الرتظي كعب بن مصد
 لزمري١ ء ادشهاب بن ملم بن مصد
 ٢٦٢ ،٦٧ ،٢٥ ،ملممه بن مصد
 ٢٩٢ ،املتتثر بن حممد
 ٢١٩ ،١٢٧ ،٤٢ ،٣٦ ،املتكدر بن مصد
 ١٨٥ ،حبان من حيىي ين مصد
 ١٩٦ <١٦٨ <٥ ،يومد بن حممد
١ ،الغارمي مصد بن امحد بن مصود

.ث



٢٥ ،١٥ ،بورما
 ٢٥ ،١٦ ٠١٥ ،وملم كليه الله ملى التسمي سب ،ادتبطيه مارية

٢٨٨٠٨٦
٢٠٠ ،حمحج ،ادد بن ماله
 ٢٦٦ ،٢٥٠ ،٢٤٧ ٠١٥٨ ٠١٣٥ ،٣٦ ٠٣٥ ،٣٣ ٠٣٢ ،٢٤ ،انس بن ماله
٢٩٧
 ٢٦٩ ،احلويرم بن ماله
٢٥٤ <بيتار بن ماله
 الماسي اسل ابو = ربيعه بن ماله
٢٧٠ ،معمعه بن ماله
 ١٩٨ ،طريد بن ماله
 ٢٢٦ ،حماص بن ماله
 ٢٢٠ ،التشب بن ماله

 ٢٦٩ ،طم^مالالبنت
٢٧٠ ،ممب بن ماله
 ١١١ ،التفر بن ماله

٢٧٠ ،مليم ابي بن مجاحع
٢٥٥ ٠٢٥٢ ،٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٣٠ .٢٠٥ .١٤٩ ٠١٤٤ ٠١٢٤ ،١١٤ ،مجاهد
 ١٦٤ ،املدجلي مجزز
 ٢٧١ ،٢٧٠ ،جاريه بن مجمء

١٨٠ ،متبه بن صخر ،اسبق
٩٩ ،مريرة آبي بن الخدر
 ٢٥٩ ،طالب أبي بن علي بن اسمين

 ٢١٥ <بنطغيل محكم

 ٧٦ ،طالب ابي بن علي بن المغرا محمد
 ٧٦ ،طالب ابي بن علي بن االومط حممد
 ٧٧ ،لنوميا أمامه آبي بن محمد
٢٩١ ،الحتغي بكر ابي بن محمد

 ٢٩٠ ،٢٨٨ ،١١٧ ٠٦٩ ٠٥٩ ٠٥٨ ٠٥٧ ،٤٦ ،يقلمدا بكر آبي بن مصد
 الشافعي — إدريس بن محمد
 ٩٦ ،إسحاق بن مصد
١١٧ ،صيم بتت آممماء بن مصد



لق

الخماصية ء كبقة

 ٢٦٧ ،االمناريه ماله من كعب بقت كبحت
 ٢٢٢ <ءبام بن كحري
 ٢٤٢ ،الله مبد بن كثري
٢٠٢ ،الشاعر كثري

 ٢٠ ،وعلم عليه الله صلى الغيب موىل كركرة
٢٦٨ رحدينء ابو ،ملم ابي بن كريب

مح،آ
 ٠٢ ،حبيب بن كريز
 ٠٣ ،ربيعه بن كريز
 ١٧٠ ٠١٦٩ ،٢٨ ،هرمز بن كسرى
 ٢٦٨ ،إحماق أبو ،ماتع ابن ،االحبار كعب
٦٨ ،مور بن كعب
 ١٦٢ ،هراحيل بن كعب
 ٢٦٧ ٠٢٤٩ ٠١٢٤ ، عجرة بن كعب
 ٢١٠ ،١٧١ ،٤٦ ،لؤى بن كعب
 ٢٧٠ ٠٢٦٦ ،كعب بن ابي بن ماله بن كعب
٢٦٧ ،الطمي البهزي مرة بن كعب

كركره،مآ

 ٢٦٧ ،امسي حقبل بن كلدة
١٩١ .احلقيق أبي بن كتانه
٦١ ،كوكب

..

 = عبام زوجة ،بجير بن حدن بن الحارث بقت لبابه
 ٢٦٩ ،١٤٦ ٠١١٢ ،الحارم بقت المغرى لبابه

٢٧٢ ،لبيد
 ٢٦٨ ،رزين أبو ،العتيلمي مربة بن لقيط
 ٠٦ ،الالم عليه لوط
 ٢٥٣ <٤٠ <٢٤ ،سد بن ليث

٧٦ ،ماله بن خالد بن ممول بغت ليلى

السل م



ق

١١٣ ،نمام من القاسم
 .٢٦٠ ،٢٤٦ ،١٩٢ ٠١٢٥ ،٢٣ ،املديق مكر أبيت بن حممد بن التامم

٢٦٦
١٦ ،ومث عليه الله على حممد بن مملتا ١

١٢٤ ،١٢٢ ،معاوية من يزيد بن خالد بن الرمحن جتد موىل القاسم
٣٢ ،يياريف ،التائي

٢٦١ ،اهلاليل خمارق بن تبيمه
 ٢٦٤ ،الطائي هلب من تييمه
٢٥٠ <١٨٠ <٢٤ <١٠ ،تتادة
٢٦٢ ،٢٦١ ،٨٧ ،٢٨ ،٢١ ،اسان بن حتابه

تتهمه ابن ء التحيبي
 ٢٦٩ ،٢٢٢ ،٨٩ ،٣١ ٠١٧ ،عباس بن تشم
 ١٧ ،املطلب عيد بن تقم

 ٢٦٢ ،عامر من تدامه
 ٢٢٦ ،٢١ ،مظعون بن تدامه
 ٢٦٢ ،هالل بن إياس بن تدع
٢٥ ،متهر
٧.،صام ٤
٢٠ < عامر بن تطبه
 ٢٦٢ ،اسيب ماله بن تطبه

٢٦١ <تييمه بن ؛تطن
 ٦١ ،القلعي

٠٩ ،علي موىل بنري
٢٧٢ ،٢٦٥ ٠٦٧ ،٢٢ ،حازم آبي بن تيم
 ٢٦٤ ،مترده آبي بن تيس
١٧٤ .عباده بن معد من تيم
١٩٥ ،طلق من تيم
٢٦٤ ،تبيمه ابو < عامم بن تيم
 ٢٦٥ ،عباد بن تيم
 ٢٦٤ ،هتد بن تيم
٢٦٤ ،خمرمه بغت تيله



١٥٠ ،اخرم < ناتلغ
٦١ ،عحمان زوجة مهزوان بثت ناختة
 ٦٥ «ماهم بن آس بثت هاضا
 ١٧١ ،اخلطاب بغت ناشا
 ١٢ < زاثدة بغت ناشا
 ٨٣ ،انمغو بحت باضا

١٥ ،الضحاك بثت ناصا
 ٧٧ <ءيل بثت ناجلا
 ٥٢ ،خلطاب ١ بن صر بثت ناصا
٢٦٠ ،١١٢ ،هتم بثت هاشا
 ،١٦ <ومدم علهه الله حمىل حممد بتت ناصا

٢٥٩ ،١٨٣ ،١١٧
٤ ،اخلثعمية مر بتتم ناطمة
عثها زوجت ،حمس عبد بن الوليد بتت ناجلا

١٦٧ ،عتبه بن الوليد بتت ناطهه
٢٥٢ ،العزيز عبد بن يس زوجة هاصا
٢٥٧ ،الله عبد بن الغجهع
لبغوي١ ء ،الغرا

اددرزهق،ص
١٢٥ ،الغامم بثت ؟عرو
٢٠٧ ،سيلث بن ؟فرو
٢٩٦ <ئودل بن هروه

٢٦١ ،سان بن ماله بثت غريعه
٢٥٨ ،١٤٦ ،عبيد بن فباله
٢٥ < نياليما نضاله
٣٦ ،املباح بن الغحل
 ٢٦٩ ٠٢٥٨ ،٢٢٢ ،١١٣ ،٣١ ،عباس بن العطل
١٤٠ ،مرزوق بن الغحل
 ١٤٤ ،عياو بن الغحيل

 ٩١ ،ماله بن هنر
٢٥٨ ،الديلمي فريوز



١١٥ ،مسرة بن صرو

 جهل أبو ء هشام صروبن
٤٧ ،مربة

٢٩٥ رواحآلء حبت ممره

٢٥٦ ،زراره بن اس من الرمحن عيد بتت ؟صر

 ٢٢٧ ،الطائي حامت بن سي بن ممره

١٦٠ ،جرمون بن مسير

 ٢٤٤ ،الغغاري اللحم أبي موىل عمخمر

١١٦ ٠١١٣ ،حمم بن معد بن صيم

 ٣٦ ،الرمحن مبد بن سبأ

 ٧٦ ،طالب ابي بن مهيل بن عور

 ٢٠ ،احلارم بن مود

٢٤٣ ،ملحت بن زيد بن عود

 ٢٤٤ ٠٢٠ ،اآلهجعي عوف آبي بن ماله بن عود

 ٨٢ ،جحيغة آبي بن عون

١١٧ ،صيم بثت آمساء بن كون

٢٠٩ ، ١ ١٧ ،طالب آبي بن جعغر بن عون

٢٢٢ ،حمام بن عون

٢٥٩ ،جعغر بن الله عبد بن عون

٣٧ ،حمعبة بن الله بدم بن عون

 ١ ١٧ ،طالب ابي بن علي بن عون
٢١ .٢٠ ،حمامده بن عويم

 ٢٤٠ < اهلجاحي معال بن ناجية بن محار بن عياز

٥٢ ،الخطاب بن ممر بن عياز

لقاضي ١ ء ز عيا
 ١٧٨ ٠١٧١ ،الالم مليه مرمي بن كهم

٢ ،الخياط عيص

.
 ٢٠٤ ،١٨ ،حامد ابو ،الغزايل

٢٠٧ ،الشمايل احلارم بن غفيد

٠ثمغاربنمديل  ١٠٤ 

 ٩٦ < محامم من متحي

 ٩٦ <مثديبنيعمر

١٧ ،املطلب عيد بن الغيداق



١٣٢ ٠١٢٩ ٠١٢٧ ،١٢٠ ٠١٢٤ ٠١٢١ ٠١٢٠ ،١٠٩ ،١٠٦ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠١
١٧٠ ٠١٦٩ ٠١٦٦ ٠١٦٥ ٠١٦١ ٠١٤٩ ٠١٤٨ ٠١٤٧ ٠١٤٤ ٠١٢٨ ٠١٣٧ ٠١٣٦
٢١٧ ٠٢١٣ ٠٢١٢ ٠٢٠٨ ٠٢٠٦ ،٢٠٠ ٠١٨٤ ٠١٨٢ ٠١٧٨ ٠١٧٥ ٠١٧٤ ٠١٧١
٢٤٠ ٠٢٣٩ ٠٢٣٧ ٠٢٣٦ ٠٢٣٥ ٠٢٣٣ ٠٢٢٩ ٠٢٢٧ ٠٢٢٦ ٠٢٢٣ ٠٢٢١ ،٢٢٠
٢٨٠ ٠٢٧٩ ٠٢٧٨ ٠٢٦٨ ٠٢٦٦ ،٢٠٩ ٠٢٥٧ ٠٢٥٦ ٠٢٥٢ ٠٢٤٨ ٠٢٤٧ ٠٢٤٤
٣٠١ ٠٢٩٥ ٠٢٩٢ ٠٢٩٠ ٠٢٨٩ ٠٢٨٨ ٠٢٨٥ ٠٢٨٤ ٠٢٨٣ ٠٢٨٢ ٠٢٨١

 ٠٢٦٦ ٠٢٦٢ ٠٢٥٦ ٠٢٥٥ ٠٢٥٤ ٠٢٥٣ ٠٢٥٢ ٠١٦٦ ،العزيز مبد بن صر
٢٩٧٠٢٨١

 ٦١ ،حمغان بن عصان بن سر
١٣٥ .اهلدام آبي بن صرو
 ٢٣٩ ،مليمان آبو ،احلصي كالب بن جعغر بن االحوم بن صرو
 • ٢٤١ ،الخمري خويلد من اعهأ من صرو
١٠٨ ،أوس بن صرو
 ٢٤١ <املمطدقي هرار آبي بن احلارم بن سمرو
 ٢٤٤ ،الرتهي عصان بن سمرو بن حرمي بن صرو
 ٢٤١ ،لوذان بن زيد بن حزم بن صرو
 ٢٤٣ ،اخلزاعي املء بن يرد
 ٨٦ ٠ حباله بن صرو
 ١٩٧ ٠١٦٦ ٠٢٤ ،دينار بن صرو
 ١٠٩ ،العوام بن الزبري بن يرو
 ٢٩٢ ،العام أبي من سيد بن صرو
 ١٧٣ ،سيد بن العام بن سيد بن يرو
 ١٢٢ «تملم بن يرو
٢٥١ ٠١٨٧ ،مويد بن احلريد بن سمرو
٢٥١ ٠١٤٤ ٠٦٢ ٠٣٦ سمروم بن الله عبد بن محمد بن فعيب بن صرو

٠٥٢ ٠٤٢ ٠٢٢ .الله عيد ابو ،هشام من وائل بن العام بن يرو
٢٤٠ ٠٢١٠ ٠١٩٥ ٠١٤٨ ٠١٣٩ ٠١١٩ ٠١١٤ ٠٩٢ ٠٧٣ ٠٧٢ ٠٧١ ،٧٠

٣٠٢ ،مغوان بن الله عبد بن يرو
 ٢٤٢ ٠٢٢٨ ٠٤١ ،تجهح ابو ،الطمي خالد بن عامر بن حمبه بن سمرو
 ٦١ ،عنان بن نحمصا بن صرو
٢٤٣ ٠٢١ ،حمول بن صرو

٢٤٢ ،مكتوم ام ابن ،الرتحي اآلمم بن زائدة بن تيس بن يرو
 ٢٤٣ ٠١٤٣ ،اجلهقي مريم ابو مره بن سمرد
 ٢٩٢ ،سديكرب بن سمرو
٢٥٦ ٠٢٣ ،االزدي ميمون بن سمرو



 ٢٣٦ ،العالء
 ٢٥ ،عتمة بن العالء
 لحضرمي ١ ابن ء عيال الحضرمي العالء

 ١٩٩ ،أوص ابو ،تيم بن علتبمه
٢٩٢ ،٢٣٨ ،٢٣ ،١٨ ،التابعي ،علمحه

،٢٥ ٠٢١ ،٢٠ ٠٩ ٠٨ ،حراب أبو ،املعن ابو ،طالب ابي بن عالي
٠٥٣ ٠٥١ ٠٤٩ ٠٤٨ ٠٤٧ ٠٤٥ ٠٤١ ،٤٠ ٠٢٩ ٠٣٨ ٠٣٧ ٠٣١ ،٣٠ ٠٢٩ ٠٢٨
٠٧٢ ٠٧١ ٠٧٠ ٠٦٩ ٠٦٨ ٠٦٧ ٠٦٦ ٠٦٥ ٠٦٤ ٠٦٣ ٠٦٢ ،٦٠ ٠٥٩ ٠٥٨ ٠٥٧

٠١١٤ ،١٠٥ ،١٠٠ ٠٩٥ ٠٩٤ ٠٩٣ ٠٨٦ ٠٨٢ ،٨٠ ٠٧٨ ٠٧٦ ٠٧٥ ٠٧٤ ٠٧٣
٠١٤٢ ٠١٤١ ،١٤٠ ٠١٣٣ ٠١٣٢ ٠١٢٤ ٠١٢٢ ٠١٢١ ٠١٢٠ ٠١١٨ ٠١١٧ ،١١٥
٠١٨٤ ٠١٨١ ٠١٧٩ ٠١٧٥ ٠١٧٤ ٠١٦٣ ٠١٥١ ٠١٥٠ ٠١٤٩ ٠١٤٨ ٠١٤٦ ،١٤٥
٣٦٠ ٠٢٥٩ ،٢٠٨ ٠٢٥٢ ٠٢٤٩ ٠٢٤٧ ٠٢٣٩ ٠٢٣٧ ٠٢٢٧ ٠٢٢٢ ٠٢١٨ ،٢٠١،
٠٢٩٠ ٠٢٨٨ ٠٢٨٦ ٠٢٨٤ ٠٢٨١ ٠٢٨٠ ٠٢٧٩ ٠٢٧٨ ٠٢٧٥ ٠٢٧٣ ٠٢٧٢ ،٣٦٥

- -ذ ٣٠٢ ،٣٠١ ٠٢٩٨ ٠٢٩٥ ٠٢٩٢
 ١٦ ،الله رممول بثت زينب ابن ،ربيع بن العام أبي بن ملي
 ٢٣٤ <احلدغي سمرو بن محرز بن حيبان بن علي
 ٢٣٤ ،امنغي طلق بن علي
 ٢٥٩ ،جعغر بن الله عبد بن علي
 ٢٥٠ ،عباس بن الله عبد بن علي
 ٢٢٩ ٠٣ ،اهلديعي بن علي
١٩٦ ،يزيد بن علي
املعني بن علي العابدين زين — العابدين زين علي

٠٧٠ ٠٦٩ ٠٢٨ ،١٠ ،اليقظان ابو ،ماله بن عامر بن مريا بن سار
٢٦٥ ٠٢٣٨ ٠٢٣٧ ٠٢٣٦ ٠٢٣٢ ،١٩٠ ٠١٧٩ ،١٥٠ ٠١٤٩ ،١٣٤

 ١٨٩ ،حديد بن سماره
 ٢٤٤ ،الحتغي رويبة من سماره

١٧٢ ،صر
٧٦ <ءدي بن اآلكمر سمر

٠٢٣٨ ،٨٠ ،تجيد ابو ،اخلزاعي خلد بن عبيد بن حمين بن صران
٢٩٠٠٢٢٩

٢٣٨ ،ملمة أبي بن سر
٢٥١ ،طلحة أبي بن إسباق بن صر
 ٠١٩ ٠١٥ ،١٠ <حغم ابو ،العزى عبد بن نغيل بن اخلطاب بن سر
٠٤٧ ٠٤٦ ٠٤٥ ٠٤٤ ٠٤٣ ٠٤٢ ٠٤١ ،٤٠ ٠٣. ٠٢٩ ٠٢٨ ٠٢٥ ٠٢٣ ٠٢١ ،٢٠ 
٠٩٧ ٠٩٥ ٠٩٤ ٠٩١ ٠٨٩ ٠٦٥ ،٦٠ ٠٥٥ ٠٥٤ ،٠٣ ٠٥٢ ٠٥١ ،٠٠ ٠٤٩ ،٤٨



٣٩٩

 ١١٩ ،الدارم مصان
 ٢٢٧ ،مونه بن خالد بن العداء
 ٤ ،عدنان
١٥٣ ،شابت بن سي
 ٢٢٧ ٠٢٢٦ ٠١٤٢ ٠١٣٢ ،الطائي سهد بن الله مبد بن حامت بن مسي
 ٢٢٨ ،الكلعيب مخيرة بن صم بن سيب
 ٢٢٨ ٠٢٢٦ <الكددبي زراره بن تروه بن مخيرة بن سيب

 ٢٢٨ ،الثجيح أبو ،السلمي ماريت بن عرباز
 ٢٢٨ ،الكنله مسيرة بن عرس

 ٢٢٨ ،منوان بن اسد من مرهجة
 ٢٢٨ ،االحجعي ضريح بن عرجنة

٢٢٩ ،اجلمد بن اليارتي مروة
 ٠٢١٨ ،١٦٠ ٠٢٤ ،الله عبد امو ،العوام بن الزبري بن مروه

٢٦٠٠٢٤٩
٢٢٩ <الشني م عما
 ٢٠٩ ٠١٨٤ ٠٠١٤٤ ٠١٢٥ ٠١١٤ ٠١٩ ،رباح ابي بن ،عطا
 ٢٤٩ ٠١١٨ ،املائب بن عطاء
 ٢٥٠ ٠٢٤٧ ٠١٨٦ ٠١٦٧ ،بار بن ،عطا
 ١٩٧ ٠١٨٤ ،اخلراساني عطاء
 ٢٠١ ٠١٠١ ،بعسر بن عطية
٢٢٩ .السبي عود بن عطية
 ٢٢٠ ،الرتظي عطية
١٥٨ ٠١٥٧ ،معوذ ام عغراء
 ٠مروعات ابو سادم مبد من نوبل من عامر بن الحارم بن عتبه

٢٣٠٠١٤٠
 ٢٣٠ ٠٤٩ ٠٢٦ ،٢٠ ،الجهتي مسر بن كيم بن عامر بن عتبة
 ٢١ ،االمتاري مسرو بن عقبة
٢٢٠ ،الليحي ماله بن عتبة
' ••■■■ ؛؛ ٧٠ <سدم بن عتبة
٢٢١ ،عتيل
١١٣ ٠٢٩ ،ممن بن عكاهة
٢٣٤ التيميء اجلعد من حرتوم بن ذويب بن عكراو
 ٢٣٣ ٠٢٣٢ ٠٢٣١ ،٢٣٠ ٠٢٢ ٠١٨ ،جهل ابي بن عكرمه
 ٢٣٤ ،ومهم بن عكرمة
٢٠١ ،٢٥٠ ٠١٨ ،عباس ابن موىل مكرمه



٣٩٨

٢٥ ،املم بن الله مبيد
٢٨٣ ،٢١٤ ٠١٩٩ ٠١٢٢ ٠١٢١ ،زياد ين الله عبيد
٢٦٩ ٠٢٢٢ ٠١١٣ ،مباس بن الله عبيد
٢٠٩ ٠٢٤ ،عتبه بن الله عبد بن الله عبيد
٣٥ ،عمر بن الله عييد
 ١٢٦ ٠٥٢ ،انثطاب بن عمر بن الله عبيد
٢٢٤ (النماري ١ حممن بن لله ١ عبيد
 ٢١ ،الرتبي احلارم بن عبيده
٨٢ ،شيان بن عبيده
 ٢٢٤ ،اسا بن العيم آبي من أممهد بن عتاب
 ٢٣٠ ٠٧٢ ،ملهيان أبي بن عتبه
 ٢٩ ،هلب ابي بن عتبه
 ٧٠ ،وتاس أبي ين عتبه

 ٢١ ،الئماريا ماله بن عتبان
٨٣ ،ربيعه بن عتبه
 ٢٢٤ ،الطمي عبد بن عتبه
 ٢٢٥ ،املازني جابر بن احلارث بن مثزوان بن كتبه
 ٢١ ،اهلذيل صمود بن عتبه
 ١٦ ،هلب ابي بن كتيبه
 ٢٤٠ <طدحه ابي بن عثمان
 ٢٢٦ ٠١٧٥ ،الحتلهي العام ابي بن عثمان
٢٢ ،طلحت بن كحمان
٢١٩ .الله عبيد من نعصا من الرحمن حممد بن عثمان
 ٠٨ ،احلورين ذو ،الله عبد أبو ،العام أبي بن علهان بن عثمان

٠٥٥ ٠٥٤ ٠٥٣ ،٠٢ ٠٥١ ٠٤٦ ٠٤٥ ٠٤٤ ٠٤٢ ،٤٠ ٠٢٩ <٢٠ ٠٢١ ٠١٦ ،١٠
٠٧٩ ٠٧٣ ٠٧٢ ،٧٠ ٠٦٩ ٠٦٨ ٠٦٧ ٠٦٦ ٠٦٢ ٠٦١ ٠٦. ،٠٩ ٠٥٨ ،٠٧ ،٠٦
٠١٢٧ ٠١١٤ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٢ ٠٩٨ ٠٩٧ ٠٩٤ ،٩٠ ٠٨٦ ٠٨٥ ٠٨٤
٠١٧٨ ٠١٧٤ ٠١٧. ٠١٦٩ ٠١٦١ ،١٦٠ ٠١٥٧ ٠١٤٥ ٠١٣٩ ٠١٣٨ ٠١٢٢ ،١٣٩
٣١٩ ٠٢١٨ ٠٢١٦ ٠٢١٣ ٠٢١٢ ٠٢٠٢ ،٢٠٠ ٠١٩٧ ٠١٩. ٠١٨٤ ٠١٨٢ ،١٨٠،
٠٢٧٦ ٠٢٧٣ ٠٢٧٢ ٠٢٦٨ ٠٢٦٦ ٠٢٥٨ ٠٢٥٢ ٠٢٤٩ ٠٢٤٧ ،٢٤٠ ٠٢٢٢ ،٣٣٣
٢٩٠ ٠٢٩٢ ٠٢٩. ٠٢٨٥ ٠٢٨٤ ،٢٨٠ ٠٢٧٩ ،٣٧٨

 ٠١٣٦ .٩١ ،مجح بن حذافه بن وهب بن حبيب بن مظمون بن عثمان
٢٢٥٠١٥٢

 ٧٦ ،طالب أمي بن علي بن عثمان
١٠٢ (العامم بن عثمان



٣٩٧

 صر امن ء صر بن الله عبد
٢٤٢ ،خويلد من اميأ بن صرو بن الله عبد
 ١٢٩ ٠٢١ ،حرام بن صرد من الله عبد
 ١٢٩ ،جابر أبو صروم بن الله عبد

املام من صرو ابن ء العام بن صرو بن الله عبد
٢٤٣ <ءوق بن صرو بن الله عبد

 ٦١ ،العوام بن الله عبد
 ٢١١ <البياضي مثتام بن الله عبد
 ٢٤٩ ،ربيعة بن عياو بن السل بن الله عبد
 ٢٠٨ ،الديلمي فريوز من الله عبد
 ٢١٢ ،االزدي ترط بن لله ١ مسد
 .االحعري مومس ابو ء تيم من الله بد
 املبارك ابن ء مبارك بن الله عبد

٢ ،مشان بن حممد بن الله مسد
١٦ ،طاهر <ومدم عليه الله ملى د 0^*0 بن الله عيد

ممول ابن ء الهذلي ممول بن الله عبد

٢١٣ ٠٢٠٦ ،املزني معغل بن الله سمد
 ٢٥٠ ،واتد بن الله سمد
 ٦١ ،المديا زمعة بن وهب بن الله سمد
 ٢١٤ ،التطمي يزيد بن الله سمد
iVijiiP ٦٢ ،الرومي الله
 ٢٢٣ ٠٢٠٩ ٠١٧ ٠٦ ،٠ ٠٤ ،هاهم بن اسلب مسد
 ٦١ ،علهان من عحمان بن الطه مسد
٢٤٩ ٠سري بن لطها عبد
٢٨٩ ،٢٧٠ ٠٢٤٤ ٠٢٣٨ .٢٠٢ ٠١٨٥ ٠١٥٤ ٠١١١ ،مروان بن اسه مسد
٠٢ ،مثاق عيد
١٩٦ .إدرمي بن املحعم عبد
٣ ،ايمن بن الواحد مسد ٥ 

 ١١٥ ،الزبير بن عبده
 ٢٢٤ ،الطمي خالد بن عبيد
 ٢٤٨ ٠رقاعه من تميد
 ١٠٢ ،زيد بن تميد
 ٢٠٢ صيرم بن سميد
 ٨٦ ،رائع أبي بن الله سميد
١٩٧ ،يزيد ابي بن الله عبيد



٣٩٦

عمد

مسد
سمد

٠٢٣٧

مسد
مسد
همد

ثمد

مثد
مثد
مسد
مسد
ثمد

مسد
مثد
سمد

سمد

سمد

سمد

مثد
مسد
مسد
مسد
ثمد

ثمد

مثد
مثد
سمد

مسد
مثد
مثد
ثمد

مسد
مسد
ثمد

 ١٩٠ ،التهمي ممانجد من لله
١٠٨ ،١٠ ،جعو بن لله
 ،٢٠٢ ،٢٠١ ،١٣٩ ٠١٣٢ .١١٧ ٠٧٠ ،طالب أبي بن شر من لله
٢٠٩
 ٢٤٩ ،٢٠٢ ،جزء بن احلارم بن لله
 ٢٠٢ ،حبحي بن لله
 ١٤١ ،حزام بن حكيم بئ لله
 ٢٠٣ ،املخزوص سميد بن احلارم من حتطب بن لله
 ٢٠٣ ،االزدي حواله بن لله
٢٠٣ <اجلهدي خبيب بن لله
 ٢٣٢ ٠٢٣١ ،٨١ ،خطل بن لله
 ٢٩٠ ٠٢٦٦ ٠١٦٢ ٠٢١ ٠١٠ ،رواحت بن لله
 الزبري ابن ء الزبري بن لله
٢٠٥ ٠١٦٦ ،نسه بن لله
 ٢٤٨ ،٢٠٤ ،االئماري ممامم بن زيد بن لله
٢٠٤ ٠٢٥ ،ربه عيد بن زيد بن لله
 ٢٠٥ ،ملاتبا ابي بن املائب بن لله
 ٢٤٦ ،٢٠٥ ،المزني مرجم بن لله
 -رح آبي ابن ء مرح أبي بن سد بن لله
 ٢٦٥ ،٢٠٦ ٠٢٩ ،يومد ابو ٠ مادم بن لله
 ٢٤٧ ،العتيلي حقيق بن لله
 ٢١١ ٠٤٨ ،االمغر العشري ربيعه بن عامر بن نله
 ٢١١ ٠الكريا العشزي ربيعه بن عامر بن -له
 ٢٣٩ ٠٦٨ ،كرين بن عامر بن لله
سمام ابن ء ثمام بن له

 ملمة أبو ء املخزومي االمد عيد بن له
 ١٠٢ ٠١٧ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٢ ،املطلب سمد بن له
 ٢٨ <ءتيائ بن له
 ٦١ ،االمغر < نعشما بن له
 ٦١ ٠٥٢ ٠١٦ ،االكري ،عثمان بن لله
 االكري ،عثمان من الله سمد ء عغان بن عثمان بن له
 ٢١١ ،الزهري محراء بن عمي بن لله
٢٤٧ ،عكيم بن لله
 ٧٦ ،حرام بتت البنني أم ابن .طالب ابي بن علي بن له
٧٦ ،معمول بئت ليلى ابن ،طالب ابي بن علي بن له



٣٩٥

مهد
مسد
مسد
مسد
مثد
١٩٣
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مثد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مثد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
مسد
عبد

 ٢١٩ ،التهمي عحمان من الله مسيد بن عثبمان بن لرمحن
٠٢ ،اخلطاب من سر بن لرمحن
٥٢ ،االمغر ،اخلطاب من ير بن لرمحن
٠٢ ،ححمات ابو االومط ،اخلطاب من ير بن لرمحن

،١١٩ .١١٤ .٠٤ .٠٣ .٠٠ ،٤٤ ،٢١ ،١٠ ،٨ ،عود بن لرمحن
٢٧٦ ،٢٦٥ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧ ،١٩٧

 ٢١٩ ،االمتاري ماتي بن ماعده بن عومي بن لرمحن
٢٧٩ ،جبل من سان بن لرمحن

٧٥ ،٧٤ ،املرابي لرحم_نبنمدجم
٢٦٤ ههحءم بن لرمحن
٢٩٦ ،نونل بن لرمحن
 ٢٧١ ،يزيد بن لرمحن
 ٢٢٠ ،العيلي يعمر بن لرحهن
 ٢٦٠ ،خراو بن يوش بن لرمحن
 ١٢٢ ،الشامي لرمحن
 ٢٧٠ ،مروان بن لعزيز
١٥١ ،لنغي
١٧ ،املقلب مسد بن لكعبه

١٩٩ ،اوض آبي بن لله
٤٦ ،املديق بكر ابي بن لله
٢٠٠ ،اجلدعاء آبي بن لله
٢٠٠ ،احلمماء ابي بن س
٢٩ ،سه ابي بن لله
٧٤ ،٦٧ ،٢ ،حشيل بن امحد بن لله
٢ ،الدورتي امحد بن لله

٣ ،االودي إدريس بن لله
٢٥ ،ومهم بن يعوم عبد بن ارمت بن س
١٩٩ ٠١١٧ ،سىب بقت ء أمما بن س
اجلهم حرام بن اسد بن املحس بن لله

١١٨ ،جباد بن للب
٢٠٠ ،جبيشه ابن لله

٧٠ ،ورثاء بن بديل بن لله
١٢٣ ،بريده س

٢٠١ ،١٠١ ،٧٧ ،بر من لله
٢٣ ،ه.م_ما.ب, بن س

٢ ،الطرموم جابر بن لله



٣٩٤

١٠٤ <٨٣ ،بثر بن كباد
 ٢٤٨ |متدم من مساده <ريالمثاا زهد بن صبهم بن مساد

٢٦٧ <٢٢٣ <١٨٧ <١٠٩ <٢١ <٢٠ ،املامت بن مساده
 ٧٦ ،طالب آبي بن علمي بن اآلكرب العباس

٢٢٠ <٢٠ <ذادلة بن مساده بن سماس
 <٨٦ <٧٦ <٠١ <٣١ <٢٠ <١٧ ،اسل آبو ،امسب متد بن سماس
٢٩٠ <٢٨٨ <٢٦٩ <٢٦٠ <٢٢٣ <٢٢٢ <٢٢١ <٢٢٠ ،٢٠٩ ،١١٧ ،١١٣ ٠١٠١ 
 ٢٢٠ ،مرداس من سماس
٢٢٠ < هاهم بتي موىل سماس

٢١٦ ،خديج بن اثء ر بن عياية
٢٥٤ ،مهل بن حلميد مسد

٢١٠ ،٢١٤ ،١٩٣ <٤٦ ،٤٥ ،مديق بكر آبي بن لرمحن مسد
١٤٧ ،الرشاد آبي بن لرمسن مسد
٢٦٧ ،مسهده ابي بن لرمحن مسد
٩٢ ،عتبه آبي من لرمحن مسد
٢١٦ ،صري ابي بن لرمحن مسد
٢٨٢ ،مسيرة ابي بن لرحبمن مسد
٢٤٩ ،٢٤٨ ،٩٤ ،ليلى ابي بن لرمحن مسد

٢١٦ ،الحارحي زهد بن صرو بن جرب بن لرمسن مسد
١١٩ ،املخزومي هشام بن الحارم بن لرحبمن مسد
' د ٦٨ ،صام من الحارم بن لرمحن مسد

١٥ ،حابت بن محان بن لرمحن متد

١٢٤ ٠١٢٢ ،معاوية بن يزيد ين خالد من لرمحن مسد
٢١٦ ،خباب بن لرمحن مسد

١٥٦ ،الزبري بن لرمحن مسد
١٢٤ ،جابر بن زيد بن لرمسن مسد

٥٤ ،مسرة بن لرمحن مسد
٢١٦ ،حيل من لرمحن مسد

٢٤٧ ٠٢٢٨ طرس بن لرمسن بد
٢٤٧ ،مامب بن لرمحن مسد

٢٦٩ ٠٢٢٢ ،متاس بن لرمحن مسد

من رص مسد
٦٨ ،اعد بن عتاب بن لرمحن مسد



٣٩٣

ظ

٢١ ،االمناري رائع من ظهري

٤

 ١٩٩ ،مسرة آمو ،املزني يزيد من عبيد بن مالل بن وسمر بن عائد
.٣٠ ٠٢٦ ،١٥ ،١٤ ٠١٠ ،املؤشهن ام ،املعيق بكر آبي بثت عائشة

٠٨٣ ،٧٠ ،٧٢ ٠٦٩ ،٦٨ ٠٦٧ ،٥٨ ٠٥٧ ،٥٥ ،٥٢ ٠٥١ ،٤٦ ،٤٢ ،٤٠
١٨٢ ٠١٦٥ ٠١٦٤ ٠١٥٢ ٠١٣٦ ٠١٣٥ ٠١٣٤ ٠١٢٩ ٠١١٩ ٠١١٦ ،١٠٣،
٠٢٥١ ٠٢٤٩ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٣٨ ٠٢١٥ ٠٢١٤ ،٢٠٨ ،١٩٤ ٠١٩٣ ،١٨٤
٢٩٧ ،٢٩٢ ،٢٩٠ ،٢٧٤ ٠٢٧٢ ،٢٦٨ ،٢٦٦ ،٢٦٠ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢٥٦

١٩٤ ،الله ميد بن طلحة بتت عائقة
٦١ ،حمغان بن ان عقم بثت عائشة
٢٩٢ ،الجدعا بن مسروق بثت حماثثة
٥٢ ،زيد بثت عاتكة
 مكتوم ام ء املخزومية الله عمد بثت عاتكة
١٧ ،املطلب عبد بثت عاتكة
، ١٢٠ مم هما

٢١ ،شامت من حمامم
٢٤٦ ،٢٠٥ ،االحول ضان من حمامم

١٩٧ ،عجالن بن جد بن عدي بن عاصم
٥٢ ،الخطاب من مسر بن مسر بن حمامم

٢٥٥ ،كف بن مم محا
اجلر بن عييدة أبو — اجلراح بن مر محا

١٩٨ ،ام. الر عامر
٢١ ،العثزي ربيعه بن عامر
١٨٢ ،حثمة أبو <ماعدة بن عامر
٢٤٧ <ودام آبي بن سد بن عامر

٢٤١ ،ل.ادم بن عامر
٢١٤ ،سرو بن عامر
٩ *هنيرة بن عامر

١٩٨ ،نوفل بن آمية بن ممول بن عامر
٢٣ ،واحله بن عامر



٣٩٢

٢٦٠ ،٩٢ ،تيس بن كحالق١
 ٢٣٣ ،االذدر من ضرار

١٧ ،الطلب كبد بن ر ١ ءلر
٢٠ ،ضميره آمي بن ضميره

،
 ١٩٧ ٠١٩٦ ،١٨٤ ،١٤٤ ٠١١٤ ،اليماني كيمان بن طاؤس

 ٢١٣ ،٩٢ ،٨٧ ٠٠٣ ،سد الفتوح أبو ،الطائي
 ١٩٢ ،االهجمي صمود من احهم بن طارق
٢٨٦ ،ههاب بن طارق
 وملم علميه الله ملى صد بن الله عيد = طامر

،^الطبراني
 ١٥٦ ،١٦ ،جرير بن سد ،الطبري

 ١٩٢ ،يعيى بن طخعه
٢٤ ،هام طعرل

 ٩٧ ،كعب بن ابي بن الطغيل
١٩٣ ،مخبرة بن طغيل
 ٩٥ ،مومس آبي ام طغية
 الله عبيد بن طلحة ء طلح
١٩٠ ،الرياء بن طلحة
١٩٧ ،الزهري عوق بن الله عبد بن ست
طلحة ،طلح .سمد ابو ،عمرو من عحمان بن الله عبيد بن طلحة

 ٠٦٩ ٠٦٨ ،٦٧ ٠٦٦ ،٦٠ ٠٥٩ ٠٥٨ ٠٥٧ ٠٤٧ ٠٤٦ ٠٤٥ ٠٤٤ ٠٨ ،الطكات
٢٧٣ ٠٢١٩ ٠١٩٥ ،١٩٤ ٠١٩٣ ٠١٧١ ،١٤٥ ،١٤٣
 ١٩٧ ،اخلزاعي كريز بن الله عبيد بن طلحت
 ١٩٥ ،اخلزاعي ماله بن سة
 الله عبيد بن طلحة = الطلحات طلحة
٢٣٤ ،علمي بن طلق
 ٢٣٤ ٠١٩٥ ،عمرو بن طلق بن علي بن طلق

٢٥ <طهمان
 ١٦ ،وملم علميه الله ملى محمد بن الطيب

١٣٦ ،٢٩ ،المش ،الطيبي



٣٩١

 ١٨٨ ء محيد بن حكل
 ٨٦ ،همعون
٢٠ ،١٠ ،هريين

ص

 وسلم عليه الله اهلم النيب عوىل ن ١حقر ء مالح
١٩٢ ،الحسان من جبير من خوات بن مالح
٤٣ ،كيسان بن صالح
المحبق ء عتبة من مخر

١٨٩ ،لغامديا عمرو من وداعه من خمر
المديق بكر آمو ء المديق

 ١٨٩ ،احلتغي الله عبد من تيم من مهجفا بن املعب
١٩٣ (املبرم عماره بن الله عبد بثت سبة

 ٢٦٧ ،١٩٨ ،١٨٩ ،٢٢ ،اميهت بن مغوان
 ١٨٩ ،صال من نامغو

 ١٢٦ ،نوتل بن مغوان
 ١٩٢ ،يعلى بن مغوان
١٠٨ (العام ابي حبت مذيه
 ١٩١ ،١٠٦ ،٧٨ ،٦٩ ،١٥ ،املؤمنني ام ،حيى بثت ملهية
١٩١ <ههبة خبت ملهية
 ١٨٣ <١٠٨ ،٦٩ ،١٧ ،املطلب عبد بتت مديه

٢٦٤ ،ثلمه صحت 3 «مله
 ٢٩٠ <يقاملد بكر ابي مواله ملهية

٢٠١ ،مبر بنت المماء
 ٣٧ ،المحابمص

 ٧٦ ،علي زوجت المهبا
١٩٠ ،سان بن صهيب
٢٦٨ ٠٢٣٧ ،١٤٩ ،١٢٤ ،٦٧ ،٥١ الروب مهيب

^ا،الضداك
٢٠٨ <١٩٢ ،الديلمس نريوز بن فحالك



٣٩٠

٢٤٩ ٠١٨١ ٠٣١ حفدء من مهل
 ٣٣١ ٠١٨١ ٠١٦٦ «ادماءدي سد بن مهل
٢٨٠ ٠١٨٧ ،١٠٤ ،معاذ بن سهل
 ٢٣٠ ،متجانب بن سهم

 ٢٢ ،صرب بن سهيل
 ٢٠٣ ٠٨٢ ،عامر بن مواءة
 ٠٩ ،المرابي رومان بن مودان
 ١٨٢ ،١٠ ،١٤ ،الهؤمحهن ام ،زمعل بتت مودة
٣٧ <،سة >بن سويد
 ١٨١ ،ريالئما ١ ن احلب بن سويد

 ٢ *سييوية
٢٩٠ ،سريين

ء

 ٢٠٤ ،١٨٠ ٠١٤٤ ٠٩٦ ٠٢٦ ٠٣٥ ٠٢٤ ٠١٨ ،أدرهس بن مس ،الشافعي
٢٢٩ ،مثرتدء بن هبهب
١٨٨ ،ئتهر
 ١٨٧ ،االمناري هابت بن اوس بن هداد

 ١٠٩ ٠٢٥ <محدة ابن قرحبيل
١٧٠ .مهالة من سد بن سيد بن ئرحبيل

 ٢٢٨ ،ضريح ،هريح
 ٢٢٩ ،١١٨ ،القاضي ،هريح
 ١٨٨ ،احلضرمي حمبيد بن حرحمح
١٨٨ ،٧٠ ،هاني بن حريح

 ٢٥١ ٠١٨٨ ،١٨٧ ،مويد بن ماله ،احلتفي سويد بن الثريد
٣٧ ،هريه
٢٩٩ ،١٨٧ ٠٣ ،حعبه
 ،٢٦٠ ،٢٥٠ ٠٢٤٩ ،٢١٤ ٠١٠٢ ،١٤٩ ،١٤٢ ٠١١٩ ٠٤٣ ٠١٩ ،اسيب

٢٩٣٠٢٩٢
 ٣٦ ،زكريا بن حعيب
 ٢٠١ ،حممد بن حعيب
 ١٨٨ ،ليلى < متبعة حبت الشفا
 ٢١٧ ،زمره بن احلارم من موف خبت الشفا
٣١ ،٢٥ < ماحل <ومدم مليه الله صلى احلبي موىل هرتان



٣٨٩

 ٢٩٧ ،٢٦٥ ،١٩٧ .١٨٢ ،١٣٥ ،سحا بن ثان
١١ ،دكمحع من سفيان
٢٠٢ ،٢٠٧ ،٢٠١ ،١٦٦ ٠١٣٠ ،٢٤ ،احلوري سفيان

٢٩٩ <،احلوري ،عييتا >ابن ،مغهانان
١٧٧ ،١٧٦ ،٢٠ ،وملم عليه الله ملى النيب موىل سغيئا

١٨٢ ،صرو بن الثران
١٧٩ ،ض بن -لمان
 ٠١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٧ ٠٨٤ ،٦٦ ،٦٣ ،٢٥ ،الله مد أبو ،الفارسي سلمان

٢٨٦٠٢٣٧
 ٢٠٣ ،١٨٠ ،امسي االوس بن االكوع بن سلما
٦٧ ،مالما بن ملمة
 ١٨٠ ،اخلزرجي االئماري مليمان بن صقر بن ملما
٢٢٤ ،حممن بن الله عبيد ملما
ب دب ٣٠١ ،تيم بن سلما
 ٣٧ ،كهيل بن ملما
١٨٠ ،املحبق بن ملما
 ١٨٢ ،وملم عليه الله ملى النيب موالة سلما
 ٤٣ ،اخلير آم ض
 ٢٥ ،رافع أم سلمى
٢٦٩ ،١١٣ ،عميم بئت ملس

 ١٨٨ ،حثما آبي بن مليمان
١٢٣ ،بريده بن نمليما

 ١٤٤ ،١٢ الطدمء عليه ود دا من سليمان
 ١٧٩ ٠٧٠ ،اخلزاعي مرد بن مليمان
 ٢٥٢ ،ملله ١ عبد بن مليمان
 ٢٣٩ ،االحوص بن صرو بن مليمان
٢٥٠ ٠١٨٦ ٠٢٤ ،ميار بن مدميان

مدميا،عاا
 ١٨٧ .سفرية أبو ،حرب بن ممالث
 ١٨٠ ،١٤٠ ،بذجتحب ممرة
 ١٢٤ ،٧٩ ،بكره أبي ام مسيا
 ٢٢٧ ٠٢٣٦ ،١٤٩ ،١٢٤ ،ياسر بن صار ام مسيا
 ٧٧ ،الدومي أماما آبي بن سهل
 ١٩٢ ،١٨٢ <ححما ابي بن سهل
١٨٢ ،١٠٧ ،امسليا ابن ص



٣٨٨

 ١٦٨ ،الله عبد ابو ،االزدي خمبره
 ٣٨ ،علي بن صر حغم أبو الدين سراج
١٦٩ ،٢٩ ،٢٨ ،ماله من سراته
 ،١٢٠ ،١٢١ .١٠٥ ،٦٧ ،٦٠ .٥٨ ،٥٣ ٠٤٤ .٢٢ ،٨ ،وتام آبي بن سد
٢٨٣ ،٢٢١ ٠٢١٨ ٠٢٠٦ ٠١٩٤ ٠١٨٤ ،١٧٢ ،١٧٠ ،١٦٩ 

١٧٦ ،سدبزمجهان
 ٢٢٢ ،١٧٥ ،عحمان بن صرو بن حرمي بن معد
 ٢١ ،الرتحي خوله بن سد
 ٢١٧ ،٢١ ،الربيع بن سد
١٧٦ ،سهل بن سد
 ١٧٥ ،١٧٤ ٠٢١ ،دليم بن عباده بن سعد
 ٢١ ،الزهري ماله بن سد
٢٦ <لغرظا سد
 ٢٦ ،يقاملد بكر آبي موىل سد
١٦٢ ،هعليه بنت منمىب

 ١٨٥ ،اليمري املمن ابي بن سيد
 ٢٥١ ،١٨٦ ،جبري بن سهد
٢٣٢ ،حريح بن سيد
١٩٣ ،١٧٢ .١٧١ ،١٧٠ ،١٢١ ٠١١١ ٠٢١ ،زيد بن سيد
١٧٠ ،عباده بن سد بن سيد
١٧٤ ٠١٧٣ ،١٧٢ ،سيد من العام بن سيد
 ٢٩٣ ،١٨٦ ،التقوخي العزيز عبد بن سعيد
١٧٠ .الحعلهي الله عبد بن سيد
٦١ ،ععان بن يثبمان بن سعيد
 ٠١٨٥ ،١٨٤ ،١١٦ ،٦٤ ،٤٠ ،٣٦ ،٢٣ ٠١٩ ،١٨ ،١٧ ،اسب بن سيد
٢٩٢ ،٢١٩ ،١٨٦

 ١٨٤ ،الئماري ١ عمرو بن هشام بن سيد
١٨٥ ،هابت بن زيد موىل سعيد
 ٢٠ <وءدم عليه الله صلى النيب موىل سعيد

٢٢٠ ،اساح
 ١٧٦ ،الرتب آبي امن ،زهري آبي بن سفيان
١٧٦ ،أميد بن سفيان
 ١٩٩ ،اهلذيل خالد بن سفيان
١٨٦ ،التمار ربيتا بن سفيان
١٧٠ ،احلتغي ربيعه بن الله عبد بن سفيان



٣٨٧

 ١٦٢ ،اجلهيت خالد بن زهد
 اآلمتاري طلحة أبو ء سهل بن زيد
 ٢٠٠ ٠١١٢ ،االمنارى عاصم بن زيد
 ١٧١ ،عمرو بن زيد
 ٢٤٣ ٠ ملمعة بن زيد

 ١ ٦٠ ٠ علمه بي ١ بغت زينب
 ١٦٦ ،القتغهأ معاويه آبي بعت زينب
 ١٦٠ ٠١٦٤ ٠١٦٣ ٠١٤٣ ٠١٠ ،املسن أم ،مجحو بعت زيعب
١٥ <خزميه بعت زخيب
 ١١٤ ،العوام بن زبري بعت زيتب

٢٦١ <ءجرة بن كعب بتت زيعب
٧٧ ،املغرى ،طالب آبي بن علي بعت زخيب
٢٥٩ ٠٧٦ ،الكربى ،طالب آبي بن علمي بعت زينب

٥٢ ،الخطاب بن عمر بعت زينب
 ١١٧ <٧٦ ،١٦ ،وسلم عليه الله ملى حممد بعت زينب
٢٠٧ ،٠٢ ،مظعون بعت زيعب
٢٨٩ ٠١٣٠ ،طالب آبي بن علمي بن املمن بن علي العابدين زين

م

 ١٦٧ <املدئي اخلزرجي االئماري ثعلبا بن مويد بن خالب بن ثبملا١
 ٢٢٦ ،مظعون بن يشمان بن الخائب
 ٢٨١ ٠١٦٨ ،١٥٨ ،٢٣ ،معهد بن يزيد بن المائب

٢٥ ،مابق
 ٥٠ ٠٤٩ ،الحمن بن ماريه
 ٢٠٧ ،٩٣ ،الجمد آبي بن سالم
 ٢٠٧ ٠١٨٣ ،٢٤ ،صر بن الله ب بن مالم
 ١٦٧ ،٨٣ ،حذيغه أبي موىل مبيد بن ممالم
٣ ،الحعاط مالم

 ٢٠ ،وسلم علميه الله الدم،ىل موىل لمما
١٥٠ <ناتلغ بن مربة
 ١٦٨ ،الجهعي معبد بن مرية
 ٧٦ ،صبيه

١٦٣ ،٢٠ ،الجل



٣٨٦

١٥٧ ٠٢٨ ،شابت من رويغع
 ٢٥ ،وسلم كليه اله ملى النيب موىل رويغع

٢٥ € وملم علميه الله ملى التيب أمه ريحانه
٨٦ ،ريحانه ابي بنت ريحانه

٨٦ ،٢٥ ،١٥ ،عمرو بن زيد بتت ريحانه ،حمعون بشت ريحانه

 ١٨٧ ،زائدة

 ١٤٨ ،زاذوية

 ١٥٨ ،عامر بن ذارع

 ٢٤٢ ،الله عبد بن الزبرشان

 ٩٦ ،٥٤ ،بكار بن الزبري

١٧ ،املطلب مبد بن الزبري

١٦٦ ،الكوني الهمداني منم أبو ،مدي بن الزبير

،٥۴ ٠٤٤ ^٩ ،٢٥ ،٢١ ،١٧ ،١٠ ،٨ ،مغيه امن ،العوام بن الزبري
٠١٥٨ ٠١٤٨ ،١٤١ ،١١٥ ،١١٤ ،١٠٩ ٠٦٩ ٠٦٨ ،٦٧ ،٦١ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٨ 

٢٧٣ ،٢٠٥ ،٢٠٢ ،١٩٣ ،١٧٤ ،١٦٠ ،١٥٩

 ١٦٠ ،أوهى أبي بن ززارة

 ٦٦ ،حبيو ين زر

١٢٠ ،حارثه عيد بن زريق

 ٠١٦٦ ،١٤٢ ،١١٩ ،٤٤ ،٢٦ ،٢٤ ،شهاب من سلم بن محمد ،الزهري

٢٩٣ ،٢٧٢ ،٢٣٣ ،٢١٨ ،١٨٦ ،١٧٠ ،١٦٨

 ١٨٠ ،زياد

 ١٦٠ ،المداثي الحارم بن زياد

 ٧٩ .سميه ابن زياد

٧٠ ،التمر بن زياد

 البار أبو ء زيد
٥٢ .الخطاب بن عمر بن االمغر زيد

٢٥٩ ٠٥٢ .الخطاب بن عمر بن االكبر زيد

٢٤٩ ،١٦١ ،٦٣ ،االنماري سمرو أبو ،ارثم بن زيد

،٢٤٩ ،١٨٥ ٠١٦١ ،١٤٢ ٠٩٧ ٠٦٧ ،٢٥ ،الساه بن شابت بن زيد
٢٨٦٠٢٧٩٠٢٧٨

 ٠٦٣ ،٢٥ ،٢٠ ،١٠ ٠٩ ٠٨ ،آمامه ابو ،ثراحيل بن حارشه بن زيد

١٦٤ ٠١٦٣ ،١٦٢ ،١٣١ ،١١٤ ،١٠٤ ،١٠٢ ،١٠١



٣٨٥

 ١٥٤ ،حقيم بن جمدع من الغناري مسرو بن رافع
 - ة'فا'رواطنا من زهد بن الله مبد بن املازني مسرو بن رابع
 ٢٠١ ،املزني مسرو بن رافع

 ٢٠ ،عجالن بن ماله بن رائع

 ١٥٥ ،اجلهيت الله عبد بن مكيث بن راتع
 ٢٥ ،وملم عليه الله ملى الغيب موىل رافع

١٠٥ ،الربيع بن رباح
 ٢٠ <ومدم علميه الله ملى الغيب موىل رباح

 ١٤٤ ،انم بن الربيع

١٦٨ ،مرية بن الربيع

 ٢٩٧ ،١٥٨ ،١٥٧ ،العغراء ابن معوذ خبت الربيع

 ١٤٣ <احلعدر خبت الربيع

 ١٥٨ ،الرمحن عبد أبي بن ربيعه

 ٤٢ ،الرمحن عبد بن ربيعه
 ١٥٥ ،٢٦ ،االملمي كعب بن ربيعه

 ٧٩ ،الغمحيت يزيد من ربيعه

 ١٥٥ ،عمرو ابن ،اجلرحى ربيعه

 ٢٥٤ ،حيوة بن رجاء

٢٥ ،رضوى

٢١ ،الئماريا رافع بن رفاعه

١٥٦ .مماذ أبو ،العجالني رافع بن رهاعه

 ١٥٦ ،مسوال بن رفاعه ،الرتظي رفاعه بن رفاعه

 الرتظي رناعه بن رفاعه ء مسوال بن رفاعه
٢٤٣ ،حداد من رهاعه

 االوعي بهليا بو١ ء املغدر عبد بن عهربا
 ١١٨ ،خويلد خبت رتيته

 ٢٥٩ ،٧٦ ،طالب أبي بن علي خبت رتيه

٥٢ ،لخطاب ١ بن مسر بتت رفيه

 ٦١ ٠٥٦ ٠٥٣ ،١٦ ،١٠ <مهعدم عليه الله ملى حممد بتت رتيه

 ١٥٦ ،القرحي املطلب عبد بن هاهم بن يزيد مبد بن ركانه

 ٦ ١ ،عحبمان زوجه ،هيبة بتت رمله
 ٧٧ ،املغرى ،علي حبت رمله

 ٧٧ ،الكربى ،علي بتت رمله

 ملحان بتت مليم آم ء الرميماء
٢٩٩ ،ربيعه بن كالب بن رداس

٤زنيا ابن ء ردح



٣٨٤

١٠٢ ، الئمارية ١ شامر بتت خوله

٧٦ <الدددهأ هتم من جعغر بتت خوله

١٥٢ ،يلقحر آم ،ااآلملميه j it 3 من حكهم بتت خوله

١٥٢ ،اجلهئية مبيه آم ،تيم بثت خوله

 ١١٠ ،اليمان بن حذيغه أخت ،اليمان بثت خوله

٧ ،أمد بن خويلد

٤٦ ،حفتمه ،املخزوميه مغريه بن هاهم بثت خيثمه

الدار،مسا
 ٠١٤٦ ٠١٣٤ ٠٣^ ،مسر بن كلم المش أبو ،تطني الدار

٢٦٤٠٢٥١
بهرا من الرحمن سمد بن الله سمد محمد ابو ،رمي١لد١

 ٩٠ ٠١٢ ،الالم عليه ود دا
٢٦٠ ،المجال
 ٧٧ ،طالب أبي بن علي ت •ب جلانه
٢٦٤ ٠ئلعة يئت دمحمة
 ١٩١ ٠١٥٣ ،فباله بن هروه بن خلينه بن الكلبي دحيه
 ١٧٥ ،دليم

 ١١٢ ،كود من دودان
١٥٢ ،اسي االمناري ديشار

 ٢٠ ،تيس مسد بن نذكوا

 ١٥٤ ،الخزاعي ،الحمالين ذو

٧٠ ،الكالع ذو

 ١٠٣ ٠٢٦ ،خممر ذو ،خمبر ذو

١٥٤ ،الطهي ،اخلرباق ،اليدين ذق

١٦٤ ،الرابي
٢٩٧ ،١٥٤ ،احلارهي رافع بن خديج بن رابع



٣٨٣

 ١٠٩ ،٢٥ ،العام بن سيد بن خالد

 ٢٩٢ ،الله مبد بن خالد

 ١٢٤ ،الشري الله عبد بن خالد

 ٦١ ،عغان بن عحهان بن خالد

 ٧٩ ،معدان بن خالد

١٤٨ ،العامري هونه بن خالد

 ٠٢١٥ ،١٤٧ ٠١٤٦ ٠١١٣ ٠٢٥ ،٢٢ ،الرتحي مغيره بن الوليد بن خالد

٢٩٤ ،٢٩٠ ٠٢٦٩ ٠٢٤٠ ،٢٣٨ ،٢٣٣

 ٢٧٥ ،٢٥٠ (معاوية بن يزيد بن خالد

 ١٣٠ ،وتام آمي بتت خالدء

 ٢١٦ ،١٤٩ ٠١٢٤ ٠٦٣ ،ارت بن خباب

٨٧ ،عوف بن خدرة

 ٠١٦ <١٥ ٠١٤ ٠١٢ <١١ ،٩ ٠٨ <٧ ،اهلؤمتهن ام ،خويلد بتت خدجية

٠٢٥٩ ٠٢٤٣ ٠١٨٢ ٠١٦٣ ٠١٦٢ ٠١٥١ ٠١٤١ ٠١١٨ ٠١١٣ ،١٠٢ ٠٦٢ ،٢٠

٢٦٩

٧٧ ،علي بثت خدجية

 ١٥٠ ٠٧٣ ،اخرم بن الله مبد أبو ،اآلسي خاتلة بن خرمي
 ١٥٠ ،مساره ابو ،اخلض الغاكة بن شابت بن خزميه
 ١٥١ ،الله حمبد ابو ،الض جزء بن خزميه

 ١٢٣ ،بشير ٣٢ ،كبحه ،اخلماميه
٢٥ ،خضره

 ٢٧١ ،الحارم بن الخطاب

الخطابي،ءآ

٧٦ ،٣٩ ،احمد بكرابو ،البغدادي الخطيب

١٦٧ ،ماتب بن خالب

١٠٦ ،بدر بن خليغه

٢٠٤ ،خياط بن خليغه

٢ ،المزني بحر أبو ،احمد بن خليل
٢ ،القاضي اليستي معيد ابو ،احمد بن خليل

٢ ،السجين معيد أبو ،احمد بن خليل
'••'ب•;;:ه ٢ ،نيالميهاا ،احمد بن خليل

 ٢ ،اليسيت امحد بن خليل

 ٢ ،ميبويه حيخ امحد بن خليل

 ١٥٢ <االمثاريه خالد ين خذام بغت خنععاء

١٤٢ ٠٢١ ،املم حذائه بن خنيس



٣٨٢

 ٠٨ ،العبحبي جبله بن حكيم

١٤٤ <بنجعغر حكيم
 ١٦٢ ٠١٤١ ٠٦١ ٠٢٢ ،خالد أبو ، أمد بن خويلد بن حزام بن حكيم
-'ب—ز ٢٨٢ ،١٤٥ ،التحيري حيده بن معاويه بن حكيم

 ٨٨ ،٦ ،المدية ذويب أبي بغت حليمة
٢٠٠ ،مديمان أبي بن حماد

١٢٤ ،حمامه
٤٩ ،سمر بن الله عبد بن حمزة
،١٦٣ ،١٥٢ ،١٠٧ ،٩٦ ،٨٨ ،٢١ ،١٧ ،١٠ ،٧ ،اسملب عبد بن محزة

٢٩٩
 ١ ٤٣ < المديه ١ جحو بعنت حمنه
 ١٦٩ ،مشاد ؛ليد بن حمس عبد بن سفيان بتت حبمنة
١٠٧ ،حميد
 ٢٥٤ <زنجوية بن حميد

١١٤ ،عوف من الرحمن عبد بن حميد
١٤٦ ،اليمري الحميري الرحمن عيد بن حميد

 ١٤٥ ،البصري الطلعات طلحة مولى تهرويه بن ،الطويل حميد
 ١٤٥ ،الضير حميد

 ٢٥١ ،رفاعه بن عبيد بثت حمتيدة
٣٠٣ ،يامر بتت حميضة
 ١٥٧ ٠١٤٦ ،الصاغي حتظلة بن صرو بن الله عبد بن حشو
 ١٤٦ ،املثعاني ربيعه بن حلو ،الكتاني املعتمر بن حتس

١٨٣ ،٨٧ ،مغيان أبي بن حنظله
 ١٠٥ ٠١٤٢ ،١٣٢ ،٢٥ ،الميتيا التيمي ،الربيع بن حنظله

١٨٢ ،الحئظليه
 ٢٨٨ .تيم بتت خوله ،الحنغيه

٢٥ ،حتني

 ١٤٨ ،لعدويا الرتحي عنيب بن منثما بن حدائه بن خارجه
١١٣ ،٢٤ ،شابه بن زيد بن خارجه
 ١٥٢ ،الربمجي امللت بن خارجه
١٤١ .حزام بن حكيم بن خالد
١٠٩ ،العوام من الزبري بن خالد



٣٨١

 ٢٨٩ ،٢٠٨ ٠٢٠٤ ٠١٩٦ ،١٧٧ ٠١١٨ ،٢٩ ،٠ ،يوسد بن حجاج
 ٢٥٤ ،املواد حجاج

 ١٧ ،املطلب عبد بن مخمحرأل ،حجل
خراء أبو ء حدرد

١٣٨ ،ريلغنا١ االعوس بن خالد بن آسد بن حذيغة
٢٤٩ ،٢٤٧ ،١٣٧ ٠١١٥ ،٤٣ ،٢٩ ،اليمان بن حديقة

١٤٢ ،االمناري املدني .الحارحي حممهه بن سد بن حرام
 ٢٩٩ ،حرب بن وحثي من حرب

 ١٤٨ ،مودة بن حرمله
 ٧٠ ،احلمريي املباح بن حرمي

 حزامءأ
١٨٥ ،حزن
٢٦٦ ٠١٨٧ ٠٤٤ ٠٤٣ ،٤١ ٠٣١ ،١٠ ،شابت من محان
،١٤٣ ٠١١٨ ،٨٠ ٠٦٣ ٠٣٦ ،سيد ابو ،اليمري املش ابي بن املين

٢٩٣ ،٢٩١ ٠٢٩٠ ٠٢٨٣ ،٢٢٩ ،٢١٤ ،١٨٠ ،١٨٤ ،١٤٥ ،١٤٤
١٧٢ ٠١٤٠ ،١٣٩ ،طالب آبي بن علي بن املبن بن احلسن

<٤٥ ،٢٨ ٠١١ ،١٠ ٠٢ ،حممد ابو ،طالب ابي بن علي بن احلسن
١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٨ ٠١٣٥ ،١٠٥ .١٠٣ ٠٨٩ ٠٧٦ ٠٧٥ ٠٦٩ ٠٦٨ ،٦٠ ،٠٩، 
٦ ٢٩٠ ٠٢٨١ ،٢٨٠ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢٠١ ،١٧٩ ”'

 ١٨٦ ،حممد بن املبن
١٠٩ ،حرحبهل ام حسحه
١٣٧ ،اليمان ،جابر بن محيل

 ٠١٧٩ ٠١٣٩ ٠١٢٢ ٠٧٦ ٠٧٥ ٠٦٠ ٠٥٩ ،طالب أبي من علي من املمسن
٢٦٠٠٢٥٩٠٢١٥٠٢٠١

 ١٩٠ ٠١٤٠ ،حمين ،االنصاري وحوح بن حسين
٢٣٨ ،عبيد بن حمين
وحوح بن محمني ء وحوح بن محين
 ١٤٥ ،الخطاب بن عمر بن عامم بن حغص
 ٢٩٩ ،تميام من حغم
١٠٧ (انم بتت حغمة
٢٩١ ٠٢٩٠ ،مريين بثت حغمة
 ،١١٠ ،٥٢ <٤٧ ،١٥ <١٤ ،املؤحمين ام ،الخطاب بن عمر بثت حغمة

٢٤٦٠٢٠٧٠١٤٢
 ٢٧٢ ،أمية بن العام آبي بن احلكم

١٤٠ ،حكم بن خميان ،احلتغي خميان بن حكم



٢٢٧ ،الطائي حاتم
خزيمه آبي امن ء يزامه ابي بن الحارم

 ١٢٤ ،فرار أبي بن الحارم
٢٧١ ،الترحي الحارم بن حاطب بن الحارم

 ٢٦٢ ،ميهخز بن لنمارث ب
١٥٥ ،جلرحيا ربيعه بن الحارم
١٥٧ ،الزرتي رخاعه بن الحارم

١٨٢ ،مهل بن الحارم
٢٣٦ ،محامر بن الحارم
٢٢٢ ،عباس بن الحارم

 ١٤٣ ،المكي المخزومي ربيعه آبي بن وعيا بن الله عبد بن حارم
 ١٤٣ ،الهمداني الله عبد بن حارم

 ١٧ ،الحب عبد بن الحارم
٧٩ ،ممده بن حارم

 ٢٣٣ ،١٣٦ ،اسدومي هشام بن الحارم
 ٢١ ،مراته من حارثه ،االئماري الربيع ابن حارثه
١٦٤ ٠١٦٢ ،هراحيل بن حارثه
 ١٣٦ ،الخزاعي وهب بن حارثه

 ٢٢١ ،احلازمي
 ٢١ ،بلتعه آبي بن حاطب

١١٤ ٠٩٩ ،٣١ ،٠ ،احمد ابو ،احلاكم
 ٢٩٧ ،٢٦٥ ،٢٩ ،٢٣ ،٣١ ،٢٣ ،١٩ ،البيع بن الله عبدابو ،احلاكم

١٥١ ،جزء بن حبان
 ١٣٧ ،٦٦ ،اسولي جتاده بن حبشي
٢١ ،عتيب بن حبيب
 ١٣٧ ،٧٠ ،الرتحي وهب بن ماله بن ملمه بن حبيب

 ١٤٢ ،بره ،جتراه أبي بثت حبيبه
 ٤٦ ،زيد بن خارجه بثت حبيبه
 ١٠٨ ،جحو بن الله عبد بثت حبيبه

١٣٧ ،امسي حجاج بن حجاج
.ءد ١٢٧ ،املازني مثزيه بن مرو بن حجاج

١٢٧ ،االملهي عويمر بن ماله بن حجاج



٣٧٩

 ١١٢ ،حكيم بن جابر
٢٠٠ ،زيد بن جابر
 ١٨٧ ٠١٢٠ ،٧٠ ،مسرة بن جابر
٢٠ ،رئاب بن الله مد بن جابر

.١٢٠ ،٦٣ ٠٤٠ ،٢٦ ،٣٥ .٢٠ االشماريء صرر بن الله عبد بن جابر
٦ ٢٨٩ ،٢٧٩ ،٢٠٨ .١٥٩ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٠ '"

٣٠٢ ،االمود من يزيد بن جابر
١٣١ ٠١٣٠ ،بحر عتاب ابو ،املعلى بن اجلارود

١٣١ ،االمخاري خفاء بن امهه بن خمر بن جبار
٢٦٠ ،٢٤٦ ،٢١٩ ،٢١٧ ،٢٠٨ ،١٥٢ ٠١٥١ ،٤٢ ،٨ ،جربيل ،جربائيل

 ٢٦٠ ،١٢١ ،الكليب حارثه بن جبله
٩٢ ،عتيلث بن جرب

 ،آميه ابو ،القرحي خمال عبد بن نوتل بن مسي من مطعم بن جبري
٢٩٩ ٠٢٤٥ ٠١٣١ ،٦١ ،٤٢

 ٢٤٣ ،١٧٦ ،نغري بن جبير
١٣٤ ،االمديه وهب خبت مهاجد

 ٢٨١ ،٢٦٥ ،١٤٢ ،١٢٢ ،اليجلي اخلليل بن الله عبد بن جزير
 ١٣٢ <ارمسي خويلد بن جرهد

 ٢٦٠ ،مهاجلتا
١١٥ ،مبريه بن مجده
 ٠١٦٣ ٠١٢٣ ٠١١٧ ٠٨٩ ٠٢٠ ٠١٠ ،الله مد أبو ،طالب آبي بن جعفر

٢٧٧٠٢٢٧
 ٧٦ ،طالب آبي بن علي بن جعغر
٢٤٢ .أميه بن صرو بن جعغر
 علي من املمسن من علي من سد بن الله عبد ابو ،املادق جعغر

 ١٣٥ *٦٥ <٤٥ ،اهلامهي طالب أبي ابن
١٦٨ ،الرمحن عبد بن اجلعيد

 اجلوزي ابن = الغرج أبو الدين جبمال
 ١١ ،ابرمحن عبد بن عمر بن مجيع

٥٢ ،هابت خبت مجيله
 ١٣٤ ،العليت البجلي مغيان بن الله عبد بن جخعب

٢٠٤ ،١٦٩ ،اجلوهري
٢٤١ ،١٢٠ ،١٢٤ ،١٥ ،١٤ ،بره ،املؤخمين ام ،احلارم خبت جويريه



٣٧٨

 ١٥٨ ٠١٢٥ ٠ عمم بن احلارم بن الرحهن مهد أبو ،املزني بالل
 ١٢٨ ،العني بتت بنانه
 ٤٦ ،العزى عبد بلت
١٠٠ ،هريره أبي زوجة نغزوا بلت
 ٢٨٢ ،١٤٥ ٠١٢٦ ،البصري التغريي حيدت بن سالية بن حكهم بن هبز

 ١٢٦ ،جابر من الله مبد ،البياضي
 ١٢٦ ،مثتام بن الله عبد ،البهاهي
 ٠٢ ،١٧ ،هاهم بن املطلب عبد بتت حكيم ام البيضاء
٢٠٤ ،٣٠ ٠٢ ،البيهيت

،٤٠ ،٣٩ .٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،١١ ،عيعس بن سمد عيص ابو ،الترمذي
٢٢٢ ،٢٠٠ ،١٩٨ ٠١٧٩ ٠١٠٢ ٠٩٧ ٠٨٣ ٠٦٦ ٠٦٣ ،٠٠ ،٠٤ ٠٤٩ ٠٤٣، 

٣٠٢ ٠٢٨٦ ٠٢٨٣ ٠٢٨٢ ٠٢٧٩ ٠٢٧٨ ٠٢٧٢ ٠٢٣٩ ٠٢٣٨

 ابزدتيق ء دتيق بن الدين تيت
٢٢٢ ٠١١٣ ،عباء بن صام

١٢٧ ٠١٢٦ .خارجه بن أوس بن رتبه أبو ،الداري صيم

.

٦ .ب ١٢٨ ،١٠٦ ،أملم بن حممد أبو ٠نيلبتاا هابت
١٠٣ ،دينار بن هابت
 ١٢٨ ،اخلزرجي جعحم بن ثعلبه بن امهه بن الضحاك بن شابت

٢٧٩ ٠١٢٤ ٠٢٨ ٠٢٥ ٠١٤ .حماس بن تيس بن هابت

 ٣ ،معيد بن هابت

 ١٥٢ ،تيس ،هامر

 ١٤ <ذعدب

،^السليب
 ١٢٩ ،التغريي حزن بن محامه

 ١٢٨ ٠٢٥ ،جبدد بن حوبان

 احلوري مغيان ء احلوري
٨٨ ،هلب آبي مواله حويبه



٣٧٧

 ٢٨٩ ٠١٣٥ ،طالب أبيت من حممل من احلسني بن علي بن حممد ،الباتر
 ٧٧ ،البسي

حمهدة،^ا
 ١٢٤ ،العشرية سد بن علي بن سب بتت بجهله
٢٠٠ .جبيته

٦ ،الراهب اءبحير
 ،مغرية بن إبراهبم من إمساعيل بن صصد الله مبد ابو ،البخاري

٠١٠٦ ،١٠٤ ٠١٠٣ ٠٩٩ ٠٩٧ ٠٥٢ ٠٥١ ٠٤٩ ٠٤٢ ٠٣٥ ٠٣٤ ،٣٢ ،٢١ ٠١٨
١٩١ ٠١٧٧ ٠١٦١ ،١٦٠ ٠١٥٧ ،١٠١ ٠١٤٧ ٠١٤٦ ٠١٢٩ ٠١٢٦ ٠١٢٥ ،١٠٨،
٢٩٧ ٠٢٧٨ ٠٢٧١ ،٢٧٠ ٠٢٦٨ ٠٢٥٦ ٠٢٥١ ٠٢٤٧ ٠٢٢١ ،٢٠٨ ،٢٠٦

٢٤٩ ٠١٤٢ ٠١٢٢ ٠٨٩ ،٨٠ ٠٤٧ ،عمارة ابو ،عازب بن الرباء
 ٢١ ٠معرور من ء١الرب

 ٢٧٧ ،الربتي
١٥٦ ،مسوال بتت برة
٨٨ ٠١٧ ،هاهم بن املطلب عبد بتت برة

٢٨٣ داحقء بتت بردع
 ١٢٢ ٠٦٦ ٠٦٢ ،امسي الحارم بن الله عبد بن الصيب بن ،بريد
٧٠ ،آرطاه بن بسر
 ٢٠١ ،املازني السلمي بغر
 ١٢٦ ،مغوان بتت مبرة
٨٢ ،مردان بن حبر
 ١٠٤ ،ميمون من بقر
٩٠ ،اآلمتآري مموه ابي بن حبير
 ١٢٣ ،زم ،حراحيل بن معبد آبد ،اخلمامهه ابن بشير
٢٩٤ .اخلدرجي حعليه من سد من حبير
١٢٤ ،ملمه ام أل بعش
١٢٢ ،ومعلم عليه الله ملى التيي احماب بعني
١٢٤ ،وملم علميه الله ملى الشيي حباء بعين

 ٠١٩ ٠١ ،الغراء ،العمته حميي ،مسعود بن حسهن حممد ابد ،البغوي
٢٤٦ ٠١٥٨ ٠٣٤ ٠٣٣
 ٢٢٠ <عطاء من بكري
 ٢٦ بكرء ،الليحي مداح بن بكري
١٤٥ ،بردة آبي بن بادل
 ٠١٢٤ ٠٦٣ ٠٢٦ ٠٢١ ٠١٩ ٠٨ ٠٧ ،الرس عبد أبو ،رباح بن بادل
٢٦٥ ٠١٦. ٠١٤٩ ،١٣٠ ،١٢٠



٣٧٦

١١٠ ،احلسان بن حارثة بتت هشام ام
 ٢٠ < وطم عليه الله ملى التيب آمة ،أميمه
 ١١٨ ،رتيته حبت أميمه
١٦٤ ،١٧ ،مسم مبءصد اميمه
 ١٣١ ،رياح بيت ص امراه اميه
 ١٨٨ ،امللت آبي بن آميه
١٢٤ ،خلد بن أميه
 ١٠٠ ،اخلزاعي الله مبد ابو ،خمض بن أميه
١٠٧ ،أنيس ،الغتوي مرثد آبي بن انس
٢٩٠ *صرين بن انس

:٤٢ ،٢٩ ،٢٦ ٠٢٤ ،٢٣ ،محزة أبو <ءدحمم بن احلضر بن ماللء بن انس
١٢٧ ،١٢٢ ٠١١١ .١٠٩ ،١٠٦ ٠١٠٤ ٠٩٧ ٠٩٣ ٠٩٢ ٠٩٠ ٠٨٩ ٠٦٣ ٠٤٧،

٢٢٠٣ ؟،حء ٠٢٤٦ ٠٢٢٧ ،٢٠٨ ،٢٠٦ ٠١٨٧ ٠١٧٩ ٠١٦٦ ٠١٥٨ ٠١٤٥ ٠١٢٨
٢٩٢ ٠٢٩١ ،٢٩٠ ،٢٨٩ ،٢٧٨ ،٢٧٠

 ١٠٧ ،الكعيب ماللء بن انس
٢٥ <افح
 ١٢٤ < ؟تتاد بن آنيى
 ٨٧ ،احلاره ابي بنت انيسه

 ٢٩٩ ،٢٩٣ ،١٨٦ ،٣٦ ،٢٤ ٠٢ ،اآلدزاعي
 ١٠٨ ادسء بن ادس
 ٢١١ <ءمر بن ادس
٢٨ ،الرتني اوهى
 ٢١ *بكري بن إياس
 ١٠٨ ،الخارحي ثعلبه بن إياس
 ١٨٠ ،ملمه بن إياس
 ١٠٨ ،الدومي الله عبد بن إياس
 ٢٦٢ .تره بن معاوية بن إياس
 ١٠٢ ،٢٠ ،امبش ام ابن أيمن
٢٦٦ ،١٤٠ ،١٢١ ،٣٥ ،المختياني ايوب

 ٢٠ ،باذام
٢٢٩ ،سم من بارق



٣٧٥

 ٠١٠٦ ٠٨٩ ٠٢٩ ،مالال من أمن آم ،الرميماء ،ملحان بلت مليم آم

١١٢ ،االتمارية هريك م

 ١١٢ ،غنية ،العامرية الترههة كود بن دودان ببث هريه م

٢٥ ،منيرة ر

 ٢٥٢ ،الخطاب من صر بن عامم بتت ليلى محامم ر

٢٩١ ،عياب م

 ٢٨٩ <ءيل من املش مثت الله مهد ر

 ٢١٠ ،العام بن عمرو بن اللم حممد م

.٦٦ ،احلارث بئت ،اآلحومية كعب بتت ئميية ،االمثارية عطية

 ١١٣ ،هابت بن زهد بثت خارجات ٣٢ ٠ االئمارية العالء
 ١١٢ ،التجارية كعب بنت تعييا ،ماره
١٠٧ ،انس بئنإ صر
 ٦١ ،عغان من حمصان زوجة ،مبب بثت صرو

 ٦١ ،محلهان بن مححمان بتت مسرو

٢٥ ،عياو

 ١١٣ ،االمتاريات عروة

١١٣ ،تحابات أبي بثت بروء

١٢٥ ،املديق مكر آبي بن حممد بن لتامم١ حبت نروة

 ٠١١٢ ،عباس زوجت ،الحزن بن الحارم بتت الكربى لبابه ،السل

٢٨٨ ،٢٦٩ ٠٢٦٨ ،٢٢٢ ٠٢٠٨ ٠١٤٦ ،١

١١٢ ٠٢٩ ،مصني بثت تيم

 ٧٧ ،علي بتت الغرام

١١٤ ،الكمبهة كرز

٤٦ ،املميق بكر آبي بثت كلثوم

١١٤ ،معيط أبي بن عتبة بثت كلحوم

٧٧ .املغرى علي بتت كلحوم

٢٥٩ ٠٧٦ ٠٥٢ ٠٥١ (ناطبما بثت ،الكبرم ملي بثت كلحوم

 ٥٦ ٠١٦ ،وطم علميه الله ملى حممد بثت مكلحو

١١٤ ،اليهزيات مالال

 ٢٤٢ ٠ املخزوميات الله عبد بتت عاتكة < مكتوم
 ١١٤ < االمثارية تيس بتت ملتدر١

 ١٣٦ <١١٤ ،املطلب عبد بن طالب أبي بثت *مالي
٧٧ ،علي بتت *هاني



٣٧٤

٢٩٤ ،همدان مش

 ٢٩٩ ،١٢٢ ،٢٤ ،مهران بن مليمان ،ص

 ١٠٥ ،الجهئي ميار بن المزني ثمر

٢٥ ،ثملح

١٤٦ ،بومه صاحب كيدر

 ١١٧ ٠٧٦ ٠١٦ ،زيشب بثت أماط ،الربيع بن العاص آبي مامأبئت

 الربيع بن العام ابي بحت أمامه ت زينب بحت مامه

 ٧٧ ،علي بتت مامه

٨٦ ،زيد بن القيم مرؤ

 ٦١ ،منان بن مثهان بئء ابان

 ١٥ < وملم مليه الله طى الشبي ابن إبرامهم

 مليم ٣١ = ماله بن انس

 ١٦٣ ،١٠٢ ٠٢٥ ٠٦ ،بركه ،أيمن

١٠٨ ،حزاء ،بجيد

 ٧٦ ،خالد بن الحرام بغت البشين

٦١ ،حمن بن مهيئا بحت البشين

٧٧ <ءدي خبت جعغر

١٤٣ ،١٠٨ ٠١٥ <المؤمدين ٣١ رمله ،مغيان آبي حبت حبيبه

١٠٩ ،٢٨ .الحجاريه ملحان بحت حرام

١٩٥ ،الحرير

٧٧ ،علي بثت الحمن

١٠٩ <االحمعيا إمحاق بثت حمين

٢٦٩ ،الحارث بثت حغيد

٢٣٠ <٥٢ ،هشام بن الحارم بثت حكيم

3 البيضاء ؛؛؛ المطلب عيد بثت حكيم
١٠٩ ،آميه بن العاص بن سيد بن خالد بثت امه ،خالد

١١٠ ،٨٤ <مجيمة ،المغرى ،١الدرب

١١١ ٠١١٠ ،٨٤ <أبيحدرد بثت خيره ،الكبرى الدرداء

٢٤٥ ٠٢١٤ ،١٩٣ ،٤٦ ،يمر ص بن عامر بحت رومان

٦١ ،عغان بن عضان بثت معيد

٧٧ ،عروه بثت معيد

٠١٥ ،١٤ ،المخزوميه أميه ابي بثت معد المؤمنين آم ،ملمة

، ٠٢٣٨ ،٢٣٢ ،٢١٨ ،١٨٦ ٠١٧٦ ٠١٦٥ ٠١٤٤ ،١٢٣ ،١١٩ ،١١١ ،٨٨ 

٢٦٨٠٢

٧٧ ،كلمي بنت ملمة



٣٧٣

 ١٧١ ،اوم حبت آردى

 ١٧ ،املطلب عبد بنت أروى

 ٠٢ ،حبيب بن كريز بئت أردى
٣٠٩ ،االزرتي

١٠٤ ،الققري اخدري بن أمامات

 ،١٢٤ ٠١٠٣ ،١٠٢ ٠١٠١ ،٦٧ ٠٤١ ٠٢٥ <حممد ابو ،زيد بن أمامه
٢٦٨ ٠٢٦٠ ٠٢٤٩ ،١٦٤ ،١٦٣

 ١٠٢ ،حرية بن أمامه

 ٩٥ < عمير بن أمامه

 ١٠٤ ،خمرس بن امسر ،خمرس من امامه

 ٢٩٩ ،حرب بن وحثي بن إسباق

 ٢٢٧ ،الطائي حامت بن عدي بنت آمدة

د ٨ ،إمراتيل
 ٧٧ ٠٢٠ ،زراره بن آسد

٢٦ ،االعرجي عوق بن حرية بن آملع

 ٢٨٨ ٠٢٤٩ ،٢٠٤ ٠١٦٠ ٠١١٦ ٠١١٥ ٠٤٦ ،املديق بكر آبي بنت ءأمها

 ،٢٠١ ٠١٦٥ ٠١٢٢ ٠١١٩ ٠١١٧ ٠١١٣ ٠٧٦ ٠٤٦ ،٤٥ ،مسم بثت ءأمما
٢٩٠ ٠٢٨٨ ٠٢٦٩ ،٢٦٠ ،٢٤٨

١٥ ،احلعمان بثت أمماء

 ١١٧ <١٠٨ ،عامر ام ،يزيد بثت أمماء

٢٦ ،حارثه بن أمساء

 ٤ <االمل مليه إبراهيم بن إمهاممحل

 ٢٩٩ ٠٦٧ ،خالد أبي من إمساعيل

 ٥٣ ٠٦ ،احلافظ إمساعيل

 ٢٨٦ ،يغوه عيد بن االمود

 ٢٩٢ ،اخلابعي االمود

٢٥٨ ،١٩٢ ،٢٨ ،السم االمود

 ٢٠ ،وملم عليه الله ملى التيب موىل أمؤد

 ٢٧٩ ٠١٠٤ ،حيىي أبو ،حضري بن آميد

 ٧٠ ،٥٨ ،التثعي االهتنر

٢٠١ ،االهجع

 ١٠٥ <العبده جودان بن احعث

 ١١٢ ٠١٠٥ ٠٧١ ،٧٠ ،حممد ابو ،اصي تيم بن احعث

 ٢١٧ ،االميغ

٢٦٢ ٠١٤٥ ،اسي



٣٧٢

 ١٢ ،١١ ،التميمي زراره بن ماله أبو

 ٠٠٩ ٠٠٨ ٠٤٢ ٠٤٢ ،٣٩ ٠٢٩ ،٢٢ ،صقر بن الرص عبد ،مريرة أبو

٠١٦١ ،١٠٢ ٠١٥١ ٠١٤٦ ٠١٢٠ ٠١١٩ ٠١١١ ،١٠٠ ٠٩٩ ٠٩٨ ٠٨١ ،٦٠ 

٠٢٤٥ ٠٢٣٦ ٠٢١١ ،٢١٠ ٠٢٠٩ ٠٢٠٨ ٠٢٠٦ ٠١٩٧ ٠١٨٦ ٠١٨٥ ٠١٨٤ ،١٨٣ 

٢٩٧ ٠٢٩١ ،٢٩٠ ،٢٨٩ ٠٢٧٩ ٠٢٦٦ ٠٢٥٤ ٠٢٥١ ٠٢٥٠ ٠٢٤٩

 ١٢٧ ،الله مبد بن بت سد أبو

٢٩٣ ،رمي ١ لد ١ سد أبو

 ٢٢٥ ،١٠١ ،٢٠ مالالم ،التيهان بن الهمم أبو

 ٢٤١ ٠٢٣ ،لمه- من حقيق وائل ابو

٩٨ ،عوق بن الحارم ،الليحي والد أبو

٢٥ ،وملم عليه الله ملى التيي مولى والدم ابو

 ٥٦ ،عتيل بن الوها ابو

 ٩٨ ٠ الجشمي وهب بو ١

١٠٠ ء السيني يزيد أبو

 ١٠١ <ومدم عليه الله ملى التيي مولى زيد ،البار أبو

 ٢٢١ ٠١٠١ ،عريه بن عبادة بن عمرو بن كعب ،السلمي البس أبو

 ٢٣١ ٠٢٢١ ٠٩٠ ،الموصلي يعلى أبو

 ١٥٢ ،اليقظان ابو

١٨ ،يعقوب <الداءدي يوعد أبو

 ٠٢٧٨ ٠٢٦٥ ٠١٧٢ ٠١٦٧ ٠١٢١ ٠٩٧ ٠٩٦ ٠٢٥ ،سدر ابو ،كعب بن ابى

٢٩٠٠٢٧٩

 ١٠٢ ،اباربي محال بن ابيني

 وملم عليه الله ملى حممد = امحد
 ٢ ،البوري حبمدان بن جعغر بن امحد

 ٢ ،المقطي حمدان بن جعغر بن امحد

 ٢ ،هلرمومي حمدان بن جعقر بن امحد

٢ ،القطيعي حمدان بن جعغر بن امحد

 ٠٢٣٨ ،٢٠٤ ٠١٨٨ ٠١٨٦ ،١٠٠ ٠٨٨ ٠٦٤ ٠٣٨ ٠٣٦ ٠٣٥ ،حغيل بن امحد
٢٩٩ ٠٢٩٧ ٠٢٩٤ ٠٢٥٤
 ١٨٨ ،ماحل بن أمحد
 ٧١ ٠٥١ ،تيم بن أحتد
 اليمان بغت خوله ء اليمان بن حذيغه اخت

 يهية ء بسر بن الله عبد آخت
هاتلق ء اخرم
 ٢٣٧ ٠١٧١ ٠١٤٩ ٠١١٧ ٠٨٣ ٠٢٥ ،ارمت ابي بن ارمت

١٨٧ ،حرب بن ارهم



٣٧١

 ١٢٢ ،١٢١ ،زيد بن الله عبد ،ثالبه أبو

 ٩٣ ،سد بن عمرو ،االشهاري كبثة أبو

٢٥ ،عليم، ،كبشه أبو

١٠٠ ،الغثوي ابوكحير

٢٦٦ ،التني بن مرو كعب ابو

 ٢٩٧ ٠٩٤ ٠٢١ ،الزبري من املشدر عبد بن رناعه ،االومي لبابه ابو

٨٨ ٠١٧ ٠١٦ ،هلب أبو

٥٠ ،لريدن لؤلؤ أبو

٦ <املعمرتتدبي الليث ابو

 ٢٤٨ ٠٩٤ ،أحيحه من هادل بن داؤد ،بار ،االمناري ليلى ابو

١١٤ ،ماله أبو

 ٩٥ ،عاصم بن كعب ،االحعري ماله أبو

١٩٢ ،االهجعي اهيم بن طارق بن ماله أبو

٩٦ ،٢٦ ،اوس ،الرتحي اجلحمي معري بن مسره ،حمذورة ابو

لدارمي ١ ~ الرمحن عبد بن الله عيد حممد ابو
٢٢٣ ،١٠٧ ،٩٦ ،احلمني بن كثاز ،الغتوي مرثد ابو

 ٣٠١ ٠١١٩ ٠٩٥ ،عمرو بن عتبه ،ليدري ١ االئماري مسود أبو

 ٦٩ ،اخلوالني ابوملم

 ١٧ ،املسائي اسظغر ابو

٣٠١ ،معاويه أبو

 ٩٨ ،الالت عبد بن اآلزدي معاويه أبو

 ١ ٦٦ ،لله ١ عبد < معاويه بو ٢
٢٦٢ ،معشر ابو

 ٩٠ ،اليمري الهذلي أمامه بن عامر ،املليح أبو

 كعب من آىب ء المشدر ابو
٢٣ ٠٢٠ ،١٩ ،البغدادي متمور ابو

 ،٩٤ ٠٩١ <٨٠ ،٧٢ ،٧٢ ،٧١ ،تيم بن الله عبد ،االهعري مومس أبو
٢٣٧ ٠١٤٥ ٠١٢١ ،١٢٠ ،١١٨ ،٩٥

 ٢٥ ،ابومويهبه

 ٩٨ ،بار <الدمي نجيح أبو

 ٩٨ ،حعيب أبو <ءيسه بن عمرو نجيح ابو

ماكوال ابن ء متر أبو
٢٠٤ ،٢٠٠ ،١٢٧ ٠٦٥ ٠٤٦ ،اإلمبهائي نعيم ابو

٩٨ ،القرش ربيعه من عتبه بن حيبه ،العبمحي حمها أبو



٣٧

 ١٠١ ٠١٣٢ ،١١٠ ،٦٠ ٠١٧ ٠٩ ،٨ ٠٧ ٠٦ ،امسب عبد بن أبوطالب

 ١٦٦ ،٩٠ ،٢٠ ،مسرو ،واهله بن عامر ،اللهم لطفيلا أبو

 ٢٩٠ ٠١١١ ٠٩٢ ٠٩٠ ٠٨٩ ٠٢٩ ٠٢١ ،مهل بن زيد ،االمناري طلحه ابو

 ٢١٢ ،٩١ ،شافع ،احلجام أبوطيبه

١١٧ ٠١٦ ،الربيع من العام أبو

 ١٢١ ٠١٢٠ ،التميمي الرياحي مهران بن رنيع العاليه أبو

 ١٢٠ ،اليمري الرباء ،نريوز بن زياد العاليه أبو

 ٩١ ،مليم بن عبيد ،وهب بن عبيد ،االقعري عامر ابو

 ٢ ،العذري العباس ابو

 النمام ء امحد الرمحن عبد ابو

١٥٨ ،نروخ ،الرمحن عبد ابو

 ماجه ابن ء يزيد بن حممبد الله عيد ابو
١٢ ،ابوعييد

٢٥ ،وملم عليه الله مطلى لتبيا مولى عبيد ابو

٠١٢٥ ؛آو ،اجلراح بن الله عيد بن عامر ،اجلراح بن عبيده ابو

٢٧٩ ٠٢٧٨ ٠٢١٢ ،١٩٣

 ٠٤٧ ٠٢٣ ،حميل بن عمرو بن مل بن الرص عبد ٠̂^١̂ عشمان ابو

٢٦١٠١٤٢٠١٢١

 ١١٢ ،الدومي املكر ابو

 ٢٥ ،امحر عسيب ابو

 ٢٧٠ ،الدارمي أماط العحراء ابو

 ٩٢ ،رحيد ،لغارميا عتبه ابو

 الرب عبد ابن ء الرب عبد بن عمر أبو
 ٢٦٠ ،املغرية من حغص بن صرو ابو

 ٧٣ ،العالء بن مرو ابو

٢٢ ،احليباني مسرو ابو

 ٩٣ <٩٢ ،الله عبد <رياالئما طلحه أبي بن عمري أبو

 الرتحمتي ء حممد عيص ابو
الطائي ء الفتوح ابو
الجودي ابن ء الغرح أبو

املطلب عبد بن عباس ء الفحل ابو
٤٠ ،الغحل بن د0مح بن إمساعيل التامم ابو

٢٢٠ ،السهمي القاسم ابو

 ٩٣ <الدمي بسا بن ربعي بن احلارم ،تتادة ابو

٢١٤ ٠٤٣ ،صرو بن عامر بن عثمان تحانه ابو



٣٦٩

 ٨٥ ،عامر بن لقيط ،العقهم رزين ابو
 ٨٦ ،عثمان ،رعاعه ،يثربي بن حبيب ،التيهي رحمه أبو
 ٢٨٧ ،العزى عبد بن رمم أبو
 ٨٦ ،يزيد من صون ،االمناري الترظي رحيانه ابو
 ١٢٠ ،املكي سلم بن حممد ،الزبري ابو
 ٢٣ ،١٨ ،٣ ،الرازي زرعه أبو
٨٧ ٠٧٩ ،نغري بن حيىي ،احلمريي زهري أبو
٣٧ ،زيد آمو
٢٧٨ ،٩٧ ٠٣٧ ٠٢١ ،االنماري زيد ابو
٢٥٢ <الدمشيت زيد ابو
٢٠٥ ،عابد بن مييت <املاتب ابو
٢٨٧ ،٢٣. ،الرتاحي املحذر من حضهن عامان أبو
٨٨ <فباله آبي بن سيد آبو

البصري املعن ابي بن املمن ء املش سيد ابو
،٢٥٠ ٠٨٧ ٠٧٧ ٠٦٣ ٠٤٩ ،سان بن ماله من سد ،القدري سيد ابو

٢٩٧ ٠٢٨٩ ،٢٨١ ٠٢٦٢ ٠٢٦١ ،٣٥١
 ٢٨٢ ،الدارمي سيد أبو
 ١٤٥ ،امن بن الربيع ،سعيد ابو
٤٥ ،املغن أبو
 ٨٩ <٨٨ (المغيرة ،الحارم بن نمنيا أبو

٢٩٥ ٠٢٨١ ٠١٩٣ ٠١٨٩ ،١٠٨ ،٨٩ ٠٢٢ ،حرب من مخر نمشها أبو
٢١٩ ٠٢١٧ ،٢٤ ،عوف بن الرص عبد بن ملمه ابو

،١٦٠ <١١١ ٠٨٨ ،٢٠ ،اليخزومي السدا عيد بن الله عبد ،سلمه أبو
٢٣٨
 ٢٥ ٠ وطم عليه الله ميت احلبي موىل ،ملمى أبو
٢٧٠ ،وهب بن ثعلبه بن ممول مليم ابو
٢٦ ،املمح ابو
■'.'-ب ■::٢٥٤٠٠٠ ،اململوكي املهل ابو ٠٠ ،عحبمان موىل مهله أبو
 ٨٩ ،خويلد من عمرو بن خويلد ،اخلزاعي هريح ابو
 ١٨٨ ،يزيد بن 'ماني ،هرمحح أبو
٢٨١ ،الشيخ ابو
 ٨٩ ،اتيازني تيم بن مالك ،الئماري١ مرمه ابو
 ٢٥ ،عييد مغيه ابو
٢٥ ٠ضميره ابو



٣٦٨

١١٩ ،االزدي الله مبد بن أوس ، ،اجلونا ابو
 ١١٩ ،ثغاق من حطان *يريهالجو أبو
 ٢٧١ ٠١٠٤ ،الرازي اخلامت ابو
 ٨٣ ،املزني حامت أبو
 ٢٦٥ ،عوف من حمين حازم أبو
 ٢٥٤ ،اإلشراثيثي حامد أبو
الغزايل = حامد ابو
 ١٨٢ ،مامده بن مرما ،الله مهبد ،حثما ابد
٢٢٦ ،املغرية بن حذيغه ابو
 ١٦٧ ٠٩٨ ،٨٣ ٠٢١ ،محس مبد من ربيعه بن عتبه من مشام حديغه ابو
١١٨ ،االحعري املمن ابو
 ١٤٠ ،الرياء بن اخلمن ابو
 ١٩ ،املغلي املش ابو
 طالب ابي بن علي ~ علي املبن أبو
 ١٤٣ ،اليمري يسار ،املعن أبو
 ٦١ ،الرياء ين املمن أبو
 اخلطاب بن مسر ء حغم أبو
٢٥ ،املراء أبو

١٠٦ ،حرام بن زيد بن سم بن السر بن ماله بن امن محزة أيو
٨٣ ،املخدر من سد من الرمش عبد ،رياالمنا املاسي حميد أبو

 ٨٣ ،الربيع من مهل ،االمناري حنظله أبو
 ٢٩٩ ٠١٣٥ ٠٣٦ ٠٣٣ ٠١٨ ،الغمان ،ابوسه

 ٣ ،املني اخلوراء أبو
 ٨٣ ،حدرد ،خراو ابو
 ٢٠٢ ٠١١٩ ،يعمر بن خزامه ابو

١٢٠ ،التهمي دينار بن خالد ،الررتي خلدة ابو
٣٠١ ٠٢٨٣ ٠٢٥٤ ٠٢٤١ ٠١٩١ ٠٤٢ ،٣٥ ،اسث بن نمليما داؤد أبو

٨٤ ،حمامر بن مسير داؤد ابو
 ٠٢٢٣ ٠١٨٧ ٠١٧٨ ،١٢٩ ،١١٠ ٠٨٤ ،عامر بن عويمر الدرداء ابو

٢٨١٠٢٦٨٠٢٤٩
١٠٨ ،ذباب ابو
 ٢٨٦ ،٢٦٠ ،٨٠ ٠٦٦ ٠٦٢ ،٢٦ ٠جتادء بن جننب ،الغغاري ذر أبو
 ٨٦ ٠٢٥ ،اخليي موىل ،إبراهيم ،يزيد .أملم ،رافع أبو
٢٣ ،املطاردي رجاء ابو
٢٥٦ ،حارثه بن الرمحن عبد بن حممد الرحال ابو



٣٦٧

 ١١٨ ،حمامر ،االحعري موص آبي بن برده ابو
 ٨٠ ،االحعري تيس بن عامر برده أبو
 ٢٩٦ ،٨٠ ،هنار بن *ماشي برده ابو
 ٢١٤ ٠١٩٩ ٠٨١ ،االملمي احلارم بن عبيد بن خنله برزه أبو
 ٢٤٨ ،االمتاري بشر ابو
 ٨١ ،االئماري عبيد بن هتم بشهر ابو
 ٧٩ ،مبره أبو
 ١٨ ،الباتالني بكر ابو
 ١١٨ ،االحعري موص ابي بن بكر ابو
 ١١٨ ٠٨٠ ٠٢٤ ،احلارم من الرمش عبد بن بكر أبو
 ٧٦ ،طالب ابي بن علي بن بكر ابو
 ٢٥٤ ،حممد بن بكر ابو
٣٥ ،البيهيت بكر أبو
البغدادي اخلطيب = اخلطيب بكر أبو
 ٠٣١ ،٣٠ ،٢٠ ٠٢١ ٠٢٠ ٠١٠ ٠٩ ٠٨ ٠٧ ،الله عبد <يقاملد بكر ابو
٦٣ ،٦٠ ٠٥٥ ٠٥٢ <٥١ ،٥٠ ،٤٨ ،٤٧ <٤٦ ٠٤٥ <٤٤ ،٤٢ <٤٢ <٤١ ،٤٠> 
 ،ءآا_0مل ،١١٨ ٠١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٢ ،١٠٥ ،١٠١ ،٩٦ ،٩١ ،٦٠

٠١٨٢ ٠١٧٤ ٠١٦٩ ٠١٦٣ ٠١٦١ ٠١٦٠ ،١٥٩ ٠١٤٩ ،١٤٧ ،١٤٠ ٠١٣١ ،١٢٠
٠٢٢٦ ٠٢٢٤ ٠٢٢٠ ٠٢١٧ ،٢١٠ ٠٢١٤ ،٢٠٢ ،٢٠٠ ٠١٩٤ ٠١٩٣ ،١٨٩ ،١٨٥
٢٧٩ ٠٢٧٨ ٠٢٦٨ ٠٢٦٦ ،٢٦٠ ٠٢٥٢ ٠٢٤٥ ٠٢٤٤ ،٢٣٧ ،٢٢٥ ،٢٣٢ ،٢٢٧،
٢٩٤ ،٢٩٢ ،٢٩٠ ،٢٨٣

٢٥١ <لشبابوري١ ابوبكر
٤٥ ،الهذلي بكر أبو
١٩٤ <١٤٥ ،١٠٦ ،٨٠ ،الحتغي بكره ابو
٢٥ ،الله رسول موىل بكره ابو
 ٨٠ ،٧٩ ،ممسروح ،كلده بن البارم من نغيع مكره أبو
 طالب ابي بن علي ء تراب ابو
 ٨١ ،حرحوم ،ناهب بن جرهم ،ملقيت ١ ثعلبا ابو
 ٨٢ <٢٣ <الصائي الله عبد بن ومب جحهغا ابو
 ٨٢ ،مليم بن جابر ،يرت ابو
٨٢ ،بكر بن صرو ،لنمري١ اجلعد أبو
 ،٢٣٠ ،١٣٦ ،٩١ ،٤٦ ،٢٩ ،الحكم أبو ،مشام بن يرو ،جهلأبو

٢٣٧٠٢٣٢
٨٢ «جءيم أبو ،جهم أبو
٣ ،اجلوزاء ابو



٣٦٦

 عوق بن الرمحن عبد ء عوف ابن
عيينة بن منيان ء عييته ابن
،٥٤ ،٤١ ،١٢ <سلء »_،*, الله عبد حممد امب ،التتيىب ،تتيبة ابن
١٠٦١٢٢ .١٨ ;٦١ .٠٠
١٩٩ ،الكليب ابن
 ٢٨٣ ،٢٧٨ ،٦٦ ،٢٥ ،يزيد بن حممد الله عبد ابو ،ماجه ابن
 ٢٦٤ ٠١٥٣ ،١٩ ،ابومنر ،ماكوال-ابن
٢٨١ ،٢٠٣ ،١٨٧ ،١٨٦ ،٢٤ ،الله عبد ،املبارك ابن
ملديين١ بن علي ء املديين ابن
٠٢٧ ٠٢٦٠٢١ ،١٨ ،عبد ام امن ،اهلذيل الله عبد ،صعود امن
١٦٦ ،١٠٩ ،١٥٢ ،١٤٣ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢١ ،١١٨ ،٨٥ ،٦٤ ،٠١ ،٤٧،
٠٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٠ ٠٢٦٥ ،٢٦٠ ،٢٥٦ ،٢٤٧ ،٢١٣ ،٢١٢،٢٠٤ ٠١٨٩ ،١٦٧ 

٢٩٢٠٢٩٢٠٢٧٩
 املععيب بن معيد= املسيب ابن
 مسحن بن ميحا ء سني امني
ملجم بن الرمحن عيد ء ملجم ابن
 ٣٠١ ،٢٠٤ ،١٩٨ ،١٢٧ ،٨١ ،٤٦ ٠١٩ ،الله عبد أبو ،مشده ابن
٥٥ (اهلدي ابن

٢٥ ،أميواهلله
 ١١٨ ،ماله بن عود ،اجلمسي االحوم أبو
 ٧٩ ،االمناري االزهر ابو
 حارثه بن زيد ~ امامه أبو
 ٢٤١ ٠١٢٦ ٠١٣١ ،٢٤ ،امسي إسحاق أيو
١٢١ ،أبادي الفريوز إحماق أبو
٢ ،التجبريمي أساق أبو

٧٩ ،الئماري١ هابت بن اسيد أبو
٧٩ ٠٢١ ،الئماري١ ربيعه بن ماله <االءدبي اسيد ابو

 ١٠٨ <ملنعاني١ االهعث أبو
٧٠ <الدمي خميان عمروبن االعور ابو

٢٩٣ ،٢٣٧ ،٢٠١ ،٧٧ ،٢٣ ،عجالن من غمى ،الياملي أبوأمامه
 ٢٨١ <١٧٥ ،٧٧ ،امعد ،الدوسي مهل بن امامه أبو
تيس بن علتمه ء وىنآابو
٢٤٩'،."١٨٣ ،٧٨ ،٩ ،كليب بن زيد بن خالد ،االئماري ايوب ابو
 ١١٨ ،الطائي هيروز بن معيد ،اليخرتي أبو
١٩٧ <٨٠ (عنيب بن عامم اليداح أبو



٣٦٥

 ،٢٠٩ ٠٧٦ ٠٤٢ ،طالب آبي بن علي بن االكرب حممد ،احلتغية ابن
٢٨٩ ،٢٨٨
 ١١٩ ،اسقزومي خالد ،احلويرث ابن
 ٤٨ ،خزميه ابن
 خطل بن الله عبد ء خطل ابن
 ٢٢٩ ،٢١٢ ٠١١٢ ،٩٣ ،املحمن تقي ،العيد دتيق ابن
رواحه بن الله عبد = رواحه ابن
 ٠١٢٨ ٠١٢٥ ٠١٢٣ ،١١٦ ٠١١٥ ٠٦٠ ٠٥٨ ٠٥٠ ،الله عبد ،الزبري ابن
٢٤٥ ،٢٢١ ،٢١٩ ،٢١٥ ،٢١٤ ،٢٠٩ ٠٢٠٨ ،٢٠٣ ،٢٠٢ ،١٦٠ ٠١٥٩ ،١٣٤، 
٢٩٠ ٠٢٨١ ٠٢٧٦ ٠٢٧٤ ،٢٧٢ ،٢٤٨
١٢٧ ردحء ،زنباع ابن
 زياد بن الله عبيد ء زياد ابن
٢٥٤ ،مريج ابن
 ٢٠٦ ٠٢٥٤ ،٢٥١ ،٢٠٠ ،١١٥ ،٤٥ ،جممد ،معد ابن

٢٨٥ <ابنثيت
 ٠٢٩٠ ٠٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٠٢ ،١٤٦ ،١٤٤ ،١٢٧ ،٦٢ ،٦١ ،مصد ،صيرين ابن
٢٩١
العوام بن الزبري = مغية ابن
 ،٧٠. ٠٦٤٦٦٣ ،٥٨ ،٠١ ،٤٣ ٠٤١ ،٣١ ٠٢٩ ،١٨ ،الله عبد ،عباس ابن
١٤٦ ،١٤٠ ،١٢٧ ٠١٢٠ ٠١١٩ ٠١١٨ ٠١١٥ ٠١١٣ ،٨٣ ،٧٨ ،٧٣ ،٧٢ ،٧١، 
٠٢٢٢ ٠٢٢٠ ،٢١٥ ٠٢٠٩ ٠٢٠٨ ٠٢٠٣ ٠١٩٧ ٠١٨٦ ٠١٨٥ ،١٦٦ ٠١٦٤ ،١٦١ 
٠٢٨١ ٠٢٦٩ ٠٢٦٨ ٠٢٦٦ ،٢٦٠ ،٢٥١ ٠٢٥٠ ٠٢٤٩ ،٢٤٧ ،٢٣٩ ،٢٣٧ ،٢٢٢ 

٢٨٩٠٢٨٨
 <٨٢ <٨١ ٠٨٠ <٧٧ ،٤٦ ،١٩ ،صر ابو ،يوصد ،الرب عبد ابن
٠١٤٨ ،١٤٠ ،١٢٧ ،١١٠ ،١٠٩ ٠١٠٧ ،١٠٥ ،١٠٣ ،٩٩ ،٩٦ ،٨٨ ،٨٦ 
٢٧٧ ٠٢٧١ ،٢٦٤ ،٢٣٤ ،٢٣٠ ،٢٢٤ ،٢١٦ ،٢٠٤ ،١٩٨ ،١٨٩ ،١٥٤

١٢٦ ،عمي ابن
 ١٢٧ <٢٠ ،ه ،آبوالتامم ،عساكر ابن
عغان بن عثمان ء عغان ابن
 ٠٤٢ <٣٥ ،٣٤ ،الرمحن عبد أبو ،الله عبد ،اخلطاب بن عمر ابن
١٢٩ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١١٨ ،١١٦ ،١٠٨ ،١٠٣ ،٦٧ ،٦٦ ،٥٠ ٠٥٢ ،٥١ ،٤٩، 

٠٢٧١ ،٢٦٦ ،٢٥٠ ٠٢١٥ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،٢٠٦ ،٢٠٢ ،١٨٤ ،١٦٦ ،١٦٢ ٠١٤٥ 
٢٩٧ ،٢٩٦ ،٢٩٢ ،٢٩٠ ،٢٨١ 

عمرو بن زيد ء ابن-صرب
،٢٤٩ ،٢٤١ ،٢١١ ،٢١٠ ،٢٠٤ ،١١٩ ،الله عبد ،العام بن عمرو ابن
٢٥١



٣٦٤

االعالم

 ٢٤٤ ،الغفاري خلد بن الله عبد بن حويرث اللحم أبي
 ٠٥ ،١٦ <٤ ،الدم عليه آدم
 ه <٤ ،وهب بتت آصنة
 ٢٥ ،العام بن سيد بن أبان
 ٢٠٢ ، ١٣٠ ،٦١ ،شان بن عثمان بن أبان

 ٢٥٤ ،بزجعفر إبرامهم
 ١٢٠ ،ض بن إبرامهم
١١٤ <ءود من الرمحن عبد بن إبرامهم
 ٢٨٨ ،١٨٣ ،١٦ ،١٥ ٠١٠ ،وملم عليه الله ملى حممد بن إبرامهم
 ٢٧٩ ،٢٧٨ ٠٢٢٦ ،١٨٧ ٠١٧١ ،٥٦ ،٤٩ ،٤٤ ،اسلم عليه إبراهيم
 ٢٦٠ ،٤٢ ،٤١ ،٣٦ ،التئمي إبراهيم

 ١١٩ ،احلارث ،خزامه أبي ابن
١٧٨ ،١٤٣ ١١̂̂٠ ابن
٣٣ ،ذئب أبي ابن
٢٣٢ ،٢٣١ ٠٢٠٢ ٠٥٧ ،٥٦ ،الله عبد ،رح- آبي ابن
٤٠ ،مليكه ابي ابن
 ٠٩٥ ،٩٢ ،٩٠ ،٨٩ ٠٧٧ ٠٦٣ ٠٥٣ ،٢٤ ،٢٢ ٠١٦ ٠١٢ ٠١١ ،االهري ابن

٠٢٨٥ ٠٢٧٣ ،٢٣٩ ،٢١٣ ،١٩٤ ،١٩١ ٠١٨٣ ٠١٦٢ ٠١٤٧ ٠١١٧ ،١٠٧٠٩٧ 
٣٠١
 ٢٨١ ،إحماق ابن
 صمود امن ~ عبد آم ابن
 ٤٧ ،٢٦ ،مكتوم ام ابن
 ١٢ ،االنباري ابن
 ٢٥٤ ،الباتالشي ابن
 ٦٩ ،جرموز ابن
 ٢٩٩ ،٢٠٩ ،١٣٥ ،جريج ابن
الطربي ء جرير ابن
 ،٦١ ٠٦٠ ٠٥٦ ،٠٣ ،٣٩ ٠٢٧ ،الغرج ابو العني مجال ،اجلودي ابن
٢٨٨ ٠٢٤١ ٠٢٣٨ ،٢٣٥ ،٢٢٢ ،١٧٨ ،١١٧ ،٩٢ ،٦٣ ،٦٢
٧٤ ،التهمي احلجبيه ابن
<١٩٣ <١٠١ ،العباد ،احلضرمي بن عبدالله بن العالء ،احلضرمي ابن
٢٢٦ ،٢٣٥
٢٥٣ ،احلكم ابن
حتبل بن أمحد ء حخيل ابن



٣٦٣

ملحيئا ١ ء يثرب
 ٢٨٥ ٠٢٢٣ ٠٢٢٢ ٠١٢٦ ،الريموك
٢٣٧ ،٢١٥ ٠١٨٤ ،١٤٧ ،٢٨ ،اهلامة
 ٠١٧٦ ،١٧٥ ٠١٣٤ ،١٢٨ ٠١٢٤ ،١٠٥ ٠١٠٣ ،١٠٢ ،٩١ ،٢٨ ،اهلبن

٢٧٧ ٠٢٥٨ ٠٢٥٧ ،٢٤١ ٠٢٣٦ ٠٢٣٢ ٠٢٣٠ ٠٢٢٩ ،٢٠٤ ،١٩٦ ،١٩٢ ،١٨٤، 
٣٠٠٠٢٩٢٠٢٨٤



٣٦٢

٢١٢ ٠٣١١ ٠٢٠٦ ،٢٠٣ ،٢٠٢ ٠١٩٩ ٠١٩٠ ٠١٨٥ ٠١٨٤ ٠١٨٣ ٠١٨٢،
٠٢٣٦ ٠٢٣٣ ٠٢٣٢ ٠٢٢٥ ٠٢٢٤ ٠٢٢٢ ٠٢٢١ ٠٢١٨ ٠٢١٦ ٠٢١٥ ٠٢١٣

٠٢٦١ ،٢٦٠ ٠٢٠٤ ،٢٠١ ،٢٥٠ ٠٢٤٩ ٠٢٤٧ ٠٢٤٥ ٠٢٤٣ ٠٢٤٢ ٠٢٢٨
٠٢٨٤ ٠٢٨٣ ٠٢٨٢ ٠٢٧٦ ٠٢٧٣ ٠٢٧١ ٠٢٦٩ ٠٢٦٨ ٠٢٦٧ ٠٢٦٦ ٠٢٦٥

٢٩٧ ٠٢٩٦ ٠٢٩٥ ٠٢٩٤ ٠٢٩٣ ٠٢٨٩ ٠٢٨٧
 ٢٢٢ ،املفر مرج
 ١٢٣ ٠٨١ ٠٣٤ ،مرو

 ١٦٣ ،اهلرس
٢٩٢ ٠٢٥٨ ،اهلزدلغه

 ٠١٧٨ ٠١٦٢ ٠١٤٨ ٠١٤٦ ٠١٢٩ ٠٧٧ ،٠٨ ٠٠٧ ،٠٦ ٠٢٨ ،٢٤ ،١٥ ،ممر
٢٢٧٧ ،٢٧٦ ٠٢٧٥ ،٢٠٨ ٠٢٥٦ ٠٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٣٠ ٠٢١١ ،٢٠٨ ،٢٠٣ ،٢٠٢ 
٢٩٧ ،٢٩٠ ٠٢٨٨ ،٢٨٠
 ٠٠٢ ،٤٨ ،٤٢ ،٣١ ،٢٦ ،٢٢ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٦ ،٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،مكة
١٣٨ ،١٣٤ ٠١١٧ ٠١١٦ ٠١١٥ ،١١٤ ،١١٣ ،٩٨ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٠ ٠٦٨، 

١٨٨ ،١٨٤ ،١٨٢ ،١٨٠ ،١٧٤ ،١٦٩ ،١٦٦ ،١٤٤ ،١٤٢ ،١٣٦ ،١٣٤.
٠٣١٥ ٠٢١١ ،٢١٠ ،٢٠٨ ،٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،٢٠٢ ،٢٠٠ ،١٩٦ ،١٩٠

٣٦٦ ،٣٦٣ ،٣٥١ ،٣٤٥ ،٣٤٣ ،٢٤٢ ٠٢٢٦ ٠٢٣١ ،٢٣٠ ،٢٢٤ ٠٢٢١،
٣٠٢ ،٢٩٩ ،٢٨٧ ،٢٨٣ ،٢٧٦ ٠٢٧١ ،٢٦٧

١،هلفمرد١ ٠ ٢
 ٣٠١ ،مض

 ٢٤٣ ،١٩٠ ،ابل
١٤٣ ،مسان

٢٤١ ،جتران
٩ ،منيبني

١٣١ ،هناوند
٢٩٩ ٠٢٩٧ ٠٨١ ،تيمابور

 ١٦٠ ٠٦٨ ،املباع وادي
١٤٥ ٠١٠٣ ٠٢٥ ،القرى وادي

٢٧٢ ،وج
١٨٩ ،ودان



٣٦١

 ٢٨٥ ،٢٤٢ ،التاسهأ
 ٢٣٧ ،٢٠٤ ،١٩٧ ،٢٦ ،٢١ ،عباء
١٠٩ ،تربم

 ١٤٢ ،١٢٢ ،،ترتيبا
 ٧٨ <تطئدئيأ

 ١٩٤ < ترة تتطره
.٥٤ ،املغرب نتريوا
٢٩٧ ،٢٩٢ ،كابل

 ،١٠٥ ٠٩٥ ٠٩٤ ،٩٢ ،٨٢ ،٧٤ ،٧١ ،٦٩ ،٦٨ ،٥٨ ،٣٢ ،٢٤ ،الكوهة
١٦١ ،١٥٢ ،١٤٩ ٠١٤٦ ،١٤٣ ،١٣٩ ،١٣٤ ،١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٢ ،١٢١ ،١١٨،
٠١٨٩ ٠١٨٢ ،١٨١ ،١٨٠ ٠١٧٩ ،١٧٥ ،١٧٤ ٠١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٧ ،١٦٢
٢٤١ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،٢٢٩ ،٢٢٨ ٠٢٢٧ ،٢٢٦ ،٢٢٤ ،٢٢٠ ،٢١٤ ،٢١٢ ،١٩٩،
٢٩٥ ،٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٩٢ ،٢٨٥ ،٢٨٣ ،٢٦٧ ،٢٦٥ ،٢٠٧ ،٢٤٨ ،٢٤٤،

٢٩٨٠٢٩٧

١٠٢ ،مارب
٢٤٦ ٠١٧٨ ،١٧٠ ،١٢٨ ،٠^^١

 ٠٤٥ ،٣١ ،٢٦ ٠٢٣ ٠٢٢ ،٢١ ،١٨ ،١٦ ،١٠ ،٩ ،٦ ،يقرب ،املدخية
٦٨ ،٦٧ ،٨٣ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٢ ،٥٨ ٠٥٧ ،٥٦ ،٥٣ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ ٠٤٧، 
١٠٠ ٠٩٨ ،٩٧ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥ ،٧٨ ،٧٧ ،٦٩، 

١١٨ ،١١٧ ،١١٥ ،١١٤ ،١١٣ ،١١١ ،١٠٩ ،١٠٦ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠١،
٠١٤٤ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٣٩ ،١٣٧ ،١٣١ ،١٢٠ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٣
١٦٥ ٠١٦٢ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٥ ،١٥٢ ،١٤٧ ،١٤٠،

١٨١ ،١٨٠ ،١٧٧ ،١٧٦ ،١٧٤ ،١٧٣ ١٧٢ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٨ ،١٦٦،



٣٦

 ،٢٠١ ،٢٣٦ ٠٢٢٢ ٠٢١١ ٠٢٠٩ ،١٨٩ ،١٨٧ ،١٧٠ ٠٧٩ ٠٩'٠٦ ،الطاثد
٢٧٣ ٠٢٧٢

 ١٧٤ ،هلمرمتان
١٥٧ ،املغرب طرابلس

١٩٧ ،العالية
 ٢٩٠ ،٢٠٤ ٠١٧٧ ٠١٧٠ ٠١٤٧ ،١٠٥ ٠٧٤ ٠٧١ .٧٠ ٠٦٩ ٠٢٤ ،عراق
٢٩٧ ٠٢٨١ ٠٢٢٧ ،العرب
 ١٣٧ ٠١٢٤ ،العرج
٢٩٢ ،عرنة

 ١٧٢ ،١٧٠ ،١٠٠ ،العتيق
١٦٢ ،عكاظ
 ٢٤٠ ٠٢٣٢ ٠٢٢٦ ،عنان

 ٢٧٨ ٠٢٥٨ ٠١٢٦ ٠٩٢ ،تتواس
٢٩٤ ،٢٩٠ ،اض ص

٤
٩٢ ،الغور

 ٢٥٨ ٠١٩٢ ٠١٨١ ٠١٧٧ ٠١٦٧ ٠١٢١ ٠٥٤ ٠٢٨ ،شارس
٢٠٨ ،لغ

٢٤٢ ٠٢٢٣ ٠٢٢٢ ٠٢١١ ٠١٨٧ ،سلهن
٢٩٩ <فيد



٣٥٩

 ١٧٩ ،عني راس

 ١٧٧ ،رامهرمز

 ١٨٠ ،٨٠ «لربذه١

٢^١ ٩ ٧ ٠ ٧ 
 ٢٧٨ ٠١٢٨ ،الرطه

١٠٢ € لروحاء١

 ٢٨٩ ٠٢١٢ ،١٩٠ ،١٠٩ ٠٥٨ ٠٠٤ ٠٢٨ ،الردم

١٦٦ ٠١١٦ ٠١٢٢ ٠٧٤ ،الرق

 ٨١ ،سلستان

 ١٢٨ ٠١٢٤ ،مراه

 ٢٨٧ مردم

١٦٠ (شواذ

٢٢٢ ،تغد سمر

 ٠٨٧ ٠٨٦ ٠٨٤ ٠٨١ ٠٧٧ ٠٧١ ٠٧٠ ٠٥٤ ٠٤٨ ٠٤١ ٠٢٤ ٠٧ ٠٦ ،الشام

١ ،١٣٠ ٠١٢٩ ٠١٢٨ ٠١٢٧ ،١٢٠ ٠١٢٤ ،١١٠ ،١٠٩ ،٩٨ ،٩٢۶٦̂٠١٣٧

٠٢٠١ ٠١٨٧ ٠١٨٦ ٠١٨٤ ٠١٨٢ ٠١٧٩ ٠١٧٨ ٠١٧٤ ،١٠٧ ،١٠٣ ٠١٤٧ ٠١٢٩

٠٢٤٤ ٠٢٤٢ ٠٢٣٣ ٠٢٣٢ ٠٢٢٩ ٠٢٢٨ ٠٢٢٤ ٠٢٢٢ ٠٢٢٢ ،٢١٠ ،٢٠٢

٠٢٩٣ ٠٢٨٦ ،٢٨٠ ٠٢٨١ ،٢٨٠ ٠٢٧٩ ٠٢٧٨ ،٢٧٠ ٠٢٦٧ ٠٢٥٨ ٠٢٤٦

٢٩٩٠٢٩٦

م

 ٢٥٨ ٠٢٤٨ ،١٠١ ٠٧٠ ،شهن

٢٠٨ ،١٠٢ ،سعاء



٣٥٨

 ١٨٤ ،١٤٧ ،٧٢ ٠٥٣ ،٣٢ ،اخلديسة
 ١٥٥ ،٨٧ ،احلرة

٧١ ،حروراء
 ٢٩٨ ، ١٨٧ .موت حض
 ١٢٤ ،حلب
١٢٨ ،اس ،مرا
 ،٢٩٤ ٠٢٨٦ ٠٢٦٨ ،٢٥٣ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢١٢ ،٢٠١ ٠١٤٧ ،١٢٨ ،٧٧ ،سم
٢٩٩ ،٢٩٥

١٧٤ ،حوران

،
 ٢٩٧ ،٢٨٢ ،٢٠٠ ،٢٢٠ ،٢٠٤ ٠١٨٤ ،١٧٥ ،١٢٣ ٠٨١ ،٣٤ ،٢٤ ،خراسان

١٣١ ،١١٧ ،٩٤ ،٧٨ ،خيبر

 ٢٣٥ ،دارين
٢٤٩ ،جبيل
 ،٢٥٥ ،٢٤٦ ،٢٤٤ ٠٢٢٣ ٠١٨٦ ٠١٨٢ ،١٤٧ ،١٢٤ ،١٠٨ ،٨٤ ،٨٣ ،سحق
٢٩٣ ،٢٨١ ،٢٧٠ ،٢٥٨ 

 ٢٣٦ ،السخاء
١٤٦ ،بومه
 ٢١٧ ،١٤٦ ٠٧١ ،اجلخدل بومه
 ٢٤٩ ،مجاجم دير
٢٠٣ ،مسعان دير

 ٢٩٠ ،احلليغه ذو
٢٠٨ ،طوى دو
٦٨ ،تار ذو



٣٥٧

٢٩٨ ٠٢٧٨ ٠٢٢٣ ،٢٠٦ ،١٨٧ ،٤٨ ،اسم بيت

 ٥٤ < روعه بتر

٩٢ ،بيمان

٤ ،تباله

٢٩٨ ،حبوك

 ٩ ،ثور

٩٥ ،القوية

 ٢٠٦ ،جلابيه١

 ٢٩٧ ،الطالعان جبال

 ١٢٦ ،مزيغه جبل

١٧٤ ،جرجان

 ٢٨٧ ،٢٣٢ ،١٠٣ ،اجلرد

 ٢٩٧ ٠٢٢٦ ،١٧٧ ٠١٣٧ ،١٣٢ ،اجلزيرة

١١٨ ،جماجم

٥٤ جورء

١٧٧ ،جى

-

 ،١١٧ ،١١١ ،١٠٩ ،١٠٨ ٠٩٤ ٠٩١ .٨٨ ،٥٦ ٠٢٨ ،٢٠ ٠١٦ ٠١٠ ،الحبثه
٢٨٤ ٠٢٨٣ ٠٢٧١ ٠٢٣٨ ٠٢٣٦ ٠٢٢٥ ٠٢١٨ ٠٢١٢ ٠٢٠١ ٠١٨٢ ،١٦٥ ،١٠٩ 

٢٧٧ ٠٢٤٢ ٠٢١١ ٠٢٠٤ ،٢٠٢ ٠٢٠١ ٠١٨٩ ٠٣٢ ٠٢٨ ٠٢٤ ٠٢٣ ،الحجاز

 احلجر،ألا
٢٧٦ ٠١٥ ،احلجون



٣٥٦

االماكن

 ١٣٧ ،بيجان أذر
١٨٩ ،ابواءءآ
 ٢٢٣ ،اجقادين

٧٢ ،٧١ ،اذرح
 ٢٧٨ ٠٢٧٢ ٠٢٦٧ ،٢٠٨ ٠٩٢ ،اردن

 ارميدهة،س
٢٨٠ ،١٠ ،االشدريأ

١٢٥ ،اسر
 ١٧٨ ،١٧٧ ،٩٤ ،مبهان!

 ١٦٧ ،مسخر
٢٧٢ ،أسان
 ٢٧٧ ٠٢٢٢ ،٢٠٨ ،٢٠٣ .١٠٧ ٠١٤٦ ،إحمريقيه

االهواز،آل

٢٢٩ ،بارق
 ٢٣٦ ،٢٣٥ .٢٢٦ ،١٠١ ،البحرين

١٥٧ ،مرتة
٠١٠٥ ،١٠٤ ٠٩٤ ٠٨١ ،٨٠ ٠٧٩ ،٦٩ ،٦٨ ،٥٨ ،٢٤ ،٢٣ ،١٦ ،اليمرة

،١٨٠ ؛١٧٩٠١٦٠ ،١٤٥ ٠١٣٤ ،١٣١ ،١٢٨ ،١٢٣ ،١٢١ ،١١٩ ،١٠٧ ،١٠٦
٢٣٨ ،٢٣٦ ،٢٣٥ ،٢٢٦ ٠٢٢٥ ،٢١٤ ٠٢١٣ ،١٩٩ ،١٩٤ ،١٨٤ ،١٨١،

٣٩٣ ،٢٩٢ ٠٢٨٧ ،٢٨٥ ،٢٨٢ ٠٢٧. ٠٢٦٩ ٠٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٤٩ ٠٢٤٥ ،٢٣٩،
٣ ٠ ٠

٢٢٧ ،بطحاء
٣٤ ،بغ

 ٢٤ ،مغفور
٣٤ ،مغو



٣٥٥

 ٢٢٨ ،الكالب يوم

١٠٥ ،املدائن
 ١٥٥ ،رامط مرج يوم

 ٣٣٣ ،اسر مرج يوم
٥٤ ،مرو غزوة

١٢٤ ٠١٤ ،املمطلق بين مثزوه ،مييعاملر مثزوة
 ،١٣١ ،١٢٠ ،١١٥ ،١٠٧ ،٩٨ ،٩٤ ،٨١ ،٢٣ ،٢٢ ٠١٩ ،١٠ ،مكة لتح
٠٢٢٧ ٠٢٢٤ ،٢١٩ ،٢٠٠ ٠١٨٥ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٦١ ،١٥٠ ،١٤٧ ،١٤١ ،١٢٦ 

٣٠٢ ،٣٠٠ ،٢٩٦ ،٢٩٥ ،٢٨٧ ،٢٨٣ ،٢٨١ ،٢٧٢ ،٢٤٤ ،٢٣٣ ،٢٣١ ،٢٣٠،
٣٠٢

 ١٦٣ ،١٤٧ ،١٣٣ ،١١٧ ٠١١٤ ،١٠ ،موتة مثزوة

١٤٣ ،مبان

 ٢٩٥ ٠١٢١ ،١٠٥ ،هناوند

 ٢٦٥ ،١٢٢ ،٧٤ ،الغهروان

١٠١ ٠ ٥٦ < هلجره١

٢٥٨ ،٢٣٣ ،١٩٠ ،١٢١ ،١١٧ ،الريموك

٢٩٩ ،٢٨٨ ،٢٨٥ ،٢٣٧ ٠٢١٥ ،١٩٨ ٠١٦٧ ٠١١٢ ،٨٣ ،اليمامه يوم



٣٥٤

٢٨٢ ٠٢٧٣ ٠٢١١ €٢٠٠ ٠١٦٦ ،١٣٠ ٠٨٧ ٠٨١ ،احلره وتعه
،١٩٠ ٠١٤٧ ٠١٣٦ ٠١١١ ،١٠٧ ٠٩٦ ٠٩١ ٠٨٩ ٠٤٢ ٠٢٢ ،١٠ ،حنين غزوه

٣٠٣ ،٢٠٢ ٠٢٨١ ٠٢٥٨ ٠٢٢٤ ٠٢٢١ ٠١٩٩ ٠١٩٤
 ٠١٦٧ ٠١٦٣ ٠١٦١ ٠١٥٤ ٠١٣١ ٠١٢٨ ٠١٢٢ ٠٩٠ ٠٨٧ ٠٨٥ ،١٠ ،اخلشدق

٣٠٢ ٠٢٩٥ ٠٢٨٥ ٠٢٧١ ٠٢٤٨ ٠٢٤٣ ٠٢٤١ ،٢٠٦ ٠١٧٨ ٠١٧٧
٢٩٢ ،اخلوارج حرب

٠١٩٩ ٠١٩١ ٠١٨٢ ٠١٨٢ ٠١٦٣ ٠١٤٧ ٠١٣١ ٠٩٩ ٠٩٨ ،١٠ ،خيبر غزوة
٢٠٣ ٠٢٨٤ ٠٢٤٤ ٠٢٤٢ ٠٢٣٨ ٠٢٢٤

١ ٤٥ ٠ ٧٦ ،٦٠ ٠لدار ١ يوم
٥٤ ٠اجبرد دار غزوه
 ٩١ ٠٤٤ (< ماعده ربئي اسيغأ يوم
٥٢ ،٤٢ ،اسل ذات
١٩٤ ،اسريه ذات

"•'■■'■T,،؛•؟"_; ؟١٢١ ،رمم
 ٥٤ ،الرماد مهام
 ٥٤ ،مابور متزوة
 ٥٤ ،جمستان مثزوه

٥٤ ،طربمتان
 ٣٠٢ ،٢٩٨ ،٢٥٥ ،٢٣٧ ،٢١٠ ،١٧٩ ،١٥٠ ٠١٢٢ ،١٠٥ ،منني
 ٣٠٣ ،٣٠٢ ،٢٩٩ ،٢١١ ،الطائل غزوه
 ٢٧٨ ،٢٥٨ ،حممبواس طاعون
 ١١٢ ،١٠١ ،٩٤ ،٩٠ ،٧٨ ،العقبه
 ١٧٤ ،١٥٦ ،١٣١ ،١٢٩ ،٢٠ ،االدىل العتبة
٢٧٧ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،العقبة ليله

 ٢٩٤ ،٢٦٦ ،١٥٦ ،١٢٩ ،١٠٤ ،٩٧ ،٩٥ ،٨٠ ،٢٠ ،احلانية العتبة
 ٢١٩ ،١٩ ،العقبتان
 ٢١ ،احلاحلة العتبة
 ٥٤ ،اآلوىل فارم غزوة
٠٤ ،آلخره١ نارم غزوه
 ٢٢٢ ،٢١٨ ،١٤١ ،٤٢ ،ه ،التيل حمام
 ٢٨٥ ،١٢١ ،١٠٥ < سيت لغا ١

 ٥٤ ،تربم
٥٤ ،كرمان متزوه



٣٥٣

تعوالونا االيام

 ١٢١ ،بيجان أذر
 ٢٤٩ ،اس ابن وتعه

٢٣٣ ،اجقادين
 ،٩٣ ،٩١ ،٩٠ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٤ ،٧٩ ،٦٤ ،٤٢ ،٢٢ ،١٩ ،١٥ ،١٠ ،احد

١٥٣ ،١٤٣ ،١٣٧ ،١٣١ ،١٢٩ ،١٢٣ ،١٢١ ،١١٢ ،١١١ ،١٠٤ ،١٠١،
١٩٩ ،١٩٤ ،١٨٢ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٧٧ ،١٧٠ ،١٦٧ ٠١٦٣ ،١٥٩ ،١٥٤،
٢٨٦ ،٢٧١ ،٢٦٦ ،٢٦١ ،٢٥٨ ،٢٤٩ ،٢٤٨ ،٢٤١ ،٢١٨ ،٢٠٦ ،٢٠٤

 ٥٤ ،االمكندرية ثمزوه
 ٥٤ ،اآلخرة امطخر

٥٤ ،إهريقية
٢٤١ ،١٠ ،معونه بئر يوم
 ،٧٩ ،٧٨ ٠٧٧ ٠٦٦ ،٥٦ ،٥٣ ،٤١ ،٢٥ ٠٢٢ ،٢١ ،١٩ ،١٦ ،١٠ ،بدر
١٠٤ ،١٠١ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٤ ،٨٣ ،٨٠، 

٠١٥٤ ،١٥٣ ٠١٥٠ ،١٤٩ ،١٤١ ،١٣٨ ،١٣١ ،١٢٩ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٠٨
١٩٧ ،١٩٣ ،١٩٠ ،١٨١ ،١٧٧ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٦٧ ،١٦٣ ،١٦١ ،١٥٦،

٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٦ ،٢١٥ ٠٢١٣ ،٢١٢ ،٢٠٦ ،٢٠٤ ٠٢٠٢ ،٢٠٠، 
٢٩٤ ،٢٨٦ ،٢٨٣ ،٢٨٠ ،٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٦٦ ،٢٤٥ ،٢٣٦ ،٢٢٥
 ١٦١ ،بعام يوم

 ١ ٤٧ < تريظة بئي ثمزوه
 الهريسيع ثمزوه ء الممطلو بغي ثمزوة

 ،١٨١ ،١٠٧ ،١٣٨ ،١٢٣ ،١١٤ ،١١٢ ،٥٣ ،٢٢ ،١٩ ،الرضوان بيعه
٢٩٣ ،٢٨٥ ،٢٦٦ ،٢٦١ ،٢١٢

 ،٢١٨ ،٢١٧ ،١٦١ ،١٢٧ ٠٦٤ ،٥٤ ٠٤٢ ،١٠ ،انمصء جهو ،تبوك ثمزدة
٣٠٣ ،٣٦٦

 ١٢١ ،تستر
١٢١ ،١٠٥ ،جلوالء

 ٢٩٠ ،٢٧٠ ،٢٠٥ ،٢٢٧ ،١٩٤ ،١٩٠ ،١٥٩ ،١٥٠ ،١٢٢ ،٨٠ ،الجمل يوم
تبوك ثمزوة ء العمرة جهي

 ،٢٠٨ ،٢٣٢ ،١٦٨ ،١٢٧ ،١١٧ ،١٠٩ ،٢٣ ،١٨ ،١٥ ،١٠ ،الوداع حجة
٢٩٠ ،٢٨٤ ،٢٦٢

 ،١٩٩ ،١٦٣ ٠١٦٢ ،١٥٥ ٠١٤٧ ،٨١ ،٤١ ،٢٢ ،١٠ ،الحديبية ثمزوء
٣٠٣ ،٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢١٩ ،٢١٤



٣٥٢

٢٩٨ ،الرام
 ١٩٠ ،١٤٧ ،١٣٧ ،٥٨ ،٧ ،الردم

 ١٦٦ ،كالب بن زهره
 ٦٨ ،المائية

 ٢٢٧ ٠١٦٢ ،مض
٢ ،محم مد
١٣٤ ،طق
 ٢١١ ،وائل بن كنز
٨٥ ،مثغار
٢٥٨ ،١٧٠ ،١٤٧ ،الغرس

٣٨ ،التدريه
 ،٧٢ ،٧١ ،٦١ ٠٥١ ٠٤٧ ٠٢٩ ،٢٢ ،٢١ ،١٦ ٠٩ ،٨ ،٧ ،ه ،٢ ،ترحمو

٠١٨٩ ،١٧٢ ،١٧١ ٠١٥٨ ،١٤٨ ،١٤٦ ،١٤١ ،١٣٦ ٠١٣١ ،١١٢ ،١٠٩ ،٩٦
٢٧٧ ٠٢٥٩ ،٢٤٢ ٠٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢٢١ ،٢١٠ ،٢٠٧ .١٩٧ ،١٩٥ *١٩٣ *١٩٠ 

٢٩٣٠٢٩٠
١٣٤ ،نمر؛

٨١ ،مماعه
٢٩٢ ،هتص
 ١٩٨ ،غيالن بن تيم

٨٥ ،كنانة
٢٨٦ ،١٠٥ < كنده

٣٨ ،اجلوس
 ٣٨ ،المرجئة

٢٩٠ < ١٠٥ ، ١٢٠ ،مزيته
٦٨ < ممر

٩٥ ،التجار
١٣٤ ،نزار

١٤٣ ،٥٥ ،احلمارى
١٧٧ ،التمرانهة

٢٢٠ ٠١٩٠ ،باسل بن التمر
٢٩٢ ،هذيل
٢٣٢ ،٢٨١ ،هوازن
٢٠٣ ،١٧٧ ،١٤٣ ،٥٥ ،اليهود



٣٥١

 ١٠٢ ،وبره بن كلب بئو
 ٢٢٥ ،سور بن مادن بنو
 ٨٩ ،احلجار بن مازن بتو
 ٢٤٥ ،كتانه بن ماله بدو
 ٢٦٧ ،١٥٢ ،التجار بن ماله بتو
 ٢٣٦ ،٢٠٥ ،خمزوم بتو
 ١٦٩ ،مدجل بتو
 ١٣٥ ،الممطلق بتو
 ٨ ،المطلب بتو
١٦٢ ،معن بنو
١٤٧ ،لمعيرها بتو
 ٢٦٤ ،١٦١ ،١٠٦ ،التجار خبو
١٩١ .١٠ ،التخري بتو
 ٢٢٥ ،متاق عيد من نوثل بلد
 ٢٢٠ ،٩٢ ،٨ ،٦ ،هاهم بتو
 ٢٩٢ ،٩٥ ،هذيل بنو
 ٢٨٧ ٠٢٦١ ،مرمها بن هالل بتو
 ١٥٦ ،وائل بتو
 ٨٦ ،بابالر تيتم
 ١٥٨ ،تريو تيم
 ٩٥ <ثعلية بن لالت١ تيم

 ١٠٢ <بنسد ثعلبه
١٠٢ ،وائل بن بكر بن ثعلبه
١٠٢ ءيربوع بن ثعلية
 ٢٢٦ ،١٨٧ ،احلقيق

 ١٦٢ < جهيته
 ١٨١ ،٧١ ،احلروريه

 ٢٥٨ ،حمير
١٢٢ ،خصم

١٤٩ ،١٤٨ ،٢ ،خزاعه
 ١٧٥ ،١٥٦ ،٩٦ ،اخلزرج

٨١ ،خشني
١٩٨ ،املمر

١٨١ ،٧٤ ،٧٢ ،اخلوارج



٣٠

 ١٠٨ ،٨٠ ،اخلزرج بن حارثه حبو

 ٢٨٨ ،حتيغأ بئو

٢١٤ ،١٥٠ ،حبوخطمه

 ١٩٨ ،الرام بتو

 ٧٤ ،الرباب حبو

 ١٢١ ،رياح خبو

 ٢١٩ ،٢٢ ،زهره حبو

٢٢٩ ٠١٢١ ،سد حبو

٢٢٩ ،بكر بن سد بتو

 ٨١ ،آملمم بن مالمان بتو

١٠١ ،علمه بتو

٢٨٢. ،٢٤٢ ،٢٢٨ ،١٥٤ ٠١١٤ ،٩٨ ،طيم بحو

٢٧٧ ،حممور بن مليم حبو

٣٠٢ ،مسعه بن حمامر بن مواءه بتو

٢٠٨ ،٢٠٠ ،مسعه بن عامر بتو

٢١ ،لؤى بن عامر بنو

٩٨ ،ليم بن عامر حبو

١٩١ <متى بن الدار عيد بتو

١٣١ ،١٣٠ ،التيس عيد بتو

١٠٧ ،الله عبد بنو

٢٤٧ ،كعب من عتيل مثو

٩٤ ،عوف بن عمرو بتو

١٤٨ ،هتمي بن عمرو بن المنير بنو

٢٠٦ ،اخلزرج بن عوف بشو

٧٦ (مثئم بتو

٢٩٥ ٠٢٤٨ ،٢٣٠ ،تريظه بنو

 ٢٩٢ ،تيس بتو

 ٢٣٠ ،صنه بن تيس بنو

 ١٦٢ ،مبر بن التني بتو

 ٢٠٦ ،٤ ،تيحتاع بنو

 ١٢٢ ،كاهل بتو

 ٨٤ ،كعب حبو

 ٢٢٥ ،لؤى بن كعب بتو

٢١٧ ،كلب بنو



٣٤٩

لغرقوا لقبائل١

 ٧٦ ،مباس آل
 ٢٢٩ ،١٨٩ ،االزد

٢٠٠ ،١٧٦ ،هتؤة أزد

،٥١ ،٤٨ ،٤٤ ٠٤١ ،٣٨ ،٢١ ،٢٩ ،٢٢ ،٢٠ ،١٩ ،١٦ ،١٢ ،١٠ ،اإلعالم
١١٩ ، ١١٢ ٠١١١ ٠١٠٨ ،١٠٥ ،١٠٠ ،٩٩ ٠٩٨ ،٩١ ،٨٩ ،٨٦ ،٨٥ ،٧٢، 

١٧١ ٠١٧٠ ،١٦٩ ٠١٦٥ ،١٦٣ ٠١٥٩ ٠١٤٧ ،١٤١ ،١٣٦ ،١٢٥ ٠١٢٤ ،١٢١،
٢٥٠ ،٢٤٢ ،٢٤٠ .٢٣٧ ٠٢٣٦ .٢٢٧ ،٢٢٥ ،٢١٧ ،٢١٢ ،٢٠١ ،١٩٦ ،١٩٣،

٢٩٦٠٢٨٦
٢٤٤ ،االحجع

،٩٧ ،٩٥ ،٩٣ ،٦١ ،٠٩ ،٥٧ ،٥٤ ،٠٣ ،٤٤ ،٤٠ ،٢٩ ،٢٠ ،٢ ،االئمار
٢٦٦ ،٢٤٩ ٠٢٢١ ٠٢٠٣ ،١٩٧ ،١٨٠ ٠١٧٨ ٠١٧٤ ٠١٦١ ،١٣٨ ،١٢٦ ،١٠١،

٢٩٤ ٠٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٧
 ٩٣ ،سان أنهار
 ٩٣ ،لخم أنهار

 ٦٨ ،النجدات امل
 ٢١٤ ٠٢٠ ،االوس
 ١٥٣ ،حارهة بن االوس
 ٢٢٩ ،بارى

١٣٤ ٠١٣٢ ،مجمحله
 ٢٥٠ ،بربر

١٣١ ،وائل من بكر
 ١٠١ ،الحارم بن بلي
 ١٥٦ < ١٢٢ ،امد ينو
 ٣٠٣ ٠٢٠٦ ،١١٦ ،إمراثيل بنو
٢٧٣ ،٢٥٦ ،٢٤٤ ،٧٦ ،٦٨ ،أمية بقو
 ١١٨ ،هوازن بن بكر بتو
٢٧٢ .الحارم بن بهز بتو
١٨٠ ،١٢٦ ،٩١ ،بياضه بنو
٢٦٣ ،٢٣٥ ،١٦١ ،١٥٢ ،١٢١ ،١١ ،صيم بتو
١٠٢ ،حعليه بتو
٣٠٢ ،١١٩ <س بن الحارم ينو



٣٤٨

لنب عن تعبان ال املكارم تلال
آبواال معد لعادا بهاء حيبا

وعيها ممحلة اخلص رأيت

لكرميا ١ الرجل تسح معاقب

كامم بن تيم لله ١ عادم عليلق
يرتمحا أن هاء ما الله ورمحه

هحل من جتيبه وللت ما

ومهل تعلمه جببل

وثو،م متالشهاب إال اس دما

ماطع هو إذ بعد رمادا حيور

اتكصاهها كند للحاجات أر ومل
بقري ابن الغنم ذا اعغين ،كخعمان

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٣

٢٦٩

٢٧٣

٢٩٥



٣٤٧

التوى هبا واسترتت عصاها لتتنا
٧٥ لبائر ١ باالياب مستا تر كما

ماال الله هي حبا <بوبكر
١٢٠ بالال ملائه ملجرى وكان

بجيله هلكت جرير ال لو

١٢٢ لتبيله ١ وبشت لنتى ١ نعم

تسبخي يوم أباك ان أحسبت
١٣٦ مشام بن الحارم كان المجد ني

واملط صرو ابن وأنعمت رمحت
١٧١ حاميا التار من تنورا جتنبت

عياله بن سد اخلزرج ميد تتلنا حنن
١٧٥ هوادة ختط ومل مبمهين رميناه

وآلومهم مامل ني يلوموشغي
١٨٣ مامل الئقوا العني بني ما وجلده

تبيتا بعد الشام خري ان اال
١٩٣ اجلنان بقروا طرا العشر مم

تلق وكم للتدى لوعه كم
٢٠١ تلتك من واملكرمات للجود

االحم االند ذي حييه حتم حيب
٢٢٢ ..م— رع من أتق برمثم التعم ذي بتي

0 e «**■ هادكم وعم صنائعه

٢٥٣ رماجو مجيعهم قيه لتامها

عينه اخلد على مالت الذي ابن انا
٢٦٢ الرد أحسن املمطغى بكق هربت



اآلمشار

جميعا لدنيا ١و الدين مادح

 لهاشم ١ لغمم ١ ديم حا ٢

روضه االحاديث ملمابيحا كتاب

ويعتل العلوم يدري من لشاظر

دونه بالممات الحرام آما
باشبينه آلحل لحلها

بالواحد عيذه ا

حامد كل حر من

ليجله اممه من له وحق
حممد وهدا العروحممود لذو

كامنا صام ال تينم بال ما
االرمد بكحل ماثيها كحلت

ثتة اخي من هجوا تذكرت إذا
سد مبا بكر آبا آخاك ناذكر

وتد متيد الغار ض الصنيا وشاني
اجلبال معد إذ به العدو طال

مقتعا سعه يزال ال من
مدنوق مرة بد ال نانه

به يرحدون رأى للقوم كان لو
عباس بابن رموكم العراق !مل



٣٤٥

٢٦٤ ،مؤطا ،آنس ابن ،مالال
١٤٤ ،املختمر ،حيىي بن إمماعهل ،املزني
٢٤٦ ،۴^٦ ،٢٠٥ ٠١٦١ ،١٣٨ ،١٢٥ ،املحيح اجلامع ،حجاج ابن < مسلم

٢٧٨ <الشن ،حعيب بن احبمد الرمحن عبد ابو ،الصاغي
 ٢٣٩ ،٢٠٢ ،١٨٠ ،١٠٦ ،واللغات اآلمماء هتذيب ،النووي

٣٩ ،املاحلين رياش .......،
٢٩ .٢ ،املصابيح ؟حمكا .اخلطيب الله عيد ين حممد ،الدين ويل

 ٢٣ ،١٨ ،العامل حتغة
٢١٠ ،التوراة

٧ ،٢٣٧ ،٢٠٧ ،١٦٨ ،١١٠ ،٢٤ ،المحيحهن ٢٦٠ ،٨ 
 ،١٢٧ ،١٠٠ ،٩٧ ،٦٢ ،٦٠ ،٥٦ ،٠٠ ،٤٨ ،٣٨ ،٢٨ ،٢٦ ،١ ،مجيد ترأن
٢٩٦ ،٢٩٤ ،٢٧٨ ،٢٧٠ ،٢٦٠ ،٢٠٠ ،٢٢٣ ،٢١٠ ،٢٠٣ ،١٦٤ ،١٦١ ،١٢٨



٣٤٤

١٠١ ،١٠، ٠ ،٩٨ ،٩٧ ، ٩٦ ٩٠ ،٩٤ ،٩٣ ، ٩٢، ٩١ ،٩ ٠ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧
١١٥ .١١٤، ٠١١٣١١٢ ١١١ ،١٠٩ ١٠٨ ١٠٧ ١٠٥١٠٤١٠٣١٠٢

٠١٢٦ ،١٢٥١٢٤ ١٢٣،١٢٢١٢١١٢٠١١٩١١٨ ١١٧ ١١٦
،١٤٠ ،١٣٨ ١٣٧ ١٣٥،١٣٤١٣٢١٢٢١٢١١٣٠ ١٢٩ ١٢٨
،١٥٢.١٥١١٥٠ ١٤٩ ،١٤٨ ١٤٧ ١٤٦ ١٤٥ ١٤٣ ١٤٢ ١٤١

، ٠١٦٦ ، ١٦٥٦٤ ١٦٢ ،١٦١ ١٦٠ ١٥٨ ١٥٦ ١٥٥ ١٥٤ ١٥٣
،١٨٠ ،١٧٩١٧٧١٧٦،١٧٠ ١٧٤ ١٧٢ ١٧٠ ١٦٩ ١٦٨ ١٦٧
،١٩١ ٠١٩٠ ١٨٩ ١٨٨،١٨٧ ١٨٦ ١٨٥١٨٤ ١٨٣١٨٢١٨١
،٢٠٤ ،٢٠٣٢٠٢٢٠١،٢٠٠ ١٩٩ ١٩٨١٩٧١٩٥ ١٩٣ ١٩٢
،٢١٩ ٠٢١٦٢١٥ ٢١٤ ،٢١٣ ٢١٢ ٢١١ ٢٠٩ ٢٠٨ ٢٠٦ ٢٠٥
،٢٣٥٠٢٣٤٢٣٠٢٢٩٠٢٢٨ ٢٢٧ ٢٢٦٢٢٠٢٢٤٢٢٣٢٢٠
،٢٥٠،٢٤٩٢٤٨ ٢٤٦ ،٢٤٠ ٢٤٤ ٢٤٣٢٤٢٢٤١ ٢٣٩ ٢٣٨
،٢٦٥،٢٦٤ ٢٦٣٢٦٢ ،٢٦١٢٦٠ ٢٥٨ ٢٥٧ ٢٥٦ ٢٥٢ ٢٥١
،٢٨٠،٢٧٧ ٢٧٦ ٢٧٥ ٠٢٧٢ ٢٧١ ٢٧٠٢٦٩٢٦٨ ٢٦٧ ٢٦٦
،٢٩١ ،٢٩٠٢٨٩٢٨٨ ،٢٨٧ ٢٨٦ ٢٨٥٢٨٤ ٢٨٣٢٨٢ ٢٨١
،٣٠٢،٣٠١٣٠٠ ٢٩٩ ،٢٩٨ ٢٩٧ ٢٩٦ ٢٩٥ ٢٩٤٢٩٣ ٢٩٢

٣٠٤ ٣٠٣
٢٣ ،التنزيل معامل < ٠ •

لت
، ٣٠ إلميان ا حعب مناب ‘ابييت

،املمن ،املمحح اجلامع ،مص من حممد سس ابو ،الرتمذي
٢٨٦ ،٢٢٢ ٠٢١٨ ،١٦ ،٣٩،٣٧ ٣٥ ،

.......t ١ ١ ،املاثل كتاب
٢٠٤ ،اخلحاح ،الجوهري
٢٢١ ،االماكن م اسؤحلد ،احلازمي
١١٤ ،والكض االمساء ،آس أبو احلاكم
 ٢٩٧ <نيعمابور تاريخ ،الله عبد أبو ،احلاكم
١٩ ،اإلكليل إىل املخمل ......،
 ٣٥ ،ير بذ علمي املمن أبيت كتاب ،تطين الدار

٢٩٣ ،الدارمي كتاب ،الدارمي
١٢٤ <الكاس ،اللهيب

١٦٤ ،لتماما لوائد ،الرازي
 ٣٥ ،املمتد ،إدرمي بن حممد ،الشانعي
 ١٦ ،تاريخ ،جرير بن حممد ،الطربي

٢١٠ ،املادتة املحهغه ،العام بن صرو بن الله عبد



٣٤٣

اهلتن م الواردة الكتب أمساء

 ،١١٧ ،١٠٤ €٩٣ ،٨٨ ٠٧٧ ،٣٤ ،٢٣ ،١٦ ،االمول جامع ،االئري ابن
١٩٨٠١٢٠

 ٢٣٨ ،والسري التاريخ مون يل االهر أهل مهلو تلقيح ،اجلدري امن
......... .t ٧٧ ،٧٠ ،٤٠ ٠٤١ ،واآلمم الطوك تاريخ غي املنتظم>

٠١٨٧ ،١٨٤ ٠١٧٧ ،١٧٥ ،١٣٥ ٠١٢٩ ٠١٢٦ ،١٢١ ،١١٧ ،١٠٦ ،١٠٠ ،٩٩ 
٢٨٩ ،٢٨٠ ،٢٨٢ ،٢٥٣ ٠٢٤٩ ،٢٣٩ ،٢٣٧ ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،٢٠١ ،٢٠٠ ،١٩٤، 
٢٩٤
 ٢٣٩ ٠١٨١ ،٩٣ (العمدة حرح ،الدين تقي دتيقء ابن
١١٠ ،طبقات ،مسد <سد ابن
 ٨٨ ،١٩ ،االشهماب ، يومعف عمر أبو ،الرب عبد ابن

١̂ هي >-ا ا التمهيد •٠٠٠٠• ١٥٤ ،االماشيد من ٧٠^
،١٢٧ <١١٦ <٥٦ <٢٥ <ه ،سحق تاريخ ،التامم أبو ،صاكر'امن
١٣٤
١٩٤ <١٠٦ ،املعارف ،تتييأ ابن
١٢١ ،الغتهاء طبقات ،آبادي الغهروز إستاى ابو
 ٢٩٣ ٠٢٧٨ ،٢٥٤ ،١٦٠ ٠٧ ،املنن ،اصح بن شان ،داؤد أبو
 هي العائقة النهره واالعالم املادته الواسة املنه ،الشيخ ابو
٢٨١ ،االعتقاد صحيح
 ٤٥ ،واملعاري املبلث ،الغطل بن د 0^*0 بن إمساعيل لتامم ١ ابو
 ٢٣١ ،٢٢١ ٠٩٠ ،سد ،يعلى ابو
 ٢٩٤ ،٢٣٨ <٨٨ <٦٤ <٣٠ ،مسند ، بزحنيل ،امحد

 ٦٥ ،املحابة معرفه ،ابونعيم ،اإلمبهاني
١٧٧ ٠١٠٦ ،تاريخ ،إمساعيل من مصد ،البخاري

،١٠٣ ،٩٧ ،٩٠ ٠٢٣ ،٢٩ ٠٢٤ ،املحيح اجلامع .......،
٢٥٦ ،٢٢١ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٦ ٠١٦١ ،١٥٩ ،١٤٧ ٠١٢٩ ،١٢٠

 ٣٤ ،٣٣ ،املنة حرح ،صمود بن حسني ،املعوي
٣٣ ،اإلرهاب كتاب ......،
٢٣ ،االحكام ترمجه كتاب ......،
٢٣ ، ١٩ ،التهذيب كتاب ......،
٣٣ ،الكفاية كتاب ......،

،٣٩ ٠٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٤ ،٣ ،٢ ،١ ،املنه ممابيح كتاب ......،
٨٦ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٢ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩ ٠٧٨ ٠٧٧ ،٧٦ ،٦٢ ،٥٢ ،٤٦،



٣٤٢

٢٣١ جهل ابي من مكرمة ياتيكم
٢٩٨ حجر من وائل يأتيكم

٢٣٨ إهلا اليوم تعبد كم حمين يا
٨ هخصا أرى إني خدجية يا

١٠٣ الدم عنه أميطي حماثقة يا
٠٩ لليله ١ عتدئا تغطر إنه عشان يا
٠٠ متميا يتممه الله لعل نحمصا يا

٢٩ المسجد هدا غي جيتب الحد حيل ال حميل يا
١٣٢ 'ب ;د خلمتل صزل اال حمم يا

٣٤ م0>** السحه محيي يا
٢٧٨ الحبه ائي واس معاذ يا
٢٨١ الله تقها آمرا دليت إن معاوية يا
١٦٣ مشي١ ١زيد ن١ ١افهدو حضر من يا
٢٣٦ عمار حمىل وعادما ١ برد كوني ثار يا

٢٤ عدوله خلد من العلم هدا حيمل
١٧١ وحده آمه حيقر
٢٤ ناالول االول الصاحلون يذهب
٩١ ماحل رجل يبدآ ان يستحب

٢٠١ ترنا اهلادم يعيوهدا
١٧٦ قوم نياتي اليمن يغتح
٠٥ مظلوما هدا غيها يقتل
٣٨ الزمان أخر ني ثوم يكدن
١٢٥ أحد احد يشجيه



٢٨ آجره حمل نله ممابا عزى من
٣٨ يعمله حض ميت مل بذنب آخاه عري من

٢١٣ غاتة صبه مل ليله كل الواقعة ١تر من
١٩٠ اآلخر واليوم بالله يؤمن كان من
٢٢١ يقتله تال العباس ليت من
٢٥٩ حتي مل اليت املرآة من
٧٨ هذا من

٣٨ كرمي مثر احلبن
٢٩٣ ليثون ميتون المؤمنون

٢٣٣ خيارهم اجلاهلية غي خيارهم معادن الناس
٢٤ مقاليت حمير امرئ الله -نضر

٢٨٨ ،١٠٠ نعم
٢٦ اخلل االدام تعم
٢١٠ الله عبد البيت اهل نعم
٢٧٩ بكر أبو الرجل نعم

٢٠٧ الله .عبدالرجل ننم
٢٧٨ معاذ الرجل نعم

٢٢٦ لتا هو للش ١ تعم
٢٠٧ الله عبد الغش نقم

٩١ االمه هده آمني هذا
٢٦٣ الوبر امل ميد هذا
٢٢ ٠ خللغاء ١ ابو عمي هذا

٢٢٥ غرطشا هذا
٢٨٧ حتا املهاجر هذا
٥٣ لعحمان هذه
٤٤ حيتا بكر ابي تي تلت هل

٣٨ وإنامتلق أذانه بني واجعل
٥٦ من الدل إنه هبده نفي واليت

٢٢٢ رجل تلب يعخل ال بيده نفس والذي
٦٥ ىل إ متيعا لله ١ خلق احسن وكانت

٢٠٥ دلال
٢٢٧ اليامثية الغثة تقتله عمار ويح
٩٢ التغري هعل ما عمري ابا يا
٦٠ حية من مل همرير ابا يا
٢١٨ المثتياء ١ من نه ١ عوف ابن يا



٢٠ ١ وجهه من حلأملحل ١ هذه ياهتب حىت هذا ينوء ال
٩٠ مئة من خري اجليو م طلحة آبي ملوت

٢٣ بدر امل على اطلع الله لعل
٢٢ كبسا أهادذ مكة إليكم التت لقد

٩٥ مزمارا هذا اوم لقد
٩١ مبيدة أبو االمه هذه وأمني امني آمه لكل
١٥٩ الزبري وحواري حواري تبي لكل
٢٢ واحلديبية بدرا ههد احد الغار يلخل لن
٤٩ صر لكان شيب بعمي كان لو
٠٥ لزوجشام شاحلة سدتا كان لو

٢٤ الغائب متكم الشاهد ليبلغ
٢٣٨ رخيمبما١ اختار إال امرين بني صار خير ما
٢٧٠ .....جائعان ذئبان ما
١٣٠ بعيرك حان ما
٥٤ ليوم ١ بعد مهل ما ن؛لحما ضر ما
٤٢ شالحهما الله باثتين ظته ما

١٢٧ حعهرا لغرمه يتقي طم امرئ من ما
٢٤ منه هر بعده واحلي إال حمام من ما

٤٤ بكر أبي مال حمل أحد مال ئغعشي ما
٢١٥ خببه متعنا
٢٥٩ بابنيت مرحبا
٢٣٠ املهاجر بالراكب مرحبا

٣٩ ،٢٨ خليله دين حمملى املرؤ
١١٠ االخرة يل أزواجها الخر املراة
٢٠ بالعام يملي ان بكر أبا مردا
٢٧٩ رتوتني او برتوه العلماء امام معاذ
٢٢١ خري مبكة مقامه
٢١٢ السمزان عي الله عبد لرجل تسكون مما
٢٢٩ واحد رجل علمم جع وامرممم آتاكم منب
٢٨٢ رعية الله ٠اشرعا من

٧٥ االدلني احىت من
٤٢ الله مييل هي االحياء من هيئ من اتغق من

١٧ راني نقد رآني من
٣٨ ذكري عن القرآن حغله من
٢٢٨ الله ٠١محاد عمارا عادى من



٣٣٩

١٠١ مرمي شاءها خري
١٢٠ تعليك حقلهات ملعت اجلثة دخلت

٠١ ومر بكر وابو اشا هنبت
٨ خغته حيئا رايت

٢٣٣ اجلثة ني عذئا جهل البي رايت
١٧١ اجلثة بفان شي رايته
١٩٠ اسع ربح
٨٧ فردتي رده

٢١٢ مد ام ابن هلا رضي ما الميت رضيت
٣٨٠٣٦ الكالم تبل امسم
١٧٨ البيت اهل مشا ملمان
٢٩ لوجوه١ هامت

٣٨ حيطانه يتبع هيطان
٢٣٧ يامر آل ب مربا
٠٦ امذ مسجدي ني ماله

٣٨ منيب اإلعادم هي هلها ليس اميت من ن سقا
٩٠ مائه من خري اجليو هي طلحة ابي موت

١٧ رآمن من رآى آد رآني ملن طوىب
٥٢٠٤٢ ابوها ؛تال الرجال من ؛حماثغئنتلت

٦٦ ملي من واشا مشي علي
١٢٢ مله ستت وجهه كلى

٢٢٧ إميانا ملي صار
٠٠ عقمان يا له الله مثغر
١٦٣ طالب ابي بن جنعغر اميب نإن
١٥٧ العمائم املحركني وبني بينتا ما هرق

٢٦ حلريد ١ كغحل ء لفا ١ على عائشة هطل
١٤٢ حغمة راجع جربئمحل يل بال
٢٠٨ يلهيالد هريود املاحل لرجل ١ تتله
٢٥٨ مباركهن بيت امل من مبارك رجل تتله

١٦١ للقرآن اخذا اكثر وزيد مقدم القرآن
٦٤ تراب ابا يا مت

١٦٩ ىكمر مواري لبث إذا بك كيد
٢٤ احلق على ظاهرين اميت من طاثغة تزال ال

٣٨ الخيه الشماتة تظهر ال
٣٨ عقره إالذو الحليم

٢٢ ونية جهاد ولكن لغتحا بعد هجره ال
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١٣٩ ميد هذآ ابئي إن
٤٠ امحابي اختار الله إن
٦٦ اربعه حبب امرني الله إن

٤٧ وتليه ملائه على احلق جعل تعاىل الله إن
٢٨٦ ارمعه حبب امرئي وجل عز الله إن
١٦١ مدتك تد الله إن
٢٠٤ عام مائه كل رام على يبعث الله إن

۴١ بكر ابو وماله صحبته عي على الشام امن إن
٢٣٧ نغر ثالثة إىل ختتاق اجلشه أن
١٧٩ ثالثة إىل لتحتاق اجلبة إن
٤١ الدنيا بني الله خريه عبدا إن

٢١٧ امء م امني السماء هي امني عوف بن الرمحن عبد إن
٢٠ -ذ الدنيا عليه عرضت عيدا إن

٢٠٧ صاحل رجل عهر بن الله عيد إن
٩ تتلي ارادوا تريشا إن

١٤٣ واحلمارى اليهود على العحور إهنا
٣٩ اممارا يممرون الشام إن
٢٩ معيعود انه
٢٢٩ تومشا هثات سيكون انه
٢٩ احلار امل من انه
١٩٤ طلحة اوجب
٧٦ القتل احمابي بصب
٤٩ لبن بقدح اهتت نائم اشا بيثا
٤٩ يعرضون الشام رايت نائم اشا بيعا
١١٠ معها خلقا احشها تتختار ختير
٢٩ حديد بلوى تعيبه

٢٨ ههيدا وتقتل محيدا تعيو
٢١٠ والقرآن التوراة الكتابني تقرا
٢٤٠ لزبري ١ بن الله عبد اختك بان تكنني
٢٩ باإلمث الرب كن تعال جئت
٢٨ وميم يعمي القهع حبك
١٢٧ الداري هتمي حدثين
١٩٩ القيامة يوم بها تتخمر مدا خذ

١٦٧ اربعا من القرآن خذوا
٢٢٧ االخالق مكارم حيب كان اباها هان عشها خلوا
٩٣ حتابه ابو نشاهرما خري



٣٣٧

٩٩ لغشامث ١ هذم من هيئ كن متاليت أال
٣٠٠ بثوبلق ولو شرته اال
٦٥ اجلنا حياب من لتلبم لبطتها ١

٢٢٦ اخلير بلغتا احلتي
١٥٠ بعته تد الست
٢٨٢ مهديا هاديا اجعله اللهم
١٠٣ أحبها شائي احبهما اللهم
٣٨ سكينا احيين اللهم
٢٣١ عاداتيها عداوة كل لعكرمه امثغر اللهم
١٠٦ وولدم ماله اكهر اللهم

١٩٥ صاء وائت طلحة الق اهلم
١٠٣ نارمجها ارحههها إني اللهم
٣٩ خلمتلث باحب ايتين اللهم
٩١ جهل بابي او بعمر الدين ايد اللهم
٢٠٨ مثه وانشر هيه بارك اللهم
٢٩٨ ولده وولد وولده واتل ني بارك اللهم
١٠٠ وامه هذا عبمك حبب اللهم
٢٠٩ الكتاب علمه اللهم
٢٠٩ هتهه اللهم
٦٦ عليا تريثي حىت متتعي ال اللهم
٢٣٢ رحيد رجل فيكم كان آما
٢٢٥ حسنه آموه مهم لك آما

٩٧ عليك آترآ نا وجل م الله أمرني
٣٩٠٣٧ باهبا وعلي احلكمه دار أنا
١٥٤ القيامه يوم له شهيد انا
١٨̂ حريح أبو ائت
٦٦ واالخره اسيا ني اخي ائت
١٧٦ مغينه ؟نح
٤٣ احلوز على صاحيب ائت
٢٩ محوت حم إلمعالم ١ على ائت
٢٦١ واحتسبت صريت هتت إن

٢٩٤ للتمر وحبها الئمارا إىل انظروا
٢١٧ ملكهم ابثه نتزوج عليك الله نتح إن

٤٢ بكر ابا هاتي جتديين مل ان
٢٨ ١ حمشها وليت إن



٣٣٦

الشبويه اآلحاديث

٢٣٧ احلنيا من تقرهبا حربه أخر
١٧٦ ابسطكما،لث

٤٠ الغار من عتيق بكر آبو
٤٣ بسيب فاخذ جربئيل امتاني

٤٨ مديق او شيب إال عليك متا هبتا
٢٤٦ اددمها الله إىل اآلصال احب
٢٢٦ ٠١٣٢ ٠هاكرمو توم كرمي كماشا إذا
٣٨ هاحدر أمتت وإذا هرتمل آذنت إذا

.٢٠ ٠ الغائط احدكم ووجد املادة اهتمت إذا
٢٢٠ وولعك اشت هاصي االثنني مثدات كان إذا
٣٨ نليرتبه كتابا أحدكم كتب إذا

٢٩ خاخ ردخه إىل امحبوا
٢٧٨ بكر ابو باعيت آميت ارحم
١٧٠ وآمي ابي هداه ارم

١٠٢ إىل الشام أحب أمامه
١٦٤ باعا اطولكن بي حلونا أمرككن

٥٠ ء،ددخا تعطر النك امرب
٣٠ بعد الشام أملى

٢٩ بي حلانا امرعكن يدا أطولكن
١١٢ هريك ام بيت هي اعتدي

١١٠ اجلبه هي نطاتني هبا الله مساك
٢٨ عرته جيد ان تبل آجره االجري أعطوا

٣٨ نرس على جاء وان املائل أعطوا
٢٧٨ معاذ والرتام باحلالل أميت مسم
١٠٧ هذا امراه إىل أنيس يا امثد

٤٣ لصر مكر ابي بعمي من بالذين اتتدوا
٢٣١ متعلقني ومجمتومم وإن اتتلوهم

٩٧ كعب بن اىب آميت اترا
٣٨ احلهود ال ل عحراهتم اهليات ذبي اتيلوا

٢٠٨ الغخل ابا يا ابقره آال
٢٢٠ االاهبره'ياءم

٣٨ نتعه متكون إهنا اال



(٩٨) امليتة
ممردا الذين يكن مل

(٩٩) الزلزله
يره خريا ذره حمعال يعمل مهن

;١٠٠) العاديات
لكنود

هلب أبي يدا تبء



(٤٧) سد
١٩ وللمؤمنني لتتبح وامتغغر

(٤٨) اسح
١٨ املؤمغهن عن الله ريف لتد

(٠٠) ق
١٩ باحلق املوت مكرة وجاءت

(٥٧) احلميد
١٦ آسوا للتني يان امل

(٥٨) املجادلة
٢٢ بالله يؤمنون توما جتد ال

(٦١) املد
٩ كله الدين على

(٦٣) اجلذ
ه مغاراا حيمل املار كمحل

(٦٣) اساممون
٧ الله رمول عند من على تثغتوا ال

(م)التصيم
ه يبدله ان طلتكن إن ربه عسل

(سم)الدجىب
٢٧ اسثنل اسم يايحها

(٩٥) العلق



٣٣٣

(١٦) اسل
١٢٠٢٧٨ تانتا آمتا متان إبراهيم إن

(١٧) إسرائيل بقي
٢٥ يغورا لالوابني كان انه
٢٣ لوليه جعدتا تقد مظلوما تتل ومن

١٨٤
٧٣

(١٨) الكهد
٣٩٢٤٩ جثتك دخلت إذ ال لو

(٢١) االنيياء
 فهدين حلكمهم وكتا

طيان لغهمناها
للكتب المجل متطى

٧٨
٧٩

١٢
١٤٤
١٦٣

(٢٤) احلور
١١ جاؤاباإلنال الدين إن

)^(امنكبوت
٤٠ اكبر الله ولذكر

(٢٠) الروم
٢٧عليه امون

)^(االحزاب
٠ الباءمم مم ادعو
٢٧ وطرا منها زيد تض تلما

٢٨٦ ٠١٦٣ 
١٦٤ ٠١٦٣

(هع)اجلادية
٢١١٢٧ المهات اجرتحوا الذين حسب

(٤٦) االحتاق
١٠ امثيلمرإ بثي من باهد وههد
١٧ ما اد لوالديه تال واليت

٢٠٦
٢١٠
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القرب اآليات

اسحال رقم اآليأ رتم لمورة

(آ)ادبرته
١٢٥ مملى إبراهيم متام من واختذوا

١٩٦ فطء او معتال او ميام من نغديال

٢٠٧ نقه يشري من الشام ومن

٤٩

٢٦٧

١٩٠

(٢) يران آل
ا—ءء رعود إال محمد وما

١٥٩ اآلمر ني مم وحاور

١٧٨ إما ليزدادوا لهم تملي انما

١٩٨ لالبرار خير الله ممد وما

١٦٧

١٤٤

٢١٣

٢١٣

(٤) انماء
٣٠ وحكما أمله من حكما بابعحوا

(٥) الهائدة
٩٥ حمكم عدل ذوا به حيكم

االعرادص
٤٣ ثمل من مدبرهم ني ما ونزعثا

١٧٦ عليه تحمل إن الكلب كمحل

٦٩

٧٢

(٩) التويال
٩٢ آتوك ما إذا الحين على وال

،٠٠ المهاجرين من االدلون والسابقون
٢٤٣ ،٢٢٨ ٠٢١٣ 

١٩

(١٢) يوعد
لله إال الحكم إن

(آا)الرءد
٤٢٢٠ الكتاب علم ممده ومني
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الصاء ومن
 ممها الله رهي يامر ام برة ترمجة <٥٠٩^

 التابعني ومن
 ميد ابي من يزيد ترمجة <٠١ >م

الكتاب خامتة



٢٩٦ كته الله رهي االهجعي نروه أبو نوفل ترمجات <صء>

<AV>£ ٢٩٦ عمه الله رض معاوية بن نوغل ترمجات

<AA>£ ٢٩٩;,•-د سه الله رطي مكرم بن شيار ترمجه

معني لتا ١ دعن
٢٩٦ مرجى بن نانع ترمجه <امحء>

املحابه ص الواو حرد
٢٩٧ عقه الله رضي معبد بن وامبه ترمجه <٤٩٠ >

>\\<L> ٢٩٨ سه الله رفي اسع بن واتله ترمجات

٢٩٨ احادحيه عدة

٢٩٨ عته الله رثي حجر من واتل ترمجه <٤٩٢^

٢٩٨ احاديثه عده

٢٩٩ ءبنه الله رهي حرب بن وحقي ترمجة <٠̂٤٩٣

٢٩٩ اح_ادحيه عدة

التابعني ومن
٢٩٩ اجلراح بن وكيع ترمجه <٤٩٤۶

 املحابه عن اهلاء حرد
٣٠ ٠ سه الله رطي يزيد بن *ماشي <مسم>

٣٠٠ سه الله رضي الحممليا دباب من مزال ترمجه <مء>
٣٠٠ سه الله ريف عامر بن مشام ترمجات <٤٩٧^

٣٠ ٠ احادي،ده عدة
٣٠ ٠ سه الله ريف حكهم من هشام ترمجه <ألء>
٣٠٠ سه الله ريف الطائي يزيد بن ملب ترمجه <٤٩٩^

التابعني ومن
٣٠١ ا عامر بن مالل ترمجه <٥٠ >م

٣٠١ اهجع موىل يساق بن مالل ترمجه <٥٠ؤا

املحابه مني الياء حرف
٣٠٢ سه الله ريف الوام اعود بن يزيد ترمجه <آمه>

٣٠٢ سه الله ريف حيبان بن يزيد ترمجه <آمه>

٣٠٢ سه الله ريف نعامه بن يزيد ترمجه <عمه>

٣٠٢ سه الله ريف أميه بن يعلى ترمجه <مهه>

٣٠٢ آحادي،دد عدة

٣٠٣ سه الله رهي مرة بن يعلى ترمجه <هم*ا>

٣٠٣ احلارم بثي من ،سه الله ريف يعمر ترمجه <المه>
<A ٢٠٣ عخه الله ريف مالم بن الله عبد بن يوعد ترمجه <٥٠
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٢٨٤ عحه الله ريف الله ممد بن ،عمر ترمجه <٤٦ ١ ح
٢٨٤ 4احاديق مدة

٢٨٥ عته الله ريف حعبه بن املغرية ترمجه <آآأ>
٢٨٥ ؟حاديثه ءدة

٢٨٥ سه الله ريف زياد من املغرية ترمجه <٤٦٣^
٤ ٦ ٢٨٦ عته الله ريف مععيكرب من املقدام ترمجه <٧

٢٨٦ آح_ادحيه ءد*ه
٢٨٦ صه الله رفي صرو بن املقداد ترمجه <٤٦ه>

٢٨٧ آح_ادمثه عدة
٢٨٧ سه الله ريف تثغذ من مهاجر ترمجه <مء>

،اكا ومن
٢٨٧ امبؤمعني ام احلارم بثت ميهونه ترمجه <ء>^

٢٨٨ أحاديثها عدة
٢٨٨ •الثيي مرية ٠مثها الله ريف ماريه ترجهبه <٤٦٨►؛

بعني لتا ١ ومن
٢٨٨ احلحقهه ابن ،علي بن حممد ترمجا <مء>

٢٨٩ -و الباتر ،محين بن كلي بن حممد ترمجه <٤٧٠ >
٢٩٠ املعيق مكر ابي من حممد ترمجه <٤٧١ >

٤ ٧ ٢٩٠ اليمري صريين بن حممد ترمجه <٧
٢٩٠ أخباره من نبذة

٢٩١ احلتغي بكر آبي بن حممد ترمجه <٤٧٨
٢٩٢ خمرمه بن هتم بن حممد ترمجه <٤٧٤ح

٢٩٢ االجدع بن سردق ترمجه <هى>
٢٩٢ وتام ابي بن سد من سعب ترمجه <٤٧٨

٤ ٧ ٢٩٢ الشامي الله عبد بن مكحول ترمجه <٨
<ZVA> ٢٩٣ الله متيد بن طلحه بن موص ترمجه

املحابه من حلون١ حرف
٢٩٣ ممه الله ريف جثعب بن ناجيه ترمجه <وماأ>

٢٩٤ سه الله ريف اخلير نبيغة ترمجه <٤٨٠>
٢٩٤ سه الله ريف بشهر بن نعمان ترمجه <٤٨١>

٢٩٤ أحاديثه عدة
٤ ٨ ٢٩٠ سه الله ريف مرتن بن احلعمان ترمجه <٧
٢٩٥ سه الله رفي مسعود بن نعيم ترجمه <٤٨٧
٢٩٦ سه الله رهي مزال بن نعيم ترجمه <٤٨٧

<LAo> ٢٩٦ ممه الله ريف مسعان بن احلوام ترجمه



٣٢٨

 ٢٧١ كئه الله رهي محى بن الله عيد بن حممد ترمجه
٢٧١ سه الله ريف لبيد بن حممود ترمجه <٤٤ >م
٤ا> ٢٧١ ممه الله ريف صمود بن حمميه ترمجه <٤

٤ ٤ ٢٧٢ عته الله ريف مليم بن خمثد ترمجه <٧
٤ ٤ ٢٧٢ عثه الله رضي البهزي كعب من مرء ترمجه <٧

 ٢٧٢ ,سه للها رضي ريالمثا ١ ماله ين مردام ترمجه <عءع>
٢٧٢ سه الله رضي احلكم ين مروان ترمجه <هعي>

٢٧٣ ^^٢ من شبدء
٢٧٠ سه الله رحي العبنه جامر بن مؤيدة ترمجه <٤٤٧

٤ ٤  ٢٧٦ صله الله رحي النهري هداد من مستورد ترمجه <٧
٢٧٦ أ>ادميه عده

<ttA> ٢٧٦ صنه البه رضي خمرمه بن ر ليصا ترمجه
٢٧٦ آح-ادحيه عدة

٢٧٧ سه الله رضي الرتحي طم ترمجه <ؤءء>
٢٧٧ سه الله رضي ربيعه بن مطلب ترمجه <٤٠٠ >
٢٧٧ صنه الله رضي مسعكا بن مطر ترمجه <٤٠>ا

٢٧٧ آح_ادحمم عدة
٤ ٠ ٢٧٧ سه الله رضي جبل بن معاذ ترمجه <٧

٢٧٧ مساره من نبذه
٢٨٠ اح-ادحيه عدة

٤ ٥ ٢٨٠ سه الله رضي امن بن معاذ ترمجه <٧
٢٨٠ سه الله رهي يزيد بن سن ترمجه <ءمع>

٢٨٠ ا.دادحمه عده
٢٨٠ سه الله رثي شيان ابي بن معاويه ترمجه <ممع>

٢٨٠ أخباره من نبذة
٢٨١ احادي،قه عدة

٤ ٥ ٢٨٢ عته الله رطي حيده بن معاويه ترمجه <٧
٢٨٢ آحادم-حد كدة

٤ ٥ ٢٨٢ عشه الله رضي الحكم من معاويه ترمجه <٧
٢٨٢ احادي،قه عدة

<oA>£ ٢٨٢ سه الله رضي يسار بن معتل ترمجه
٣٨٢ -ز احادي،ثه عدة

٢٨٣ عغه الله رضي االهجعي سان بن معتل ترمجه <مبمع>
<٤ ٦ ٢٨٣ عخه الله رضي لدوميا معيتيب ترمجه <٠

٢٨٤ احادي،عه عدة



٣٢٧

ءالثما ومن
<٤١A> ٢٦٤ عنها الله رثي خمرمه حبت تيلة ترمجه

التابعني دعن
٢٦٤ الطائي هلب بن تبيمه ترمجه <٤١

٢٦٥ ٠١ حازم آبي من تيس ترتمجه <٤٢٠>
٢٦٠ عباد بن تيس ترمجه <٤٢>ا

٢٦٥ لصديقا مكر ابي بن حممد بن التامم ترمجه <آأء>
 بهاملحا من الكاف حرى

<tvt> ٢٦٦ صه الله رضي ماله بن كعب ترمجه
٢٦٦ احادي،ده عدة

٢٦٧ سه الله رضي عجره من كعب ترمجه <ءآأ>
٢٦٧ أحادي،ثه عده

٢٦٧ صه الله رضي مره من كعب <هآء>
٢٦٧ ا>اديثه عده

\<t r> ٢٦٧ سه الله رهي حنبل من ممده ترمجه
ء لصا ١ ومش

٢٦٧ سها الله رضي كعب حبت كبحه ترمجه <ء>^
التابعني ومن

<VA>£ ٢٦٨ عياء ابن موىل مطم أبي بن كريب ترمجه
٢٦٨ االحبار كعب ترمجه <ء>^

الالم حرف
٢٦٨ ممره بن لتمحط ترمجه <٤٣٠>

الثاء ومن
٢٦٩ العباس زوجة ،احلارم حبت لبابه ترمجه <٤٣>ا

٢٦٩ آحادي،شها عدة
 املحابه من املمي حرف

٢٦٩ صه الله رضي احلويرم بن ماله ترمجه <٤٣٧
٢٧٠ أحاديثه عدة

٢٧٠ سه الله رضي االئماري مسعه من ماله ترمجه <ء>^
٢٧٠ أحادي،ثه عدة

<tri> ٢٧٠ سه الله رضي بلم بن ماله ترمجه
٢٧٠ سه الله رضي كعب بن ماله ترمجه <هآع>

٢٧٠ مسه الله رثي مليم آبي بن جماحع ترمجه <ى*ا>
٢٧٠ سه الله رضي جارية بن جممء ترمجه <ء>^
<CTA> ٢٧١ سه الله رهي حاطب بن حممد ترمجه



٣٢٦

٢٠٢ العزيز مد من عمر ترمجه <حبمآ>
٢٥٢ ^^١ عن نبذه

\،\<r> ٢٥٦ االزدص بدن منب عمرو ترمجه
التابعلت ومش

٢٠٦ الرمحن عبد بغت عمره ترمجه <٤٠ >م

الغمني حرف
٢٥٧ احلارم بن مميد ترمجه <٤٠>ا

 ملحابها عن اللهاء حرف
٢٥٧ د االد رض الله كبد بن الغجمحع ترمجه <س>

٢٥٧ سه الله رض سهك ين عروه ترجمات £<آم>
٢٥٨ ءده الله رض عبام من السل ترمجه <٤٠ >ع
٢٥٨ سه الله رض عبيد بن مماله ترمجه <مهع>

٢٠٨ آحادحيه عدة

٢٥٨ هس الله رض امليلمي فريوز ترمجه <٤٠ >آ

لصاءا ومن
 ٢٠٩ دمما"م عا؛ءل لدها ملى احلبي بشت باضا ترمجه <مامء>

٢٥٩ أخبارها من نبذه

٢٦٠ حاديثها١ كده

٢٦٠ ءب الده رض تيس بغت ناطمه ترجمه <٤٠حم
٢٦١ حمي الله رض ماله بغت يعهغر ترجمه <٤٠

 مل>حاميجا من لعافا حرف
٢٦١̂ س الله رض خمارق بن تييمه ترجمه <ماع>

٢٦١ أ.دادحيه عدة
٢٦١ سه الله رض اسان بن تتاده ترمجه <ااع>

٢٦١ أخباره من تبده

٢٦٢ أ-داديشه كده

٢٦٢ ص الله رض عامر بن تدامه ترمجه <آاع>*

٢٦٢ هس االه رض إياس منب تزع ترمجه <آاء>
٢٦٢ آ.دادحيه عدة

٢٦٣ سه الله رض ماله بن تطبه ترمجه <ءاع>

٢٦٣ همم هالل رض ش بن تيس ترمجة <٤١>ه
٢٦٣ ٠خبار٢ من تبده

٢٦٤ ص اس رض حترزه أبي بن تيم ترجمة <اء>\*
٢٦٤ لله الله رض تهد بن قيس ترمجه <ااء>/



٣٢٠

٢٤٢ سه الله رض سة بن صرب ترمجه <٣٧٢

٣٤٣ ئ ادده رض مرة منب عمرو ترمجه <٣٧٢^

<xvx> ٢٤٣ سه الله رض عوف بن عمرو ترمجه

٢٤٣ سه الله رض اسق بن عمرو ترجمه <ح>

<TVo> ٢٤٣ هءد االه رض متم منب عمرو ترمجه
\<w> ٢٤٤ ص الها رض حرمحث بن عمرو ترمجه

٢٤٤ ص الله رض اللحم أبي موىل صري ترمجه <٣١٨٢
٢٤٤ ءد؛؛احادحيم

<W A> ٢٤٤ ص االد رض سةدر بن مساره ترمجه
،\<TV> ٢٤٤ سه اله ١ رض ماله من كود ترمجه

٢٤٤ ^^١ عدة
٢٤٥ .سهالله رض حمار بن عياء ترمجه <٣٨٠>

٢٤٥ أحاديثه عده

الصاء ومنب
٢٤٠ ءب الله رض املؤخمين أم عاثحه ترمجة <٣٨ا>

٢٤٥ أخيارها من شيده
التابعني ومش

<TAT> ٢٤٦ لالحد ١ ملجمان بن عامم ترمجه

<XfiX> ٢٤٧ سد بن عامر ترمجه

٢٤٧ مهامس بن الرمحن عيد ترمجه <٣٨٤٢

<TAo> بن الله عيد ترمجه
٢٤٧ حقيق بن االه عبد ترمبأ <٣٨٢

<v>™ ٢٤٧ الها ب من الرحمن عيد ترمجه

٢٤٨ رناعه بن صهد ترمجة >س

متمي بن عباد ترمجه <مبحآ>
٢٤٨ ملحض آبي منب الرحمن عبد ترمجه <٣٩٠>

٢٤٩ ةمربي دن ماء من السل بن الله عبد ترمجه <٣٩ا>
<T*\t> ٢ الزبري بنب عروه ترمجه

<x*xx> ٢٥ حمار بن عطاء ترمجه

٢٥ بء ايآ مور عكرمه ترمجه <٣٩٤>

٢٥ أخياره من تيده

٢٥١ حعيب سمن صرد ترمجه >مس

٣٥١ الد؛مب من صرد ترمجه

١ ■ ؛ حماق ل من صر ترمجه



٣٢٤

<T£V> ٢٢٨ ئ الله رم صمحرة من كرم ترجمه

٢٢٨ ص الله رض اسد بن عرنجة ترجمه <ينأ>

٢٢٨ ءثه االه رض ضريح منب عرنجة ترجمه <٣٤٨
٢٢٩ سه الله رض المبارض الجعد بن عروه ترجمه <٣٥٠ >

٢٢٩ ا-داديحه عده

٢>ا ٢٢٩ ءذه الله رض المزض صام ترجمه <٥
٢٢٩ ءده االه رم المعدي عطهأ ترجمه <آمآ>

٢٣ همده الله رض القرض عطبه ترجمه <٣٥٨
٢٢ م للم الها رض ءام من كتبه ترجمه <ءهآ>

٢٣٠ حهمحآحاد عده

٢٣٠ ءده الله رض الحارث عتبه ترجمه <هج>

<٣ ٢٣ سه الله رض مابال بن عقبه ترجمه <٠٦

<٣ ٢٣٠ د اس رض جهل آبي بن ككرمه ترجمه <٥٧
٢٣ اخ*أارم من تنبذه

<VoA> ٢٣٤ هس االه رض ومهم منب عكرمه ترجمه

٢٣٤ د اس رض ذدمحب منب عكراو ترجمه <ؤئ>

٢٣٤ ص الله رض حمحبان بن كلي ترجمه <٣٦٠>
٢٣٤ ص اس رض طلق من علي ترجمه <٣٦١>

٣ ٦ ٢٣٥ ءثه الله رض الحضرمي العالء ترجمه <٧

٢٣٥ آخبارم من شيده

٢٣٦ س االه رض يامبى بن صار ترجمه <٣٦٨

٢٣٦ من شيده

٢٣٨ يمدسم عدة
^٣ ٢٣٨ ص االد رض مدمة ابي مبن كمر ترجمه <٦٤

٢٣٨ ص اس رض حممحبن منب صران ترجمه ها*ه>

٢٣٩ بحهدسم عده
<m> ٢٣٩ ص الله رض االحدص مبن عمرو ترجمة

٢٤٠ سه الله رض العام بن صرر ترجية <٣٦٨
٢٤ الحيل جعاق تمة

٢٤١ ا.داديثه عدة

<A>^\ ̂ه رض ءزم بن صرب ترجمه ٣٤١ ص ا

*٣ ٦ ٢٤١ ءدم االه رض احلارم منب سرد ترمجه <٩
٢٤١ ص اس رض آميه من عمرو ترجمه <٣٧٠ >

٢٤٢ سمءبمم عدة



٣٢٣

٢١٤ ص الله رض يزيد بن الله عبد ترجمه <ءأآ>
٢١٤ س الله رض بكر أمي بن الرمحن عبد ترمجه <هآآ>

٢١٠ آحادحيه عده

<n*l> ٢١٦ ءده االد رض بر آبي من الرمحن عبد ترمجة
٢١٦ ءته الله رض جرب من الرمحن عبد ترمجه <٣٢٨

<n*A> ٢١٦ عحه الله رض خباب بن الرمحن مد ترمجا
٢١٦ سه الله رض همل من الرمحن عبد ترمجه <آآ>؟

٢١٧ ءده الله رض عود بن الرمحن عبد ترمجه <٣٣٠>

٢١٧ .أخبار من تبده
٢١٩ ببثه ئ ٢ عدة

٢١٩ س الله رض عحمان من الرمحن عبد ترمجه <٣٣٨
<rrr> ٢١٩ ءظ الله رض عومحم بن الرمحن عبد ترمجه
<r r r> ٢٢٠ س الله رض مبمر بن الرمحن عبد ترمجة

<x r t> ٢٢٠ ءط الله رض املطلب عيد بن عباس ترمجة
٢٢٠ أخباره من نيده
٢٢٢ آحادي،ثه عده

<PTo> ٢٢٣ ص الله رض املامت بن عباده ترمجه

٢٢٣ احادحيه عدة
<n"l> ٢٢٤ عته الله رض محمن بن الله عبيد ترمجة

٢٢٤ ءده الله رض خالد بن عبيد ترمجه <٣٣٨

٢٢٤ سه الله رض آسد بن عتاب ترجمه <س>

٢٢٤ صه الله رض مبد بن عحبه ترجبمه <س>

٢٢؟—ر ءده االه رض يزدان بن عتبه ترجمه <٣٤م>
٢٢٠ ^^١ عده

٢٢٥ ص اس رض مظمدن من عحمان ترجمه <٢٤٧

٢٢٠ ^^١ من تبده

٢٢٦ ص الله رض العام أمي بن عصان ترمجه <٢٤٧
٣٣٦ أح_ادبثه عده

٢٢٦ صه الله رض سرة بن عم ترجمه <٣٤٣>

٢٢٦ صه الله رض حاتم بن عم ترجمه <٣٤٨
٢٢٦ اخبا,مم من نبذة

٢٢٧ ا.دادبثه عده

٢٢٧ ص الله رض خالد بن العداء ترمجه <هعم>

٢٢٨ ص اداه رض مارية منب عرباء ترجمه <٢٤٨
٢٢٨ ا-دادحيه عده



٣٢٢

٢٠٢ عشه الله رضي حسم بن الله عبد مرمحة حءمآ؛م
٢٠٢ صه الله رضي احلارم من الله عبد ترمجه <مهآ>

٢٠٣ عئه لله ١ رضي حتطب من لله ١ عيد ترمجة <٣ ٠ ٦̂
<T»V> ٢٠٣ سه الله ريف حواله بن الله عيد ترمجه
٢٠٣ عته لله١ رضي خبيب بيت لله١ عيد ترمجه <٣٠٨►؛

٢٠٣ عقه الله رضي زبري بن الله عيد <٣٠ ٩̂
٢٠٣ أخباره من نبذة
٢٠٤ احادحيه عدة

٢٠٤ عته الله رضي زيد بن الله عيد ترمجه <٣١ *ح
٢٠٥ أحاديثه عدة

٢٠٥ عته الله رحي زمعه بن الله عبد ترمجه ؛*٣١١ح
٢٠٥ عته .اللهرضي املاثب بن الله عبد ترمجه ؟٢١٢^

٢٠٥ حمته الله رحي مرجى بن الله عبد ترمجه <٣١٢►؛
٢٠٥ احاديثه عده

٢٠٦ سه الله رضي مالم من الله عبد ترمجه <٣١٤►؛
٢٠٦ احاديثه عدة

٢٠٦ ممه الله رضي عمر بن لله١ عبد ترمجه <٣١ه ح
٢٠٧ اخباره من نيذه
٢٠٨ أحاديثه عده

٢٠٨ عته الله رضي معبا بن الله عبد ترمجه <٢١٦^
٢٠٨ اخباره من نيده
٢٠٩ أحادثه عده

٢١٠ العام بن عمرو من الله عبد ترمجه <٣١٧^
٢١٠ اخياره من شبذه
٢١١ أحاديثه عدة

٢١١ سه الله رضي عامر من الله عبد ترمجه <٣١٨►؛
٢١١ عته الله رضي سيب بن الله عبد ترمجه <٣١٩^
٢١١ عته الله رض تمتام بن الله عبد ترمجه <٣٢٠ؤ

٢١٢ ممه الله رضي ترط بن الله عبد ترمجه <٣٢>ا
٢١٢ عته الله رض صمود بن الله عيد ترمجة <٣٢٢►؛

٢١٢ اخياره من نبذه
٢١٣ أحاديثه عدء

<YVV> ٢١٣ صه الله رتي مغغل من الله عبد ترمجه
٢١٤ أحاديثه عدة



٣٢١

 المحابه من الضاد حرف

<ThX> ١٩٢ سه الله رضي الديلمي نريوز من ظحاك ترجمه

المحابه من الطاء حرد

١٩٢ سه الله رضي أهيم من طارق ترجمه <٢٨٣^

£<VA> ١٩٢ سه الله رضي اساري يعيم من طخغه ترجمه

١٩٣ ممه الله رحي مخبرة بن طغيل ترجمه <٢٨٥^

١٩٣ عحمان بن الله عبيد بن طلحه ترجمه <٢٨٦^

١٩٣ اخباره من نبذه

١٩٠ احاديثه عدة
١٩٥ سه الله رضي علي من طلق ترجمه <٢٨٧^

١٩٥ أحاديثه عدة

١٩٥ ممه الله رضي ماله بن طلحه ترجمه <٢٨٨^

١٩٥ سه الله رضي اءالرب بن طلحه ترجمه ^٢٨٩^

التابعني ومن
<T V> ١٩٦ اخلوالني صان بن طاؤس ترجمه

١٩٧ الزهري عوى بن الله عبد بن طلحه ترجمه <٢٩>ا

١٩٧ لقزاصا كريز بن الله مبيد بن طلحه ترجمه <٢٩٢^

المحابه من العني حرد

١٩٧ سه الله رفي مين من حمامم ترجمه ^٢٩٢^

١٩٨ سه الله رضي الرام عامر ترجمه <٢٩٤^

١٩٨ سه الله رفي سود من عامر ترجمه <٢٩٥^

١٩٩ سه الله رضي مرد من همايذ <ص>

١٩٩ أحاديثه عده

١٩٩ سه الله رهي اوبي ابي بن الله عبد ترجمه <٢٩٧^

١٩٩ احاديثه عدة

١٩٩ سه الله رضي أتيم بن الله عبد ترجمه <٢٩٨^

٢٠٠ احاديحد عدة
٢٠٠ عشه الله ريف الحمساء أبي بن الله عبد ترجمه <٢٩٩^

٢٠٠ سه الله رخي ارمت بن الله عبد ترجمه <٢٠ >م
٢٠٠ سه الله رهي بجيفه ابن الله عبد ترجمه <٣٠

٣٠٠ أحاديثه عدة
٢٠١ سه الله رخي الطمي مبر بن الله عبد ترجمه <٣٠٢^

٢٠١ طالب آبي من جعغر بن الله عبد ترجمه <٣٠٣^

٢٠١ اخباره من نبذه

٢٠٢ أحاديثه س'ه
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١٨٤ المعيب بن سيد ترجمه <٢٦٠ >

١٨٤ اخباره من نبذة

١٨٥ املمبري احلسن آبي بن سيد ترمجه <اآآ>

١٨٦ التحوخي العزيز عيد بن سيد ترمجه <آآآ>

^<T> ١٨٦ التمار دحيار بن نشيا ترمجه

١٨٦ ميار بن نمليما ترمجه <ءآآ>

١٨٧ حرب بن ممالث ترمجه <هآآ>

١٨٧ انم من معاذ من مهل ترجمه <مآ>

 لمحابه١ من حلينا حرق

١٨٧ سه الله رضي ادم بن هداد ترمجه <س>

١٨٧ احاديثه عدة

١٨٧ سه اللمه رضي مديد بن الشريد ترمجه <آلآ>

١٨٨ اديثهحآ عدة

١٨٨ سه الله رضي حميد بن حكل تربة <آل>\،

١٨٨ سه الله رضي 'هاني من حريح ترجمه <٢٧٠ >

١٨٨ سه الله رضي الحضرمي عبيد من حريح تربت <٢٧٢

ءالتما ومن
<xvx> ١٨٨ عدها الله رضي سيه بغت القفا ترجمة

 املحابه من املاد حرف
<xvx> ١٨٩ سه الله رضي مينلغا١ وداعه بن مخر تربة

١٨٩ سه الله رضي جحاحه بن املهب ترجمه <٢٧٤>

١٨٩ آحادي«*.ه عدة

<TVo> ١٨٩ صه الله رضي عمال بن شواذ ترمجه

١٨٩ احاديثد عدة

١٨٩ سه الله رضي أمية بن ضدان تربه <٢٧٢

١٩٠ سه الله رضي حماذ من مهيب ترمجه <٢١٨٢

١٩٠ أخباره من نبذه

الشماء ومش
 ١٩١سب الله رضي المؤمحيين ام حيى بثت طيه ترمجه <سآ>

١٩١ أحاديثها عدة

٢ ٧ ١٩١ ممها الله رضي حييه بغت خمية تربة <٢

لتابعنيا ومن
١٩٢ خوات بن مالح ترمجه <٢٨٠ >

١٩٢ يعلى بن خموان حرمجه <٢٨٢
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<rtA> ١٧٥ ص الله رض ادحتض الله عمد بن سيد ترجمه 
١٧٥ أ.داديحه عدة

،\<rr> ١٧٥ دهع >لله رم سماده من سد من سهد ترجمه
١٧٦ ءده الده رض مهل بن سد ترجمه <٢٤>م

٢ ٤ ١٧٦ ص االه رض زممحر آبي بن مخيان ترجمه <٢

٢ ٤ ١٧٦ ص الله رض أميد بن طيان ترجمه <٢

٢ ٤ ٧ ملص سه الله رئي مخيخه ترجمه <٨ ٣ ١ ١٧٦ ١

١٧٧ احاديثه عده

١٧٧ ص الله رض الغادمي ملمان ترجمه <٢٤٨

١٧٧ اخيارم من تبده

١٧٩ ال.-*م ر •ح ب

١٧٩ هءد.الله رض مرد بن مليان ترجمه <هءآ>
١٧٩ آ.دادبعه عدة

١٧٩ لله الله رضي عامر بن تان <٢٤٦>

٢ ٤ ١٨٠ ص الله رض االكوء بن ملمة ترجمه <٨
١٨٠ أحاديثه عدة

١٨ ص الده رشي مخر من علمه ترجمه <ءآ،ا>

٢ ٤ ١٨٠ ص اس رم اسق بن ملمه ترجمه <٢

١٨٠ احاديثه عدة

١٨ ص الله رض جدب مبن سمره ترجمه <٢٥٠>

١٨١ احاديحه عدة

٢ ٥ ١٨١ ءده الله رض التعان بن سويد ترجمه <٢
١٨١ ص الله رض سد من مهل ترمجه <آهآ>

١٨١ أحاديثه عدة

٢ ٥ ١٨١ ص الله رض حتيد بن سهل ترمجه <٨
١٨١ احاديحه عده

١٨٢ ص للها رض حثمة ابي بن مهل ترمجه <عمآ>

١٨٢ ^^١ عد؛ا
١٨٢ ص للها رض الححظلية امن مهل ترجمه <ههآ>

الفاء وش

٢ ٥ ١٨٢ ا< اس رض المؤملين ام عودة ترجمه <٢

١٨٣ ^١ عدة
<XoV> ١٨٣ لدسما الةمح-م ،عتها الله رض ملمة ترمجه

بعينلتاا ومش
١٨٣ مر بن الله عيد بن مالم ترجمه <ممآ>،

١٨٤ مشام بن سيد ترجطت <هآ،ا>



٣١٨

 مهثه القه رض حابه من زيد ترمجه <آاآ>
 احاديثه عده

 عده الله رض اجلهض خالد بن زيد ترمجه <٢٢• >
 أحاديثه عده

 ص الله رض حارثه بن زهد ترمجه <٢٢>ا
اجلارم عن ؟نبذ
 أحاديثه عدة
الصاء ومن

<xxx> ب الله رض جحش حبت زينب ترمجه
أحاديثها عده

<x r r> ب اس رض ته أبي بلت زينب ترمجة
أحاديثها عده

 حمها الله رض معاوية آبي بغت زينب ترجمه <ءآآ>
أحاديثها عده
 معني لتا ١ ومن

١ من النمير ترجمه <هآآ> ٣ 

 الزص الشباب منب مسلم بن سد ترجمه <آآآ>
 املحامه من املين حرى

<x x v> ص لدها رض صيم من ملما ترجمه
ص الله رض خالل بن ساغب ترجمه <س>
هءح الله رض حمزحمد من املائب ترجمه <امآآ>

 أحاديثه عده
<٢ ٣  ص الله رض معبد بن مسره ترمجة <٠

أحاديثه عدة
٢ ٣  ص الله رض االزدي -خبرة ترجمه <٧

 ص اس رض ماله منب مراته ترمجه <٢٣٢>
<x x x> ص سا رض وتام ابن بن سد ترجمه 

احادحيه عده
<n x> ص الله رض زيد بن سيد ترجمه

 اخبارم من تبده
 احاديثه عده

 ص سا رض العام بن معهد ترمجه <ةآآ>
 أخباره من نبذة

 ص الله رض عياله بن سد ترجمه <س>
<rrv> ص االه رض حرحمث بن سد ترجمه
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ملحابها من الدال حرف
 سه الله رمس الكليب خليغه بن بحيه ترجمه <آبما>

 احاديثه عده
<v>\>\ سه الله رضي االمناري بيعار ترمجه

 الذال حرد
<A>\*\ سه الله رثي مخبر ذي ترجمه

 مهته الله رضي خرباق اليمني ذي ترمجه <١٩٩■►؛
املحابه من الراء باب

 سه الله رضي خليج بن رافع ترمجه <٢٠ >م
احادشه مدة

سه الله رضي الغغاري مهرو بن رافع ترجمه <٣٠ا>
 سه الله رجي املازني عمرو بن رافع ترمجه <آمآ>
<X mX> صه الله رضي عكهم من رافع ترمجه 
<X*L> سه الله رضي اجلرحي عمرو من ربيعه ترمجه
سه الله رضي الطمي١ كعب من ربيعه ترجمه <٢٠>ه

سه الله رضي الربيع بن رباح ترمجه <٢•٦>
<u ***•ع ؤض رجل ترجمه <٢٠
 سه الله رضي العجالئي رافع بن رناعه <٢٠

 أحاديثه مده
 ممه الله رضي الرتظي رقاعه بن رقاعه ترمجه <٢٠
 سه الله رضي يزيد عبد من ركاشه ترمجه <٢١>م
 سه الله رضي شابت بن رويغع ترمجه <٢١>ا

الفاء ومن
 ممها الله رضي معوذ بثت الربيع ترجمه <آاآ>

 التابعين ومن

<٢١x> الرحمن عبد ابي بن ربيعه ترجمه

 املحابه من الزاى حرف
 سه الله رضي عامر بن زارع ترجمه <ءاأ>
سه الله رضي العوام بن الزبري ترمجه <٢١>ه

وصيته
أحاديثه عده

 سه الله رضي أدس آمي بن زرارة ترمجه <٢١^
 سه الله رحي الحارم من زياد ترمجه <مااآ>

أحاديثه عده

 سه الله رضي ارتم بن زيد ترجمه <٢١٨^

أحاديثه عده
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١٤٢ املؤمثهن آم عمر بئء حغمه ترمجه <١٧٢^
١٤٢ أحاديثها عدة

١٤٣ عشها الله رثي جهو بثت حهغه ترمجه <١٧٤ح
م.ينبا **4 ١ ١ ومن

١٤٢ الله مبد بن حارم ترمجه <هيا>
١٤٣ حميصه بن سد بن حرام ترمجه <ما>

<w>\ ١٤٣ اليمري املن ابي بن املن ترمجه
١٤٤ والواله اخباره منب شيذه

<W A> ١٤٠ عاصم بن حغم ترمجه
١٤٠ ساويه بن حكيم ترمجه <ما>

١٤٠ هترويه بن الطويل محيد ترمجه <ما>*
١٤٦ الرمحن عيد بن محيد ترمجه <١٨١^

١٤٦ الله عيد بن حثو ترمجه <١٨٢►؛
 املحابه من اخلاء حرد

١٤٦ عثه الله رضي الوليد بن خالد ترمجه <١٨٢^
١٤٧ اخباره من نبذه
١٤٧ احادي،ده عدة

١٤٨ صله الله رضي موذة بن خالد ترمجه <١٨٤^
١٤٨ له١حذ بن خارجه ترمجه <١٨٥^

١٤٩ عشه الله رضي االرت بن خباب ترمجه <١٨٦^
١٤٩ أخباره من نبذة
١٤٩ آح_ادمثه عدة

١٥٠ حمه الله رضي هاتلء من خرمي ترمجه <سا>
١٠٠ صنه الله رضي شابت بن ميهخز ترمجه <١٨٨^

١٠١ عخه الله ريف جزء بن ميهخز ترمجه <١٨^
التاء ومن

١٥١ عثها الله رهي خويلد بقت مخجيه ترمجه < ١ ٩ ٠ ح
١٥٢ صنها الله رهي خدام بثت خشعاء ترمجه <١٩١ح

١٥٢ صنها الله رفي تيم بثت خوله ترمجه <ا،آاء>
١٠٢ ممها الله رهي شامر بثت خوله ترمجه <•١٩٣>

١٥٢ حمهلا الله رحي حكيم بثت خوله ترمجه <١٩٤^
١٠٢ احاديقها عدة

بعينالتا ومن
١٥٢ البرجهي امللت بن خارجه ترجمه <ا،ها>
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١٢٠ عنه الله رهي ألمعلى بن اجلارود ترمجه <ا£ع>
١٣١ سه الله رضي مطعم من جبري ترمجه <١٤٩^

١٣١ أحادي،ثه مده
١٣١ ممه الله رضي خمر بن جبار ترمجه <١٠٠ >

١٢١ سه الله رضي حارثه من جبله ترمجه <اما>
١٣٢ سه الله رضي البجلي الله عبد بن جرير ترمجه <آها>

١٣٢ سحه>^٢ عدة

١٣٢ سه الله رضي االمملمي جرهد ترمجه <١٠٣^

١٣٣ سه الله رضي الطيار جعغر ترمجه <ءها>

١٢٤ سه الله رضي الله عبد من جسب ترمجه <مها>

١٣٤ حادحيه1 مسة
الثاء ومن

١٣٤ صلها الله رحي االسيأ ومب بقت جدامه ترمجه <آما>
١٣٤ سها الله رضي الحارم بثت جويريه ترمجه <١٥٧>

١٣٠ احاديحها عدة
ومرأمتيرهم

١٣٥ املادق ،محمد بن الله مبد أبو جعغر ترتمجه <امما>

املحابه من احلاء حرد
 ١٣٦-كيه الله رضي ملخرومي١ مشام بن احلارم ترمجه <مبما> .

١٣٦ سه الله رثي وهب بن حارثه ترمجه <ا*ما>

١٣٦ أحاس&ه عده

<١٦ ١٣٧ سه الله رضي مطمه من حبيب ترمجه <١

١٣٧ ممه الله رضي جتادة بن حبشي ترمجه <١٦٧

١٣٧ سه الله رضي املازني عمرو بن حجاج ترمجه <آآا>

١٣٧ سه الله رضي اآلملمي مالن بن حجاج ترمجه <آا>£

١٣٧ سه الله رضي اليمان بن حتيغه ترمجه <ا*ما>

١٣٨ سه الله رضي اميد بن حذيغه ترمجه <ا*ا"ا>

١٣٨ صه الله رهي طالب أبي من علي من املن ذترجهه <١٦٧

١٤٠ أحاديثه عدة

١٤٠ صه الله رضي وحوح بن حسين ترمجه <ألا>

١ ٦ ١٤٠ سه الله رضي نشيا بن حكم ترمجه <٧

*<w> ١٤١ ممه الله رضي حزام بن حكيم ترمجه

١٤١ 4>-.*أحاد مهده

١٤٢ ممه الله رضي الربيع بن حنظله ترمجه <١٧٧

ء لتا ١ ومش
١ ٧ ١٤٢ سها الله رضي هجترا ابي بنت حبيبه ترمجه <٧
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ملهم الرجال ،املحابه من الياء باب
١٢٢ ممه الله رضي عازب بن لرياءا ترمجه <١٣٠ >

١٣٣ احادحيه عدة
١٢٢ سه الله رضي الصيب بن بريده ترمجه <١٣٧

١٢٣ ا'داددحه مدة
١٢٣ سه الله رضي خلماميه ١ ابن بحير ترمجه <١٣٧

١٢٣ وعلم مليه الله ملى البيب أباب يععق ترجهري <مآا>
١٢٤ سه الله رضي ملمه ام أل بعهد ترمجه <أا>£

١٢٤ وملم عليه الله ملى التيي بثات بعظفي ترمجه
١٢٤ صه الله رضي رباح من بادل ترمجه <١٣٧

١٢٠ اخباره من نبذه
١٢٥ ا>ادحه عدة

١٢٥ سه الله رثي املزني بادل ترمجه <١٣١٧

١٢٦ لبياضيا ترمجه <١٣٨^

ءالتا وهبن
١ ٢ ١٢٦ سها الله رضي مغوان خبت بعمره ترمجه <٧

الحابعين ومن

١٢٦ حكيم بن هبز ترمجه <١٤٠■ >

التاء حرد
١٢٦ سه الله رضي الداري تهيم ترمجه <١٤٧

١٢٧ أخباره من نبذة

١٢٨ أحاديثه عدة

املحابه من احلاء حرف
١٢٨ سه الله رضي الصباك بن شابت ترمجه <١٤٧

١٢٨ احاد-تغه عدة
١٢٨ صد الله رهي هوبان ترمجه <١٤٧

١٢٨ التابعين ومن

١٢٨ لمثاشيا أملم بن شابت ترمجه <ءعا>

١٢٩ حزن بن مه حما ترمجه <هءا>

 املحابه من اجلمي حرف
١٢٩ كحه الله رضي الله عبد بن جابر ترجمات <١٤٦^

١٣/ أحاديثه عده
١٣٠ سه الله رضي مسرة بن جابر ترمجه <١٤٧

١٣٠ أحاديثه عدة
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ام ممبا الله رضي كلحوم م ترمجه <١٠٧
١٤ حمبا الله رض الكميهة كرز م ترمجه <١٠٧
١٤ ممها الله رضي البهزية ماللق م ترمجه <ءما>
١٤ سها الله رضي تيس خبت املخدر م ترمجه <مها>
١٤ سها الله رض *هاص م ترمجه <ظما
١٥ صريه زواجها خرب
١٠ احادحيها كده
١٥ عتها الله رحي حارثة خبت مشام م ترمجه <١٠٧
١٥ عخها الله رطي اليمان بن حنيفة خت ترمجه <ىبا>
١٥ عشها الله رهي يكر ابي خبت عماء ترمجه *١٠ ٩>
١٥
١٦ أحادحمها عده

١٦ يهيأ ،مبر ين الله مد خت ترمجه <ماا>
١٧ ممها الله رضي عميس خبت مساء ترمجه <ااا>
١٧ احادحمها عده
١٧ سها الله رضي يزيد خبت ءمما ترمجه <١١٧
١٧ أحاديثها عده
١٧ سها الله رض العام أبي خبت عاتما ترمجه <١١٧
١٨ عتها الله رهي رهتتأ خبت ميمه ترمجه <ءاا>

التابعني ومن
١٨ جلحمي١ االحوم بي ترمجه <هاا>
١٨ لريدن بن سيد البثرتي بي ترمجه <١١٦ *
١٨ االهعري موص آبي من برده بي ترمجه <١١٧
١٨ املخزومي الرمحن عبد بن مكر بي ترمجه < m >
١٩ الله عبد بن اوس اجلوزاء بي ترمجه < m >
١٩ خطاب من حطان اجلويريه يي ترمجه <مآا>
١٩ خالد احلويرث بن ترمجه <١٢٧
١٩ خدامه بي ترمجه <١٢٧
٢٠ الزرض دخيار بن خالد خلده بي ترمجه <١٣٧
٢٠ ملمى بن برامهم ترمجه <ءآآل>
٢٠ ملم بن حممد الزبري بي ترمجه <ئا>
٢٠ ترمجهمهران بن ربيع العالية بي <١٣٧
٢١ اخلهص الرمحن عبد عثمان يي ترمجه <١٢٧
٢١ زيد بن الله عبد تالبه بي ترمجه < ١٣٨ *
٢٢ مهران بن مليمان العمء ترمجه < ١٣٩ *



٣١٢

<YY> ٠ سه الله رض تيم من أحعث ترمجت
<VA> ٥ سه الله رض املزني أمثر ترمجه
،\<v> ٠ مده الله رضي خمش بن آسه ترمجه

٦ االمتاري التجاري ماله بن أشس ترمجه <٨٠>
٧ احادحيه عده

\<A> ٧ سه الله رهي لكعيب١ ماله بن آنس ترمجه
<AT> ٧ س الله رض سويا مرشد آبي بن اشم ترمجا

٨ ءدد اال-ه رض يدغ.*ال« ا<ص بن سأو ترمجه <٨٣>

£<A> ٨ مم1ء الله رض الحارض ثعلبه بن إياس ترمجه

<Ao> ٨ الدومي الله مبد بن إياس ترمجه

الصاء ومش
٨ سها الله رض جمهد آم ترمجه >ته

<AV> ٨ سها الله رض حبيبه ٣٢ ترمجه
٩ هبا وملم كليه الله ملى الدس زواج خرب

<AA> ٩ سها الله رض حرام ٣٢ ترمجه
٩ سها الله رض محين ٣١ ترمجه <٨٩>
٩ سها الله رض خالد ٣٢ ترجهه <٩٠ >

٩ احاديقها عده
سها الله رض ء ١الدرد ٣٢ ترمجه <م\ا>

.١ احادحيها عده
١ سها الله رض ه • أم ٣١ ترمجه <أو>

هبا وملم عليه الله ملى الشيب زواج دمه
١ أحاديثها مدة

<iX>° ١ صها الله رض مليم ٣١
١ أحاديثها مده

سها الله رض حربك ٣٢ ترمجه <٩٤۶

 سها الله رض االمناريه ءطبه ٣١ ه٠ضج <٩ه>

\<v> سها الله رض صارة ٣٢ ترمجه

 احلروب يف حضورها خرب
<v>>\ سها الله رض االمناريه العالء ام ترمجه

٣ سها الله رض الغخل ٣١ ترمجه <٩٨>
٢ أحاديثها مده

٣ سها الله رض تروه ٣٢ ترجبمه <م>
٣ سها الله رض االمناريه تروه ٣٢ ترجيه <١٠ >م
٣ سها الله رض تيس ٣٢ ترمجه <١٠>ا

٣ أحاديثها مدة



٣١

٩٤ ممه الله رضي اآلوحمم لبابه آبي ترمجه ؛<حاه
٩٤ صه الله رئي الحعري ١ موم آبي ترمجه حأه؛م

٩٠ أحاديثه عده
٩٥ االمناري صمود آبي ترمجه <٥٣►؛

٩٥ بدر إلى نميته مميب
٩٠ أحاديثه عدة

٩٠ عشه الله رضي اآلمهري ماله ابي ترمجه <حءه
٩٥ عقه الله رضي المليح آبي ترمجه <حهم

٩٦ ممه الله رضي الغشوي مرثد أبي ترمجه <٥٦^
<oV> ٩٦ عشه الله رحي حمذوره آبي ترمجه

٩٦ صه الله رهي كعب بن ابى املتذر ابي ترمجه <حه>
٩٧ احادحيه عدة

٩٨ عشه الله رضي االردي معاويه آبي ترمجه
٩٨ سه الله رضي الطمي جنيح ابي ترمجه <٦٠>

٦ ٩٨ صه الله رهي عيسه بن عمرو جنيح ابي ترمجه <٨
٩٨ اجلمهي ومب ابي ترمجه <آآ>

٦ ٩٨ سه الله رهي الليثي احلارث واتد ابي ترمجه <٨
٩٨ احادحيه عدة

٩٨ سه الله رضي العبقبمي هاهم ابي ترمجه <٦٤^
٩٩ سه الله رضي هريره ابي ترمجه <٦٥^

٩٩ رواياته ممره حمبب
’* أحاديثه عده

١ سه الله رضي الهيثم ابي تربط <٦٦►؛

<VV>" ١ سه الله رضي الطمي اليسر ابي ترجمه

١ صه الله رضي البار أبي ترجمه <٦٨►؛

١ سهما الله رضي بسر ابض ترجمه <آ>؟

١ سه الله رضي احلضرمي ابن ترجمه <٧٠ >

٢ صه الله رضي لماربيا مجال بن أبيني ترمجه <٧١>

<VT> ٢ ه*«ع الله رئي حريه من امامه ترجمه
٧ ٢ سه الله رضي زيد من أمامه ترجمه <٨

٣ اديثهحآ ءد'م
٤ سه الله رضي أخدري بن امامه ترجمه <٧٤>

٤ سد الله رضي محرس بن مهآما ترجمه <٧٥>
*\<v> ٤ سه الده رضي حصري بن اميد ترمجه

احادحيه عدة



٣١

٨٤ صه الله رفي ألدرباء آمي ترمجه ؟<أل>

٨٤ ا»داديحه عدة

٨٤ سه الله رهي داؤد آمي ترجمه <٢٨^

^٢ ٨٥ سه الله ريف جشمب ذر ابي ترجمه <٩

٨٥ أحاديثه عدة

٨٥ سه الله رثتي رزتين ابي ترجمه <٣٠ >

^٣ ٨٦ سه الله رهي رائع ابي ترجمه <١

٨٦ أ>ادمثه عده

؛١. و عخه الله رهي رمحه ابي ترمجه <٣٢^
^٣ ٨٦ سه الله رثي ريحانه آبي ترمجه <٣

<٣ ٨ سه الله رهي زهري آبي ترمجه <٤ ٧

٨٧ ممه الله رثي الخدري سيد آبي ترجمه <هآ>

٨٨ ا>ادمثه عده

٨٨ ممه الله رضي فناله آبي بن معيد آبي ترمجه <آ"ا>

٨٨ ممه الله رضي سه ابي ترمجه >س

٨٨ سه الله رضي الحارم من مليان أبي ترمجه <خآ>

٨٩ وملم كليه لله ١ ملى بالسبي المشبههن ذكر

٨٩ سه الله رثي حرحمح أبي ترمجه <آآ>

٨٩ أحاديثه عدة

٨٩ عثه لله ١ رضي ريالئما ١ مرمه أبي ترمجه <٤٠ ح

٨٩ ممه الله رضي طلحه ابي ترمجه <اء>

٩٠ أحاديثه عدة

<t>£ ٩٠ سه الله رضي الليثي الطعيل آبي ترمجه

٩٠ أحاديص عده

<z x> ٩١ سه الله رضي التجام طيبه ابي ترمجه

٩١ سه الله رضي االهعري عامر ابي ترمجه <ءء>

٩١ آح_ادحيه عده

٩١ سه الله رضي الجراح بن عبيده ابي ترمجه £<ه>

٩٢ آحادي،ثه عده

٩٢ سه الله رضي رميلغا١ عتبه ابي ترمجه <ع*ا>

٩٢ سه الله رضي ريالئما١ صير ابي ترمجه <ماء>

<A>£ ٩٣ ممه الله رضي قتادة آبي ترمجه

٩٣ آ>اديثه عدة

٩٣ سه الله رضي كبشه ابي ترمجه <ع«ا>

<٠ ٩٤ سه الله رضي االمناري ليلى ابي ترمجه <٠



٣٠٩

٧٢ للخوارج تتاله

٧٣ السن اجتماع

 ٧٤ ومعاوية طي هي حتمل من أمحد اإلمام كلمه

٧٤ آحمابه هي كلي تول

٧٤ استشهاده

٧٠ ملحابها بني هتر فيما الحق آهل منمب

٧٧ ممه الله رضي لباهلي١ أمامه ابي ترمجه <م>

٧٧ أحاديثه كدة

٧٧ سه الله رثي الدومي أمامه آبي ترمجه >\*<

٧٨ سه الله رحي الئماري١ ايوب آبي ترمجه ره

٧٨ أحاديته عدة

٧٩ عشه اللب رضي ريالئماا أسيد ابي ترمجه <٨►؛

٧٩ ؛ممه الله رضي ملامسي ١ احميد بيا ترمجا <٩^

٧٩ سه الله رضي الصاري١ االزمر آبي ترمجه <ما>

٧٩ عته الله رضي بكره ابي ترمجه <حاا

٨٠ أحاديته عده

٨٠ عته الله ريف البداح أبي ترمجه ح*آابج

٨٠ سه الله رضي االحعري برده ابي ترمجه <حآا

٨٠ سه الله رحي هنار بن بردة آبي ترمجه <١٤►؛

٨١ سه الله رحي ي»ااالم برزه ابي ترمجه <ما>

٨١ أحاديته عدة

٨١ ممه الله رضي رياالئما بحير آبي ترجمه <١٦►؛

٨١ أحاديته عده

٨١ عته الله رضي الحثعي تعلبه أبي ترجمه <١٧^

٨١” ".د أحاديته عدة

٨٢ ممه الله رضي جهم ابي ترجمه <١٨^

١ ٨٢ سه الله رحي جحيغه ابي ترجمه <٨

٨٢ احاديته عده

٨٢ سه الله رحي جرى ابي ترجمه <٢٠ ح

٨٢ سه الله رهي اخلمري اجلمد ابي ترجمه <٢١ ح

٨٣ عته الله رضي الماسي حميد ابي ترجمه <٢٢^

٨٣ أحاديته عدة

٨٢ سه الله رضي االنماري حنظله ابي ترمجه <٢٨

٨٣ ممه الله رطي المزني حامت ابي ترمجه <٢٤>

٨٣ عته الله رضي الترحي حليغه ابي ترمجه <٢٥^

٢ ٨٣ سه الله رضي االص خراو آبي ترمجه <٨



٣٠٨

٤٢ أخباره من جتذه

€٥ بكد ٧٦٠٢ كلى ثنائه yi لعلي كلمه
٤٦ أحاديثه عده

٤٦ عقه الله رفس اخلطاب بن صر حغم أمم ترمجه

٤٦ أخباره من نبذة

 ٤٧ ر ص على ثنائه ني عنه لله ا رضي لعلي كلمه

٤٨ عنه الله رحي غله ١و ٢

٤٩ فلله يل الواردة االحادمي

٤٩ ماريه مع متته

٠٠ احمتقباده
٥١ عليه احلناء يل املحابه لبععد كلمات

- ٥٢ ‘ت أحاديته عدة
 ٥٢ عنه الله رضي علهان بن عتمان الله عبد أبي ترمجه

٥٣ له وتقيمهم الشورى آحماب مته

٠٤ خالنته ايام ني وتعت التي لغتوحات ا

٥٦ الله رمول سجد هي زيادته
٥٦ الغتنه تمه مرد
٥٧ عتمان مثالم مع وجد احلي الكتاب خرب

٠٨ للكتاب عتمان إنكار

٥٨ عثمان حمر

٥٩ استشهاده

٦٠ ملقتله املحابه امتتكار

٦١ دهنه

٦٢ عضان مقتل غي لعلي كلمات

٦٢ أحاديثه عده

٦٢ عند الله رضي طالب أبي بن علي ترمجه

٦٣ منه العلبماء واختالق علي إطدم

٦٤ تراب بابي تلقيبه سبب

٦٥ تبرما هي الشبي ونزول أمه وقاه

٦٠ التمام ليعش امتحانه تمه

٦٧ خالنته ني حنبل بن امحد اإلمام كلمه

٦٨ اجلمل حرب اخبار

٧٠ مغني حرب اخبار

٧١ التحكيم تمه



٣٠٧

٢٥ وإمائه وملم ؛بليه الله ملى مواليه ني الكامن العمل
٢٠ كتابه هي التامع الغمل
٢٦ مؤذنيه هي العاهر الغمل

٢٦ منه هي عشر احلادي الغمل
٢٦ آخالته هي عفر احلاني الغمل
٢٨ معجزاته هي عشر احلالث الغمل

٣ ووهاته مرضه هي عشر الرابع الغمل ٠

٢ مرضه ابتداء ٠

٣ باخلام ممه الله رضي بكر آبي ماده ٠

٢١ وملم عليه الله ملى وباته
٣١ له سه الله رضي محان رهاء

٣٢ املسث اثب على تشبيه
٣٣ اليغوي ترمجه خامتات
٣٤ الكتاب هاحته
٣٤ بيح ملما ١ أحاديث عدة

٣٤ اليغوي ؛ممد والصان املحاح تعريد
٣٥ الغريب احلديث
٣٦ الرمل احلديث
٣٦ املعضل احلديث
٣٦ المنكر احلديث
٣٧ الصمد <احلدرث
٢٧ املختطع احلديه
٣٧ الرنوع احلديث
٣٧ املوتوف احلديث
٢٧ املجهول احلديه

٣٧ _ء , يتمل مل احلي احلديه
٣٧ الببطرب احلديه

 أبو اإلمام امنها اليت املصابيح هي الواتعه االحاديث
لتربيري١و الطييب وخمالغه التزويعي علي بن عمر حغم

٣٨ ته
٣٩ بالمعنى احلديث رواية

االلد حرف
٤٠ املحابه تضائل هي حديه

٤٠ صه الله رءيل الله عبد املديق بكر آبي ترمجة <ا>
٤١ رواياته تله ميب



الكتاب محتويات

١ الكتاب خطبه
١ الثة سابيح آههمة
٢ هلغرتق ١ و ملتغؤ ١ و ملختلد ١ و ملؤتلد ١ معرته

٤ املئسأ

٤ وعلم كليه لله ١ صلى مولده هي الول ١ لغمل ١
٦ وتقتله منثام هي حلاني ١ التمل

٦ طالب آبي صه مع الشام إىل شرم

٧ سمرة مع الشام إىل احلاني شره

٧ خبدجية زواجه

٧ وملم عليه الله ملى عليه الوحى نزول

٨ االولون املابتون

٨ املطلب مسد ليين تريو محار

٩ وخدجية طالب آبي وهاه
٩ مكر آبي مع املدينه إىل النبم هجرة
٩ ري الئما ١ ايوب أبي كلى نزوله

١٠ جمماد احلواحل من لهجره ١ بعد وتع ما مرد

١١ وملم كليه الله ملى متاته هي احلالث الغمل

١١ ماله آبي بن هند حديث

١٢ آلغاقله غريب حرح

١٤ ومراريه ازواجه هي الرابع التمل

١٦ أوالده غي اخلامس الغمل

١٧ وصاته أكمامه هي املادس الغمل

١٧ وأتيامسم والتابعني أصحابه هي املايع الغمل

١٧ املحابي تعريد

١٨ السمي وهاة عند املحابة تفده

١٩ بانابتني املراد

٢٠ املحامه ملتات

٢٢ التابعي تعريد

٢٢ املدينه اهل من سعه الغتهاء

٢٤ احلديث هي إليهم عالمرجو الئمه ١

٢٤ العلم قي االوىل الرتون اهل منزله



٣٠٥

اللهارم

املحنة رمت

٣٠٦ الكتاب حمتويات ١

٣٣٢ ال؛نرآسة تاآليا ٢

٣٣٦ ^^١ اال.داديثم ٢

٣٤٧ املتن م الوارده لكتب1 ،ب ٤

٣٤٦ *^١ ٥

٢٤٩ والغرق التبائل ٦

٣٥٣ والوتاتع االيام ٧

٣٥٦ اال.اكن ٨

٣٦٤ ا؛سم ٩

Hi]؛
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الفاظ تذكرت



لرحيم ١ لرمحن ١ الله مب

باخلير وتتم يثر رب

،العدمي أنوار مبشارق اإلميان مصابيح نور الذي لله العمد
 ني وأجرى ،احلديث أنوار أكمام العرفان بنمامت اجلنان جثان شي ونتق
 التحقيق آحماب على ومئ ،العدمي اهنار من معينا ماء الراحمين ئلوب

 فازوا محى ،العدمي وأسرار القرآن لطائف بدرك التدقيق وأرباب
 على والتالة ،احلديث ممار ٢ واقتطاق املجيد كالمه أزهار باجتتاء

 مهوم بامتطالع جلاهلية ١ وجهالة لثلم ١ قتنإ كحد تلي ١ حمتد
 العدول ، الثقاة صحابته وأرهد ،احلديث أقمار قالعا و التنزيل
 مىت ،احلديث حبار من واغرتفوا ،فتله بكمال فاعرتفوا ،الثقات
• حلديث ١متار ١ وأصحابه ملتة ١ عادات آله [زو وعلى (عليه الله

 اجلرائم عباتوا املقت ،الربايا آتت نيتول ؛بعد آتا
 ؛بلطفه الله املحه ،الغارسي حمتد بن امحد بن محمود ،واخلطايا

من واتية جتة بهما لعمل ١و ،لثتة ١و لكتاب ١ العلوم ختل ١ إن

الثتة اثباع املطالئيم وأحرق املكاسب وأنفع ،اجلثة ونعمت الغالل
 املسلمني على كثر واملحتث ٠ املروية الخبار١ وتتبع ،الثنتة

يعتكف وحوله ،الرحال تشت وإليه نقه الغنون بني وكثر مئه
ء ت غيه تلت ومتا ،الزجال

هلامهي ١ القيب أحاديث مجيعا والدنيا الدين صالح
الدمي ١ عداد من هو قا اعتقايل مثل يعتقد مل ومن

 الدين ركن الثكة حميي ،احلديث نامر لإلمام املصابيح وكتاب
،ثراه الله سقى “ اجلتوي ،الغراء صمود بن احلسني حمتد أبي

مشتمل ،كاالعالم مشتهر ،النظام كامل كتاب ؛ “ ماواه اجلثة وجعل
 ،واستءصاته مبحبه العلماء ألسنة نطقت قد ،وحباته احلديث حماح على
؛العقول تويل تنكر وال ،اتول كما وهو

 ن املشاة ؛الثقاة ١
ن ح املروية ٣



ويعتل / العلوم يدري من لناظر روثه االحاديث ممابيح كتاب
مشكل هو هلا حل وترتيبه لطانه الزالل املاء نتاليغه

< لقالب ١و االساتذة من < اللباب ١ وآويل لعلم ١ ذوي يت ٢ر وإمي
جروحه ،والغيب •لالعتاب ذخرا يعتدونه ،الكتاب هبذا مشتغلني

،معانيه تبيين على مشتملة ؛مختمرة أو كانت مطؤلل ،المعتبرة
• الرواة أمماء بيان عن خالية ،باسرها لككها ٠ مبانيه وإحكام

الدين ويل اإلمام آن إآل ،الغوات على مشزقا نيها الشم هذا وجاء
 خذهما حتقيق ني سعى ،املشكاة صاحب ،اخلطيب الله عبد بن حمتد

نتون ومن .لهوغمو لكتاب ١ أبواب خلي حديث كل راوي وبيان ،مولهوآ
 حقيق ،احلديث آحماب سيما ،العلم باهل جهله يتيح ،جليل حلئ احلديث

 معرخلة وهو ؛احلثيث والثري لغليا ١ باجلت ملحتها إليه يتوجه بان
• املغرتق و واملتغق املختلس و املؤتلش

كريز حمل ،اللغط دون بالط مايثغق :باالؤل يعنون واملحت-ثون
 ،تريو ني بالزاى وحزام •هبمى عيد ني ملمدبا ،خزاعة شي بالغتح
كسثة <وخئا ٧^ يقغق ط ؛اني*«ابا ويريدون ٠المنار١ ني £وبالرا
 هيخ ؛ آؤهلم ؛أمحد بن كاخلليل آباءهم وأمساء < أمساءهم اثغتت رجال

• ني آميها ؛شالتهم •اليمري املزني بشر أبو ؛شاتيهم •سيبويه
 ،التاضي اليسيت سعيد أبو ؛خاصمهم • لتجزي ١ معيد أبو ؛رابعهم

 أبو عته روى اتذي ،البميت سيد ابو ؛ساملهم -الييهيت عته روى
 ،آباءهم وأمساء ،أمساءهم اثغتت رجال وكاربعة ا(م)العذري لعجاص ١

 عبد سيت عنت كنهم يروون ء محدان بن جعغر بن كامحد أجدادهم وأمساء
 • حنبل بن امحد بن الله عبد عن ،لتطيعي ١ ؛أحنمم ؛عمر يف الله

 ،ديتوري ؛الثالث ٠ الدورتي أمحد بن الله عيد عن ،مغطي ؛التاني
الله عيد عن طرمومي ؛الرابع •ستان بن حمتد بن الله عبد عن

(•٢ )الطرمومي جابر بن<ء>

٤٣٠ ، ١١ ، املالح ابن ؛ن " و ١ ٤٣٠ ، ١١ ، املالح ابن *ن - و ٢ ٣٢٦ ٠ ٢١ املالح ابن ،ن جعدان ؛محدان ٣ ٣٢٦ ، ٢١ ، املالح ابن ٤



 بالتبل اآلمهاء أوىل شادت أنه النجاير>دة إسباق أممي كن ردي وتد
بعده وال ،كليه يدن هيء تبله ناآل ،بالقياس يعرق ال آلته ،لتام ا أمماء

• (آ)إليه يشري شء

واحغظوا ت لحديثا ألصحاب يتول متان اجلراح بن ومتيع ة ٢ ويروى

بن علمي وتال .(ء)اخلياط ومسلما ،احلقاط وساملا ،اخلياط عيس

وتال ٠ الت*جالرهآ أمساء يف الثهحيد ،لنمحيذ ١ آهت ت املديشي
 ءثرءة'متره وأبو .(الرجادآل أمساء في -يخطي ب وكان ايضات
عيد ونال .له ضابطا حيتث بما عالما يكون ان إآل حينق آن للزجل
 آبي بحديث هعيه حت>ثين >ملا ؛الكويف االودي برميإ <بن> الله

 ،أمثلط لغة عني حور ؛آمقله ك كتيت علئ بن احلسن عن لسعدي ١ ء ١ احلور
االوزاعئ وعن • <اخلقت في لشبهه اجلوزاء آبا فيقرأه ح؛ميتي

٠ ك العجم الكتاب >نور ؛يتول معيد بن شابت مسعت ؛تال

وات يل ١ أمماء تقييد على محتو ،مغرد ،تصنيف <وهدا>

أمماء اذكر آن هارطا {للتواب وأنساهبم ،وكئاهم ،فيه املذكورين
في ذكر له ومن ،والتابعني ،املحابه من املصابيح منت في املذكورين

 ١ وحطر < فضائلهم من وبعضا ،وفاتهم وتاريخ < حياتهم ومتة ،حديث ء أشنا
قي وموردة ،آؤال مطلقه ،ومروياتهم أحاديثهم وتممئه ،مثاتبهم / من

بحيث ،وااللتباس االشتباه به يرتغع ما إلى وأهير .شاتيا المصابيح

.والسقط لتشكيلبا مضيوطه وتصير <اخلق قي اإلهكال عن حمفوظه تكون

واملمتني العلم هذا ني للشارع بت ال ،مهئه مبسائل وافتتحت
 ،لهوأحوا < أصحابهو < والدهوآ < جه ١ازو عدد من ؛به العلم من ليحثه
العلماء من طائغه بذكر الكتاب اختم آن ونييت .وفاته حني إىل

 ،معرفتهم من بت وال ،ذكرهم عن المصابيح خال ،المشبورين شين لماتتوا
• شين ملحت ١ لسته آ على جاريه نسب وذكر

١٥٥ ، ١ ، القاضي نء األردي ادرس ؛االودي برميا ١
١٥٥ ، ١ ، القاضي ٢
١٥٥ ، آ ، القاضي ٣
١٤٩ ، ١ ، القاضي ٤

ن أمسايهم ؛أحاديتهم ه



بتحقيق وهو ،التوفيق ويل والله .املعجم حروف على رتبه١و
ربعه ٢و مغتمة على مشتمل لكتاب ١ ٠ ملعهود ١ ملغتح ١ ء حقيق النت

.فصول عشر

اختلث (ومتم علميه الله متى الله رعود نعب فغي ؛املتنمه آتا
ولد من ثه ٢ على قهماثقا بعد < وصتم عليه الله متى الله رسول تسب يف

 وآته ،أمجعني عليهم الله صلوات ،الرمحن خليل إبراهيم بن إمساعيل

،عدنان تبل جتي ١ ألمماء ١ ني االختالق وإهتا .عدنان بن معد ولد من
،روايه التوا؛ي من الحد متح تكاد وال .التالم عليه آدم وإىل

.عليه جممع هو حيث ،عدنان إىل نعميه ذكر يف فاتتمرنا

 عيد بن لله ا عيد بن حمتد سملقا ١ بو ٢ ، ومتم عليه لله ١ صىت فهو
 لؤى بن كعب بن ةمت بن كالب بن تص بن متاق عيد بن هاهم بن املطلب

 بن مدركه بن خزميه بن كتانه بن تطر بن مالال بن هنر بن متالب بن
مىت لثيئا كان ؛تيل .عدنان بن معت بن نزار بن معرت بن إلياس

بن معت ت وروي ٠ صه ٢ نعدتا بن معد إىل انتهى إذا وصتم عليه الله
إبراهيم بن إمساعيل بن القرى أعراق بن يرى بن زيد بن أدد بن عدنان
 بتت آمته ومتم عليه الله متى الله رمول وآم ٠٢٧ )التالم عليهما

.ة مت بن كالب بن زهرة بن متاف عيد بن وهب

للها رسول جد — لمطلبا عيد خرج ("٨) ؛مولده غي الؤلا لغمل ١

ءلىبس'-كاهيه به فمت ، ليدؤجه الله عيد بابته *— وصتم عليه الله صئى
 مر بئت فاطمه هلا يقال الكتب ترآت تد ،متهؤدة — ،تباله آهل من

 ،الله عبد وجه يف وصتم علميه الله متى القيئ نور فرات “ احلحعميه
 قتال ؟اإلبل من مائه وأعطيلق علمت اآلن تقع آن لال هل ،يافىت ؛فقالت

؛الله عيد

فامتيينه الحز واحلذ دونه ملماتنا احلرام آتا
(٨—) <وديته عرضه لكرميا >حيمي منينه لذي ١ باألمر فكيق

ن ملوعود١ •ملعهود١ ١
ن مشتمله ؛مشتمل ٢
ن نيهمحا ؛عشر أربعه ٣

٢ ، ا ، ١٢ ، هشام ابن (ن معدن ؛معد ٤
٨ ،٣ ،ب ،االحريا ابن (ن له ليتزؤج ؛ليزؤجه ٥
١٩ <١ <٢ ،التعطالني £ن فاملوت ؛فاملمات ٦

١٩ ،١ <أ ،التسطالني ٧



،آمنة ابنته إليه فخطب متاف همد بن وهب إلى المطلب عيد فذهب
 بي ٢ شعب ئي ومتم كليه لله ١ متى للها برمول وحملت لله ١ ' بعيد فروحها

.طالب

 ال ،كمال أشهر تسعه آته بطن ني ومتم عليه الله متى بهنا ليث

دنا فلتا .الحوامل للسماء يعرز هيا وال <وجعا وال مغما أته تشكو

نور هذا ،تربى معشر يا ت الكعية ،جوف من صوت صمع ،والدها وئت

 الدنيا ءتوء إلى االرحام رترا من يخرج أن يريد *اآلخرة وهرب *نيا لنا

المالئكة وأحدثت ،ءالتما وفتحت .نورها الكعبة إلى يرت ،وسعتها

/ أبشري آمتة يا :مللق ها ١ وناد (“٩ؤ |،الحر آهمن من ليحغظوضا بامتة
 فإذا ،واالخرين االؤلين على الله وحهة التبيين وخاتم المرملين بسيد

ت وتولي ثعؤذيه ولدته

بالواحد اهمذه

رائدك خلق ^وكن

 عاند لتييل ا عن

امد باملر ياخذ

حاسد كن ر م من

 وتاعد تائم من

جاهد العسال على

(٩)- الموارد طرق في

ومهام رء على االصشام وزتنكست

 ام يوث بن لمحتد تدعى كانت اتتي الدار م بمئأ وولد

،لحمان :وتيل ،االؤل ربيع من خلتا لليلتين االثنين يوم ،التئاج
أربعة وهذه ت النووي اإلمام تال .عشرة لحنتى :وتيل ،لعشر :وتيل

 باربعين ؛وتيل ،بشهر لغيل ١ تدوم بعد لغيل ١ عام (، ١ ٠ )مشهورة آتوال

أبو الحاكم تال .ستة بحالثين الغيل عام بعد ولد :وتيل ،يوما

 بعشر حبعده؛مج وتيدت ،منة باربعين بعده ت وتيل رالتييدآ احمد

 ('.١١) دمشق تاريخ غي عماكر بن مملتاا أبو الحافظ رواه .متين
.الغيل عام أنه تالمشهور والتحيح

 ٣٠ ،١ ،٢ ،التسطالني ١
١ املزاردت — امد باملر ٢

 ٢٠ ،١ ،١ ،التسطالني
،معد ابن نء للتني :لليلتني ٣

٢٩ ،١ ،النووي ،ن تال :قيل ٤
٢٩ ،١ ،النووي ه

؛ن ووارد طارف من — لمرامد
١ ٠ ١ ٠ ٦٢ ،١



 مشت ليلة كشر الشنى االثنني يوم ولد إنه ؛إمساعيل الحافظ وتال

(.آا)منربيءاالقل

؛وتيل ،سنة وثالثون حمعى وله ،املطلب عيد بن الله عيد ومات
 • آته مطن في حمل ومحلم عليه الله ملى الله ورمول ،سنة ثالثون

 ،شهران وسلم عليه الله ملى الله ولرسول ،بالمدينة مات إنه ؛وتيل
 ما على أمح االؤلو *أشهر وأربعة سئتان ت وتيل ،أشهر ميعة ت وتيل
آا(م)التمرسي التيث أبو ذكر

،ستين أربع وله ٠ واملدينة مئة بين مكان ب باالبواء آته وماتت
 من مرأة ١ ا أرءتعته ليت ١ ظثره وكانت ٠ مثان ت وتيل مث ت وتيل

 ٠٠ احلارث بن الله عيد — ذويب أبي بنت حليمة هلات يقال ، لغاتش ١
هياب ،اليوم بيش ^ؤكان ت تالت أثها عنها روى •السعدية

٠ سق ت وتيل ،ستين مهان وله < ملطلب ١ عبد ٠ جن ومات ٠شهر ني لميي ١

 كما باالبواء آته ماتت لتا ؛وتنثله مخثاه ني الشاني الغمل

 المطلب عبد حده متها نقيضه س حاضنته وهي ٠ ايمن ۶١ به تنمت ،ذكر

ولرسول ،طالب آبا عته به أوصى ،الوفاة حضرته ثملتا وكئله ،هاشم بن

وقيدت ،آتت وتيدت ،ستين شمان يومثذ وسئم عليه الله متى الله

 رأى إذا وكان •وأم الب اخوين الله وكمد طالب آبو وكان آكثرم

ت تال وسلم علميه الله صلى الله رسول

٠ ، ١ ٤ ) حمتد وهذا حممود لعرو ١ فذو ليجته اسمه من له وهؤ

{ستة عشرة خمس بلغ أن إىل ،تربتته وأحسن ،طالب آبو نقيضه
ولوجاهته ،عليه وهغتته ،إياه حليه إليه مائال وكان *عته فانغرد

 إىل حاجرا طالب أبو عته به خرج ؤتدك وكان "(١٥) •هاهم بتي غي
•فعرفه ،يتيما الراهب حبيرا فرآه •منة عشرة ثالث وله .الشام
• عمنده اليت والتغة ،التيؤة بدالثل

ن طاتد ت الطائش ١
٣١ ،ا ،النووي ٢

ن فقيضته ت حلييضه ٣
ن نقله ت كغله ٤ o ن عشر ؛عشرة



٧

صيد هذا ؛وتال ومت عليه الله ملمر الله رمول يد فاخذ

من اخ—آهي له نقال •للعاملين رمحه <الله> يبعثه هذا ،العاملين
آهرفتم حين تكم إ ؛تال ؟ عتمه ما ل؛ناآلت طالب آمي مع كانوا تريي

 إال يسجدان وال ، ساجدا حر إآل ،حجر وال ،غجر يبق مل ،لعتبه ا من
مثل </كتغيه مثقروق من آسغل ، القبؤة خبامت أعرنه وإتي .ري«* ا

 ،اإلبل رعيه يف وملم عليه الله مىت الله رمول وكان •التغاحه
• عليه الشجر €ىن مال ،القوم عتد جلم هلتا ،تظته مهمثما وعليه

أبا يشاهد يزل نلم ،علميه مال ،الحجر £ىن إىل أنظروا ؛الراهب فتال
 بالتغه عرفوه رأوه لو ،الروم إىل <حبه تذهب ال ؛ويقول — طالب

مث (١٥—) (<بالالرها بكر أبو معه وبعث ،مئه إىل رده حثى — فقتلوه
*وعشرين مخسا بلغ <حأن إىل هبا آمام

 — الشام إىل يتزؤجيا ان تبل ،خويلد بتت خلدجيه جتارة ني خرج ثر
 ،خلدجيه غالم وصتم عليه الله مىت معه وكان — حلائيه ١ سفرته وهي
 عليه الله متى الله رمول فتزل •الشام تسا حثى ،ميسرة له يقال
 ميسرة إىل الراهب فاتى •راهب مومعه من تريبا ،هجرة ظل يف ومتم

،تريو من رجل ؛تال ؟؛ه الشجرة حتت نزل الذي الرجل هذا من ؛لفقا ح
• نيب إال الشجرة هذه حتت نزل ما ؛الراهب تال

الله لرمو رأس على ميسرة رأى ، حلت ١ هتت ١ و ، لهاجرها كانت وإذا
تغما فلتا • بعيره على بسري وهو ،الشهم من غال ومتم عليه الله مىت

وفي فيال رغبت تد ؛وقالت إليه نيعحت < خدجيه حباله اخرب مئه

آمد بن خويلد على ودخل عته الله رفي محزة معه فخرج •ترابتلئ

•منه وعشرون مخس تزؤجها حني له وكان (•١٧) له فخطبها

حبكمه تريو وترارنت ،لكعبه ا بتيان ههد ،وثالثني مخا بلغ فلتا
الله فبعثه ،األربعين بلغ ان إىل باألمني ؛يدعى بيتهم وكان •نيها

 هيتا رأى اثه وذلال "(١٨) ؟االثنني بيوم وكان ،لوحى ا وجاء وجن م
.ذله من هغزع (إليه هتوي ظته كاثه

٣٨ ،١ ،١ ،اينهيب ١
ن علممكال :علمه ٢
ن X التبؤة ٣
ن * فئ ٤
ن نزل ؛فتزل ٥

٢٩٤ ،٢ ،آ ،كثري ابن ٦



الله ملى الثيئ فجاء .جبريل فاني ختد ال ؛يتول موتا فمع

 ختف ال ؛وتال خفته هيئا أرأيت ؛وتال حزينا خدجية إىل ومتم علميه
إىل وجاءت ،خدجية متوتا *٠ .اجلنون نفس على خاففا ،جبريل نإثي
 إت ،عين ابن يا ؛فقالت — تغرت وتد عتها ابن وكان — نوفل بن ورتة

القتو>ىإ ممحان ؛ورتة وتال .جبريل اشا ؛وتال هيئا رأى حبيما

 راى تد حبال ما كان فإن ،األنبياء إىل مقريم ،اكبر الله ناموس جبريل
. ( ١٨“ )يذلال فأخبرته فرجعت بس فهو ،هذا

بني هثما رأى إذ ،يوم ذات خدجية مع جالس هو فبينما "(١٩)
السماء بني ،هخما أرى إثي ،خديجة أيا ؛فقال ،واألرز السماء

على رأسها وجعلت ،وكشفت ، متها ندنا ،ميت ادن :فقالت •'*واالرءد
 فإته ،ابشر ؛تالت عقي،أ اعرض أتد ؛تال ؟تراه هل ؛ فقالت بطته
عليه الله مىت الله رمول فبينما .امتحيى ملا هيطانا كان لو مله
 ،التالم عليه جربيل له ظهر إذ ،حراء جبل على ،األيام من يوما ومتم
وعتهه ،الماء فتسمع ،األرز حين؛ه حبم ثر .كريها باطا له وبسل

 إىل (،ربال باسم ١ تر إ )) ؛وترا بالتيؤة واخربه ركعتني مىت ثر <لوضوء١
 وعتهها ،به نامتت ،بذلك فاخربها خدجية إىل نرجع ،(يعلم مل ))ما قوله

٠٢١٩“) والتالة الوضوء

.ديته بإظهار الله آمره مث ،متني حالم امره مسرا وكان
به تعاىل لله ١ ووكل < ربعني ١ راس على لقبؤة ١ تته ١ ؛وتيل

 عليه يتزل ولم <بالتسالة جبريل جاءه ثر ،متني ثالث (مآ)إمرانيل
السابقون / له (استجاب الدين اظهر فلتا .إسرائيل لسان على قرآن

،حارثة بن وزيد ،طالب ابي بن وعلمي ،الضيق بكر ابي حمل ؟األؤلون
 ،وسعد ،والزبري ،وطلحة ،عود بن الرمحن وعبد ،عثمان ثر ،وبالل

.رجال أربعون به مت عمر أملم فلتا .ومثيرهم

،بقتله وهتوا ،عداوته وأظهروا <خالفوا املشركون ر؟ى فله
 ،هاهم بيت على تظافروا تريشا أى إآل ،ومحاه ،طالب ابو عته فدفع

فمكثوا .متني يسق امليعث بعد احلعب يف محروهم حثى ،املطلب وبيت
.خهسني ستة أوىل غي منه وخرجوا ،ستني ثالث احلمار ذلال يف

ن مته ؛متها ١ ن نقال ؛فقالت ٢
٥٣ ،٤ ،١ ،١األثري ابن ،ن عثمان ؛عمر ٣



٩

، أيام بثالثة بعده خدجية وماتت |اشري بعثة بعد طالب أبو ومات
 إىل فخرج .وملم عليه الله مىت التنب على موهتا اثر فيان

عنلمم وأتام ،املتعة متهم وطلب ،حارحة بن زيد مواله ومعه ،الئاثد
ا ر ه م *ش ل م يلق د ه ا س ر ي ع •خ ج ر ست ومخسون احدى وله ،مكة إىل ن
أمري وغيها ،وأسلموا ،أشهر ثالثة معد منييهن جن تدم وفيها •وأشهر

م •به ه وله فهاجر ،باهلجرة له الله اذن ح ال آن وذلال ،ستة ومخسون ح
 ،تتله ويريدون ،ومتم عليه الله مىت التنب يؤذون كانوا مئة آهل

.باهلجرة الله غامره

،بكر أبو إليه فقام ،عته الله رض بكر آبن سؤل ناتى (—٢١)
أبو فتال ’،*تتلي أرادوا تريشا إن” :فتال ؟ماله ؛لنتا رامه فعتل
 عليه الله مىت التنب فقال ٠نغسال دون ونغمي ،دمه دون دمي بكرت
٣ رضي بكر ابو نقال ."اهلجرة يف يل آذن” :ومتم عتتيب ت عته ١

 أخذه ال” ؛وملم عليه الله ملى الله رمول نقال ،أحسما فخذ بعريان
حنو مثارا بكر وأبو هو خرج أمص فلتا حمه فاهرتى ”.لئمنيا إآل

 عامر نعته للها رض بكر أبو وأمر .الغار إىل وانتهيا ،ثور جبل
الله رض طالب آبي بن علن وختئد .حبور تنمه يرعى بان ،غهرية بن

وعلى ،ومتم عليه الله مىت الله رمول فراش على الليلة تله عنه
 فوجدوا ومتم عليه الله مىت الله رمول دار تريو فجاءت ،الناس ودائع
حثى ،أحره على فخرجوا ،أدري ال :فقال ؟حمتد اين :ونالوا .عليا

الله رض بكر ٧٦٠١ مع < ومتم ح علميه الله مىت الله ورمول ،حورا اتوا
 غلم ،يطليونه مكان كن ض فارملوا <مكانه عليهم فعيت ،الغار ض عنه

وحيلبان ،بالغتم ضيا هنيرة بن عامر وكان .فرجعوا علميه يتدروا
آهل سكن حثى ،ليال ثالث غيه فهكحا .أرادا ما نويذحبا أرادا ما

فقتما .الثريق على هتمايد رجال ١متاجر١و ،الغار من خرجا حم ،مئة
 أبي على فتزل ،االؤل ربيع من حمتا لليلتني االثنني حموم املدينة

 بيت ان إىل عتده يزل غلم •عته الله رض التباري الئماري١ ائوب
،.٢١ —)إليها انتقل ثر ،ومساكنه ممجده

آ ١ ه ت و ا ؛م ه ت و ن ت
ن مته ؛متهم ٢

٩٣ ،٢ ،٢٢ ،هشام ابن ،ن الله عبد :عامر ٣
.٩٤ ،٢ ،٢٢ ع هشام ابن ؛ن الله عبد :عامر €

ن ليليتني ؛لليلتني ه



 وكان ،ثمانيا االولمى لثته ا م تبنه الله رضي حمزة تمهه وبعث

• (٢٣ر اإلصادم رايت له عفت من واؤل ،الله سبيل ني ثمزا من ولآ
نحزاها تمزوة أؤل وهي ٠٠ الكبرى بدر ثمزوة كانت ت الحاشية الثشة وني

، (٢٠٣) ثمزوة وعشرين سثا بتغسه نحزاها التي تمزواته وكانت ء “ بنغسه
نحزوة كانت ؛الشالحت لتتها وني •رمضان صوم نرز / السمة هذه وني ٧

 وشي •عشه الله رضي الحسن ولد ونيها ،الخمر حت>مت ونيها ،أحد

آية ونزلت ،التالة تمرت ونيها ، معونة بثر ثمزوة كانت ت ابعه الر

•المهم

 وفي •الخوف مادة ونهها ،الخندق عزوة كانت ؛الئاصط وني

 برأة تعالى الله وأنزل ،اإلفال وحديث ،الحديبية ثمزوة ت دمه المط

إلى (((أأ)متكم صبة باإلفلئ جاءوا الذين ))إن عتها الله رقي عائشة

• إلللق ١' محابآ ومتم عليه لله ١ مىت لقبتا وحت ،يات T لعشر ١ تمام

الله رض طالب أبي بن جعغر وتدم ،خيبر تمزوة ؛التابعات وغي

اهلجرة تبل توم احلبشة إلى هاجر تد وكان {احلبشة من معه ومن عته
وكانت ،بئان بن وعثمان (،٢٥) اخلئاب بن محبمر <مثهم المدينة إلى

 الرحمن وعبد ،وجعغر ،ومتم عليه الله مىت لقنبا بتت <رتية معه

 إلس جرونلجبا ١ وكان ،ياسر بن روعتا ،مالعؤا بن وزبير ،عوف بن

 [محته] الله رمي وثمانين احتين ؛وتيل .رجال وميعين اثنين احلبشة
.عشهم

 بن زيد ؛الثالثة االمراء نامتشهد مؤتة مثزوة ؛الثامنة وغي
الستة وني .رواحت بن الله وعيد ،طالب أبي بن وجعغر ،حارثة

وني ...... <حتين> وثمزوة ،رمضان قي مئة نتح ؛المذكورة

 حجة ؛العاهرة دني .بالتاس بكر أبو وحج ،تبوال مثزوة ؛التامعلت
وكان <بعدما وصتم عليه الله متي الله رسول حيج ومل ،الوداع

هذه وغي ،صر أربع اهلجرة معد واعتمر يهاجرك >آن تبل حج <ئد>

التنب وفاة كانت ؛عشر احلادية ولخي .ابته إبراهيم مات ؛الشا
٠ ومتم عليه الله ملى

ن بعثه ؛بعث ١
ن عته :عتها ٣
ن كان :كانت ٣

١٦٤ ،١ ،تتيبة ابن ٤
،االحريا ابن ا ؛ن ••••• ٥



 أكثر تد ؛وملم عليه الله ملى مغاته ني الثالث الغمل
 كتاب ء مغاحه غي ،صتف ما وأحسن ، ومتم عليه الله مىت مشاته نتلولثا ١

عنهما الله رضي علي بن احلسن عن (”٢٦) دنيه •للرتملي الشمائل
 وكان س هاله أبي بن هند خايل سالت ؛عته الله رحلي احلسن أى تال
 ميش ان اقتهي نا ١و ، ومتم علميه الله مىت الله رسول حلية عن س فاوتا
 وصتم عليه الله مىت الله رسول نكا ٠ ؛نتال < به تعتق ٦ هيتا مثها يل

 من أطول ،ليدرا ليله القمر تاللؤ ،وجهه نور يتالال ،منئها ،فخما
 انغرتت إن ،الشعر رجل ،اهلاتآل عظيم ،املشئب من أمتر و ،املربوع
• هوئر هو إذا أذنيه ححمه حعره يجاوز غاد وإآل ،فرق عتيقته

،ترن عري ني سوابغ ،احلواجب ازج ،اجلبني وامء ،اللون أزهر
 مل من حيسبه ،يعلوه نور له ،العرشني اتىت ،الغضب ٥̂^ ،عرق بيتهما
 دهتق ،اإلسنان مغلج ،الغم ضليع ،ين اخلن سهل ،التحية كق ،آثإل يتاتله

 بادن ،اخللق معتدل ،الغئة مشاء في دمية جيد عتقه كان ،بة^^^امل
 ،املشكيني بني ما بعد ،املدر عريين ،واملدر اليطن مواء ، متماملت

 بشعر (٢٧)واللية السلة بني ما موصول <املجتتد أنور ،ديس ١الكر ضخم
 الذراعني اهعر ،ذله سوى متا والبطن الثديني عاري ،كاخلق جيري

 الكثني هقن ،الراحة رحب ،الزندين طويل / ،املدر واعايل ،واملنكبني
عشهما يتيو ،القسني مسيح ،االمخمني مخمان ،االطراد سائل ،والقسني
 ،املشية ذريع ،هونا ويمشي ،تكتيا يخطو ،تلعا زال نابي إذا ،املاء

 ،الطرق خافش ،مجيعا التغت التغت وإذا ،صيب من يشحط كامتا مشى إذا
.يسوق ،املالحظة نظره جت ،التماء إىل نظره من أطول االرش إىل نظره

٠ (٢٦“) بالثالم لتي من يبدا < آحمابه

(.٢٨) الشمائل كتاب عن ناتال اجلزري االهري ابن تاله ما هذا
عته الله رضي علي بن احلسن ذكر غيه كان وما ،الشمائل كتاب وراجعت

عيد بن عمر بن مجيع شتا ،دكمحع بن شبان حدثتا هكذا ؛نيه كان بل
عن ،خدجية آم زوج ،هاله آبي ولد من متمي بيت من رجل حدثين ،الرحمن

 “ وسلم عليه الله ملى الله رسول حلية عن ومافا وكان — هاله أبي
.نسخيت يل وتع السمو ولعل .الكالم دائم (؛٢٩)

ن يتالء :يتالال ١
ن *د ٢
 ١٠ ،ب ،الرتمذي نء متماصكا باديا ؛متماصال بادذ ٣

١٠ ،ب ،الرتحمي ؛ن عتها ؛عشهما ٤
١ ١ ،ب ،الرتماتي {ن غي ؛من ٠



زيادة احلديث هذا شي أخر موقع م ورأيت ؛االثير ابن تال شم

وإذا ،تقصير وال فتول ال تمال ،الكلم بجوامع يتكلم كان أته ؛وهي

• (٣٠ )الغمام حب حمل ص ويعتر ( لئبثم ١ قحكه حل ،وآهاح اصءق متخب

،خدجية آتإ آلن (،٣١) االء من خدجية و >-أ ،هاله أبي بن هند
 ،التميمي زرارة بن هاله أبي تحت كانت ،االصإل بن زاثدة بتت فاطمه
١التو وتال ،ن ١ذكر وهما لهوها هندا له فولتت (—٣٢) ؛صفاته في وي 

 كز هي ،ليله كز ياإلثمد ويكتحل ،لحيته ويمزح ، رآسه يرهل وكان

واليياءق القميم ،إليه ،الثياب أحب وكان ،التوم عتد أطراق ثالثة عني

 مىت الله رصول كم وكان — محرة نيه الربود من قرب دهي —• والتربة
 ،ورداء وإزارا محراء حتت وتت ني ولبس ،الرمغ إىل ومتم عليه الله
عمامة وتت دني ،الكتمحن ضبمة جبة وتت دني أخضرين ثوبني وتت وني

 اى <هعر من امود مرطا وتت وهي ،كتفيه بين طرفها وارخى ،ءمودا

(.٣٢)- والتعل والخت الخاتم وليم ،كماء

 أبو تال ؛مفخما خنما ؛تقدم نيما الغريبة االلغاظ حرح
اجلمال مع ،وامتالءه شبله ،الوجه يف الفخامة ؛ عييد

 ني معظما كان به أراد ؛والتتييب االشباري ابن وتال ،م)وببه

وكثرة ، التحامه جسمه في خلقته تكن دمل (،٣٤ )العيونو القدور

٠ ويحرق وجهه يستنري اى ة ليدر ١ ليله التمر تالال وجهه يتالال •اللحم

العرب عتد المشئب ؛النباري ١ ابن تال ؛المشئب من آتمر

آمل ؛شرق عقيقته انغرتت إن (•٣٥ )اللحم بكثير ليس الذي < التويل

؛وتيل ،تكثر حعره غي معخاه •يحلق أن تبل التيي هعر العقيقه
تركها وإآل ،فرهتا نفسها ذات من انغرتت إن عقيقته آى معناه

؛احلواجب ازج .نرق مث اإلمالم مدر ني هذا وكان .حباهلا
وإمتا .قيها وميوغ ،آطرانها طول مع ،احلاجب في تتؤس اللج

بقوله 'ويحتغ ،التثنيه على اجلمع يوتع من لفه على احلواجب مجع

وجيوز ،نومليما داؤد لتكم آى (؛؛٣٦)قهدين حلكمهم ءوكتا ؛تعاىل
،امسها احلاجب من تطعه كت أيى على (احلقيته على مجعا يكون أن

حسنه آ"ةت للس .حمتار كما ،المختلغه القطع .عد اعالحماح .طلتنا

١٠٦١ ،٢ آء ،منظور ابن (ن عبيدة أبو ت عبيي أبو ١
١٣ ،٤ بء ،اآلشريآ ابن {ن بهالمحا جسمه ت التحامه جسمه ٢
ن ثعره ؛عتيتته ٣
٧٨ € (٢ ١ ر النبياء ١ ،القرآن (ن بحكمهم ؛لحكمهم ٤



١٣

؛يتال ٠بيضاء ١و انكشافه .بيتهما / كان آى ؛ترن مثير من صوابغ
فهو احلاجب ومط يف الشعر امثل وإذا .كذلال كان إذا ،أبلج حاجب

دما *ميتلي *عرق حاجبيه بني آى ؛الغضب ،يدت عرق بيتهما •القرن
٠حيزكه ومعتاه ،يدت ؛وتيل .مثضب إذا

 ني ابحديدإ االنفه كظم ني يكون ان الغىن ؛العرشني أتىت
• كبريه ؛وتيل ،واسه ؛الغإل ضليع .االنخ والعرشني . ومطه
 الشعر هي ؛املسربه دتيق .الغب مغر وتذر <ذالق متدح والعرب

>املئة إىل لمدر ١ من ،تطيب كاته لذي ١ لدتيق١

؛بالنا • املورة لتميه ١و ،لعتق ١ لجيدا ؛دميه جيد عنته كاح
 • اللحم مبسرتخى ليس ،االعضاء خلق تام ؛متمامكا .اللحم كثري
 بطته ساوى حبيث ،عريين ومدره ،ضامر بطته أى ؛والتدر البطن مواء
.العظام رؤس وهي ؛ديس ١الكر فخم .مدره

 احلوب عشه جتؤد ما وهو ،املجترد تري ؛معتاه ؛املجترد انور
 تال •الغري باالنور واملراد ،املشرق االبيين املبن والنري ،بدنه من

• هني اى ه (٣٧) عليه اهون ءوهق ؛تعالي

الذراع عظم جانيا ومها ؛زندان ذراع كن ني ؛الزندين طويل
اتذي الزند وراس ،الكوع ؛له يغال ،اإلهبام يلي اتذي الزند فراس

.واسها آى ؟؛الراحة رحب .الكرموع ؛له يقال ،اخلمتر يلي
 كما ،العطاء كثير ؛بمعني الراحة رحب ويقال .متحنه والعرب

.عغيفا اى < ويل ١ الص ،نظيغ ؛يقال

جمتن ؟ص -آل؛االطرافا ما>ثل .متر هبث غليظ ؟ى ؛٠^^^١ شحن
 ،امحم* أى ؛االمخمني مخمان ٠ مبتغثته وال ، مبتعغدة ليست ،معالما ١

.وأشلها لرجل ١ باطن ومط من ،االرش من االرتفاع هديد ،رجله

ن وممل ؛ومحله ١
ن الليطن ؛اليطن ٢ جعهن١الر التإ»هت ٣

ن ممتدة ؛ممتد ٤



 وال ،ومخ - نيهمما لريم ،مفاوان أهتما أراد ؛القسني مسيح
 يكون آن وجيوز •عنهما شبا املاء أصاهبما نإذا ،تكثر وال هتاق

 يرفع كان اى ؛تلمعا <زال> زال إذا .عاريا أى ،اللحم من ممسوحا
 خطاه ويقارب ،اختياال يمشي كمن ال ،بتؤة بائنا رتعا االري من رجليه
.للرجال املمحودة املشية وهي ،تنتما

 وامع آى ؛املشية ذريع .والوقار بالثكيتة آى ؛هوشا ميشي
 آى ؛مجيعا التقت .واستعجال بدار غيه يظهر آن مثير من ،املشية

ذلال يغعل وإمتا ،هيئ إىل ناظرا ويسرة مينة عنته يلؤي الك ح
.اخلقيقه الئاثو

بلحاظ الرجل ينظر ان هو ؛ثعلب تال ؛املالحظة نظره جز
 اتذي ناما ،التدغ يلي الذي العني شق وهو ، (٣٨)لتيئ ١ إىل عينيه

مع مشى إذا اثه يريد ؛محابه ٢ يسوق .املوق فهو االنذ يلي
.هلم وتكرمه ،تواضعا وراءهم ومشى ،يديه بني تتمهم ،أحمابه

•يسبق آى ؛ يبدأ

عليه الله مىت املؤمنني آهتات أزواجه غي الؤابع الغمل
عليه الله متى القبئ أنواح عنة يل العلماء اختلش ؛ وهمتم

؛تيل ما وآههر .نسوة تسع عن مات آته على اثغاهتم بعد ،ومتم
مودة مث ،خويلد بتت عتها الله رضي خدجية تزؤجها امرأة أول إة

،طهدئها ومتم عليه الله مىت القسي اراد كربت ولقا ،رمعة بتت
.عتها الله رئي لعائشة نوبتها وجعلت ،يغعل ال آن غسالته

بثون اثه على واالكحر ،والميم ^^١ بغتح ؛رتعة
عمرا بثت حغصة ثإل ،عتها الله رضي برب آبي بتت عائشة ثر .الميم

 من كانت ،احلارث بتت جويرية ثر ،ملممة آم ثر ،عتها الله رثي

 ،فكاتبها ،هماس بن تيس بن شابت سهم غي تعتفو ،املريسيء ثمزوة سبايا
،أعتقها مث ،كتابتها <ومتم> عليه الله مىت التيب فقضى

• دتزؤجها

ن ملح ت مسيح ١ ن املشى ؛املشية ٢
ن يبدر ؛يبدأ ٣ ن اوىل ؛أؤل ٤



ثم تسىن كانت .خزيمة بتت زينب ثم ،جحي بتت زينب ثم

 ،جحو بن الله مد حتت وكانت ،إلطعامها ،الباكين أم ت اجلاهلية
عتده تلبث نلم ،وسئم عليه الله مىت القني تزوجها .أحد يوم فقتل

توفيت ،حالشا أو ،قهرين ؛وتيل ،اههر حانية ؛تيل {يسريا إال

عليه الله ملى القني زوج صيمونة آخت كانت ؛تيل .بالبقيع ودفنت
مباها ،لتصري ا بئي من عمرو بن زيد بتت ريحانة ثم • التها ومتم

 بعد وماتت صت سنة ني وتزؤجها ،وأعتقها ،وكتم عليه الله مىت القني

. بالبقيع ولفتت ،الوداع حجة من عوده

،اخطب بن حيى بتت مشية حم ،حرب بن صغيان آبي بتت حييية ۶١ ثإل
 وغيهن ،الئعمان بتت واصماء التحالث بتت فاطمة وتزؤج ،ميمونة حإل

متة - خديجة :عشرة احدى أتهن عليه المثغق آة إآل كثير اختالق

 س'دفبت،سنؤ وعشرون خمس ومتم عليه الله مىت معه متامها

 ،ملمة وآم ،خزيمة بتت وزيتب ،وحغمة ،وعائشة ،ومودة — ،٢٣٩ )بالحجون
.وصغيت <ميمونة و ،وجويرية ،أحييية آ و ،جحي بئت وزينب

 عليه لله١ مىت ومات .يمتخز بتت وزينب <خديجة حياته يف ماتت

 غي يتزؤج ولم .غيه خالق ال ما هذا .تسع وهن ،الباقيات عن وصتم
:تال قتادة وعن ٠عائشة مثير يكرا تزؤج وال ،مثيرها خديجة حياة
 ،عشرة بثالث لدخل ،ةمراا عشرة خمس ومتم عليه الله مىت القني تزوج
• تسع عن وتوفي ،عشرة احدى بين ومجع

مارية وهي ،التيطية مارية ،ربع١ إتهن :فتيل :ريه١مر واثا

 واهدى ،وممر االمكتدرية ماحب ،القيطي المقوقس اهداها ،همعون بتت

القني هوهب .مابور :له يقال مخنا <غالما>و ،هيرين اختها معها
بن الرمحن عبد ۶٢ وهي ،شابت بن نحلثا <شريين> وصتم عليه الله مىت

 وماتت ،ومتم علميه الله مىت الغنب بن إبراهيم ۶١ هي ،وماريت ،حثان

بنت وريحانة (“٤٠ ر .بالبقيع ودفنت ،عشرة صق ستة عمر خالفة يف

 وأخرى ،جحش بتت زينب له وهبتها وأخرى (*مء“)نيد بتت ؛وفيل ،مهعون
• التبى بعم يف اصابها

٣٠٣٠٥ ،ا ،كثري ابن ١ ٣٠٣٠٥ ،ا ،كثري ابن ٢



 من ٠والد ١ مجيع ت وملم عليه لله ١ ملى ٠والدآ ني اخلاصى لغمل ١

،القاصم ت فاؤهلم <لتكور ١ اتا .ماريت من فإثه ،إبراهيم إآل خديجة
الجاهلية هي ومات ستتين عاو ،وصتم عليه الله متى القين يكقى وبه

:له ويقال ،الله عيد :والغاني .إليه يوحى آن .قيل ،بمكة
٠لوحىا بعد أيضا ولد ،القيب :والثالث ٠لوحىا بعد ولد ،العاهر
غي ومات ،محان شأ احلثة ذي غي باملدينة ولد ،إبراهيم :والرابع

يف الثير ١ بن ١ دكر ١هكذ ٠شهرا عشر صثة وله ،عشر ة *4 ص ةحجل. ١ دي
.ووفاته إبراهيم والدة حاريخى يوافق ال وهذا . (٤١ )االمول جامع
موافق وهذا • (٤٢ )سنتني عاو آته :جرير <ابن> تاريخ دني

من خلت لعشر ، لئالحاء١ يوم كانت وفاته إح :ويقال .للئارخيين
 ،والدته تاريخ بني التوفيق ميكن وهبذا .عشر متئ االؤل ربيع

•بالبقيع م ولئن •عشر السادس شهر في يكون بآن ووفاته

خبمس الئبؤة متل وملت عتها الله رضي فغاطمة :االناث واتا
اكبر وزينب ،بناته اصغر وهي ٠٠ الييت س الكعبة تبيت وتريو ،ستين

مثالما منه وولنت ،الربيع بن العاص أبو خالتها أبن حزؤجها ،بناته
.مثان ستة باملدينة وماتت ،امامة هلا يقال وجارية ،علن له يقال

آم واختها ،لهب آبي بن عتية حتت وكانت ،زينب بعد ولغت ،ورقيت

يدا ))تخت :نزلت فلتا بهما دخال يكونا دمل ،أخيه عتيبة حتت كلثوم

.مها فغارتا حمتد ابتىت فارتا :هلب آبو تال ،٢٢ (٤٣ )هلب ابي
 ،الحبشة آرز إلى معها وهاجر ،مبقت رتية عته الله رضي عقمان فتزؤج
.بها وماتت ،المدينة إلى هاجرت حإل ،الله عبد هثالث له وولمت
وملت ،كلثوم ^وا .بدر عن عته الله رضي عثمان ختمن مرضها والجل
 ستة يف باملدينة رتية اختها موت بعد عثمان تزؤجها ،فاطمة تبل

من الحد يكن مل شرف هذا وقيل .له تلد دمل ،تسع ستة وماتت ،ثالث
ءالشبياا من تبن ختن احد يكن لم إذ (عثمان صوى التالم عليه آدم لدن

،والثيب < ممقالقا .الثورين ذا عثمان لئب وبه ،ابنتني على
.وهاجرن < إلمادما قابركن بناته واتا ،الجاهلية خلي هلكوا والعاهر

ن الثلث :احلالشاء ١ ن هدا :هبذا ٢
٣٨• ،٤ ،ا ،حجر ابن (ن بنت :تبني ٣
ن مات :ماتت ٤
لهان :له ٠

ن فوت :موت ٦



وسلم عليه الله ملى له كان ت وعتاته .أعمامه يف ملادم ١ الغمل
،طالب وأبو ،لبارث ١ :ألعمام فا عئاتء وصئ (،٤٤عتاؤ عشر اثىت

 ،والعياس ،وضرار ،واهلتؤم ،والغيداق ،هلب وأبو ،ومحزة ،والنري
عيد أوالد حو؛هكتهم .املغرية اممه ،وحجل ،الكعية وعيد ،وتقم

٠عشر الثالث — أبوه “ الله وعيد .المعلب

،ومغية ،وعاتكة <وبتة ،البيضاء وهي ،حكيم آم ؛والعئات
أبو وأدرك ،والعجاس <محزة إآل أعمامه من يسلم ومل .واميمة ،وأروى
 طالب آبا أرم يزعمون البيت وآهل ،يسلما ومل ،اإلمادم هلب وآبو ،طالب

.وهاجرت ،ملمتأ فمغية ،العئات من ململتآ من وآتا .مسلما مات
 أسلمتا ومهاتكآل اروى ةإ ؛وتيل -ابنها ما لعث ١ بن زبري عتها وروى

.وهاجرتا

التابعني وهي ،ومتم علميه الله مىت أحمابه ني التابع الغمل
 مغهوم نيني الغمل هدا مغمود في الشروع تبل ؛التابعني وتسمع ،هلم

يعت ال كان املسيب بن صعيد رهغ"-(إح ؛تيل .فيه واالختالف ،التحية

 ،ستتني أو ستة ك وصتم وعليه الله متى التنب مع أقام من إآل لتحابن ١
.(هء)-مثزوتني آو غزوة معه مثزا او

آو ،يوما أو ،دستة أو ،شهرا حمبه من كل ؛العلماء بعز وقال
المظئر ابو وتال .بنحما فهو ،مغير او كبير ،مسلم وهو ،صاعة

كز أعطوا ،ومتم عليه الله ملى التبن متزلة لشرف وهذا ؛السمعاني
بنلتحاا أرم ؛بعضهم آو األصوليني عن وحكي .التحية حكم قرف رآه من

حديثا عته روى من كن ؛وتيل ٠ جمالسته وتكررت ،حمبته طالت من
عليه الله مىت التبن تال .التحابة من فهو رؤيت رآه آو كلمه او

،التحابة ناالؤل 'ا(.رآنيآلق من رأى أو رآني ملن "طوىب ت ومتم
• التابعون والشاني

ي يف ويدور د ل د إىل حيتاج آته خ ي ر ت خ ،ية ١̂١ تكون آن وهو ؛أ

رآني نقد رآني "من ؛حلديث وصتم عليه الله مىت حياته يف ،لرؤية١و
.أعلم والله "م(برييع يتمثل ال / الغيطان فإة

ن ثالث :الثالث ١
وجلوسه مكثه وكثر محبته طالت من المحابي الشيياتي متمور أبو ٢
*٥ ،٢ ،العامري (ن منه مستفيدا معه

١٥٠ ،١٢ ،٢ ،الهندي المتقي (ن من ؛لمن ٣



محث من االسم إى ت الله رمحه الغزايل ؛ناله ما االومط والقريق
خيمت العرى لكن ،صاعة ولو حمبة له ثبتت من على إطالته ميح الوثع
املتداول العرف إد ،•٤٨ر متابعته واهتهرت ،حمبته كثرت هبن االسم
مبحبته عرف من علمى إال ،التحبة لغظ يطلقون ال أتهم ،التاس بني

 ابن صاحب ،علقهه ت يقال كما ،مبحبته اهتهر آو ،معه ودام ،اإلشسمان
(حتيلهإ ابي صاحب ،يوسف وأبو (عيام ابن صاحب ،وعكرمة (مسعود

مثي خفاء فال ،يصاحبه ومل عامره اليت وأتا .الشافعي صاحب ،واملزني
مل تكثرت ومل ،تدم مل لكقها ،حمبة له تغتتا واتذي .عشه نبؤه

 الكثرة لتله حت وال ،وضعا طابقه وإن ،العرف مبوحب االسم يتناولها
ما أعشي ،االؤل القول على العلماء من واالكثر .بتقريب بل بتقدير

 رأى وتد ،احلمل أدرك من اة ثوهو املسبب بن سعيد عن الكتل بعد ذكر
 ولو ،املحتابة من فهو ،الدين آمر وعتل ،وصتم علميه الله مىت لثبئ ١

.واحدة ماعه وصتم عليه الله ميت لقبئ ا حمب آته

،أصحهما ،مذهبان املحابن حقيقة مثي (—٤٩) التواويت اإلمام تال
التحابئ الغتهاءت من ومجاعة ،املحتحني وصائر ،البفارؤ ملهب وهو

 ولم ،جيالسه مل وإن ،ساعة ولو وسلم عليه الله ملى الئبؤ رأى من كل

.جمالسته يشرتط اته ؛االصولئني أكثر ملهب والغاني .خيالطه
اإلمام تاله وهكذا .اللغة تقتضيه وذله ،العرق يقتضيه وهذا
(.٤٩)- وتميره نيلياتال ١ [بن] بكر أبو

 آثه الرازي زرعت أبي احلافظ عن العامل حتفة كتاب ممتد وذكر
 ،ألد منامة --زهاء عن دصتم عليه الله مىت الله رعود تبق ؛ (—٥٠ )قال

 مىت الله لرمو رأى منت والتحابيات التبابأ من ألغا عشر وأربعة
أهل :تال ؟كانوا آين هؤالء :تيل .منه ومسع ،ومتم علميه الله

 الله رسول مع شهد ومن ،االعراب من بيتهما ومن ،مئة واهل ،املدينة
حفظ ممن كان هذا زرعه وابو . (٥٠—)الوداع حتت ومثم علميه الله مىت
.وكسرا ،حديث ألد مائة سق ومتم عليه الله مىت الله رمول حديث من

١٨ ،٢ ،النووي ،ن جماعات :جماعه ١
١٨ ،٢ ،النووي ٢

ن من ^^،١ :عن الع_اليم ٣



ص ردى (• ٥١)إلكليل ١ إىل الهمخل ني البيع بن الحاكم وحكى
،وامرأة رجل آالف أربعه لتحابه ١ من وصتم عليه الله متى القرب
 هم وهؤالء ،بعتما حم ،مبقت اهلجرة تبل هته وعشرين نبغا صحبوه

.الغزو ني يديه بين تتلوا آو ،تبله ماتوا من سوى ،عته الراوون
 آلف عشر خمسه يديه وبين لغتحا عام وتف ومتم علميه الله متى وآثه

كاإلمام (بهالتحا معارف كتب ممتغوا علميه ما وهذا ٠٢٥١—) نعتا
 ،ماكوال وابن ،مندة بن الله عيد وابي ،االستيعاب هي الرب عبد ابن
•وغريهم التقني املني وآبي

 من اآحد سب من آن ت اليحث اهبذ الغته <محن يتعتق ما تاوآ
امتحته وإن .لفحه ههادته ترت ،املاحلين الطش آو ،لتحابه ١

.٢٥٢) التهذيب هي السته حميي ذكرة كفر

من أفتل املهاجرين إن ؛اإلمجال نعلى التحابه مراتب وآتا
من أفتل <االئمار سياق من مجاعه فإن ؛التعطيل وأتا .االئمار
من آنطل ،املهاجرين معاق وآة ،املهاجرين / خريمتا من مجاعه

 أهطل ،اإلمالم هي متاخر نرب ،متفاوتون ذللق بعد فهم ،االتصار سباق

تعاىل الله تال ،رباح بن وبالل ،الثقاب بن كعمر (عليه منذم من
هم اثبعو واتذين الئمار ١و املهجرين من االؤلون ))والنبتون :

حتهتا ومنأ جتري جنت هلم وأعت عته ورضوا عتهم الله رضي ياحسن
.االيه («ه)االهنر

 املسيب بن صعيد نقال االيه ثمي بالسابقني املراد في واختلفوا
بيعه آهل ؛الشعير وتال .القبلتني إىل مىت من هم ؛وآخرون

. بدر آهل هم ؛وعطاء ،الرتظي كعب بن حمتد وتال .الرضوان
العشرة التحابه من مزيه له منت (—٥٤) ؛التواوي اإلمام وتال

 وآهل ،والشاشيه ،االوىل ،والعقبتني ،وأحد ،بدر أهل ومعهم ،املبشرة
• (٥٤—)الشجرة حتت لزضوان١ بيعه

 أن على مجتعون بتاأمحا ؛البغدادي متمور ابو اإلمام تال

،أحد حإل ،بدر آهل شم ،العشرة متام حإل ،االربعه الخلغاء ؛آفنلهم
• الرضوان بيعه شم

١٠٠ مب(ء)التوبه ،ترآن ١
ن ليدرا ٠بدر ٢ ٣٠٤ ،ا ،حممور أبو (ن جمموعون ؛جمتعون ٢



الرجال ومن ،عليه متغق وهدا ،خدجية اثاء من أصلم من وأؤل
 الله رضي ،زيد التبيد ومن ،علئ التبيان ومن ،االكثر وعليه ،بكر أبو

.خالف صبيا او بالغا اصلم لما عته الله رثي علمئ كون وني •عشهم
من ماثت سبة توفي < واحله بن عامر لعغيل١ أبو < وفاة لتحابه ١ وآخر

• العلماء بين علميه متغن ،وفاة آخرهم وكونه ، هلجرة ١

وإن ،ودرجات مراتب واالكمل الكمال يف ولهم ،طبقات وللتحابه

 من كز عن عبارة ،الجقه محابآ أن كما ؛وأثرانا أكابر جميعا كانوا

 رسول س صحابأ كذللق ،لمرتبه ١ من تغاوت على هم كانوا ^وؤإن ،لجته ١ دخل

٠ وصتم عليه الله متى للها

،كخدجيه البعث أول ،بمقت أسلموا توم ؛االولى الطبقة (٥٥)
العشرة وبقية ،حارشت بن وزيد ،طالب آبي بن وعلئ *١^^^١ بكر وآبي

عمر إسالم بعد ،الشدوة دار أحماب ؛الثانية العبقة اؤالم أملم ومن
،أملم حين عشه الله رضي عمر آى وذله •عته الله رضي املحعاب بن

نيايعه ،الشدوة دار إلى وأصحابه وصتم علميه الله مىت القرب محل
لقتلتا هذه وهي • البغدادي متمور أبو تال .مئة اهل من مجاعة

إىل هاجروا اتذين ؛الثالثة الطبقة .معروفه عمر إمالم وتته ،نظر
 وآبي ،طالب آبي بن كجعغر ،املشركني اذى من بدينهم فرارا ،احلبشه

٠السد ا عبد بن سلمه

 إىل االمنار قجما وهم ،االوىل العقبه آحماب ؛بعه ١الر الطبقه
 ماله بن ثع ١ور ،ماله بن وعوق ،زرارة بن اصعد ؛مته وكانوا ،اإلسالم

 بن الله عبد بن وجابر ،عامر بن وعتبه ،عامر بن وتطبه ،العجالن منب
الثانيه العقيه حماب ١و .عمرو بن الله عبد بن جبابر وليس ،رئاب

،وعوق ،زرارة بن اسعد ؛وهم عشر احتى وكانوا ،املقبل العام من
 ،تيس عبد بن وذكوان ،عجالن بن ماله بن ورافع ،احلارث ابنا ومعؤذ
 ،نضله بن عبادة بن والعجاس ،حعلمبه بن ويزيد < متالتا بن وعيادة
أبو لهم حليغان االوس من وشهنما ،عامر / بن وئطبه ،عامر بن وعقبه
.عتبئ للواحد يقال .ساعدة من وعويم ،نلتيهاا بن اهليثم

٢٣ ،ب ،احلاكم (ن عثمان ؛عمر ١
ن لشيباني ١ ؛البغدادي ٢
ن كاسعد ؛أمعد ٣

٩٦ ،٢ ،ب ،االحريا ابن ؛ن وعوير املتنيها ؛وعومي التيهان ٤



 من سعني كانوا < لثالثةا العتبة آصحاب ت اخلامسة الطبقة
،حرام بن عمرو بن الله وعبد ،معرور <بن> ءاالري ؛متهم <راالئما

 ،رواحت بن الله وعيد ،بيع الت بن ومعد <تتيم بن عيادة بن ومعد
وملوا اتذين لههاجرونا :السامبه لثبته ١ •متاملا بن وعبادة

 أن لبل ،بقباء وهو ،هجرته بعد ومتم عليه الله مىت الثبت إىل
• ملدينه ا إىل وينتقل ،املسجد يبنى

أربعه اليخارق هم عن ،الكبرى بدر آهل :التابعة القبعة
الله مىت اهلامهي الله عبد بن حمتد لقنب١ (“٥٦) :رجال وآربعني

عثمان ،العدوى العاب بن عمر ،القرشي يق لتتا أبوبكر ،وصتم عليه

ابنته على ومتم عليه الله متى التبن ختغه ،القرشي عنان بن

بن بالل ،بكير بن إياس ،الهاشمي طالب ابي بن علن ،بسهمه له وضرب

بن حاطب ،اهلامشي املطلب عيد بن محزة ،التتيق بكر آبي موىل رباح

حارشة ،الرتحي ربيعه بن عتبة بن حذيغة ابو ،لرتيو حليفه بلتعة آبي
 ني كان ،مراقة بن حارحة وهو بدر يوم تتل الئصاري ١ الربيع بن

.التظارة

 رافع بن رفاعت ،التهمي حذائه بن ختيس ،ريالئماا عدي بن حبيب
 زيد أبو ،ريالئماا ليابة ابو ،املنذر عيد بن رناعات ،ريالئماا
 طلحة أبو ،مهل بن زيد ،القرشي العؤام بن األبري ،ريالئما ١
 خوله بن معد هري الت ماللك بن معد £ ريالئما ١زيد وأبو ،ريالئما ١

 حئيد بن سهل ،الرتهي نقيل بن عمرو بن زيد بن معيد ،القرشي
 واخوه <اهلذيل مسعود بن >ءتبه ،ريالئماا رافع بن ظهير < الئصاري ١

 بن عييدة <التهري عوف بن الرمحن عبد ،اهلذيل مسعود بن الله عيد
 حبي حليفه ،عوى بن عمرو ،ريالئماا الصامت بن عيادة ،القرشي احلارث

 بن عاصم العنزي ربيعه بن عامر ،ريالئماا عمرو بن عقبه ،لؤى بن عامر
 ،الئصاري١ ماللق بن عتبان ، ريالئماا ماعدة بن مهومي ،ريالئما١ شابت
 بن عمرو بن معاذ ريالئما ١ التعمان بن قتادة ،مظعون بن قدامه

ريالئماا أسيد أبو ربيعة بن مالال ،أخوه عقراء،و بن معؤذ ،اجلموح

٧٥ ،٣٠٣١ ،هشام بن
١٠ ،٣٠٢ ،البخاري ٣
١٠ ،٣٠١ ،البخاري ٣

٠ ،٣ ،آ ،البخاري 1ن الئماى ١ :االئماري ٤
١٠ ،٣ ،١ ،البخاري ؛ن “ د ٠



٢٢

مرارة ،مناص عيد بن المطلب -م £لعبد بن عباد اشاثة بن مسطح

،الكندي صرو بن متداد ٠ الئماري ١ عدي بن معن ء ريالئما ١ الربيع بن
٥)ريءالنما ا آمتة بن هالل ء زهره بغي حديد ٦  فيهم تال اتذين وهم ٠ (٠

فتال بدر اهل'آ ءبي“آ ائلع الله "لعت :ومث عليه الله ذ التنب
٥)لكم ثمغرت نتد هثتم ما اعملوا ٧".)

الطبقة •والثديبئة بدر بين المهاجرون :الشامتة الطبقة

الفجرة وكانت بثر امحم وهي ،بالحديبية الرضوان بيعة أهل :التنامعه

 ،العمرة عن ومتم عليه الله متى الله ل رمو مت حين ،متها بالترب
الله رضي )رلقد :تعالى توله فيهم نزل اتذين وهم ،ئريو كئار وصالح

عليه الله متى وتال (٢ ٠ (٥٨)لثجرة ١ حتت نلقيعويبا إذ المؤمتين عن

أصاب وفيها ٠٠. (٥٩ )يبيتحلدوا بدرا ههد احد التار يدخل لن ٠١ : وتم

يده ومتم عليه الله متى / الله رمول فوضع لجهقوا ،هديد عطش ملتاا

 آلغا وكانوا < وتزؤدوا ،فتوقؤا ،العيون حمل الماء نشار ،الركوة في

٠ ماثة وخمهيى ألغا :وتيل ،رجل ماثة وهصان

لغتح١ وتيل <لحديبية١ بعد ١هاجرو تدين١ :هرةالعا لقبقة١

وأبو ،طلحة بن وعشمان ،العاص بن وعمرو ،الوليد بن خالد :متهم

املدينة ألهل ومتم عليه الله متى التنب تال وتد .ومثيرهم هريرة
أفالذ مكة إليكم التت "لقد :هريرة آبي عير هؤالء هاجر حين

(.."مة)ىبدما

كحري خلق وهم ،الغتح يوم امعلموا مجاعة :عشرة البادي الطبقة

وعكرمة ،حزام بن وحكيم ،عمرو بن ومهيل ،حرب بن مغيان أبو :متهم
فرغ آن إىل الطبقة هؤالء إمالم وتناثر ،أمية بن ومنوان ،جهل ابي بن

،طائعا املم من ومتهم •حتين ثمزوة من دستم عليه الله متى التبن
يعد املم من وكت .بعني دون بعني إسالم حمن مم ،كارها املم من ومتهم

هذه من فهو ،ومتم عليه الله مىت التنب تويف ان إلى ،الغتح

الغتح يعد هجرة "ال :ومت عليه الله ميت التنب تال فقد .الطبقة
■(."اا)ونيت جهاد ولكن

١٠ ،٣ ،٢ ،لبخاري١ ١ ١٣٩ ،٣٠٢ ،البخاري ،ن أصحاب على بدر يوم :آهل على ٢
ن مد :مد ٣

١مزودو ٤ •'ح >؛"..؛• ن ١ زؤدو •  ٩٣ ،٢ ،١ ،١األثري ابن ،ن مدة :مكة ٠
٢٠٢ ،٣ ،٢١ ،هشام ابن ،ن مهل :مهيل ٦



،الفتح يوم وسلم عليه الله متى التبتي رأوا ذين—١١ المييان ثم
عشر احلانية الطبقة ني اجلامع ماحب هم عد ،الوداع حجة وفي ،ويعده
 وأبي ،اثلمه و بن وعامر ،ثعلية بن الله وعبد ،يزيد بن ئب كالسا

مثال وصتم عليه الله متى التني أصحاب عداد واتا .ومتيرهم ،جحيغة
.وجت عن الله إال حقيقة ذلال يعلم

 آلش مائة عن ،ومتم عليه الله متى الغبن قيين آئه روي وتد
االخري ابن ذكر كذا .اعلم والله .ألغا وعشرين وأربعة

)^(.اجلزري

تبني اته ؛العالم حتفة كتاب في ررعة آبي الحافظ <حعن وذكر

من ألغا عشر وأربعه ألش ماثة زيادة عن ومتم عليه الله متى التبن
.مت وتد (،إل)والتحابيات املحابه

 آته ؛احغمبما ؛ذهبان-م أيضا لتابعن ١ فغي ؛التابعون وآتا

أيضا وهم .صبابيا جالم اتذي آته ؛والحاني ،بناصهتا رأى الذي

أدركوا توم آؤلها .طبقة عشرة مخس على ١ختجو ؛تيل .طبقات
بن ومسروق ،حازم آبي بن تيس ت غمتهم العشرة أكثر آو ،العشرة

وأبو ،تيس بن وعلتمة ،ميمون بن وعمرو ،لشيباني ١ عمرو وابو االجدعء
 وابو ،التهدي عثمان وأبو ،رديلعطاا رجاء وابو ،سلمه بن شقيق وائل

 أخر ،ماله بن آنس ليت من وأخراها .الؤتاشي املتذر بن حقين ماصان
بن التائب فمتهم ،وتسعني احدى سته التحابة من باليمرة مات من

.االستع بن وواثله ،هليالبا آمامات وأبز ،يزيد

الطبقات من آثه ؛احلاكم تال فقد املسيب بن معيد وأتا
ال إذ حميح مثير وهذا .البغدادي متمور أبو تال وبه • (٦٤ )االوىل
وتد .وئاص آبي بن معد عن إآل العشرة من احد عن رواية له حيبت

أربع ستة وتوئي ،عته الله رضي عمر خالنه من خلتا لسنتين ولد

آفته كان املسهب بن معيد ؛تيل .وتسعين ثالث سئة وتيل ،وتسعين
 املدينة آهل من <املعا الغقهاء احد وكان ،زمانه يف احلجاز اهل

بكر آبي بن حمتد بن والقاسم ،املسيب بن معيد -(٦٥) ؛وهم

بونا :ابي ١
ن أبا ؛أبو ٣ ،ا ،اليسيت ؛ن عمر ؛عمرو ٢



 بن ملمة وأبو ،شابت بن زيد بن وخارجه <الئبري بن وعروة
بن ومليمان <ءتبة بن الله عبد بن الله وعبيد ،الرمحن / عبد

 الله عيد بن ملما ؛وخارجه ،مسلمة بابي بعضهم أبدل وتد • (٦٥“مسارر
• هشام بن احلارث بن الرمحن عبد بن بكر وابا ،عمر بن

من ٢ بن ماللث ت حلديه ١ ني إليهم ملرجوع ١ الئتة ١ ة ١ ت علم ١و
 صعد بن والتيه < بالشام عي١الود ١ و ،بالعراق لثوريا وسفيان ،باحلجاز

 أتئة تدوة وإمامتا •خبراممان اهلبارلق بن الله وعبد ،مبمر
بن حمتد :٠^^١ أكابر سد ،املجتهدين العلماء أعلم <التني

،بعنيالغا تابعوا وأتا .مجلتهم من ،الله ، رحمهم الشافعي إدريس
مبن اجلملة حيث من يلحقون ال ولكن ،اجلمله ني فتل نلهم ،بعلهم ومن

 عليه الله مىت الله رمول اح ؛البخاري حميح ني آنس لحديث ،تبلهم
حميح وني ٠٠• *(1*1)4*10 هت يعده واتلي إال عام من أرما ؛حمال ومتم

عليه الله مىت الله رمول تال تال االملمئ اممرد عن البخاري
 كحفالة ،حئالت ويبقى ناالؤل االؤل لتاحلون ١ أ'يذهب ت ومتم
(.»ية)بالة الله يباليهم ال ،الشعري

 غي فلهم هدا ومع .له يهتإل وال ،به يكرتث ال أى ،اليبالي يقال
الله مىت القبئ أى ؛التحيحني وهي .ظاهرة فضائل أنعسهم

 ال ،احلؤ على ظاهرين أثيت من طائفة تزال ال” ؛تال وصتم عليه
على ؛مجهورهم او ،العلماء ومحله (.**٦٨ )خذهلم من خذالن يضرهم

؛بقوله ونتم علميه الله مىت التبئ هلم دعا وتد .العلم محلة
 ٠٠. ( ٦٩ )ممعها كما ها ١ فات ،نوعاها مقاليت مسع امرا الله "نرت

.عشه بالتبليغ يامرهم عدوال وجعلهم

 حمكم الشاهد "ليبلغ ؛وملم علميه الله ملى فتال
خلد كت من العلم هذا "حيمل ؛االخر احلديث وني ٠٠. (٧٠ )الغائب

ويلوتا ،املبطلني وانتحال ،العالني حتريد عته يتغون عدوله
وجالله ،وحفظه ،العلم بصيانة منه أخيار وهذا ٠٠. (٧١ )اجلاهلني
 ،العدول من خلتا عمر كت <يف> يوفق تعاىل الله وإة .ناقليه
.القبؤة اعالم من وهذا ،عته التحريد ويتغون ،حيملونه

بن وعمرو <التهرج من انتثر تد احلديث علم اة ؛اعلم ثر
 < وتتادة ،بالكوفة واالعمي <السبمحعي إصحاق وابي ،باحلجاز ربيتا

.أعلم والله .بالبصرة كثري آبي بن ويحيى



حارثة بن زيد ؛ومتم عليه الله مىت مواليه نس لتامن ١ الغمل
والدال ملوتدة ١ بشم حتدد بن وثوبان < أمامه أبو الكليب هراحيل بن

 ،ورويغع ،وباذام ،بدرا هبد عليم وامسه ،كبثأ وأبو ،الجيم وإمكان
وأبو ،عبيد صغية وأبو ،ومرح ،بكرة وابو ، وميمون ،تصري و

،باملوثدة ورباح ،حقران وماحل ،والتون اهلمزة بغتح وآنست ،ملمى
ومثالة ،مويهبة وأبو ،أملم واممه رافع وأبو ،وبار ،وأمول

 وهواتذي ،املمهلة العني ونتح املمي بكص وويدمت ،ورافع ،اليماني
وكان .،بغتحهصا ؛وقيل ،الكافني بكسر وكركرة .القرى بوادي تتل

،القبطي / ومابور ،وطهمان ،وصتم عليه الله مىت القبئ حقل على
 وامسه ،عسيب وأبو ،وحنين ،ضمرية وابو ،وهشام ،واتد وأبو ،وواتد

،أمين آم ابن وأمين ،الغارمي وملمان ،ومعيته ،عبيد وأبو ،امحر
بن الله وعبيد ،ضمرية أبي بن وضمريه ،وصعيد < ومامل ،بقوما ،وأفلح

.احلمراء وأبو ،أحيله وأبو ،ووردان وشبيل ،وشائع ،املمم

ء ومن ا م إل ء بغتح بركة أمين وآمل ،رافع ۶١ صلمى :ا ا ب ل  آم وهي ،ا
ه م ا م ة ،معد بتنآ وميمونه ،زيد بن أ ر ض خ  ،وريحانه ، ميمه٢و ،ورءلوى ،و
•عياء وأمل ،اختها وهي ،وهريين ،ريةوما ،ضمرية وأمل

٧) ؛بهكثا ني التامع القمل  ني عساكر ابن احلافظ ذكر (”٢
 بن وعمر ،املديق بكر أبو أ دهم وعشرون ثالثة اهتم ؛دمشق تاريخ

 ،معاوية ،حابت بن زيد ،كعب بن أىب ءالنريو ،وعلئ ،وعثمان ،اخلئاب
،العاص بن معيد بن ابان ،االرمت <آبي> بن ارمت ،مطمه بن حمتد

بن خالد ،الربيع بن حنظله ،تيم بن حابت ،معيد <حبن خالد أخوه
 بن العالء ،رجه عيد بن زيد بن الله عيد ،االرمت بن الله عبد ،الوليد

.حسنه بن شرحبيل مثيره وداد ،التجل ،هعبه بن املغرية <ءتبة
. (٧٢—)ومعاوية شابت بن زيد ،كتابه كشرهم ١ وكان ؛قالوا

٣٦ ،١ ،التولي ؛ن ميمون متيرة ؛وميمون تصري ١
٢٣٠ ،ه ،١ ،االحريا ابن ،ن ملية :مغتة ٢
١ ،ميدالتاس ابن *ن نقيل ؛نبيل ٣ ٠ ٢٩٣، ٢

٢ ،ا ،ميدالقاس ابن *ن أمية :أميمه ٤ ٩ ٣ ٠ ١
٣٧ ،ا ،النووي ٠
٢٧ ،٢ ،النووي ٦



٢٦

من أربعه وصتم عليه *الله مىت له ؛ذنني املو يف العاهر لغمل ١
 .ميئة حمذوره وأبو .باملدينة مكتوم ۶١ وابن ،بالل املؤئين>،ت

.بقيا القرظ ومعد

بن آشس متهم ؛وملم عليه الله ملى خدمه هي عشر احلادي اخلمل
،االصلمي كعب بن وربيعة ،االملميان ،حارحة ابنا ،وأمساء ،وهند ،ماللق
̂ه ٢ تام إذا ،نعليه صاحب مسعود بن الله وعيد ̂جلم ١ ذ و'إ ،إجامها لب '-

 حبما جلهيت ١ عامر بن عتبة وكان ٠ يقوم حش عيهذرا ني جعلهما
،يق منن ١ بكر ̂بي موىن ومعد <ملؤتن ١ وهبدد .الصشار ١ يف يقوده بغدته

؛وتيل ،الئجاهي اخي ابن املوثدة بالباء مخبر ذو ويقال ،مخمر وذو
،الغفاري ذر وأبو ،بكر ؛ويقال ،لليثيا مداح بن وبكري ،أخته ابن

 السمح وأبو ،ملمه ۶٢ موىل جرومها ،االعرجي عوف بن حريلث بن واالملع
.عنهم الله رضي

 متى كان ؛ومتم عليه الله متى أخالته يف عشر الثاني الغمل

وكان .رمضان يف يكون ما أجود وكان ،التاس أجود وصتم عليه الله
،عشرة وأحسنهم <رحيا وأطيبهم ،كنا وألينهم <وخلتا خلقا الناس أحسن

 وال ،لنشه يغضب وال ،حقية لله وأهنهم ،بالله وأعلمهم ،وأحجعهم
خلقه وكان .تعاىل الله حرمات انتهكت إذا يغضب متاوإ ،هلا ينتقم

مثل وما ،للضعغه جناحه يخفق ضعاا ١حو ملتا ١ كثر ١ نوكا .آنلتر ١
 من حياء أهت وكان ،القاس أعلم وكان ،ال نقال [هبت] ثق هيتا

.خدرها يف لعذراء ١

 وما .مواء حلؤ ١ ني عنده والتعيش <والقوتي ،والبعيد ،والقريب
على وال ،متكئا / كليا وال ،تركه وإآل ،آكله هتهاه ١ إن ،تق طعاما عاب
 ،واملش ء ١احللو حيي وكان ،مياح من ميتنع وال ،تيرت ما كلويا ،خوان
على عاتقة "وفحل :تال <و> (."م)اخلت اإلدام "نعم ؛وتال

وال ،اهلدية ياكل وكان (."٧٤)الطعام ماثر على الثريد كفضل الشماء
 ويعود <لثوب١ ويرتع <لنعل١ وخيمش <هلدية١ على ويكانب ،ملدتة١ ياكل

.أحدا حيقر وال ،وهريث ،ودنئ ،وفقري ،مثتئ من دعاه من وجييب ،املريين

٣٩ ،١ ،لتووي



٢٧

،آوئات ني واثكى ،مرتبعا وتارة ،الترفما تارة يقعد وكان
ياكل وكان •بهده محتبيا كان أكثرها ني أو ،األوقات من كثري وني

،اإلناء ؟خارج ثالشا اإلناء غي ويتنفيى ،ويلعقهئ ،الثالث ياصابعه
 وال'-يتكلم م سمعه من ينهم ،بنت وكالمه ،عته لينهم حالشا الكلمة ويعيد

وركب .تعالى الله ذكر على إال يتعد وال ،يقوم وال ،حاجة ثمير في

وعلى ،ناتة ممىل خلغه وأردف ،والبغل ،واحلمار ،والبعري ،الغرس
 وكان ،اجلوع من احلجر مهلته على وصب ،خلغه يمشي احدا يدع وال ،حمار
من متقثال وكان ،ليف حقوه < آدم من ونراحه .طاويين وأهله هو يبيت
 ،األرز خزائن تيح مغا تعالى الله أعطاه وتد ،كتها نيا الت أمتعه

دائم ،التكر كثري وكان .عليها االخره واختار ،ياختها آن نابى
.الغكر

وهي —،نواجذه م,دت حثى اوتات غي وءحنلئ .لتبتما ضحكه جت
إال يتول وال وميزح ،الكريهة الريح ويكرم ،الطيب ديحء “ األنياب

 وعلى ،عليه وحيق ،بالرفق ويامر <املتعئر عذر ويقيل .حئا
 ،وتئتله وترتله طهوره في التيمن وحيب .األخالق ومكارم العغؤ
 وإذا .آذى من كان وما ،خلالته اليسرى يده وكانت .كته هانه وني
،جملسه وكان .القبلة مستقيل ،األمين جتيه على اضطجع ،واضطجع نام
 فيه ترفع ال ،وسكينة ،وصرب ،وصيانة ،وأمانة ،وحياء ؛حلم جملعيى

وكان . <التساء> غيه يذكر ال أى احلرم فيه تؤبن وال ،األصوات
 ويتغئد ،آمرهم ويوتيه ،توم كت كرمي ويكرم ،أصحابه يتاتف
،السيتة يالسيتة يجزي وال ،متغثشا وال فاحشا يكن ومل .احمابه

الله مجع وئد .تط هيتا وال امراة وال خادما يضرب ومل (يعغو بل
 .واالخرين األؤلني علم وأتاه ،الشيم وحمامن ،األخالق كمال له تعالى

 ما الله وآتاه ،اليشر من له معتم وال ،يكتب وال يقرا ال آتي وهو
• العاملين من ١حد١ يؤت مل

٣٧ ،١ ،١ ،القيم ابن ،ن اميعه ت أصابعه ١
خارجان :خارج ٢

٤١ ،٢ ،التووي ٣
ن *ر كرمي ٤ ن يعلم :معلم ٥ ٤١ ،٢ ،التووى ،ن العامل :العاملين ٦



٢٨

 ت < ومتم >ءليه الله متى معجزاته بعش ني عشر الغالث الغمل
 وهي ألوفا تبلغ ،ظاهرات معجزاته ومتم علميه الله مىت الله رمول

اتذي الباهرة والداللة ،القاهرة املعجزة ن آ لغر ا منهتا ،مشهورات
 واتا ،الغلق جبميع استعانوا ولو ،األعمار امنح يف البلغاء آعجز
٠١ابد محرها ميكن فاد املعجزات من متيره

 من املاء ونبع ،القمر كاحمشتاق وذلالت امثله متها اذكر ولكن
،اجلذع وحنين ،الطعام وتسبيح ،والطعام املاء / وتكثري ،بعهما ٢ بين

واجتماع ،إليه الشجر ومشى ،املمسومة الذراع وتكليم ،احلجر وتسليم
،الحائل الغاة ودرور ،مكانهما إلى ورجوعهما ،المتباعدتين الحجرتين

مكاهنا إلى ،يده في ومارت ندرت ان بعد ،التعمان ين تتادة عين ورده
ارمد وكان ،عته الله رضي علئ عين ني وتفله ،ذله بعد تعرق تكن فلم

،الحال يف فيرات عتيال بن الله عبد رجل ومسحه ،باعته من فبرا
 من طائفة باح واخباره ،اخرب كما وكانت ،المشركين مبمارع واخباره

.كذلك وكان ،متهم حرام آم وآن العحر يغزون ائته

خزائن وباح ،تعاىل الله سبيل ني ائته تتفقها كسرى كتوز وباح
وبأح ،كسرى بسواري يسؤر ماله بن مراتة واح لتاء تفتح والروم فارس

 مات الئجاهئ وباح ،املسلمني من عظيمتهن فثتني بني ميحل علي بن حسن
 ،هذه ليلتكم تتل العتسي االمود وباح ،باحلبشة وهو ، دهذاك يومكم
 ، القرياط فيها يذكر ارضا ،ممر يفتحون املسلمني وباح ،باليمن وهو
[موضع] ٥ تدر إآل *نبري برم به دكان ء عليكم يقدم الرتني آديس دباة
 <به> تطول شابت بن رويغع وباة <صر على كذلك فقدم < درهم

التةا هذه وباح ،تميتالبا الغثة تفتله ياسر بن رعتا وباح ،احلياة
 ،احلجاز ارز يف نار متخرج وبائه ،تتال بيتهم سيكون وبائه ،متغرتق
لشابت وتال .جلية واقحة ومتم عليه الله مىت اخبر كما كتها فوتعت

 واستشهد حميدا فعاش ١١، ا ههيد وتقتل ،حميدا تعيش ١١ ؛تهم بن

.باليمامة

£٣ ،ا ،القووي (ن الله ؛اتته ١
£٣ ،ا ،التووي ٢

£٣ ،ا ،التووي ،ن القراريط :القرياط ٣
ن غيت ؛ نيريء ٤

£٣ ،ا ،النووي ،ن الدرهم :درهم ٥ £٣ ،ا ،التووي ٦



 املسلمني من رجل ني وتال ،هديدرا بلوى تصيبه ١١ ؛لعثمان وتال
 وجاءه .نغمه نقتل **الثار أهل من ته ١٠٠ ت [رو هديدا تتاال يقاتل
 البت عن تسال ،جثت ١١ فقادت واإلمث اليت عن يسثاله معيد بن وامبة
فإن خاخ روثت إىل "اذهبوا ؛ واملقداد والؤبري لعلئ وتال "واإلحم

<مهاعقا من خرجته آ شم ،نانكرته فوجدوها 'ا ،كتاب 'معها ظعينة بها
وتال ،فعاد ١١ ،سيعود إته ٠٠ ؛ الشيطان مرق حين هريرة ألبي وتال

.كذله وكان بي،'م حلاقا أمرعكة يدا "اطولكة :ألزواجه

ألنس ودعا ٠٠ ،متوت حثى اإلسالم على آنت ٠١ : مادم بن الله لعيد وتال
 ،سنة ماثة فوق عاو ،كذله وكان ،عمره ويطول وولده ماله يكثر بان
 ملليه لتكور١ أوالده من ودفن ،منه ماال أكثر األمتار من أحد يكن دمل

 يف به ح مصت وهذا .مثيرهم سوى حلياج ١ تدوم تبل ،ابنا وعشرين مائة
• وحتيره (هي)اليخاري صحيح

الله عزفا .جهل بابي آو ،بعمر اإلسالم الله يعز آن ودعا
،األرز من جلد في نرمه به فارتطمت ماله بن مراتة على ودعا ،بعمر

وال حرا يجد يكن فلم ،ليردوا احلت عته الله ينهب آن لعلئ ودعا
 فلم ،بردا جيد ال ان األحزاب خببر لياتي بعثه ملا حلذيفة ودعا ،بردا

،كذله فكان ،التني ني / يغئهه ان عيام البن ودعا ،رجع حثى جيده
فقتله ،كالبه من كلبا عليه الله يستط ان لهب ابي بن عتبة على ودعا

فكان إلمساكه ودعا ،األعرابئ ماله م.-ا ل ،املطر بنزول ودعا .األسد
قي لهما يبارك آن مليم آمل وامرأته ،طلحة ألبي ودعا ،دعا كما

كنهم تسعة أوالده من وكان ،الله عيد خلولتت ،فحملت ، ليلتهما
،املمت وتد ،تغتسل فوجلما <لهدايةبا مريرة أبي ألمل ودعا .علماء

 عرتت امرأة نعلم فال ،العمر بطول عكاهة آخت محصن بتت تيس أللم ودعا
(.٧٦)ملؤت١ مثسل أبواب هي ثيالقها رواه .عرتت ما

 فهزمهم ١١الوجوه، هت'رشا وقادت تراب من بقبضة رلكئاا ورمى

ينتظرونه تريش من ماثة على وخرج ،ترابا أعيتهم وامتالت ،تعاىل الله
•يرده ومل ،ومض رؤسهمء على الرتاب نوطع ،مكروها به ليفعلوا

٤٤ ٠٢ ،الئووي (ن نارتطت ؛فارتطمت ١ ٥٤ ،آ ،النووي (ن ليله ت ليلتهما ٢



؛وسئم عليه الله صلممع ووفاته مرضه يف عشر ابع الت الغمل
عرش مداع من ومتم عليه الله مىت التنب تزش ة ١بقدإ كان

̂ميمونه خلي وهو ،مغر من بقيتنا لليلتني األربعاء يوم وكان ،له  إليت'
عليه الله مىت الله يرمول ثقلت (—٧٧)فلتا .عتها الله رضي

فانح ،بيتها ني متتضه أن أزواجه عائشة استناذنت ،العتة ومتم
٠رجال ختق رجلين بين ومتم عليه لله ١ مىت للها رمول فخرج ٠هلا

 رضي عائقة بيت دخل حثى <عنهما الله رضي وعلن عباس هبن ،االرز يف
حبيه وجعه حتتوا <الدتى آخذته بيتها دخل فلمتا .عنها الله

 الشام م*امىت ومتم عليه الله مىت فقال أفاق ثإل ،عليه أمثمي
عكوف والناس .ينتظرونه هم <الله> رسول يا ال ت تالوا ؟ا'بعد

 ،االخرة العشاء بهم ليصىت ومتم عليه الله مىت الله رسول ينتظرون
 الله رضي عائشة فقالت *٠ •بالناس ميني آن ابابكر م*مروا فقادت
• بكى متاملق تام اذا ئه ١و ،رتيق رجل بكر آبا إح عنهات

 ابي اىل ارصل مث *٠ ،بالناس ميتى ان بكر آبا ■*مروا فقادت
ومتم عليه الله مىت الله رسول إة فقادت التسول فاتاه ،بكر

• بالناس صل عمر يا بكرت أبو فقال ،بالناس متتى آن يامرال
 عليه الله مىت الله رسول إليك رملا إثما ،احؤ انت عمرت فتال

وجد ثم .األيام تله عته الله رضي بكر أبو بهم فمىت ،ومتم

الظهر ملالة فخرج ،خفة نغسه من ك وصتم عليه ح الله مىت الله رسول
عن جلساني ٢٠٠ هلمات وتال ،عنهما الله رضي وعلمي العباس بني

،وستم عليه الله مىت الله رحمول بصالة يصين بكر أبو فكان باره،ام
.بكر ابي بصالة ميتون والناس ،جامل وهو

؛تال مث ،املنري معد حثى خبرتة رامه عاصب وهو تام ثم
إة ٠٠ ؛تال ثإل ٠١ ،لساعةا احلوش على لقائم أتي بيده نغسي أرواتذي

أحد يغطن قلم ٠٠.االخرة واختار وزينتها نيا لت ا عليه عرضت عيدا
نغديك وآتي بابي ؛وتال وبكى عيناه فذرفت ،بكر أبو إآل لتوله

الله ملى الله رسول فقال .وأموالنا وانفشا واهتاتتا ناءبابا

ن ثقل :ثقلت ١
ن أبا ؛آبي ٢

ن لغت قذ ؛فذرفت ٣
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 ولو ،بكر أبو وماله حمبته ني تلت الشام آمن إة ٠٠ ت ومتم عليه
وال ،اإلمادم أخوة ولكن ،خليال بكر أبا / الثختت ،خليال متخذا كتت

ودخل نزل قم ٠٠• (٧٧")بكر أبي خوخت إآل خوخة املسجد مثي حميتية
٠ ومتم عليه آلله مىت الله رمول خطبها خطبة آخر وهي •البيت

،النهار منش االثنني يوم وتوص ،نغسا أربعني حمرضه يل واعتق
؛فقره إحدى ستة االؤل ربيع من خلت ليلة عشرة لثنىت التحى وثت ؛وتيل

 ني ونزل ،االربعاء ليله وبنن •التاريخ ء ١إبقد ومشها ،اهلجرة من
بن والغعتل ،وعلن ،العياس (ومهمت عليه الله مىت الله رحمول تري

 • وصتم عليه الله مىت التنب موىل وهقران ،العيام بن والقسم ،عباس
٠ رثا املاء عليه ورس ،سغبا تربه وجعل ،تطيغة حتته وطرح

 يوم وملم عليه الله ملى التنب ولد (٠٧٨) ؛تال معيا ابن عن
 ذكره •االثنني يوم مئة من وهاجر ،االثنني يوم وش ،االثنني
 يوم املدينة وتدم ،الله عبد آبي احلاكم شيخ ،امحد ابو احلاكم
 ورفع (،س—)االدتني يوم وتوئي ،االؤل ربيع من خلت عشرة لثنىت االثنني
 من وأخرج ،االثنني يوم بعث ؛عريه وعن •االثنني يوم االمود احلجر

 ،مخس ؛وقيل ،ومئون ثالث يومئذ العمر من له وكان -االثنني يوم مئة
 وعشرين ثالثا الئبوة متة وكانت •وأمح أكشر واالؤل •ستون ؛وتيل
 رصول يرثي حثان تال •عمره متة ني خلالف ا على وعشرين مخسا آو ،ستة

ت ومتم عليه الله مىت لله ١

االرمد بكحل تيها مآ كحلت كاثها الصام عيتي بال ما

تبعد ال احلمى وطي من خير يا هاويا أميح املهدؤ على جزعا
أولد لم ليتتي نغسي لهفه يا بيشهم بالمدينة بعدك تيم ؟آ

المهتد النبي االثنين يوم ني وناشه ههمت من وآتي بابي
السود ا سم أستيت ليتني يا ا <ماتلند وناته بعد فظللت

يهتد المبارك للتور يهد من ها كت البرية على اضاء نور

(٧٩) احصد املبارك على والطيبون بعرشه حيد دمن اإلله صىن

 ٠٣ ،ج ،النسائي ا ن يده وذات بدئه ؛وماله حمبته ١
٠٣ ،م ،التسائى (ن املسجد ىن خوخة كل سدوا ٢

هون :هي ٣
٢٦٩ ،١ ،حتانءآ (ن وظللت ؛فظللت ٤
٢٧٠ ،١ ،آ ،حثان (ن حمئد التنب ؛أمحد املبارك ه



٣٣

٢٢

انا ت وإمساعه احلديث صماع وكيغئة ،املحتم آقب على تشبيه
وهحاصن ،االخالق مكارم يناسب ،حريف علم ،احلديث علم آن هني ؟اآلوىل
االعراص عن القلب وتطهري ،التبة تصحيح صاحبه فعلى •القيم

،ويتطبب يتطرب أن يستحي ،التحديث جمىل أراد وإذا *الدنيوية
،نربه موته أحد رثع نإن •ربوئا صمغتا وجيىل ،حليته ويسزح

 بين معهود بتحميد وخيمته احلديث جمىل ويغتتح ،احلاضرين على ويقيل

على احلمد أكمل العالمين ،ر لله احلمد ؛يقول آن وهو (احلديث آهل
ذكره كتما ،المرسلين س.يد على اإلمتان والثالم والتالة ،حال كت

 ماشر وعلى عليه مذ التهإل •العائلون عته مثغل وكتما ،الذاكرون
يستله أن يتيغي ما هناية ،املاحلين وساشر كذ وآل التبيني

 الغية حميح متير لكونه أحد احلديث عن ميتع ال آن ويستحب •املاثلون
.منتها ترجى ثاثه

الشيخ لغظ مساع ت حلديثا حتتل آتعمام نارنع ت / لسانية ١ آتاو
هدا هي جيوز آته ني خالف ال عيازت القاضي تال •كتاب آو حغظ من

وتال فالنا ومسعت نبآناوآ واخبرنا حتثنا (روايته ني يقول آن للسامع

؛٨٠١١ . ١

ثميرك ترا آو ترات مواء الشيخ على القراءة ؛الشاني والقسم

او هو أمله أمسك إذا ،ال او الشيخ حغظ ،حغظ آو كتاب من تسمع وآنت

مساواتها ني واختلقوا .ذلال ني خالف ال صحيحة رواية دهي .ثقة

 الؤل ١ نئكي < عليه <ورجحاهنا عليها > ورجحانه لشيخ ١ لغظ من للثماع
.وتحيرهم واليخارى والكوفة احلجاز علماء ومعظم ،وأصحابه مالال عن

الدين حميي املقتدى الشيخ تال •املحرق أهل جمهور عن واحلاني
(.٨١)ملحيحا وهو :الله رمحه الغواوي

١٣٢ <٢ ،ب ،الثووي {ن مقكيا متمقتات ١
١٣ ،٢ ،ب ،النووي ،ن هو ؛هي ٢

١٣ ،٢ ،ب ،التووي ،ن مساواهتما مساواهتات ٣ ١٣ ،٢ ،ب ،الثووي ٤
١٣ ،٢ ،ب ،التووي ،ن مشهور جمهورت ٠



رواية وهي وحتيرمها ،ذئب أبي وابن ،حتيغة ابي عن :واحلالث
ي واالحوظ .أيضا ماله عن أو ،غالن على ترات {بالقراءة الرواية ل

.أكثر اختاره الذي ت احلاكم تال *به فاتت أمسع وانا عليه ترى
:حتيره ومع ،حدثني :الشيخ لغظ من وحده مسعه نيما يتول آن مشاثخي

• (٨٢)اخبرنا :بحضوره عليه تري وما ،اخبرني علميه ترا وما ،ا-حتثت

اشتملت ما أوت ،البخاري :كاجزته ملعني معينا أجاز وإذا
عليه <استيت>و ،اجلمهور تاله الذي فاملحيح (هترسي عليه

:معني مثير معيقا أجاز وإذا •هبا والعمل الرواية جواز :العمل
١وآوجبو ية ١لرو ١ ١جؤزو ئد ١الطو من فاجلمهور ،مسموعاني كاجزته
 واختلقوا •الرواية غي البليغ االحتياط اليحجيز وعلى ،هبا العمل

ز [:يل] يتول أن ،التحما عليه غما (عتها التعبري يف ا ج لغظا ني ا
:تالوا واملتاخرين احلئاظ كثروا ،آحنمما من كان كما آو وخقا

ن اخربنا د ا ا ف ن ذ ة آو كتابة آو إ د ا ج نياتا ٢ :بعضهم واختار .إ
.اصطالحا

،احلديث ناصر ،اإلمام الشيخ فضائل بعين ذكر يف :خامتة
تنس <الغتاء حمتد بن مسعود بن احلسني حمتد أبي الستة حميي

فاضال الله رمحه كان .فتوحه الرمحة حظائر من ووئر ،روحه الله
ي للمسلمني مقتدى <متوتءا ،التنزيل معامل كتاب صتقه .وتته ف
،الكفاية وكتاب ،اإلرهاب وكتاب ،التهذيب وكتاب ،السقة هرح وكتاب

هي هائه بعلؤ الشاهدة التمانيش من ومثيرها االحكام ترمجة وكتاب

.والدين العلم

.إياه مياهرته علمى متة ومضت ،القضاء على أكره أته نقل
ا .آته عند يودعها وهو ،وظيفة ههر لكت يتقد وكان ت ل  يوم كان غ
هبا ابعثوا :نقال املدةا* تله منه وخلعه االمري بوظائث دعا موته
فرددهتا التحيل أتى وتد ،عتيب أمانته هذه :له وقولوا إليه

.آته مثزل من ياكل وكان .إليك

هون :هي ١
٢٩ ،٢ ،ب ،الئووي (ن معني :معينا ٢ ٢٩ ،٢ ،ب ،التووي (ن اهتهل :اهتهلت ٣ ٢٩ ،٢ ،ب ،القووي ٤ ن بعش فضائل :فضائل بعش ه

آبون ؛آبي ٦



دهليز يف أة ؛والدته تبل املسام ني رأى والده إن ؛وتهل
ولد أته على فعرب ء عشه نسال •أحد كل منه معتىب سراحا داره
 مائت أربع تالمذته من برز ته إ ؛وتيل •الشام به يقصي يولد

ء ١ الغل يقيه كان آته طغرلشاه عن ونقل •أعالما هاروا شانإ
 فرتت تهإ ؛وقيل •وورعه دهده يف عنهما الله رض عمر بابن

عليه الله مىت التبن فرأى ،الستة حرح تاليق ء إحنا / ني داعيته
 مات •متمفا ٠٠ تتم الستة حميي "يا لدت قاتال املسام ني ومتم
 إثه ؛قيل ،املعوي •مائة ومخس عشرة مث صحة اخلاصة هلاثةا يعد

•“وأحجار مياه ذات مرو صاحل على متبأ آو قرية “ يغو إىل منسوب

إىل منسوب البغوي :االمول جامع ني اجلزري االثري ابن وتال
 مثير على إليها نسبوا (•٨٣) خرامان مدن من بغشور تسىن مدينه

هو ؛وتيل •ترى كما القياس عن خارج وإبدال تغري ذلال ويف ،تياس
به وأحلقتا ،عته الله رءض •بغ املدينه اسم ؛وقيل ،الوالية امم

 اخليرات ويعانق ،اجلنان آهل يوافق منت وإياه وجعلنا ،وباملاحلين
أربيتا بل وعدنا مبا وفيتا ولتا •الديان امللك بقرب ،احلبان

 لتوفيق١و املقصود يف تشرع ان .بالوعدث الوناء بعد لتا حان <وزدنا
املعيودم الله من

 لدرك املوفق وهو ،الرحيم الرمحن الله سم> ؛الكتاب فاحتة

على املصابيح كتاب احتوى .املستقيم لرتاط ١ إىل واهلادي ،احلؤ
 حماح بعضها ثالثة إآل ؛وقيل ،حديثا عشر وخيط ماثة وصيع القآ ربعه٦

• ن محا ويعضها

،رجاله لت وعت سنده اتصل ما ؛اجلمهور بامطالح والتحاح
 أكثر مدار الصان وعلى ، رجاهلا واحتهر خمرجها عرق ما ؛والصان

.االدتة اكثر قي والغتهاء العلماء استعملها اتض وص ،االحاديث
 يف واخلطابي يالرتمطيت اتتنىب املصابيح يف الله رحمه والشيخ

 عبد أبو —،الشيخان أورده ما التحاح أن ؛وهو اصطالحاء كتابيهما
وأبو ،البخاري اجلعغي مغريه بن إبراهيم بن إمساعيل بن حمتد الله
عن تعاىل الله جزامها ،لنيمابوري١ العشريي حلهاج١ بن هلم الصني

 ،اثغاتا أو ١تغتد “ البقاء دار يف اجلزاء أحسن واملحطمني اإلسالم
• اآلخرون وافقهما <و>

ن رجاله ؛رجالها



غير أورده ما والصان ،أوال أورده ما التحاح إى

آسو اإلمام (متهم .اليائية الحبيسة لتحاح ١ أمحاب من الشيخين

بن أحمد الرحمن عيد أبو واإلمام ،الجتاني االحعث بن مليمان دل دا

الربير كيس بن محتد عيسى أبو .واإلمام الئسائيء علي بن شعيب
يزيد بن حمتد الله عيد أبو واإلمام ~ المعجمه بالذال س ،الترمذي

 عيد بن الله عيد حمتد ابد واإلمام ،القزويتي ماجة بابن المعروف

أورد وربما .ارمي الت التهرتئني التمد عيد بن بهرام بن الرمحن

” الشافعي المسلمين إمام *“ ،إمامتا سند من احاديث الحسان باب ني
 الحافظ عمر بن علي املش ابي وكتاب ،حتيل بن احمد اإلمام ومسند

.الييهتي بكر بي ١ الحافظ لإلمام اإليمان هعب كتاب ومن ء رتطني ١الد

موثوق وكتبهم ،ملعتربون١ لتناظ ١و ،املشهورون االئتة وهم
صح ،الجمان^ االحاديث بعم / عقيب ذكر آته ع .عليها معؤل ،هبا

[المحيح ]في .وحده جامعه ني الترمفي مححه ما وهد (صحيح آو
 شرائط بصب أنواع هو إذ ،المحيح أنواع من نوع آثه حو<آراد

يتها يرو تغرد ما به ق ١ لمر ١و غريب بعضها عقيب ذكر وتد . الثئة ١
جهة من غرابته امنا ،المحيح في خمرجا كان وربما ،الحقات من ثتة

وجوع ،اخلندق حغر في االمناري الله عيد بن جابر حديه حنو ،طريقه

،التنة آهل وذكر ،يظنه وتعميبه ،ومتم علميه الله مىت التيي
الواحد عبد به وتغرد ٠ (٨٤ )ليخاري ١ أخرجه تد .طويل حديه وهو

.المحيح غرائب من وهو أبيه كن أمين بن

 وآفنل أتقن كانوا أقراهنم لكن مادتني امشاء توم عن روى أو

 الله رمول فرز ؛تال عمر ابن عن ،نافع عن ،ماللق روى ما حمل ،متهم
 ذكر وعبد حر كز على رمضان من الغطيت زكاة ومتم عليه الله متى

• (٨٥ )شعير من صاعا أو بر من صاعا اململين من أحنى آو

من حد ١ و وغير ٠ عمر بن لله ١ وعبيد ٠ لمختياني ١ ئوب ١ وروى

من فيه يذكر ولم ،عمر ابن عن ،ناقع عن احلديث هذا االثتة

٠ (٨٦ )المسلمين

ن ايراده في لتحاح ١ انه من ؛أورده ما لتحاح ١ إن ١
٢١٨ <١ ،تتيبة ابن (ن السجمتاني ؛السختياني ٢



حنبل بن وأمحد ،الشانعي :صنهم ،مالال حبديث مجاعة فاخذ
 ، الغطر صدتأ عشهم يؤت مل صلمني غري عييد للرجل كان إذا ت ١وتالو

 واالؤل حغظهء على يعتمد ثقة حافظ مالكا أعشي الزيادة راوي الن
٠ حستا غريبا لثاني او < حمحيا غريبا يستى

 وهو ،يعاصره مل عنت حديثا الرجل يروي ان وهو ؛مرمل "(٨٧)أو
بلغ باذا ،متماد التابعي إىل اشد ما :ا-احدمم (نوعني على

رمول تال :البصري حلمنا يتول أن حمل بئاملحا ذكر ترك لتتابعي١
ما :واحلاني .بئاملحا يذكر وال ،كذا ومتم عليه الله صتى الله
ناالؤل .به جهال يستيه وال رجل كن احلديث ني رواته أحد يذكر

:رجل عن احلديث يل رواته احد يذكر ما واحلاني ،مطلقا مرسال يسمى
فليس يعرفه وهو امسه ترك بل به للجيل يكن مل فان ،ومتقطعا مرمال

٠ مبنقطع

إىل املرمل بني يكون ان وهو :معقال ميتى تسم املرمل ومن
 عمرو يروي ان مشاله (رجل من أكثر ومتم عليه الله متى الله رمول

،وكذا ،كذا فعل ومتم علميه الله متى الله رسول آن :حعيب بن
• اششان وصتم عليه الله متى الله رمول وبني بيته ما وآتت

٠لنخعي١و ،وصاحبيه ،حنيغة كابي (الئتةا من كثري تبله واملرمل

،واالوزاعي <ءته رواية يف وامحد ،والشافعي ،ماللئ :يقبله ومل
ميلهمرا الح ،املسهب بن صعيد مراسيل الشافعي وتبل •والزهري

• (٨٧“)أخيت طريق من ممانيد وجنت

عن املوضوع يروي بان ،الراوي حال إىل راجع وهو :متكر أو
روى آو ،توفملوا امتد بان <حاو ،التدليس عليه غلب او ،املشاهري

 توله املمإر؛يإح ني حماجل •وأنكره يعرفه مل عته فتو وإذا واحد عن
الرتحمني آن ميبه ،متكر هذا :الشيخ تال ٠٠ < الكالم تبل *'التالم

 بن عتبة عن زكريا بن هعيب وعن املباح بن الغخل (—٨٨) عن يرويه
عن املتكدر بن حمتد عن زاذان بن حمتد عن / الرمحن عيد

،موضوعة أحياء صاحب هو إذ ،عتيسة عن فيه والعته (.٨٨—)جابر
ال ،المصابيح يف جدا تليل القوع وهذا .زاذان بن حمتد وكذا
• أحاديث عشرة ييلغ

ن متليه :غلب



٣٧

آو ،شط' تنة إلى نسب من رواته م كان من به وممي ؛ئعيد آد
آو .عقيدة سوء آو ،خبل آو ،خرق ؟و < <وهم> محلية او <حغظ سوء

وضده موقوفات آو .مستى غير حيخ عن نيه روى ما روهوك ت متقطع

 الله رمول مسعت ؛التحابي تال ما ؛باملرلوع واملراد •املرفوع
عليه الله صلى الله رسول وتال ،كذا تال وصتم عليه الله مىت

• ومتم عليه الله مىت الله رسول هنانا آو ،أمرنا آو ،كذا <ومتم>

ا ب ئ يوصله <مل> ما ت توقلموو ب ا ح ت ل ىل ا ه رسول إ ل ل مىت ا
ه ل ل ه ا ي ل ه يسنده ومل ،وسلم ع ي ل ال ،توال ،إ ل ،مماعا و على وتقه ب

ث ف د ن ا د ب ا ت س ىل إ ه رعود إ ل ل ه مىت ا ل ل ه ا ي ل و .وصتم ع  ؛مجهول آ
و ه ن ما و ا و ١ أحد ك ر ة ١ال ي و ،مزي مث ل مستور آ ا حل و ،ا ر ا ي ف مث و ر ع م

ني املياه احكام باب في الشيخ ذكر كما ،عته يروي عتن بالرواية

و ؛تال حيث احلى ليله صمود بن الله عبد خرب ب أ آى ،مجهول زيد و
.لله ١ عيد عن اينتهرو تعرق مل

و و :مبتصل ليس أ ه ا و ه م ي د ر ه مل عنت الراوي ي ر يف كما ي
د وإذا مسعود بن الله عيد خرب ني الركوع باب ؛جموده في فقال جم

د ،مرات ثالث ،االعلى ربى ميحان ق فقال ،أدناه وذلال .جموده تر ن
عون برواية هبح اخلبر هدا آة :وسبيه ،مبتصل ليس ؛عتيبه الشيخ

 ابن يلق مل عونا آبي صح وتد ،مسعود ابن عن عتبت بن الله عبد ين
٠ (٨٩ؤ الترمحي في ١وهكذ ٠سعود

 وعلئ احلكمه دار نا١٠' املمابيح ني ومشاله :مضطرب إستاده آو
،هريك محير الثقات مبن احد عن هذا يعرق ال :الشيخ تال ٠٠،بابها

ه فريكا اح وسببه <مضطرب وإمتابه ي و ر ل بن ملمه عن ي ي ه  ،سويد عن ،ك
ل واضطرب ^*املتابح عن ا .آستده ومتة ،آرسله منزة (حمتده ح
رضي علي مرتبه في طعتا ال .ومثيره ، (٩٠ )زيالجو ابن احلافظ بيته

 ئؤة عن اإلخبات ،رالخبا ١ دنثا على يجب هيئ هذا بل عته الله

املصابيح ني وجلت ،احلديث من أنواع مثانية وهده .وضعغه حلديها
.آالئه على المحمود والله .ومواضعها ،معانيها بيتا

؟النكوع ٣ (في ألولوغ  ،اليغوي   ١،  ١،  ٦٠
٤٦ ،٢ ،٢ ،الترملي ،ن عول ؛عون ٤



٣٨

حفد آمو الدين مراج الشيخ ذكره ما ملمابيح ١ ني آىب ؛واعلم
حديثا وعشرين احتين ؛الله رمحه التزويني عمر بن علي بن عمر

في هلما ليس آتيت من "منغان بالقدر اإلميان باب غي ت (٩١ )موضوعا
فال مرضوا إن اآلتة هذه جموس القدر ،والقدرية املرجئة ،ئميب اإلسالم

آذانك بني اجعلآو الذان١ باب وغي ،"تشهدوهم فال ماتوا وإن تعودوهم
إذا / واملعتصر هربه من والغارب آكله من االكل يفرخ ما تدر وإتامتك ٢٦

ه لقضاء دخل ت ج ا  لحديه ١ ١هذ مدر وأتا •٠ ،تروني حىت اتقومو وال ح

ت "إذا :ومتم عليه الله مىت قوله وهو ن ئ اتهت وإذا فرتتل <آ

.بموضوع فليس ،•'فاحدر

اإلمام عن التزويثئ نتلمه موضوع التسبيح مالة التطوع باب وني
̂(ء بن امحد من " امليت على البكاء وني .االئتة من وكثري حدبل)

ل فله ممابا عرى ن االؤل القرآن فضائل كتاب وغي اجرم،آ حم م  حغله "
ن القرآن ."نتنة ستكون إئها "اال لعلئ توله والحاني "،ذكري ع

مدر واتا ،"شرس على جاء وإن التائل "اعطوا ،اإلجارة باب وغي

آن تبل آجره االجير عطواأ١٠ ومتم عليه الله مىت توله وهو احلديث
ذوي "آيينوا احلدود كتاب وغي .بموضوع فليس ،"عرته يجئ

أخر قي توم "يكون الرتهل باب وني احلدود إآل عثراهتم الهيات
̂مان ̂اد هبذا خيضبون اإل رائحة يجدون ال احلمام كحوامل ا̂ل
"هيطان نقال محامة يتبع رجال رأى لتماوير ١ باب وغي •"اجلقة

 "إذا وتوله ،"الكالم تبل "التالم االداب كتاب وني "قيطانأر يتبع
٠٠.للحاجة اجنح فاته نليرتجه كتابا أحدكم كتب

حىت يمت مل بذنب آخاه عري "من والغيبة اللسان حغظ باب ويف
وفي ،"ويبتليك الله فيرحهه الخيك الشماتة تظهر 'اال وتوله "،يعمله

باب وغي ويملم.ما يعمي £الثى م*حةك والعصبية المغاخرة باب

من أحدكم فلينظر خليله دين على املرء ٠٠ الله ومن الله لي احلي
عثرة ذو إآل حليم "ال االمور ني والتاتي احلذر باب ويف *" خيالل

اخللق وحسن واحلياء الرفق باب ديف آ * تجربة ذو إال حكيم وال
 ء ١القرت فضائل باب ويف آ ٠ لثيم خب والغاجر كرمي مثت "املؤمن

٠٠ •لياكني ا زمرة ني واحشرني مسكينا امتنيو مسكينا حيين ١ لتهإل١"

،١ ،أ ،اليقوي (ن القضاء :لقضاء ١  ٤٤
،آ ،ليقوي١ (ن تتوموني :تقوموا ٢  ١>  ٤٤
،آ ،ليقويا ،ن هيطانا :حيطانه ٣  ٢،  ١٣٠

،١ ،اليقوي ،ن ني اليفق :من ٤  ٢،  ١٦١
o ١٦٣ ،٢ ،٢ ،المقوي خيالكن،ء :خيالل



٣٩

٢٧

مشها ممرا دإة ممارا ٢ ميترون التام إةاا املالحم باب دغي
وكالها وسباخها فاياك دخلتها آو هبا مررت فإن البصرة له يقال

حمكون نإته بنواحيها وعليك أمرائها وباب وموهتا [وختيلها]
 ذكر •"وخنازير تربة ويصبحون يبيتون وتوم درجد وتفئ خسد <هبا>
 إليك خلقك باحي إيتين التهإل ٠٠ عته الله رئي كلمي متاتب باب يف

 ت (—٩٣ )اجلوزى ابن تال معه وآكل كإل جناء القري،مم هذا معي ياكل
 ليم إته ؛الله عيد أبو احلاكم وتال ،موضوع حديث هذا

حين ١١ <ءلة م*يا باهبا.'م وطي حبكمه ١ ر١د ى ١٠٠ (•٩٣")مبوضوع
ومتيرك.'ا مثيري املسجد هدا ني يجتب الحد

احلسن و؛لنني المتة هرق املئاخرين افتل اإلمام وتال
إىل وتسيوها ملمابيح ١ من أحاديث الطاعتني بعين أنرت ؛لطييب ١

الدين ولي — الزاهد األمام وهو " املشكاة وصاحب ٠ / (٩٤ )الوقع
 آو متحها الرتمدق وجنت ؛تال اخلطيب الله عبد بن حمتد
 نإهتم ٠٠ •خليله دين على المرء ٠٠ هريرة أبي كحديث ({هبم)حثنها

• (٩٦ )حسن تهإ ؛جامعه غي الرتمدج وتال موضوع بائه مرحوا
• (٩٧ )األسباب حميح آته ؛لريازا غي وي ١التو وذكر

كما آو ؛لغظ األحاديث من كثري غي يكون آته ؛ايضا واعلم
 عادة ؛نتقول ،املراد هو ما بيان من بت وال ء هذا حنو أو ،تال

لغظ من 'عليهم واهتبه ،باملعىن حديثا رأوا إذا واملحتثني الرواة
آو هدا حنو آو تال كما او ؛احلديث عتب يتولوا آن هيئ احلديث

.الغاظ هذه آثيه وما < شبهه

وأعلم ،التان أرباب بهلتحا ١ ؛البغدادي اخلطيب تال

الرللء من خونا إآل ،ذله يتولون يكونوا ومل ،الكالم بمعاني اخللق
• (٩٨)اخلطر من ك املعىن ..ىاع> الرواية غي بما ملعرفتهم

١٩٢ ،٢ ،٢ ،اليغوي {ن نإذا ؛فإن ١٩٢ ،٢ ،٢ ،اليغوي ١٩٢ ،٢ ،١ ،البغوي ذا مريهاا ؛أمرائها٢ ١٩٢ ،٢ ،ا ،اليغوي !ن فائها ؛فانه٣ £
٢،ليغوي ١ ٠ ١ ٩٢ ،١ ٠

١٩٠ ،١١ ،املالح ابن ،ن ارب ؛أرباب ١٩٠٧ ،١١ ،املالح ابن ،ن يقحبتا ؛اخللق٦ ١٩٠ ،١٢ ،املالح ابن ٨



 له ومن ،والتابعني ،لتحابه ١ من الرواة أمساء ني نشرع واآلن
 ترتيب مراعيا ،باب كز خلي التحابي بذكر ونيتدي •حديث هي ذكر
 ،أيضا الرتتيب ذللت على التابعني نذكر حم ،اسم كز أول من حرفني
 أمساء على الذكور أمساء نتتم طبقه كز وني •الطالبني على تسهيال
والله .التلغ الئئه ومتابعه ،الشرق ني للتقدمي رعايه ،االنام

*واملآب املرجع وإليه ،للتواب املوثق

االلث حرق

تال تال عنه الله رضي الله عبد بن جابر عن املعيب بن سيد عن
جميع على أصحابي اختار الله إة’م ت ومتم عليه الله مىت الله رمول

 آبا أربعه أصحابي من واختار واملرملنيء ،التبيني سوى ،العاملين
٠٠ . ( ٩٩ ) وعليا ،عحمان ،وعمر ،بكر

 أمساءهم وإيراد ،اوفق الراشدين اخللقاء بذكر باالبتداء
؛وهم .واليق وىل ٢ ههتا اللذ ١ كحرق كناهم حروق أول موافقه باعتبار

 للها رضي بكر بو ١ وملم عليه لله ١ ملى لله ١ رسول خلينه ك ١ ح

،الرحمن عتد المرتبه له وعظمت ،القرآن من أيات غيه الله انزل ؛عته
 التباجرين وحيخ ،الغار ني ومتم عليه الله مىت الله رمول مؤنس

(بالشام ومتم عليه الله مىت الله رمول حياة غي مىت •واالمنار
آبني خالنه وأى ؛مليكه أبي ابن تال •للخلق إماما وجعله فتتمه

• هذا من

الله مىت القرب فستاه ،الكعبه رب عبد يق لتت ١ امم وكان
امسه ؛وتيل •املشهور التحيح هو وهذا ،الله عيد ؛ومتم علميه

آن ؛كانه العلماء عليه اتذي والتواب •اته به ميته ،عتيق
حلمن ؛وتيل .الشار من لعتقه عتيقا ولئب .امم ال ،لتب عتيقا

.وجماعه ،معد بن الليث تاله .وجاله وجهه

 الله مىت الله رمول 5ا عاثشه عن ؛بإستاده الرتمذي له وروى
 ميت حمومتذ مثن ٠٠.(١٠٠)القار من عتيق بكر "ابو ؛تال وصتم عليه

١ —

ن لالئتة :الئتة ١



مي يكن مل النه ،عتيق / له تيل :٠ومنير الزبريي ممعب وتال
وصيب <متيقا ؛تسميته على التةا وأمجعت *به يعاب ء حي نسيه

 والزم ،وستم عليه الله مىت الله رمول متديق إىل بادر أته تسميته
.االحوال من حال غي وتغة وال < هناة مشه تقع ومل ،التدق

الله إج بالله حيلش طالب آبي بن علئ وكان ؛تتيية ابن تال
كتاب يف ذكره >التتيق ؛املصاء من بكر آبي اصم انزل

.١٠١)املنتظم )

 ليلة يوم فتته {متها فيعه لت ١ ملواتش ١ اإلسالم هي له وكانت
 متى الله رسول مء وهجرته ،ذلال هي للكنار وجوابه وحباته اإلسراء

 كالمه حم ،للغار ومالزمته ،وأطفاله عياله وترك ،وصتم عليه الله
 دخول تاثر هي المر ١ مثيره على اهتبه حني حلديبقه١ ويوم <بدر يوم
 ة ل ٠٠ ؛وصتم عليه الله متى الله رسول تال حني بكاءه حم <مئه
(١٠٢)الله عتد ما وبني ،نيا الت بني الله خريه عيدا  .٠٠

 وخطبته ،ومتم عليه الله مىت الله رمول وهاة ثي هباته حم
 حم ،املسلمني ملمفته البيعه تعنيه ني تيامه حم ،وتسكينهم للتاس

 ني تيامه حم ،الئام إىل زيد بن أسامه جيش بعث يف وحباته اهتمامه

 حم ،بالدالئل حجهم حثى بهالتبا ومناظرته <التتة أهل قتال
 احسن من مبهم ذله ختم حم ،لغتوحه الئام إىل اجليوش جتهيزه
 بن عمر املسلمني على امتخالنه وهوت ،نعنائله وأجن متاتبه
،اإلسالم متهيد ؛حسناته من حسنه هو اتذي لعمر نظهر .اخلئاب
 كنه لدين١ ررعلى يظهر آته ؛تعالى الله وعد يقوتمد <لتني١ وإعزاز

(١٠٣)  ان إلى أملم حني من وصتم عليه الله مىت الله رسول وحمب ٢٢، 

.حضر وآل مغر ني يغارته نلم < وصتم عليه الله مىت الله رمول توئي

 انه {مالزمته وتقدم ،حمبته دوام مع ،رواياته تله وسيب
 بسماعها التابعني واعتتاء ،حلديه ١ انتشار تبل وهاته تعتمت
احد هي ومتم عليه الله مىت بالغير أمن من اؤل وهو .وحغئلها
.االتوال — ، شابت بن وحثان ،عبست بن وعمرو ،عباس ابن ملهب وهو 

ن ١ ه ي ب ا ص م ~ ل ي ه ا ر ب إ ي و ع خ ت ل م ،ا ه ر ي مت ٠د

٣٢٩ ،١ ،٢ ،البت عيد ابن {ن الزبري بن ؛الزبريي ١
٦٥٧ < ١ ،لقوويا {ن هتانا ؛هتاة ٢

ن الثابت :ثابت ٣



ت الله رثتم بكرأما آبي Iكلم السمر آهل وأمجع  يتخند لم حءد̂ه

وبشع .مشاهده من مشهد مي وصتم عليه الله متى الله رمول عن
 آمي إىل تبوك يوم العظمى رايته وصتم عليه الله متى الله رحمول

ومتم عليه الله متى معه ثبتم مهن وكان €س مودآء وكانت “ ،بكر
•حنني ديوم أحد محوم

وملم عليه الله صلى للقرب تلت ؛تال بكر أبي عن أمن ومن
 ظقلث راما ؛تال المبرنا تسه حتت نظر أحعمم آد لو الغار في وآنا

امرأة آتت ؛تال مطعم بن جبري وعن ٠٠٠٢١٠٤) ؟ثالثهما الله باحتين
ت تالت ،إليه ترجع أن فآمرها ،ومتم عليه الله متى القبر إىل

؛تال — الموت تتول كاثها “ آجدلئ دمل جثت إن أرأيت مل / "إن 
مهاهم-'ب)منطرق وملم البخاري رواه ٠.'بكر آبا تاتي تجديني

بعشه وسلم عليه الله ملى التنب أج العام بن عمرو وعن
الشاس أى الله رسول يا :نقلت ،آتيته ؛تال السالسل ذات جيش على

:تال ؟إليك أحب "عاتشة"  تال "أبوها" :تال ؟الزجال من :تلت ،

رواه .رجاال نعت ."الثقاب بن "عمر :تال ؟ من حم :تلت
. ٢١٠٦)ومسلم ري ليخا ١

:تال هريرة آبي وعن ومتم عليه الله متى الله رسول سمعت 
من دعي تعاىل الله سبيل غي االهياء من هيئ من آنغق "من ت يتول
،الجقة أبواب ،التالة باب من دعي التالة أهل من كان مهن  كان ومن 

من دعي التدله أهل من كان ومن ،اجلهاد باب من دعي اجلهاد أهل من
،التدته باب 'الرياذا باب من دعي التيام أهل من كان ومن   نقال 

؟الله رسول يا أحد كتها متها يدعى هل :بكر أبو "نعم :تال 
س(*'م)بكر آبا يا متهم تكون آن وأرجو

القاس آى ،البي تلت :تال طالب أبي بن علن بن حمتد وعن

؟ومتم عليه الله متى الله رسول يعد خري :تال  :تال بكر أبو 
؟من حم قلت :نقلت ،عحمان يتول آن وخقيت ،عهر :تال  ؟آنت حم 

.(ا*اليخارؤرخ رواه .لمسلمين ١ من رجل إث آنا ما :فقال

١٨٥ ،٢ ،١ ،البخاري !ن تإل :تإلت ١ ١٨٦ ،٢ ،٢ ،البخاري ،ن كل :كلها ٢



ن ع ة د غ ي ذ ل ح ا ئ ت ب ق ل ىت ا ه م ل ل ه ا ي م ل ا ؛ومتم ع و د ت ق ا "
ن ي د ت ا ن ي ى م د ع ي ب ي ر أ ك ر ي م ء (١٠،ا)و ن 11 •  ع ة آبي و ر ي ر ل ه ا ل ؛ت ا ت

ل و م ه ر ل ل ىت ا ه م ل ل ذ ،جربئيل **أتاني ؛ومتم عليه ا خ ا ،بيدي ن
ها باب غاراني ت ل اتذي ،جل خ ن ا "،اتيت منه ت ت و لن ب ر أ ك يا ؛ب

ه ١ رمول ل ة ،ل ف د ي ٢ و ت ئ ت ث ك ل ع ى م ث ل ،إليه نظر ١ ح ا ق ل ن و ص ه ١ ر ل ل
ىت ه م ل ل م عليه ا ن م تا "أما ؛و ل ا ت ا ي ب ر آ ك ل ي ؤ ة يدخل من أ ت جل ا  
ن يت م م ه '1•آ ا د و ر ب (.ماا)داءود أ

ن ع ن و ب ر ا م ة ع د آ و ع ه ر ل ل ه مىت ا ل ل ه ا ي ل م ع ت م ل و ا  البي ت

ت ر ك ت ب ن آ ' و على حبيما * و حل ر ني حبيوما ،ا ا غ ل ه ."ا ا و ر
،١١١ )حسن حديث ؛وتال ٠ لثرمذؤ ١  •

ه و ب ة ابو أ ن ا ب بن عمرو بن عامر بن عثمان ،حت ع  تيم بن معد بن ك
ب بن مرة بن ع ى بن ك ؤ و مع هنو <مثالب بن ل م ه لر ل ل ى ا ل ه م ل ل عليه ا

م ت ص ن و ا ي ق ت ل ي ي ة ق ر ه .م ت آ ر ۶١ وص ،ملمى و ي خل ت ا ت ر ب ن خم ب  
ر م ا ن ع د ب ع ن م ن كعب ب م ب ي ن ت ه ،ة مت ب ن ب إل ا ن .أبيه ع ا أبيين ك
 ،اجلهبه ناتي ،العينني مثاثر ،الوجه معروق ،العارضني خغيش ،ئحيغا
بسنتني الغيل بعد مبقه مولده (والكتم ،باحلناء خيطب ،جعالشاا عاري

.أشهر وأربعه ل  و م من أ ل م ل من أ ا ج ؤ ل  ،عياس ابن روى ما على ،ا
ا ث ح عبد بن وربيعه ،املتكدر بن وحمتد ،التخعئ وإبراهيم ،نو

ل ؛قالوا ،كيان بن وماحل ،من>الت ؤ .بكر ابو مالماإ التوم أ
ن ع نب و ع ث ل ل ا ا ل ؛ت ا ن ت ب م ا ا ي ل ؛ع ؤ ن أ ىت م و م ب ر أ ك ،ب

ل مث ث ن بابيات مت ا ث ؛آبيات ،ح

ا ذ ت إ ر ق ذ ا ت و ج ن ه ه أخي م ت ث
ر ك ذ ا ال ف ا خ ر أ ك ب ا ب ا أ ال مب ع ن

وأعدهلا اتقاها الريبه خري
 محال مبا وقاها ١و الثيب إآل

ي ١ ش ا ت يل ل ا ت ل مشهده / املمحود ا
ل ؤ ا ت متهم لتام ١ و (١١٣) الرماد ق م

ه ١ ن ؛حم و (ن م ب ،داؤد ا  ٢ ٠ ١٧٢ ،١
ت ٢ ا و ج ا ه د ن (ن جم ا ت ١٢٥ ،١ ،٢ ،ح

ن ٣ ب ا ا ر ه ه ال ٢٠٨ م ،إ ،ا
ق متهم ٤ د ا ؛م ق ق ح د ن (ن متهم م ب ري ا ث أل ،١ا ،ا   ٣،  ٢٠٨



٤٤

ن بن تلحمان يدم على أملم ا ن ه عبيد بن وطلحت ،ع ل ل  والربري ،ا
م بن ا و ع ل ن وسد ء ا م أبي ي ا ئ ن وكبد ،و مح ر ل ف بن ا و  ني يثرب ومل •ع

ىل سبق •أصادم دب دال جاهلية ل إ و ب ث ل حل ن ا ،ومهاس تلعثم متهر م
ملن ليم فرتمن وله •صنتهوريا ٠̂ وترأل ،ماله وانغق ،نغئته بذل
املشاهد ههد >حمابئون ،ومبطه ،وبتته ،وأبوه ،وأته ،هو {عداه
 وال ، جاهلهة قي ومتم عليه الله مىت الثبئ قيغار مل •كتها

علم ني مغتما ،كثري ومال ،عريين جاه ذا اإلمالم تبل وكان .مالم إ
 قاهر ،القوم بني القول متبول <التؤيا علم حلي بصريا ،االنساب

٠ ملآثر ١ هذه على ين لت ١

ل (“١١٣) الزهرو وعن ا وصتم عليه الله متى الله رمرل ت

ل ٠٠؟هيثا بكر أبي يل تلت "هل ؛حابت بن حلثان ا ق ل نعم ' ؛ن ا ق ؛ن
ل ،"امسع وأنا •اتل ا ت :حعر :ف

وتد منيد الغار ني اصني وحاني
ق ا  جلبال١ معد إذ به العدؤ ط

ن ا ك ل حب و و س ه ر ل ل د ا ا ت و م ل ع
رجال به يعدل مل الربية من

 حم ،نواجذه بنت حثى ،ومتم علميه الله مىت الله رمول نضحك
مىت الئبئ وتال ٠٠. (١١٣—)تلت كما هو ،حثان يا <مممدتت ؛تال

ءاا(.مم)بكر آبي مال مقل ،احد مال نغعيت "ما ؛ومتم عليه الله

ورمحه رأنة مبيكائيل وصتم عليه الله مىت الله رسول هيهه
ن وآمره •وبتارا عغؤا " الرمحن خليل " وبإبراهيم ميتي آ

،الثتيغة يوم الئمار ١ <عمر> حاج ويذلال ،مرضه أقام بالتام
ل ا ق — ١١٥) ؛ف  )  انال ،لديتتا ومتم عليه الله مىت الله رمول رضيه 
 رمول فيه أتامه متام من يزيله أن نغمه تطيب وأيكم ،لدنيانا ترضاه

<١١٥—)له نانتادوا ،وصتم عليه الله مىت الله ) وصتوه ،وبايعوه 
٠وصتم عليه لله١ مىت الله رمول خليقة

،ا ،البت بدء اص ؛ن آلءءي ؛آم يل ١
١٢٥٠١ ، ' ٢

١،  ١٢٥ <٢ ،حتان (ن صعدوا ؛معد ٣
١٢٥ <١ (٢ ،حتان (ن ردق ؛حي ،١ ،االحريا ابنا  ٢٢٢ ،٣ ٥



^١ كتاب دلي ؛٠٠^  عن اهلذيل بكر آبي عن ووكمع ،سد ابن عن 
 مىت الله رمول تبق لتا ت عشه الله رضي علت تال قادت احلسن

عليه الله صلى الئئ توحدتا ،آمرنا هي نظرنا ،ومتم عليه الله
،التالة هي بكر أبا *،هت ئد ومتم  رمول رضي من نا لدنيا فرضيتا 
(١١٦ )بكر أبا نتتمنا <لديننا ومتم عليه الله صلى الله  •

،الثالثاء يوم الخالفه وتوتى سه االؤل ربيع من عشر الشالث 

ظعيث وكان •وصتم عليه الله متى الله رمول دفن تبل ،عشرة احدى
•القلب توي ،ليدنا ،فنله التحابه وعرف ،عدله للخلق بط تد  ولم 

؛الفئاب بن عمر تال •حمله معده يختف ،الجقه هي أتي ودقت 
،الثالثاء ليله باملدينه مات بكرم آبا ارى حيه من بتني حلهان 

وستني ثالث ابن وهو ،والعشاء المغرب بين عشرة ثالث سته اآلخر مجادى
،زوجته تغسله آن اوص اهربم وأربعه سئتان خالفته متة •سنه

يف عته الله رضي الخطاب بن عمر عليه وصلى ،فغسل ،عهيم بتت آمماء
،ومتم عليه الله متى الله رحمول مسجد  دخل واملتريم الترب بين 

،وطلحه ،وعثمان ،عمر قربه يف ر عن .ابته التحمن وعيد  غ ع بن ج

 مرز ني تيل •اليسار ني ختمث بكر أبا / آة ؛أبيه عن محتد
• ومات يوما عشر مخسه فتر ،يوم يف مثتسل ١ إثه ت موته

محتد بن إسماعهن لتامم ١ أبو السقه تؤام الحافظ الشيخ تال

؛والمغالي باهليعث الموموم كتابه هي الغضل ين  بكر أبو مات لتا 
 البيت باب على عته الله رضي طالب آبي بن علئ تام <ءته الله رضي

؛فقال فيه مسهى هو اثذي  حني آوأل ،يعسوبا ين للت والله كنت 
،التاس نغر ،نبلوا حني وأخرا   وذهبت ،حبياهبا وفزت ،هبايعيا طرت 

،العوامش تحزكه ال ،كاجلبل كتت ،يغشاغلها ياا(م)التوامش تزيله وال 

،الكحل مبد ؛اليعسوب ؛تعسريه في وتال إىل سيق أثه يريد 
،اإلسالم ،له تسمعا ملقاا فصار  •الئحل يتقتم كاليعموب  ؛ونبل 
وكذله ،معظمه ؛املاء وحباب •يصب لم إذا رايه ني وفال الزجل

؛تال التغن ابي وعن •املاء عياب  ندعو آال فقالوا بكر أبو مرز 
. ريدآ ٢ ملا تتال إتي ؛تغال الطبيب رآني تد :تال لثبيب ١

ن وجنت ؛ودلت ١
١٣١ ،ب ،امحد ،ن يريد اريدت ٢



 بكر أبتي علي دخلت ؛تالت عتها الله رضي عاتشة (وعن“■ ١ ١٨)
هيج هيج ؛نتلت الموت به نرآيت

<البت> فإنه متتعا دمعه يزال ال من . ا ١ ١٨— )مدنوق مزة 

الموت مكرة »وجاءت :تولي ولكن ،ذلال تتولي ال ؛نقال :تالت

ونزل .أثواب ثالثت ني وكنت (.«مباا)حتيد مته كتت ما ذله بالحق

 ابي بن الرحمن وعبد ،وطلحة ،وعثمان ،الخقاب بن عمر تبره يف

آممبر <وهو> ،ومتم عليه الله ملمر الله لرمو جبتب ليال وبنن .بكر
 الله رمول كان اتذي بالقدر بعده بكر أيو نيتي ،بكر أبي من متا

وأمماء ،الله عبد ،متت وأوالده .مته أكبر وصتم عليه الله متى

من وعاثشة ،الرحمن وعبد . العزى عبد بتت من “ تينالقطا ذات ء
 من ،الخحعمية ميم بتت أمساء من وحمتد .رومان آم

ومجله •زيد بن خارجه بتت حبيبه من كلثوم وآم •املهاجرات
االئئه اورد ما على <حديثا وأربعون واثنان ماتة ،املرفوعة أحاديثه

.أعلم والله .حديثا عشر ثالثة هلمابيح١ غي ذله فمن ،كتبهم شي

الثقاب بن :عته الله رضي عمر حغمر أبو ،املؤمنني امري

ن ب ل ا ي غ ن ئ د ب ي ن العنى ع ا الراء بكسر ،رياح ب م ت ع ني ياء ب ت ط ت ت ن ب م
بن لؤى بن كعب بن عدي بن ،الزاء بغتح <تزاح بن ترط ابن ،حتت

وصتم عليه الله مىت الله لرمو مع جيمتع .العدوى الرتهي خالب
أهل أذل اتذي ،والباطل احلؤ بني الغارق وهو ،لؤى بن كعب شي

،جمهتدا ،عاتال ،للهأمرا قي هديدا كان ،اجلاهل وعتم ،الثرلق
وإىل ،ناهيا ت١ملنكر١ وعن ،تاليا للقرآن ،ذاكرا ،حمتسبا ،مابرا

<ذكره اخللق يف نشا تد <ساعيا لدينا تقوية وغي <عيا١د حلق١
.صربه الله وادام

(١٢٠“ ) :تيل ،المخزومي المغيرة بن هاهم بتت خيثمة وآته 
ا ثم ماكتة نون حم المهملة احلاء بغتح — ثنتمة ق  مفتوحة فوق ةحم

:تال / ومن ،جهل آبي آخت كانت < هشام بتت :تال نمن هاهم بتت "
بتت :التحيح :البر عبد ابن تال .عته بتت كانت ،هاهم بتت

.١٢٠—أخطار فقد هشام بتت تال ومن هاحم وأبو ،مشدة ابن وتال (

(.اآا)هل> آبي اخت هشام بتت هي :نعيم

ج ١ ي ج ه ي ١٤٠ ،١ ،٣ ،ا ،معد ابن ٢ ٣٥٣ ،٣ ،ب ،حجر ابن ذا يعج يعج ؛ه
٤٢٠ ،٢ ،ب ،االثيرا ابن ؛ن العزيز عيد :العزى عيد ٣



٤٧

آن ٠٠ ؛وههد ماجلمة وشر علميه الله مىن الله رمول بقره
،عر رضاه دإة ٠٠ ٠ ( ١ ٢٢)وتلبه ملائه على احلق جعل تعاىل الله

أعر وجت عر الله وإة ،مته مغر الغيطان وإة ،عدل ومتضيه
،عبقريا ؛وشاه ،بإسالمه ءالتها أهل واستبشر .به الدين
 ،محيدا يعيو ،العرب داره رحى ماحب ودعاه ،اجلقة آهل وسراج ،حمدها
كثرة امجعواو.-ءىل .عمر كان ،نيئ بعده كان ولو ،معيدا وميوت

مع ووتوهه ،باملسلمني ورنته ،وتواضعه ،وزهده ،فهمه وونور ،علمه
واهتمامه ،ومتم عليه الله مىت الله رسول أشار وتعظيمه < احلق
 آن من اكثر ومتاتبه ،واخلير الغفل آهل وإكرامه ،املسلمني مبصاحل

أعشار بتسعة هنب عمرت توئي حني مسعود ابن تال .متتتمى
 عليه الله مىت القبئ أراد حين املدينة إىل وهاجر •العلم

بن ءالربا تال .مجاعة ني ذامه عليه نتقدم ،اهلجرة ومتم
 ابن مث ،عمري بن ممعب ،املهاجرين من عليتا تدم من أؤل ت عازب
هعل ما :لتلنا ،راكبا عشرين غي اخلقاب بن عهر مث ،مكتوم أم

؟ومتم عليه الله متى الله رسول ؛نقال  تدم حم ،آثري على هو 
.عته لله ١ رضي بكر بو ١و < وصتم عليه الله متى لله ١ رسول

بن عهر إال ،خمتغيا إال هاجر أحدا علمتم ما علزت وعن

،الخطاب ،تومه وتنكب ،صيغه تقلد بالهجرة هم لتا فانه  وانتضى 
 حم ،سيعا فطال ،بغنائها تريو وأشراف ،الكعبة واتى ،آمهما يده يف
:نقال ،واحدة ،واحدة حتثهم آتى حم ،املقام عند ركعتني مىت

،زوجته وترمل ،ولده ويؤتم ،آته حتكله ان اراد من ،الوجوه هاهت
.حد٢ متهم تبعه منا ،الوادي هذا ء١ور خللياتيت

 كان ؛الله عبيد بن طلحت تال (املشهورات منن ؛عهر زهد وآتا
دخل عمر آت ورويتا .االخره ني وارمتينا ،الدنيا ني زهدنا١ عمر
؛فقال ،زيتا عليه وميت ،باردا مرتا إليه فقتمت ،حغعة على  آدمان 
:تال آنس وعن •دجن عر الله الىت حثى أكله ال ،واحد إناء غي
؛تال عثمان آبي دعن .كتغيه ني رتاع اربع ،عهر متمي غي رأيت لقد

وعن .جراب بتطعات ،مرثع إزار وعليه ،اجلمرة يرمي ،عمر رايت
.آدم من أحتما ،رتعه عشرة ربع٢ عليه كان عمر متمي أت ؛عمرة



(١٢٣) .تتة ما مثير م هبوانئته القرآن أنزل " ملغاا أمر 
مريا ،االممار إىل وكتب ،باهلديشأ رمضان ههر ني ملاجد ا ني يالقيام
أؤل طالب أبي بن علي خرج اثه ت ميهخز ابن روى •بذللء املسلمني

 ،تزهر القناديل ورأى ،لياجدا من القراءة فسمع رمضان ههر من ليلة
الله ساجد رنؤ كما تربه ني الثقاب بن لعمر الله رنؤ :فقال
. (آآا)-بالرتآن تعاىل

 به ورجق ،ومثيرهم ،العشرة / وصائر ،املتيق بكر أبو ؛لته روي
عليك فما اهبت ٠■ :فقال وصتم عليه الله متى الله رسول مع أحد جبل

٢)\«ر ^ & أو ،يق مت أو ،نيب إآل .بالثهادة له عشهد ١٠ ٠ ( ١ ٤

 وترت ،االكامرة وكرت ،ومحهلا ،بالدؤة ضرب من أؤل وهو
 مقدار على ٢العطاء وأعطى ،واوين الت ودؤن ،الغروي وهرش ،القياصرة

؛غيه كتب فيعطها <الرتاهم ضربت عهده وغي •اإلسالم يل لتابتة ١
،الله إآل إله ال ؛وبعضها ،الله رسول حمتد ؛ويعضها ،لله احلمد

 ني وبتى ،الشام مجيع مع املقىت بيت وفتح «ءمر عليهات وبسها
.وكنيسة بيعة آالف أربعة وهدم ،سجدا آالف أربعة اإلمالم

من اخلقاب بن عمر صحبت ؛تال ربيعه بن عامر بن الله عيد عن
له كان وال ،فطاطا ضرب منا رجعتا مث ،احلخ ني مكة إىل املدحيه

 ،هجرة على كساء او ،نطع <له> يلقى كان <أثه> إآل <به يستظت بتاء
،ابىت فإئه ،الثياب بتقصري عليكم ؛كالمه ومن .حتته به خليستظز
على فوتعوا علميكم الله وتع إذا ؛وشيه .واتقى ،واتقى

 ،البرم يورث ذللئ فإن ،المشتم باملاء تغتسلوا ال ؛وئيه .أنعسكم
من مق صحة أملم .االكله يورث نإئه ،بالقصب تخئلوا وال

د مخس ستة ؛وتيل ،التيؤة ع ني م ع ب ر ال أ ج ى ،ر د ح ا ،امرأة عشرة و
 من أؤلو ،للمسلمني التاريخ وكتب ،املومتني بأمري دعي من أؤلد

.رسان قيام على الشام مجع من وآؤل ،التحد ني القرآن جمء

االعطاءن ؛العطاء ٢ لرين ؛ليله ١



 ت وملم كليه الله ملى الله لرمو ؛نال ؛نال عامر بن عتبة وعن
 ،الترمذي رواه •'*اخلئاب بن عمر لكان ،نيب معدي كان لو11

تمريبرهآا(م حسن حديث وتالت

عليه الله مىت الله رمول مسعت ؛تال اخلدري سعيد آبي عن
وعليهم ،علئ يعرضون التام رايت ،نائم انا "بيتا ؛يتول ومتم
بن عمر علت وعرء ،ذلال دون ما ومتها ،احلس يبلغ ما متها ،متمن

الله رسول يا اؤلته قها :تالوا ٠٠ ،يجره متمي وعليه ،الخئاب
(•"ص)ا<النين" :تال> ؟دمتم عليه الله مىت

رسول مسعت ؛تال عصر ابن اق عمر بن الله عيد بن حصرة >ءن
بتدح آتيت ،نائم آنا بيتا٠٠ : تال <ومتم عليه الله متى الله

 فتلي أعطيت مث ،اظغاري من خيرج الرت الرى أر حش ،تشربت ،لين
:تال ؟الله رسول يا آؤلته متا :تالوا ،"اخلئاب بن عمر

يآا(.'م)العدم"

لو نقلت :حاله يف رش وافقت :تال عصر عن عصر ابن دعن
 إبراهيم متام من دروائخذوا <فرتلت ممتى ابراهيم متام من اثخنت
تلو ،والتاجر البئ مناءال على يقحل الله رمول يا وتلت ،((ممتى

 الله مىت الئبئ نعماء واجتمع ،احلجاب آية تتزلت حيجتبن آمرهتئ
أزواجا يبدله ان طثتكة إن ربه )رعسى فتلت الغرية يف ومتم عليه
٠ ( ١ ٢٨ر وملم ،املخارج رواه كذله فتزلت ،((متكى خريا

اجلمعة يوم خيطب كان آته اخلقاب بن عمر كرامات ومن
فالتفت ،اجلبل ،اجلبل ،محن بن ماريت يا :خطبته يف فقال بالمدينة

م التام ه س م ،بعش إىل ب ل  له تال مادته تض فلتا ،مراده يفهموا ن
وكز انا ،نعم :تال ؟ومسعته :تال> ؟تلته اتدي هدا ما :علئ

،إخوانتا هزموا املشركني اح خلنيب يف وتع :تال ،املسجد يف من
من قاتلوا ،إليه عدلوا فإن جببل واهتم ،أكتافهم وركبوا

فجاء ، < الكالم هدا ميت فخرج ،هلكوا جازوه وإن ،وظفروا وجدوا

١٨٩ ،٢ ،ا ،البخاري ١
١٧ ،١ ،٢ ،البخاري ،ن يتول :تال ٢
ن نساءكم :نساءك ٣
ن جصعة :اجلمعة ٤

٤٥٦ <آ ،التووي ه



 وتله ،اليوم ذلال ني مسعوا هنما ت <غحكر> فتسير يعد / ليشريا
 ين ماريت يا ؛يتول صر موت يشيه موتا ،اجلبل جاوزوا حني ،املطتلت

 ،أبيين كان .كلينا الله نغتح ،إليه تعدلنا ،اجليل ،اجلبل ،محن
 ،خنه عارضيه ني ،العينني محرة حديد <املع آدم ؛وهتل ،محرة تعلوه
• والكتم باحلناء ،خيضب ،يسر أكسر

آا(م(ا)تامم باحلناء خيضب التواويث وتال

 وكان .إليه بعهده ،عته الله رثي بكر أبي موت بعد باألمر تام
 على يثبت حم ،نغسه باذن ياخذ وكان .ونغخ ،حاربه نتل ،مثضب إذا

• الغرس

؛وتيل ،نياا حنر وكان ،فريوز واسمه " لؤلؤة أبو وطعنه
المير ،طرفني ذات بسكين طعنه — حعبة بن للمغيرة عبد دمو *جموسيا

يتا أحد على ثت طعن حثى ،طعنه إآل محاال وال مي فمات ،رجال عثر ثال
دينة احلاخ ممدر وكان < ميعة ت وتيل < تسعة متهم <ءألربعاا يوم بامل
تال لؤلؤة أبا اة .وذله •وعشرين حالم شه اليت ذي من بتهن الربع

؛تال ؟خراجي من عمي يفع آن موالى تكتم آال لعمرت ؟خراجك وكم 
له تال هم ،يسري حيمع هذا وإة ،لعامل إتال تادت ،دينار تادت
ت ؛تال ، ؟رص يل تعمل أال صر ،عنه الله رض صر وتى فلتا ،بلى 

؛لؤلؤة ابو له تال  المشرق بني من هبا يتحتم ،رحى له اعمل 

.والمغرب

،ذلال توله تليي غي تعفو :الزبري امن تال ،الغد كان غلتا 
 يوم وذله ،التالة إىل عنه الله رض صر خرج ،بالغجر النداء وتت

 فقام ،لؤلؤة أبو ناءتطجع ،اليت ذي من بتني ليال الريع ،األربعاء
 أبو طعنه كري فلتا ،انتووا ،انتووا ؛تال ،املعوق بني عهر

 تتليت ؛عته الله رقي عمر فقال ،ثئته يف طعنات غالف ،لؤلؤة
ييث ،فتتمه ،عوف بن الرمحن عيد بيد آخذ حم .اخل  عيد فمىت 
 ،ماخوذ آته — لؤلؤة أبو — العلج ظن ولتا ،الصبح بالناس الرمحن

ر ،الله لعنه إىل فمار ،ئلهه حت ̂ى وليت  خرى ح إىل ومار ،ودنيا أ
ت ال نار و قي صر أرمل مث .حيىي وال <رنيها مي إلبى ^بمحد'"للهذا ر

٤٥٦ ، ١ ،لئووي



 الله متى الله رسول مع يدلن آن ني يستأذهنا عقها الله رقي مثاتشه
(ومتم عليه لعتها عمرت نقال (له فاذنت ،عته الله رثي بكر وأبي 

تغوا مث ،وكئتوني ء فاغسلوني ،مق فإذا ،مىت السلطان ملكان أذنت

< دخلونينا ،نعم ؛تالت فإن ؟عمر آيلج ؛وتولوا ،عاتشه باب على
يئ آرسل مث ٠ ياليتيع تادفنوني ،آبت وإن من فخرج ،فشربه ،بلين جل

،آمر ما به وتعل ،عته الله رضي فتويف ،املوت أنه فعلم ،جرحه
حدا يوم يف ودفن ،صهيب عليه ومىت . عاثشه له وأذنت عرة ،ال
 وعبد ،عئان بن عثمان حفرته ودخل .وعشرين أربع سنه ،املحزم
.ليال وأربع أشهر وصته ستني عشر خالفته وكانت .عمر بن الله

 من كلثوم آم ابنته على عثهما الله رضي لعلي ختنا عمر وكان
تؤم ،عمراه وا ؛عته الله رضي علي وتال .عتها الله رضي فاطمه

٠ لعيب ١ تلميل < الثوب نتئ ومات ،العمد ٢وآبر <الود ١

؛تال تيس بن االحتش عن عت  تريشا إة ؛يتول الخئاب بن عمر مس

 فلتا ،خريا مته عليهم الله فتح إال بابا يدخلون ال ،الناس رؤساء
،العياس وفيهم ،الناس وحقر الطعام فعمل ،مهيب / وامتخلث عمر مات

أيها يا ؛وتال ذراعيه عن نحر ،االكل عن بايديهم الناس فامسك
آبا وإة ،فاكلتا مات ومتم عليه الله مىت الله رمول إى ، الناس
 القوم وضرب ،بيده فضرب ،اآلكل من بت ال نإثه ،فاكلنا مات تد بكر
.الناس رؤماء تريشا إىي ؛عنه الله رضي عهر تول فعرق < يديهمبا

زلنا وما ،لإلمادم حميتا حمنا كان عمر إة ؛يتول مسعود ابن وكان
.املؤمنني أمري ،مهي من آؤل وهو .أسلم منذ آعرة

سا ؛وتيل ،مثا ؛وتيل ،منه ومثني ثالثا عمره وكان وعن .مخ
؛تال عباس ابن  وتد ،لعمر تعاىل الله يدعون توم ني لواتش إنئ 
غلم ،يرتع ان تبل ويصتون يدعون (الناس فتكتفه ،سريره على وضع
نكيب آخذ ،رجل إآل يرعين رتمن علئ فإذا ،مب ؛وتال عمر على ي ما 
ثل الله ألقى آن إلت أحب أحدا خلقت إن ،الله وآيم ،متلق عمله مب
علك أن الظن كتت الله رسول أمسع كثريا كتت التى ،ماحبيك مع الله جي
 ودخلت ،وعمر ،بكر وأبو ،آنا ذهبت ٠٠ ؛يقول وملم عليه الله ملى

ملم ،اليخارؤ رواه ٠٠ ٠وعمر ،بكر وأبو ،آنا (.١٣٠) و



٥٢

رسول زمن ني التام بني شخري كتا ؛ <تال> مر ابن دعن
مث ،صر مث ،بكر أبا نتخئر ،وشر طيه الله ملمر اه1ا

• (١٣١)البخارو رواه •عثمان

 بعثه وحممل عليه لله ١ ملى لله ١ رحمول ى ٢ لعام ١ بن عمرو وعن
 ؟إليك أحب الشام آى نقلت هاتيته ؛تال السالسل ذات جيو على
تلت ،"ابوها" :تال ؟الرجال من :نقلت ،"عاششه" :تال ٢̂" :آ
طم ،اليخارق رواه .رجاال نعت ،"عمر "مث :تال ؟من (.آآا)و

واجعل ،سبيله يل شهادة رزتيت١ لتهإل١ :عمر تال حغمه وعن
الله هبا ياتيين :تال ؟هذا يكون آتى :فتلت <لهرمو بلد مي موتي

رةر رداه .هاء إن ليخا (•̂اا

يشب ز من ،وحغمئ ،الرحمن وعيد ،الله عيد :عشر ثالثة وأوالده
وزيد <ءلئ بئت كلثوم آم من ،ورتية ،االكري وزيد ،مظعون بتت

يلة وآته ،وعاصم ،مثيرها من الله وعييد ،االصغر وعيد ،هابت بتت مج
لرمحن ،االمغر الرحمن وعبد ،ولد آم اته “ ححمة ابو وهو " االومط ا
،هشام بن احلارم بتت حكيم آم وآهتا ،وفاطمة ،ولد آم وآته

نقو وكان .زيد بتت عاتكة وآته وعياز ولدء آم وآهتا وزينب

رفوعة أحاديثه ومجلة .عمر يا واعظا باملوت كفى :خامته خهم امل
آو ،نغرا عشر ثالثة عمر امحمه من ومجلة .حديثا وثالثون وسيعة ماثت

مابيح١ يف وأحاديثه .عشر أربعه الله رفي ،حديثا ومثون احد مل

.عته

بن :عته الله رءني عثمان الله عيد آبو المؤمنين أمري رآك
 ،االموي ،مناف عبد بن مهم عيد بن أميه بن العام آبي بن نعتا

.حماف عبد ني وصتم عليه الله مىت الله رمول مع يجتمع ،القرشي
البيضاء واهتا ،آملمت ،همم عيد بن حبيب بن كريز بتت أروى واته

قلب عيد بتت حكيم آم .مغاف عبد بن هاهم بن امل

٣ ،البخاري *ن العام بن عمرو عمرت ابن ١ ٠ ١٨٠ ،١
٢ ،البخاري ؛ن تلت مث :حم تلت ٢ ٠ ١٨٥ ،٢

لبت ،ن عائلة :عاتكه ٣ بنمدا ٧٤٧ ،آ،ا،ا



٠٣

٣٦

افظ تال اعيل احل  األثري ابن وتال .حبيب بن كريز ( — ١٣٤) ؛إمس
. (١٣٤ —)ربيعه بن كربز :الظائي الغا؛توحا أبو والشيخ

ر :وتيل <ربعه أبيني كان بعيد <الوجه حسنب ،البحرة رتيق / ،أمس

يشهد لم ،يصغرها ،التحيه عظيم ،الرأس هعر كثير ،المتكيين بني ما

 ،ومتم عليه الله مىت القين ابثه رتية لمرض ختد الثه (بدرا
يشهد ومل ٠ بهمهم . ^4حل وصتم عليه للها مىت لقبنا وخرب

كان ومتم عليه الله مىت القني ألج (الرضوان بيعه ييئه باحلد
متى القين ضرب البيعه كانت فلتا ،الملح امر يف مئة إىل بعحه

صتم عليه الله 'ا(.هآا)لعثمان ؟هذه" :تال يده على يده و

يي حتي١ البارع لكامل١ لغاضل١ ريا وكان <بركعه ليله حي <كب
وتتيل ،اجلزرة إمام ،حليما ،سخيا ،كرميا ،رحيما ،عطوفا
،عمرو ابا الجاهلية يف يكىت كان ،الخيرة ويقزة ،الغيرة

صق بنغ t *Q .ii <به اكت،تى <الله عبد :رتيه من اإل،مالم ني وند ا*0نا
.فمات ،مهرش ،عينه على ديك نغرم سني

هاجرين من امله عليه واجتمع ،الشورى آهل تتمه ،األمتارو امل
 ،والزبري ،وعلن ،عثمان تعد ،عته الله رضي عمر دنن ملا اته وذلك
 عوف بن الرمحن عبد إىل عثمان فاهار ،يتشاورون ومعد ،الرمحن وعبد

آنا باتذي لست :وتال ذله الرمحن عبد تابى ،األمر شي خول لتيا
علوا .رجال متكم لكم اخرتت حئتم نإن ،األمر هذا على خليكم ذلك جت

يدع للم 'ء ليال ثالث يتشاور الرمحن عيد فاخذ .الرمحن عيد إىل
دينه احدا هاجرين من بتنياملا من بامل  ،استشارهم إال واألنصار امل
القوم بأم آن :املتام ني نرآى هتام .عثمان : تالوا وكنهم
:نقال ناشتيه ،نامثهم استووا نإن ،فانتههم استووا نإن ،اترامم

كم واحد غي اجتمع هذا تعلمون هل هكذا .يعوهنيا ؟عثمان غري حم
(.ا)^الغرج أبو املحن مجال اإلمام روى

لغتوح ١ ن القرح :ا
٤٧٥ ،٢ ،٢ ،البز عبد ابن ٢

٦٢٩ ،٥ ،١ ،الترمذي (ن هذا :هذه ٣
ن نتقره :نقره ٤
ن هثت ت سثتم ٠
.لمال لمال.ة ثالث ٦ /م حالث 
ن تال تالواث ٧
ا?ن ؛ياء ٨



٥٤

ريه وتال أرسل امليح ومىت ،الشاحلة الليلة اميح ال*ا« ؛غ
هاجرين من حضر من إىل الرمحن كبد  مث ،االجئاد وأمراء ،واألنصار ،امل

مد (خطب ني نظرت نإثى بعدا آتا ؛تال مث عليه واثئى الله حن
؛تال مث <آحدا> بعثمان يعدلون هم اجد ثلم < وهاورهتم ،التاس آمر
متم عليه الله متسم الله رمول مئة على نبايعك ،عثمان يا ،و

ليعتني  وبايعه ،الرمحن صد نيايعه ،تعم ؛تال ،بعد من واخل
هاجرون سلمون ،األجتاب وأمراء ،واألنصار امل م لغتة وذلال ،وامل  حمز

• أيام بثالثة عته الله رضي عمر دهن معد ،وعشرين أربع شأ

،الئاس على الزعاف كثر ،عثمان نيها بويع اتيت التنة وبي
وهارس ،والشوم ،كالئام (البالد نثح مث ٠ الزعاف عام نسمي

ىل ريوان إ ،المغرب ت ل  مح ه أتام ني و ت ول رية متتامت د ميوا حش ،كث
ريوان من ومتمتوا تال أالق ثالثة الغارس مهم نبلغ ،الق  ومهم ،ذهب حم
تال لد ٢ الراجل .ذهب رطل آلش مائىت على املدن تله آهل وصاحله ،خم

مث ،اآلسكتدرية مثزوة كانت عثمان زمن دبي ؛تتيية ابن تال
ربم حم ،انريتية مث ،بورما مظخر ،ت رس ،اآلخرة وا مث ،األوىل وفا
ستان مث < ة’االض رس وعق جور ستان ،وكرمان ،اجبرد ودار ،طري مث ،وجم

<.س)مرو

مر ،وثالثني مخس متة اليت ذي <دي عثمان ح محر حم عشرين حن
تسعة حصروه (— ١ ٣٨) :تدقالوا تال •غيها وتتل ،داره ني يوما

 وعشرين / شهرين حصروه ؛بغار <بن> الزبري وتال ،يوما وأربعني ٣٧
- • (١٣٨“)يوما

ميلها درهم ألش معشرين يهودي من رومه برت عقمان اهرتى  و
جيز ،للمسلمني مسهن ،بعريا ومخسني ماثة بسبع الصرة جيو و  وخم

 مىت التيئ إىل عثمان جاء ؛تال مهرة بن الرمحن عبد وعن .غرسا
الله مىت نقال ،العسرة جيش جهز حني رديخا يالش ومتم عليه الله

رواه .مزتني ٠١ ،اليوم بعد عمل ما عثمان ضز ا؛ما ؛وصتم عليه
ا(م)^الرتمدق

ون هاجر هاجر :مل ن ينامل
ن رعاف ؛لزعاف

؛الخرة  ١٩٤ ،٢ ،تتيية ابن ؛ن االخر 
وي ٤١٠ ،٢ ،لتو



وهتم علميه الله مىت القبئ أج ؛عتها الله رمس عاتقة وص
ت ،عثمان أيا ؛تال ع غال خلعه على رادوك ٢ فإن ،تميما يقتصك الله ل

ه ع ل ه حئئ خت و ع ل ه ريف صر ابن وص ٠٠• (١٤٠ )خي ل ه ال ش رسول ذكر ؛ع
٠٠ ،مظلوما هذا نيها يقتل ٠١ ؛نقال فتئت وعتم عليه الله مىت الله

آبي وعن ،•١٤١) حمش حدية ؛وتال •الرتمذي رواه •لعثمان
وىل سهله وم عثمان تال ؛تال عثمان م ر ي دا ة ؛ال ول إ ه رس ل  مىت ال
ه ل صتم عليه ال ا ،عهدا إجل عهد <تد> و ش ا (.١٤٢)عليه برما ن

ىب مل ؛تتيية ابن تال <ظي> وال جاهلية ني اويل لص ١ عثمان يل
عليه الله مىت الله رسول رايت إثي ؛وتال تتله يوم . إآل إمالم
ا ،املتام ني رحتليا ١ ومتم آب عمر بكر و ا و ق  تغهلر التلئ م*اصري لواتف

غ دعا مث ،"عندنا ه ،مبحم ح ت ل ،مثغ ت ق و ل ق ،يديه بني وه ت أع  عقرين و
لوكا و < مم • (١٤٣)حممور وه

هج ابن تال عمر ،بكر البي ليستا لعثمان فتيلمتان ؛امل رثي ،و
 اختلش كما ،الناس الختلد جمع اته ال ولو ،القرآن جمع ؛عنهما الله
،بلمه املسلمني دماء واهرتى ٠ والتمارى .اليهود ت الكتابني آهل
سلمون لقتل ذلال ال ولو  إىل يعربه ما على تائما كان إذ ،كثريا امل
ستشهد حىت الله •ا

ر ج ا جرتني ه ى ،اهل ل ىل دم لقبلتني إ لقب ،ا لنورين بذي و ،ا
ن وأوتي ر م الج ه ،كغلني ا ؤج ز ه لرمو و ل ه مىت ال ل ه ال ي ل م ع ت وص
تيل " • ( ١ ٤٤ر ٠لزؤجتا ثالثة عندنا كان "لو ؛وتال بتتني مل ؛و

شىت ١ بني يجمع ن *نيئ ب دن م ىل أدم ل ة ١ تيام إ ع ا س آل ،ل إ عفناند  'رقي .
ه ل .عنه ال

ههد ،اآلمين ت ومتم عليه الله مىت القبئ متناه  له و
قة بقره ،باجل ليلةة عل وامثراه ،بالئهادة و غغرة له ودعا <ا  بامل
علنت وما ،أئرت وما ،تتمت ما ،عقمان يا له الله "متغر فقادت ،أ

بتديت وما ،آخغيت <ما>و  يوم إىل كائن هو وما كان وما ،ا
."(هعا)القهامئ

،الترمذي (ن صلمة مهلةت ١ ٦٣١ ،ه <١ 
< نثرمذي ١ ٢ <ا  < ه   ٦٣ ١

ن ادى ؛أوتي ٣
؛ن ثالث :ثالثة ٤ ،صعد ابن   ٢ ،٣ ،١،  ٣٨



كان نه و يعقمه ،جي يذكر ،و ئكة آى ؛و ،مته تستحيي املال
ترمه كان لئورين ١ بذي لثب ،وحت لكرحممتني لردجتني ١ مل وج ؛ا تز

تية ا وه«احجربج ،التيؤة تبل عتها الله ريف ر ،احلبشة إلسر هب
جرتني دينة إىل مث ،احلبشة إىل والغانية االوىل ؛اهل ٠ امل

تيل تي كان إثه ؛و يقرأ ،مي ويموم ،التيل متام ني القرآن و
لقهار .ا

يتا يخ ني رو سول بتات أحوال ني دمشق تار عليه الله مىت الله ر
،بيده نغسي م'واليت ؛برتية عثمان هاجر حني تال أته ؛وصتم

هيم بعد هاجر من الؤل آئه لوط إبرا توفيت ٠٠. (١ ٤٦ )و ئية و عنده ر
مضان شهر ني بدر غزوة آيام غي لثئه ر لثانية ا جرة من ا لنت ،اهل وو
ئيت له فاهتا بعد تزؤج شم <ر مي مكلحو آم أختها و  ،عنها الله ر

توفيت مسجد وضاق .هيثا له تلد ومل اهلجرة من سع ستة عنده و
عود لله ر لله مىت م ا لقام علمى ومتم عليه ا وخباه ،فوتعه ا

رة جا تقوسة باحل جعل ،امل مام فيها حجارة من عمده و مقغه ،ر .بالتاج و

لشيخ تال ل ا ا دي بن ^^١ مج يت ؛اجلو لونا آلم رأ عقيل بن ا
̂ل مسجد ذكر يف يف تال حسنا كالما ومتم عليه الله مىت الزسج

ريه ني صالة ألش من خري هذا مسجدي يف أرماله ؛توله سجد إال ف امل
 وصتم عليه الله مىت الزمول بمسجد يتعتق هذا ؛تال ٠٠ ،احلرام

مانه يف تذي ١ يد بما ال ز .آ ١٤٧ر بعده فيه ز

كان آبي بن صعد بن الله عيد ارصل تد كان آته ؛حاله أخر و

ريا مرح اعه خرج شم ،ممر إىل أم عته الله رضي عثمان إىل متهم مج
شكون يتظتمون ،مرح <حآبي ابن حم ،كتابا إليه عثمان فكتب {منه و

بي> ابن يقبله فلم ضرب ،صرح <أ تظتة من بعضا و تتل ،امل  واحدا و
ر اهل من فخرج (متهم بعه غمتهم ،رجل مائه سع مم لتؤماء من ار <ا

ديته ونزلوا  وشكوا ،وصتم عليه الله مىت الله رمول سجد في بامل
مو أحماب ىلإ  بن ١ بهم متع ها < وصتم عليه للها مىت لله ١ ل ر

*رحسآمبا

ن ليبا :ليب ١
ندن ؛انه ٢ ال

٣٩٧ ،١٠١ ،صاكر ابن ،اؤدن :الؤل ٣
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وكتمه ،عنهما الله رضي عشمان إلى ،الله عبيد بن طلحه نتام
عليك تدم ت لتوتا ،عبها الله ريف عاشقه إليه رملت ٢و ٠هديد بكالم

،رجال متهم تتل وتد ،ذلال بيتفا ،الرجل هذا عزل لوالوما ،هؤالء
دخل مث س لقومه احلج هديد عحمان وكان ٠ .عاملك من شانمغهم

هلم فتال ناعزله رجل مكان رجال مالوال ؛فقال عنه الله رضي علي
 عليهم القام ناهار ،مكانه عليكم أوليه رجال ■اختاروا ؛عحمان

.عنهما الله رضي بكر أبي بن ببمحتد

تد علينا استعمل ؛فقالوا (عنهما الله رضي بكر أبي بن حم
تد فخرج .ممر بوالة عهده عقمان فكتب من عدة ومعه ،بكر أبي بن حم

< لمدينه ١ من ليال حالث مسرية على كانوا فلتا ،واالئمار المهاجرين
يطلب رجل كاته ،خبطا البعير يخبط ،له بعير على أسود بغالم هم إذا

أمري مثالم أنا ؛تال طالب او ،هارب كاثال ؛فقالوا ،يطلب آو
 ،معنا ممر عامل هذا ؛له فقالوا ،ممر حمامل إىل وجهين املؤمنني

خرب .ومعىن ،أريد هذا ليى ؛فقال ا تد ف نيعث ،بذلة بكر آبي ين حم
تد فتال فردوه آتواما طلبه شي  ؟أنت من ثمالم بكرت آبي بن حم

؛يقول ومتة ،املؤمنني أمير ثمالم آنا ؛يقول ة فمت (كالمه فاضطرب
وان عالم آنا .لعثمان آته متهم رجل نعرفه *مر

،يبت تد إداوة معه فإذا ،كتابا معه يجدوا فلم ،ععقشوه
تكو ،يتقلقل هيئ وفيها ،فيه فإذا ،فقثوا ،يخرج نلم ليخرج ٠حت

ن كتاب ا م ص ق ي ابن إىل نع تد فجمع •مرح اب ن حم ي ب ر أب ك كان من ب
هاجرين من معه ؛فيه فإذا بحضرتهم الكتاب نق مث <واالئمار ،امل

د أشاال إذا ت وتر ،كتابه وابطل ،لقتلهم فاحتل ،وفالن يكر آبي بن حم

يئ من واحىب <ءمله على  ذلال ني رايي ياهتال حئى ،منك يتظتم إلئ جي
إىل ورجعوا نزعوا الكتاب ترأوا علتا .تعاىل الله إنشاء

ه ١ ن ي د د وختم ،مل ت ن حم تيم بكر ابي ب ه خبوا ع ا ن مج ن م ي ر ج ا مله  *ا
اا و م . رالئ

ن لهم عزنا ؛فاعزله
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ا ت ل ا ف ه و س د مجع ،ت ت ن حم ي ب را أب ك ا ب ي ل ه ،ع ح ل ،والزبير ،وط
،وصعدا ،ومتم عليه الله مىت الله رصول أصحاب من عفومجا   تق مث 

ضرهتم الكتاب ،وانزبري إ وطلحه ،علي فدخل .النادم حبال واخربهم حب
سد  والبعري الكتاب ومعهم ~، عنهم الله رضي “ عحمان على ،و
:تال (نعم :عثمان تال ؟عيدك النادم هذا :علئ فقال ،/والعامل
؟الكتاب هدا كتبت فائت :تال ،نعم :تال ؟بعريك البعري ،ال :تال 
وجهت ما والله :وتال < هور وال ،امر وال <كتب ما أنه ،بالله وحلش
آن فالوه ،مروان خق <الخق آن فعرفوا ،ممر إىل النادم هدا ئق
 ،يقتلوه ان وخشي ،فابى - الدار ني معه وكان - مروان إليهم يدفع
(وصتم عليه الله متى الله رمول أصحاب من معه ومن علئ فخرج  

لش ال عته الله رضي عثمان آن :وعلموا .بيوتهم ولزموا ،بالباطل حي

 جبله بن وحكيم <لكونه١ من رجل مائىت يف التخعي االهرت وخرج
دينه تسوا حثى ، <املمرة >من رجل مائه يف لعيدي١  خلع يريدون ،امل

عليه ضيق وتد ،بليله القعدة ذي هادل تبل عثمان وحومر ،عثمان
لسريون لبصريون ا  ،يدخل وال خيرج يدعوه دمل ،لكونها واهل وا
<والنبري ،وطلحه <ءلئ إىل فيعثم .املاء حثى هيئ كت من ومنعوه
،وعائشه منعوه تد باتهم :وصتم عليه الله متى املبي ؤازواج 
،املؤمنني أمر يشبه ال تصنعون اتذي إن :نقال علي جناء (الءاء

ال :فقالوا ،وحتى نتطعم لتومر الروم وأة ،الكافرين امر وال
 ومتعوا فرجع ،يشرب [وزال ياكل نتركه فال ،عني نعمه وال ،والله
ؤئن بعث ،الغالة وتت جاء إذا فكان ،املؤمنني أمري : يقول آن امل
ويف .بدلال عباس ابن آمر ورمبا ،بالقاس ليمن هريرة آبا
احلغ للتام وأقام ،االيام تلال أكثر بهم مىت عليا إث :روايه
الربري ين الله عبد جاء هم . عباس بن الله عيد ذلال قي
الله منر تد من معلق نإىي ،فقاتلهم ،اخرج املؤمنني أمري يا :فتال
ت ت ا .توله على يعرج نلم < متهم ب

درن ثؤرت ١ قو
١٢٢ ،٠ ،٣ ،١٢ ،لطربي١ ٢

ن عليهم :عليه ٣
ن يتولوا ؛يتول ٤ ن جاؤا :جاء ه
+ - * عباس — روايه وفي ٦



معة يوم مامتا صبحنا عليال الله مىت التيب رأيت :نقال اجل
عندنا تغطر إتلق ،عثمان أريا :يل نتال املنام يف ومتم
:عنهما الله رثي واحلسني للحمن علء تال مث (.''س)التيله

هبا ل أحدا تدعا وال ،عثمان باب على تقوما حثى بسيغكما اذ مي
ليه بعث .إ لربري و بته ا بعث ء ا بنه طلحت و بعث ،ا بآ من عدة و ا حم

مول بناء وعتم عليه الله مىت الله ر ملتاا ورماه .هم ا
سن ثيب حىت ،بالسهام تد وثيب ،ء لتما يا احل ولثغ ،طلحة بن حم

صاب ،عنه الله رطي علي موىل تترب وان وأ يف وهو سهم مر
نتم ؟الله ،الله :عثمان وناداهم ٠ الدار رتي من حت يف أ • من

تد أخذ ثر اعه بيد بكر أبي بن حم ائط وتسؤر ،مج آن <ثمير> من “ احل
ئمار من رجل دار من ” احد به يعلم  وهو ،عثمان على دخلوا حثى ،اال
ش ،ئاعد ،نائله امرأته ومعه ،'حجره يف واملحم (السطح فوق والتاس 
تد فدخل ضي نعشما لنتا بلحيته فاخذ بكر آبي بن حم  عنه الله ر
حتد شم •مىت مكائلق لساءه ،أبوك رآك لو والله :بكر آبي بن مل

تد رجع  ومعه املرابي رومان بن مودان إليه و'تتنم ،بكر ابي بيت حم
.صائم وهو ،تتله حثى غوياه ،مثقم

فمه بتت نائله وثبت :تيل لغرا ،عليه نفها وألقت ،فصاحت ،ا
تطع ،بينما التيخ واخخت آخر مث ،مثالم نوحب .ينما بعآما و

وال ،عثمان يغسل ومل •الكالب كلتهمافا ،بهما ورموا ،فقتلومها
ثهم ،مثالماه ننا ،ههداء ال نتهيوا •بالبيت عثمان جنب إىل ود  متاع وا
لبيت خلوا حيث من هاربني خرجوا ثر ،ا معة يوم وذله .د لثماني اجل
ت ليله عشرة يها ذي من حم عى سته ،حل هو ،وثالثني مخ حتتني ابن / و

انني ،داره ئي تتلوه الئهم (الدار يوم تتله يوم وسيت .صنه ومث
لتا .عته الله رضي شتهب ،عته الله رضي عثمان تتل و ودار داره ا
ريه بي ،غ .هريرة ودارا

+ - * الدار ني وهو مهم مروان وأصاب ١
+ — * بلحيته واخذ —— ننخل ٣



افظ روى زي ابن احل آصمت ؛تال هريرة آبي عن بإسناده اجلو
< وخويسه صويحمه وكنت ،وصتم عليه الله مىت التنب بموت أ بثالث

رسول مع كتا ؛تال ؟المزود وما ؛ تالوا ،وبالمزود ،عصان وبقتل

الله لرهو فقال ،خمممة القاس حماماب ،ومتم عليه الله مىت الله
<ئعم ؛تلت ؟"هيئ من هل ،هريرة أبا إيا ؛وستم عليه الله مىت
يده فادخل <به ناهتته ،"به "فاتنتي ؛تال ،مزود غي متر من هيئ

حثى فاكلوا ،عشرة له فدعوت ،"عشرة يل "ادع ؛تال مث < تبته فاخرج
،"عشرة يل '*ادع ؛تال شم <نبطها تيفه فاخرج يده أدخل مث ،هبعوا
يو أطعم حثى ،ذلال يمتع زال نما ،فاكلوا عشرة فدعوت  ،كتهم اجل

¥حتثكم آال ؛هريرة أبو تال ،"به جثت ما ،خذ" ؛يل تال ثم وهيعوا

،وأطعمت ومتم عليه الله مىت الله رمول حياة (مته آكلت عتا
ن وحياه ،وأطعمت عمر وحياة ،واطعمت بكر ابي وحياة ،وأطعمت عثما

 ؛رواية وني ٠ (١٤٩ )بالمرود ونهب ،بييت انتهب عثمان تتل فلتا
ني مته جيزت لقد س .الله مهييل ني ومتا مخ

إن ؛تتول ته٢امر وكانت <يوما واربعني تسعة محاره متام وكان
ليلة كن القرآن خيمت فائه (تركتموه حئتم وإن ،تتلتموه هثتم

برهم التام إىل مست شم < ركعة في .هوجا فوجا التاص ودخل ،خت
 تتهب عقوهلم لتفكا ،ومعدا <والنبري ،وطلحة ،علتا اخلبر وبلغ
رقي علن وتال ،فاسرتجعوا ،مقتوال فوجدوه فنخلوا .اخلبر لعظم

على وأنتما ،المؤمنين أمير تتل كيفه ؛والحسين للحسن عته الله

،لحسينا مدر وضرب ،لحسنا نلطم < يده فرفع < نعلم مل ؛تاال ؟لباب ١
تد وهتم نفنيا خرج مث *الربري بن لله ١ وعيد ،طلحة بن حم
ش آبا يا مالك ؛فقال الله عييد بن طلحة فلتيه .يسترجع ؟امل

تد أصحاب من رجل ئتتل ؛عته الله رضي علن فقال الله مىت حم
لو ؛طلحة فتال !حجة وال ،بيتة علميه تقوم ان ثمير من ،وصتم عليه

 أخرج لو ؛عته الله رضي علن لنتا ،يقتلوه مل إليهم مروان دلع

.عدل حكومة عليه تثبت آن تبل ،لقتل إليهم مروان

سه ؛خويسه ١ ن خوخي
ن ركعه ليله كل ني ؛ركعة ني ليله كل ٢
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وملبم ،والعشاء املغرب بني مله الله رئي مئمان مرير محل مث
؛وتعل ،حزام بن حكيم ؛وتيل •أصح وهذا ،مطعم بن جبري عليه

ا إ و ،بالبقيع الثبت ليلة ودعن .العؤام بن الربري ،ليال دفن مت
 حم الوقت ذله قبره واخين ،قاتليه لغلبة دفته أظهار عن للعجز
.أمتاها عم اليقيع خارج تبره إن ؛وقيل .أظهر

٣- نن ؛وليل ث د حق امن وتال •كوكب حم  ٠ ٠ ؛مت
ما رتا ؛وكوكب <ليستان١ ؛واحلق ،اليتيع قي وزامحا عقمان اح

( ١ ه ٠ )راالئفا من رجل

أرم
اسم

زمعه بن وهب بن الله عبد ؛تريو من متمان تتل يوم وتتل
رية ،العؤام بن الله وعبد ،المدي ١ تغي حريق بن االخنس بن واملغ ،احل

• (١٥١ )واحد لعحمان التوب الغلمان من معه وتتل

ثشم خالعته متة وحخ .يوما عشر اشتمي إال / ستة عشرة ا
مات يوم له وكان • ، ١٥٢ )التلعئ خرجه .متواليات حجج عشر عحمان

انون مق ن وقيل ،سته ومح و افظ تال .مت ابي عن ؛اجلوزى ابن احل

رياء بن احلسني ا هبتني عحمان بلغ ؛ال آلش تيمه وترك ،شأ ننيومح
.العظيم بالله عقمان آمن ؛خامته نتو وكان ٠ ا ١ ٥٣) درهم لد ١

عبد ،رقية من االكرب الله عبد ؛أوالده وكان من االمغر الله و
صر وأمان وخالد وصرو ،نمتزوا بتت فاختة بثت صرو آم من ومرمي و
ب  ،مهعى عبد بن الوليد بثت غاطمة من سيد وآم وسيد والوليد < مب
أبان وآم وعاحقة ،محن بن عيينة بثت البنني آم من .اهلله وعيد

 بن الغرافمه بتت نائلة من ومرمي ،حيبة بثت رمله من صرو وآم
وتال .وناختة < البنني وآم ،ونائله ،رمله وعنده وتتل ،االحوص

مور دمو ء البنني ۶٢ طئق ؛مسهم •حم

؛سم
..**.» 3

ختغم ن ا
هون كوكب تمنير ١٤٨ ،٠ ،٣ ،١٢ ،الطريي (ن جذوب ؛جنعب ٤١٠ ،آ ،الئووي ،و

١٤٨ ،ه ،٣ ،١٢ ،الطربي ذا عتبه ؛عيينة
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ن عمرو بال ب ب ه ع ن أول ؛ه ع م ت لثيارة الحمام م والجالهتات ،ا

ان م ح ه الله رضي ع ت ا ظهرت .ع نعهم ،رجال عليهم ناتر لمدينهب مي
 بنغه التيل وضوء يلي عثمان كان ؛الؤومي الله عيد وبال •منها

ش أمرت لو ؛نقيل ع م التيل ،ال :نقال ،نكغوال اخلدام ب يستريحون هل

ه ي ن •ل تد وع ن حم ن ب ي ري ان آة ت م م ث ان ع يي ك مت ،التيد حي خب .
لقرآن ه هي ا ع .رك

ان ؤمتني ١ أمري وك ي مل ل ت إمثا ؛يتول ع س وم و ل ي ت ت
انظ نقال •عثمان ن احل  تدرون هل ؛تال اته عنه باإلسناد اجلوزى اب

ه كمحل ؟عثمان وتتل وحملكم حميل ما ن أثوار حالح ثور (امجه ني ك
ض ي د تيها ومعهم ،أحمر وحور ،آمود وحور ،أب ان ،أم د وك الم يقدر ال ا

تيد ال ته ئ ؛االمود بنئور شة^ال >عليه الج،تماعهم حيئ طى منهع
نلو ،التون مشهور تإته ،البيضا احلور إآل هده أجمتتنا تي عليتا

؛له فتاال .نيها وعقنا ،الجمه١ ولكما ،لي منت <كلتهفا ،نيتركتما
ق ا ذ و م ، كلهفا <د م ح ي ور نقال ،كثير غير ل ث ل ر ل مح ال يدن ال تهإ ؛ا

آل عليتا ر إ و حل ود ا الم ور فائه ،ا ه ش ون م غ ة ،ال إ ه لوني و ن و ال ول
 • فيها وعقنا ،االجمه وله <لي منت ،كلتهها تركتني فلو ،يشتهران

:االحمر للثور فقال كثير ثمير ليث حم ،كلهنا ،دونه :له نتال
اد :تال ،أموات ثالم أنادي حثى دعتي :تال ،أكلال إتي :تال ،ن
يقول :الراوي تال .االهبني أكل يوم اكلت إثي ،آال ثالثات شتال

ل يوم وهثت تماإ ؛علي ت • ،١٥٤)عثمان ت

له مقه مائه تهمرويا ومج بعون و هي ذله ومن يشاءحد وأر
 ،ثالث ؛وتيل ،أنغم عشرة وآمتياءه •حديثا عشر حماتيه الممابيح

.اعلم والله
،حالث ؛وتيل ،أنغم عشرة وآمتياءه •حديثا عشر نيهثما لممابيح

 الله رضي طالب أبي بن علي املش ابو املؤمنني امري
 مىت الله رصول مع واجتماعه ،مشهوران ،حسبه وكرم ،غميه شرف ؛عنه
متم عليه الله  الله لرضا كان ،االمس من وابني ،الشمس من اظهر و
 ويف ،داعيا احلق وإىل ،واعيا وللعلم ،تاضيا وباحلق ،طالبا

اخو ،التضيه يف وعدل ،الرعيه متح ،فاضال لله ١ وعند ،عادال لرعيه ١

ن فاكل :ناكله ١
ن عشر ؛عشرة ٢



٦٣

بن <وذم طيه الله مىت الله رسول لتا ء عته وا  يديه هبن تلا
لطاعن ،بسينهن ٤٢ هن لديه / ا لد ،برحم لسبطهن وا رب ،ا حا ن امل هب

هو ،التنني متم علهه الله متمم الله رسول أخو و ، ياصخزاخاة و
صهره ين ناء ميدة — ،طمةنا على و لعامل لعلماء أحد وهو "، ا ا

لئجعان ،الربانيني  منب أؤل هو ؛االهري امن تال •املشهورين وا
هها(م)االتوال أكثر على التكور من أملم

ءهرم كان م <ح ل ،سنه عشره مح ل ،سه عشرة مئ وهت  أربع ؛وهت
ل ،عشرة ل ،عشرة هالث ؛وهت ل ،مثين عثر ؛وهت واإلمجاع .ميع ؛وهت
 وصتم عليه الله ملمر الله لرمول استجاب من أؤل ح؛اةك على حامل
،وعلئ ،بكر آبي ني ،أسلم أيهم نغر حالقة قي اختلد حم ،خدجية
يد ثة بن وز .حار

ائط وتال زي ابن احل  عقر احدى ابن وهو ،علي أملم ؛اجلو
من أملم من أؤل ني العلماء اختلش وتد :ويالقوا تال (.١٥٦)سنة

ة ؛نقيل ،االتت جي د ل ،خ ل ،بكر ابو ؛وهت لتحيح .علئ ت وهت ؛وا
ة جي د م ،خ م ،بكر ابو ح .Qoy)yU ه

لعلماء إمجاع الئعلني ونقل ،خدجية اسلم من أؤل آن ؛على ا
ان واالورع ؛العلماء تال * بسما االؤل ني اخلالف وإثما ؛تال

لزجال من أملم من اؤل ؛يتال من ،بكرأبو ؛االحرار ا لتبيان و ؛ا
ن ،ءيل ن *خدجية ؛الشماء وم ايل وم ن ،حارحآل بن زيد ؛املو  وم

. (س)بالل ؛التهيد

وزيد *وآنس ،عباس ابن إمالماث آؤهلم عليا إة ؛تال ومنت
مذي رواه •ارمت بن ربا ٥١ورو(س١٦٠ر ٠آ١٥٩)عنهم الرت لق  عن نئا

صيلغا ١ مشان ،علي هم ،خدجية إمالما اؤهلم ؛بريدة وتال .ر
له وحكي بي ،وجابر ،ومخاب ،واملتداد ،ذؤ أبي عن حم صعيد وا

ري ش ،اخلد ليمري وامن يرهم ،ا  إسالما أؤهلم ؛أخردن وتال •ومث
بوبكر (.صا)ا

خاة ١ خوة ؛باملوا ن باملوا
ن رسول ؛لرسول ٢

ن ما ؛ها ٣



شاهد ومتم عليه الله مىت الغنب مع ههد موى ،كتها امل
دينة ١ قي نيها ختنه نإثه ،تبوك يع ني له وكان ،مل شاهد مج  أشار امل

سبب بن سيد وأنال • مشهورة  عشرة مث أحد يوم عليا آماب ؛امل
• مشهورة احلروب ني وأشاره ،الثجاعة هي وأخباره •• ضربة

ابن عن وتتلوا ،العايل ااملحل—ب العلوم من نكان ،علمه وآتا
دينة أهل آتضى اح نتحنث كتا ؛سعود  ابن وتال •علن امل

؛المسبب .١٦١ )علن مثير ،ملوني ؛يتول أحد كان -ما  )

ه <تعلن> اعطي ؛عباس ابن وتال لقد ووالله ،العلم أعشار من
.مل علن عن الشيع لتا هبت إذا ؛تال الباتي العشر ني شاركهم

ني اهرتك ،املشهورة االمور منن زهده وأتا .غريه إىل تعدل

،جيغة لتنيا١ :الزهد ني كلماته ومن .والعام اخلام معرفتها
الطة على نليممر ،حيفا متها أراد منن .الكالب خم

؛تال انه ومثيره امحد اإلمام مسند ني عته روينا ما وأتا
ر أربط وآنا رأيتين ج حل طيت على ا ع من ب و جل ة ،ا ا غ مد؛مآ و ل ب  حل

وم ي ي ربيتا أالف أربعات ال ة ون اي و دا أربعني :ر (١٦٢ )ديتار ل  .

لكه مال زكوة يرد مل ؛العلماء هتال ،الوتوف أراد وإمتا ،مي
امل وكان .جارية مدتة وجعلها ،بها ق متن اتيت مثتتها من احل

؛تالوا .القدر هذا يبلغ ،املبلغ هدا يقارب ماأل تق يتخر ومل 
مل ك د رت .درهم ماثة مق إآل توئي حني ي

،االبمة هديد آدم وكان  بطن ذا ،التمر إىل مائال ،العينني عظيم 
لثعر مياه .والتحيات ،آس الت آبيم ،املع ،التحيات عريين ،كقريا

،ومتم عليه الله متى الله رمول / وبني بينه يوما وكان (تراب آبا 
جد ني ننام ،مفتيا خترج <حيئ عتها الله رضي فاطمة  رهول غاتاه ،اهل
،ومتم عليه الله متى الله  متى قتال ،الغراب' من هيئ مجده وعلى 

م*ر(ضابرأأا أبا يا مت٠٠ ؛ومتم عليه الله

£٣٧ ،ا ،الئووي ١
٤٢٧ ،٢ ،الئووي ،ن الثاني العشر ني ^شارئث ٢

١٥٩ ،١ ،ا ،أحمد (ن حديقتي ؛مدتتي ٣
٤٣٧ ،٢ ،التووي (ن ماله ؛مال ٤
مع ؛يبلغ ٠ ٤٣٨ ،ا ،القووي (ن جي



ني ولدته متاص ل..>|ل بن هاهم بن آمد خبت ماطمات أته
جد آن أرابت إذا آهتا ،عنها وشتل ٠ ( ١ ٦٤ر لكعبق ا وعلي ، ملمن مت

لله رمم  ويلممق ،بهلشها على رجله <نيئع> ،يمكنها مل ،بطئها م عشه ا
له عن ويمتعها <بظهرها ظهره كره ممد يغال ولذللث (ذ للمها كرم ؛ذ
جهه  أول عتها الله رضي آته وكانت ٠( ١٦٥) ملشم يسجد أن عن أى ،و

يةها ،بالمدينة وتوئيت ،وهاجرت ،آملمت تد *هلامثئ ولمت .مح
لله رمول فخلع لله متى ا لبه ،ئميمه ومتم طيه ا ياها وأ ،إ

لله خلق أحسن وكانت ٠٠ (٠١٦٦) ؛تال دنتها وتوتى 'بعد لتإ ' ما .مدي ا

رتاب عليها موى قلتا ،تربها ني ناقطجع ،"طالب أبي  عن مثل ،ال

ضطجعت [رو ؛نقال ذلال ها ليش تربها ني "ا ."الترب عذاب مم
 ■ هياب من لتلبس ألبستها ١٠ ؛غتال نعيم البي 'التحابة معرنة وني
ها الله ،ليختن ،تبرها ني معها واضطجعت اجلقة ،القرب ضغطة من مم
لله خلق أحسن من كانت إهتا لت سيعا ا ١١٠ (١٦٦—)طالب آبي بعد إ

■،

،اإلميان عامله حيه ومتم عليه الله مىت الله رمول وجعل
لقناق عالمات وبفله بائه بعدم البالء من يصيبه ب»-ا واخربه (ا
كان .مقتول نه وعمر بكر أبو و ورا يرجعا ،يشا كان ،توله إىل نو عمر و

من بإلله أعوذ ؛يتول وكان .علمه إىل مغترتين التحابة وكئ
ا ليس معطله ش ابو هل .امل

تد بن جعغر عن  وبيده ،لتوقا يدخل علئ كان ؛تال أبيه عن حم
كت بثطريه هى تد تطرانئ عياء وعليه ، الدرة  ؛يقول ،حاهيتاه و

تليل ترتوا ال ،تسلموا ،احلف وأعطوا ،احلف خذوا ،التجار آهتا
ريه نتحدموا ،بح الت جل إىل ونظر •كث وحنن آتتو ؛له نقال يتو ر

مثلتلث ؟ومتم عليه الله مىت الله برمول عهد تريبوا  نإن ،ال
؟زواله وما الدين هبات ما ؛الدرة هبذه خغتتال وإآل ،أجبتين

تا ،بالورع ،هباته آتا ؛تال ،أحسنت ؛تال ،نالثمع ؛زواله وآ
حله تس •يتء من

ن آبي ••••• معتف ر
ن كان ؛كانت ١

:ألبي التحإبه ،معرقه وني ٣
ن خغد امنا ؛ليخغد ٣
ين ٤ ن مغترتا ؛مغيرت
ن القدرة :ة*لدت١ ٠
ن تريب ؛١تريبو ٦



تا لتحيح م الواردة االحاديث وأ  مريدة عن •نكحرية فتله م ا
لله لرمو تال ؛ <تال> لله مىت ا متم علميه ا لله إة ٠٠ ت و  مرنيآ ا

ني < ربعه ٢ بج متهم ،لله ١ رمول يا ؛ ١بالو ٠٠ ،بتجهم أته وأخرب
،نوملما ،والمقداد ،ذت "وأبو ،حالها ذلال يتول ٠"متهم "علمي ؛بال

ب'ب-.::ز ٠٠(•١٦٧)يتجهم آته أخبرني و ،مطهم وأمرني

عن لله رسول تال ؛تال جتادة بن حبشي و لله مىت ا علميه ا
 او ،آنا إال عكي يؤدي وال ،كلئ من وآنا ،مقي ،اعلمن ؛وعتم
لشاثي ٠١رو ٠٠علن. ١٦)ماجه بن١و ا عن • (٨ خى ؛تال عمر من١ و آ

لله ل رمو رمول يا ؛محتال ء٠عيشا تلمع علمن ثجاء ،بهأحما بني ا
لله خيت ،ا آخ ومل ،بالأحما بني آ حد وبني بييت تو رمول له محتال ،ا

لله لله مىت ا متم علميه ا خي ؛؛آنت ؛و رواه .؛'واآلخرة نيا الن حمي أ
(.ما)الترمدي

جيشا ومتم عليه الله مىت لقنبا بعث ؛تالت عطبه أم وعن
متم عليه الله مىت الغنب فصعت ،علمن غيهم يديه راحمع وهو ،و

١١. (١٧٠علتار تريئي حثى متتين ال لتهجا " ؛يتول

غلق واتذي ؛علئ تال ؛تال " علي صاحب " ،حبيو بن رر وعن
 ؛ومثم علميه الله مىت القنب لعهد إثه ؛التعممه وبرأ ،احليه

يغي ال آن ٠ (١٧١ )مطم رواه .حمقمتا إآل / يبغضين وال ،مؤمن إال حي

ا حماتاه ،بيته هي علمي تعد ،كان ما عثمان امر من كان مل
ليم ؛محتال ،يعهنيا ؛وبالوا ،علن املؤمتني أمري ؛يتولون القاس

ههو بدر اهل به رضي همن بدرا أهل إىل ذله ا—إمت ،إليكم ذلال
،الييعه يطليون ،علميا أتى إآل بدر اهل من أحد يبق هلم .خلينه
كون آن من خري ،وزيرا هإتي ،تغعلموا ال ؛وتال عليهم هابى ريا أ ،أم
 نلم ،حمطلمب مروان وهرب ،يعهنبا حثى بغاعلني نحن ما والله ؛لواغتا

جد إىل عته الله رضي علن هخرج .عليه يتدر املشري ومعد ،اهل
لله فتمد يها ؛تال حم عليه وأثىن ا  اكون آن بي رضيتم ،القام أ
ليه معد من اؤل وكان ،أمريا عليكم  ؛وتال هلل به وكان ،طلحه إ
• كارها أبايع إمتا إئي

٦٣٦ ،٥ ،ا <لثرمدي١ ١
ن ٠٢ د ٢



،طلحة آعرابن رأى :تال تيس ممن ،خالد آبي بن إسماعيل وعن
،الربير بايعه مث ،يتإل ال وأمر ،حآلء يد :محتال ،عليا يبايع
ل وتال متم عليه الله مىت الله رعود محاب١و ،طلحة تال ما حم .و

لله رض عحمان تتل ني التام أكثر وتد نزل مث شهم عتها ا من من
فعمد ٠مظلوما تتل اته ؛زعم من ومتهم <ظالما تتل ائه ؛زعم
إلى بعث حم .المسلمين على ته وحمت ،فيه ما واخرج ،المال بيت إىل

تد ،عمر بن الله وعيد ،وئام آبي بن معد مشهم يطلب ،مسلمة بن وحم

 ،ميغح تعظيني حثى معه أخرج ال معدت حمتال معه واخلروج ،الييعة
ؤمن يعرف آن ،والرحم الله انسدال :عمر ابن له وتال ،الكافر من امل
مليت تد وتال ،اعرف ال ما على حت لله رمول لة :طلحت بن حم مىت ا
.بينهم هيما أدخل ال أن ،بهأحما اختلف إذا أمرني وملم عليه الله

الييعة أتا :محتال الييعه على وراوده ،زيد بن مه آما دعا ثر

 عليه الله مىت الله رمول عاهنت حمإئي ،القتال واتا ،بايعت حمإتي

شر رآهم محلتا .الله اآل إله ال آن يغهد رجال أتاتل ال ان :و

لله رضي علن فاختاروا ،الييعه هذه من جوشيخر٢ :تال مختلغين عته ا

تد تال .وقاموا ،فسكتوا ،أحببتم من النغسكم حبيب بن حم
وزيد ،ومهيب ،عمر وابن ،معد ،يبايعوه نلم ،ميعة ترمت :شمنلهاا

تد ،حابت بن ملمه ،مسلمه بن وحم مه بن و مامه ،تيس بن مال يد بن وأ • ز

آبي يدى بين كنت ؛حتيل بن امحد بن الله عبد تال "(١٧٢)
 < فزادوا ،علن خالفه وذكروا ،الكرخئني من طائغه فجاءت ،جالسا

مل واخلالفه ،علن في القول أكثرمت تد ،هؤالء يا :آبي حمتال وأطالوا
هار علن بل ،عليا تزين (م-زمب ما

 < معتمرة عتها الله رضي عائشه خرجت ثر ؛التته إىل نرجع
يهاساس :نتالت التام إليها فاجتمءأ آهل من الغوغاء إة ،أ
دينه١ آهل وعبيد ،االممار  ياالمس املقتول الزجل هذا على اجتمعوا مل
.مالحر١ لدم١ ١ومغكو ،مالحرا لبلد١ امتحثو١و <ظلما

٢١٢ ،٠ ،الجوزي ابن ،ن وحرادوا :فزادوا ١
ن عته :عتها ٢

ن فاجمع :فاجتمع ٣



رجا ،العمرة يف علميا <والتبري ،طلحه وامتاذن ،مكة إىل خت
عاشقه مع فاجتمعوا ،فلمحتهما ،كريز بن عامر بن الله عيد وتبعهما

ئه عتها الله رضي ا ،مب اعه وهب عاشقه وكانت •أميه بثي من مج
فارمل ،صلح فا ،اإلصالح إآل أريد ال أتي تعلم إتك التهإل ؛تتول
لله رضي علن  ،آالف تسعه مشها فخرج ،لكونها إىل احلسن ابنه عته ا
لله رطي علن وخرج دينه ١ / من عنه ا فالتقى ،رجل مائه سق معه < مل
يعا وخرجوا ،قار بذي عنهما الله رضي احلسن وابنه هو  ،اليمرة إىل مج

 وسعى •كان ما أمرهم من فكان ،وعاثقه ،ألبري ا و ،طلحه مع ا فالتقو
ييج يف عثمان امر أشاروا اتذين  ،طلحه وخرج ،الغتنه نار هت

شه إىل نيعحا <والتبهر  وإىل ،صام بن احلارث بن الرمحن عبد املمي
برة  قد وباالت التلب يف وثبتا ،أمد بن عتاب بن الرمحن عبد امل
• النماء يسقك حثى منته مثير عليا آح علمتا

احب علن وتال ته ايت :ميمته مل احب ،املمي ايت :ميسرة ومل
برة  يسغكا حىت منتهيني غري والربري طلحه اة علمت فلقد ،امل
لنماء تال عاتقه مور بن كعب واتى .ا بركي ؛و تد ،ا لتوم اىب و ا

 ،االدراع هودجها وألبسوا ،فركبت ؟بلث ميحل الله لعذ ،القتال إآل
يه وكانت ،بردت فلتا ؟ماهدا :فقالت وتغت ،الغوغاء يسمع حب
ير :تالت ،العسكر ميحه :تالوا :تالت ،بثت :تالوا ؟لت ام خب
 فجثهم فما ، املهزومون فهم ،التيحه هذه فيهم كانت الغريقني وآة
وجاء .التباع وادي فطه ،وجهه غي لنبري١ فمضى •اهلزميه اآل

طافت ،التام واتتتل ،ثمرب مهم طلحه :عائقه فقالت <مادر باجلمل وآ
تقن ،البعري عن كعب يا خز  ودفعت ،إليه تابعهم ،الله بكتاب م و

حغا إليه تتلوا تدينا غيهالتبا وأمامهم القوم فاتبل .مم
ملحمف كعب فامتقبلهم ،عثمان حدا رهتا فرهقوه ،با مث ،فقتلوه ،وا

جعلت ،هودجها يف املؤمنني ۶١ رموا ،اليقيه ،بنت يا :تتايل و
ت غتالت .إتداما إآل ويابون .واحلاب الله اذكروا ،اليقيه
:فتال علن فسمع ،وآهياعهم عثمان تتله العنوا ،القام ايها

لتهإل لعن ا لرمحن عيد إىل تارملت .عهمواهيا ،عثمان تتله ا  بن ا
لرمحن وعبد ،عتاب رث بن ا ثبتا ان :احلا كانت ، مكانكما ا حلته يف و

 آو ،تتل إال علن أصباب من أحد اجلمل رام وما ،ت١التجد آهل من
.اجلمل فعقروا ،افلت

ن عته :عنها ١
ن لمحزومون١ ؛لمهزومون١ ٢
مكانكلهان :مكانكما ٣



تد أتى—ث اهلودج فاحتمال ،ياسر بن وعتار ،بكر آمي بن حم
ت|ا •البعري جتب إىل ووضعاه تد أدخل وقعاه نا  يده بكر أبي بن حم
تد آخوال <حآتا إثما ؛وتال <يااخئت :نقال (متتم بل ت تالت ،حم
آهل منن :تال ،هيئ من ذلال قي آنت ما :تالت ؟هيئ أصابك هل

الل لغ اة بل :تالت ،ا ليها فانتهى .اهلد نت كيف :نقال علئ إ ،أ
ير :تالت ؟آتاه يا لله يغغر :تال ،خب كان .نله :تالت ،لال ا و

غهم ،أالق عشرة اجلمل حول القتلى شهم ،كلي أصحاب من من  أحماب من ومن
• ذلال ني منهما كل من اهلداية ويروى ،عاتقة

ها عائشة ذكرت ما :تال آبيه عن عروة بن هشام عن إآل تع مسري
ها تبز حثى ،بكت تال •منسيا نسيا كنت ليتيت يا :وتقول مخار و

سن يت ،متيره إله ال واتذي :علي بن احل بي رأ مل يوم أ خخت حيث اجل آ
،حسن يا :ويقول بي يتغؤث الزجال جماجم من ماختها التيوق

• (١٧٣)منه بعشرين اليوم تبل هلال أبالغ يىآ ودبق

ل ولتا / عنه الله رضي الزبري جرموزء ابن لتل :وتيل مح
خذ ،علمي إىل وصيغه رأسه رمول وجه عن جىت ما طال سيغ :وتال سيغه آ

لله مىت الله صغئة ابن تاتل بئر :وتال الكرب ومتم عليه ا

،آنا أكون أن الرجو إتي :وتال ،وأصحابه هو علئ وجلس ،بالغار
لله تال اتدين من والزبري ،وطلحت من صدورهم ني ما ))ونزعنا :ا

م مروان غرماه طلحة وآتا ،٢ ن (١٧٤ )عل إىل فحمل ،ورائه من هب
ا ومات ،البصرة وال مدبر يقتل ال :مناديه ينادي علئ وكان •هب

و التالح طرح ومن ،جريح وال ،مذئغ من هن ملقاا اطماق غلتا .أ
لله رضي عائشة علي بعث دينة إىل العراق أهل من مناء مع عتها ا ،امل

سة باليمرة تاموآ  إن ثر •لكونها إىل منها خرج ثر ،يوما عشر مخ
هو ،علتا تقاتل ما على :ملعاوية تال اخلوالني مسلم آبا عم ابن و

متم علميه الله مىت الله رمول ابتة القدم من وله ،و ليس ما وامل
تاتله ولكيت ،آجل :تال ؟لك .عقمان املؤمنني أمري دم عل-ى آ

لكوفة مسلم أبو ننخل تال ا و :علي تال ؟نعقما تتل من :لعلئ و
آتامه معاوية إىل رجع ولتا (.١٧٥)معه وانا عقمان تتل الله

لتقاتلئه آو ،عليا لنتاتلئ والله :للثاس تال حثى خطيبا
-عثمان بقتل أتت فإثه

ابتت١ ٢ ن فاختما :ماختما ١ مابتت :مل ن امل



غ بدم تاهإ وطلبهم ،علمئ على شاطبه الفام آهل خروج من
تتله من المكين وصاله ،كتابا y.Lp إىل معاويه فكتب ،عثمان

ني ال إثه ؛جوابه شي عنه الله رضي ملي فكتب >ءثمان دفعهم مي
يا ،الكتاب معاويه ترا فلتا ،ألبك ريا الئام وأهل هو هت  إىل س
هريح مقتمته علمى وبعث ،العراق عن علي ومار .عنه الله رضي علئ
<ءلئ فالتقى .آالق عشرة من أكثر معهما ،التمر بن وزياد ،هاني بن

ني لئام ١ .وآهل غ ع مب حرم من بتني مل ؛علئ ثمل على وكان » امل
م من االهعث ؛الميمتل وعلى ،واالحرت ،ماني بن حريح وعلى ،هت

يسرة بديل بن الله عيد ؛ لرجاله١ وعلى <ءيام بن الله عبد ؛امل
 <التجاله ميمنة وعلى ،التصر بن زياد ؛التاته وكلى ،ءورتا بن

عي مرد بن مليمان االعوبي آبا ؛مقتعته على معاويه وجعل .اخلزا
 وعلى ،الغيري ملمه بن حبيب ؛ميمحته وعلى ،لتلمي ١ مغيان بن عمرو

فلتا .مسلم بن عتبه ؛الرجالة وعلى ،آرطاة بن بسر ؛ميسرته
 من نقتل ،أيام ثالهه تاتلوا حثى هديدا تتاال اقتتلوا الغد كان

،وئام أبي من وعتبه ،يامر بن رعتا يالمبارزة علمي بأحما
الغريقين من تتل من عوى كثيرة عهوجها ،ءرباو بن بليل بن للهاوعبد

•براز تمير ش

بن المطاعو ،الكالع ذو ا بالهياردة معاويه بأحما من وتتل

.؛تيل .كثيرة وجماعه ،التهيرى التباح بن وحريث ،التبص المطلب
ين تتل وخمسة ،العراق اهل من ألغا وعشرون خمسة أللهاث ميعون مبهل

بعونوا وكان •بدرتا وعشرون خمل متهم ،لئاما أمل من لغاا ر

غهن المقام .وتقه تسعون فيها وكان ،أيام وعشرة ،يوم مائه مب

وخال ،اهتت العراق أهل أمر آة ؛العام بن عمرو راى ولتا

إآل يزيدنا ال عليك اعري ،آمر ني لال هل ؛ملعاويه تال اهلالك

،املحمد / نرفع ؛تال *نعم ؛تال ؟شرته إآل يزينمم وال ،اجتماعا
، يقاتل ان بععلهم آىب فإن {وبينكم بيننا حكم ليها ما ؛نقول حم

؛بالوا وأن ،بيتهم تقع غرته لتكون <نتاتلع مل ؛بسبهم تال
.اجل إلى القتال هذا رفعتا < نقاتل

ن املسري ؛للمسري ١
لرجالة ٣ لرجال ؛ا  ن ا

ن يقتل ؛يقاتل ٣
ن نقتل ؛نقاتل ٤
ن نقتل ؛نقاتل ه



٧١

ماحد ترفعوا بينتا الله كتاب هدا :وتالوا بالؤماح امل
ما :علئ تقال ،الله كتاب إلى تجيب :التاس تقال .وبينكم

ئا ما ؛له تغالوا ،خديعة إآل رفعوها  الله كتاب إىل >تدءىا آن مه
كم تلهمأغا إنا تإئي :تغال ،تقيله ان تغاىب ،الكتاب حب

ج ١ تائغق .دعيت إذا تعالى الله كتاب إلى أجب ،علي يا :فغالوا
،لعام١ بن صرو الئام آهل تحكم الثحكيما ممىل لغريتين١ أهل آراء

— تيس بن االهعث تغال ،بتهم؛ الله رض عباس امن يحكم ان علمي وأراد
.تريو من رجالن المرا ١هد ني يحكم ال ؛ " يومئذ القاص سد وهو

•االحعري مومس بابي إال نرض ال ونالوات

٠ وجد ما حكم على تغزل إنا :التلح كتاب بينهم وكتبوا
- ما ،تعاىل الله كتاب في احلكمان  كتاب في جيدا مل وما ،يتيعانه هت

معهما العادلة فاملتة ،الله أمواهلما كلى أمنان وأهنما ،جت
ما أمنار واالتت ،وأنعسهما وعلى عليه يتضيان ،ين الت على هل

لغائغتان .املؤمنني  يلهيا آن وميتاته الله مهد عليهما كلتامها وا
٠ وميتاته الله عهد العام بن وعمرو ،تيس من الله عيد وعلى ٠ بذلال

 من الكتاب على وههد •التحيغة هده ني مبا القام بني ليحكمان
له وكان — ،أتغس عشرة فريق كت  آن وعلى ،” وثالثني سيع سته مغر لي ذ

 مل فإن ،رمضان لهي ،اجلندل لومه ،احلكمني موئع ومعاوية علئ يواتي
عا تبل العام من اجتمعا ،لدللث جيمت *باذرح امل

٠ الكوتة ملئ دخل تلتا •لئاما واهل ،العراق آمل فامترق
،ألغا عمر احىت من تريب وهم ،حبروراء ونزلوا ،توم عليه خرج [و]

أمريا عنعمم من ومتيوا ،لله إال حكم ال :وبالوا الحرورئة فتوا
كيمه وتت من وكانوا ،للتالة وأميرا للقتال  • بغعله يرضون ال حت

يف دخل لغتيمةوا السيى عن ك عته ح الله رضي علي متعهم لتا :وأيضا
٥ كتاب من ،املؤمتني أمير امم حما راوه ؛وأيضا •هيئ تلومهم

،ابيه ،واس اسهه اكتب :مومس البي عمرو تال حيث كتاهبم مثي التلح
نا١ وأتا ،أميركم وهو اسم تمح ال :تيس بن االحند لهتا •هال مري

لة تاىب <علئ يا عنه المؤمنين إمارة ٠ علئ ذ

ن ندعا :ندعى ١ ن اتاتلكم :اتاتلهم ٢ متان :ما ٣



٧٢

رت ا مرر مده مت م هبهة اآل وج هي هل سل ■طيه اخلر أمري مار
ليهم المؤمنين د إ بام بن الله مس م تقال حم  خرجتم لماذا (“١٧٦) ؛هل

مول صهر على متم كليه الله مىت الله ر صكهمه (لحادث ؛فقالوا و
لله آمر يل الؤجال تد ا لله تال و لثم »ان :ا مم إآل ا ،) لدهس

ثه  لغا حت ما مؤمنني كانوا ولنت ،يغتم ومل يسب دمل قاتل وإ
ا ،قتاهلم مهر من ئغسه وحم ؤمنني أ ؤمنني أمري يكن مل نإن ،امل  أ امل

•ترينلكا١ المري فإثه

لرجال حكم ؛هولكم أتا :مساس ابن تقال كليكم أعرا آنا ،ا
لله كتاب هي ية هي تولكم يئتز ما ا لتيد آ  ذوا به ))حيكم ؛للمحرم ا

هي (،ء١٧٨)متكم عدل اة و جها املر هله من حكما ))نابعحوا وزو حكها ا و
هلها من لله هتشدثكم (،،< ١٧٩)أ  إصادح هي جال الت حكم تعلمون هل < ا

حقن ،البين ذات ٤٨ لنماء و فتل ا نب هي حكمهم آم أ ؟امرأة وتضع / أر
لوا> فدل هذا ،بلى ؛دا خرجت ؛تال <ا ،نعم ؛تالوا ؟هذه من أ

تا ؛ <تال تكم هتسيون ،يغتم ومل يسب ومل تاتل ؛تولكم وا  عائقة آ
ضي لله ر لله ،عتها تعالى ا خرجتم لقد ،باتتا ليست ؛قلتم لثن هوا .

مت؛م وإن ،اإلمادم من من يستحل ما متها ونعتحز لتعييقها ؛ ءتتد

أمير عن 4■ نعس محا ؛تولكم وآتا • اإلمادم من خرجتم ثميرها

احلديبية يوم س وعتم عليه الله متى التنب ه.إن ،املؤمنني
كتب علن (يا —١٨٠ )٠' ؛تال — تريشا ماحل لتا عليه ماحل ما هدا ؛ا

مول اتلغ نعلم ما ؛عالوا ٠٠،الله رسول محتد ما نعلم ولو ،الله ر
كتب ،علن يا *رامح ؛قتال ،تاتلتالث تد ؛وا  عبد ين حم

لله لله (.*'١٨٠—)ا لله لرسول هوا تد ،علن من خري ا ا و • نغصه حم
لغان فرجع خرج أ ارج من تقتلوا ،ساترهم و . ،١٧٦٦)عظيمه مقتله اخلو

لتا لثته كانت مث لقابله ا جتمعوا ،ا يعاد ا كمني مل ،باذرح احل
كمان هالتقى لست ،مومس آبا يا ؛عمرو لقال ،احل  عثمان آة تعلم آ

شهد ؛تال ؟مظلوما تتل ية أن فعلم هلعت <ا> ؛تال ،أ تباعه معاو وا

١٢٧ ،٣ ،ح ،البؤ عيد ابن ١
١٢٧ ،٢ ،ج ،اليؤ عبد ابن ٢ ن مشها ؛ثميرها من ٣

ن تال ؛تإن ٤
o ١٢٧ <٢ ،ج ،ليتا ثمد ابن {ن اصطلح ؛ماحل



٧٣

 فعد مظلوما تتل ))ومن :تال الله فإن ؛تال ،بلى :تال ؟آولماءه

تيه الو أكن لم نإئي ؛مومس أبو تال (.،( ١٨١ )ملظانا لههلو جعلتا

هاجرين وادع لكن االؤلنيء امل  وتجعل ،جلينلتا هذين تجلع آن أرى د

مر ربى اال حثوا من النغسهم المعلمون ليختار ،ل  ؛عمرو له تال •ا
آى لر ̂اس إىل تبالها •رأيت ما ا ̂ال الت ،مومس آبا يا ؛عمرو هق

علمهم جتمع تد رأينا بات أ ص ابو نتكتم .ا يي إى ؛وتال مو را
و وراى ثغق تد مر مر على ا لله ميحل أن شرجوا ،آ  هدم آمر به ا
و هتال ،االتت بت مدق ؛ صر شكتم ،تقتم مومس آبا يا .و ،و
بن ٠فدعا ليتكتإل مومس بو ٢ م فتقت للهوا ويحلق ؛له لهتا كتام ا
 هقتمه مر ١ ؛بلى اثغقتما تد شتما ٢ إن ٠ خدعلق تد الظئه اتي

الغال ان أمن ال هاتى <عبالئ بدلال ،نليتكتم .خي

بو هتال ( — ١٨٢) بو م فتقت ،اثغقتا تد إئا ؛مومس آ مومس ا

 امر ني نظرنا إنا ،القام آهتا ؛تال هم ،عليه ثنىاو الله نحمد
أن (هدا صرو وراى ،رأيي اجتمع تد آمر من أملح تر غلم ،االته هذه

لع حيوا من التةا هتوتى ،ومعاوية عليا خن تي ،ا  عليا خلعت تد أ
يتموه من نوتوا ومعاوية ا رأ ذ تبل .آهال االمر هل وتام ،صرو وا

لله فحمد <متامه تال طيه واثىن ا ا تال تد هذا إح ؛و  ،سمعتم مب
خلع نا صاحبه و خلع وآ لئ بائه ماحيي وآهيت ،خلعه كما ماحيه ا  ابن و
لغالب ،عنان لئام وأحؤ ،بسه وا ، ١ ٨٢—ر يمتامه ا

تقلق ال ؟لال ما ؛هتال لله و رت ا هجرت غد ال امتا ،و ل كمثل حم (( 
لكلب مل إن ا كه او يلهث عليه حت رت و هتال ،(( (١ ٨٣)يلهث ت ئما ؛صر  وا
مار ))مثل مثللق مل احل غارا حي تدتق (،،، ١٨٤)احم لتام د بو تال .ا أ
بي ين عتبه أن بلغيت ؛العالء بن صرو ن آ ما ؛عباس المن تال شها

بي مكان يبعحلء ان عليا متع عه ،والله ؛الله عيد لهتا ،مومس ا  حم
نة ومتر (القدر حاجز ذله من نه <امل وبتي ،تدر مض لكن ،االبتالء وحم

مد خرة ،ا ؛حعر المدي١ هاتلق بن خريم تال .المؤمنين المير خير واال

ون راى للقوم كان لو به يرلد

مل موكم العراق ا س بابن ر عيا

ن >ابو ؛م



جل ما—إث أبيد دت لله ر
 للتام االمر لغمال حمله ما

منت دوي بثمحخ رموكم لكن
ب ما يدر مل ١إسد آحهام طر ( ١ ٨٥ }م 

 ض تتول ما ؛هتلت ،آبي مالت ؛حتيل بن آحبمد بن لله ١ عبد تال
عليا آن اعلم <غيهما أتود إيم :تال هم ناطرق ؟معاوية و علئ
إىل هجاؤا ،جيدوه للم ،مسا أعداءه له نعمم ،اآلعداء كثري كان

إىل رمجتا لتد (١٨٦) ٠ متهم كيادا خلاطروه < تاتله و حاربه تد رجل
إىل رجعوا و ،التاس افرتق ،ليع على يثغتوا مل ولتا / ،الئتة

Iعلم جهة من على واليا التيمم حجبية ابن كان و ،أوطانهم
بسه ،مثلول مته وظهر فرته <عته ■ لله١ رضي بعين يف هنرب ،داره هي حن

طي مبباوية نلحق ،الليايل وته خرب بلغ هلتا •عته الله ر  كلتا حل
ضي ،وسئموني ومثمتهم ،ومتوني مللتهم تد لتهإل١ ؛تال ،عته الله ر

 خري هو من ليتوابد ،متم رمحهموا ،متهم رمحتيفا ،وكرهوني وكرهتهم
.مئي هلم هت هو من هلموابد ،متهم

ضي نقتل لبب .التئه هذه قي عته الله ر اج ؛ذله غي وا
بعي من امرأة أمير املرابي ملجم بن الرمحن عيد اآلخرين آحقى

،التهروان يوم وأخاها أباها علئ تتل وتد <هتالم اممها ،الرباب
،هبا بولع ،اخلوارج رأى ترى وكانت ،زماهنا مناء أمجل من وكانت

<طاملم أبي بن علي وتتل ،آالد ثالحق على إآل بك اتزؤج ال ؛فقالت
آتى حثى ،مسموم سيش ومعه ،ملجم ابن قخرج .ذاك لال هلات فتال
ضي علي وخرج ،الكوفة مسجد جد ودخل ،داره من عته الله ر  وهو ،امل
 ليله ذلال وكان < التالة ،التاله ،التالة ،القام أيها ؛يتول

معه •رمضان من خلت ليله عشرة لسبع اجل

ربه ،خلغه من ملجم ابن ٠ فاتتا  إىل -ترنه من ضربه بالتيش حت
ائط الثيد هاماب ،جبهته غاخذه ،التيد الىت هم ،شيه حممل ،احل

ضي علي ورجع •القاس ،احبسوه ؛فقال ،داره إىل عته الله ر
أمت وإن ،متاس او ثعغؤ اعش هان ،نراحه اليتو٢و ،طعامه وآطيبوا

٠العاحلييت رب عتد خاصمه١ ،بي فاحلتوم

ابا ؛جتاؤا ٣١٥ <ا ،التيوطي {ن هن



٧٥

معر يا هانالوات ؤمتهن أ ؛بال ؟الصش معايع ٢ ،هتدنالث إن ،امل
؛هتال ،وحسمتا حستا دعا مث •امير انتم ،أهناكم وال ،آمركم ما

هيئ على تبكيان وال ،الدنيا تبغيا وال ،وجن عر الله بتقوى أوصيكما

وأخر •تبني حثى ،الله إال إله مال إآل ينطق لم ثم ،كنكما ردى

 ذره محقال يعمل ومن ،يره خيرا ذرة محقال يعمل ))من به تكتم ما

كان ؛القواوي وتال (.١٨٨)المنتظم تمر ما هذا (<((١٨٧) يره >ثتا

كط أن اوص ،ومتم عليه الله مىت الله رعود حنوط فنل من عنده  حي
(.س)به

،جبهته غي مسموم بسيد ملجم ابن ضربه لتا آته ؛وروينا
رضي علي لمات ،الكعبة وري نزت ؛علئ تال دماثمه (ؤإلمر ومله ١و

 عنها الله رضي عاشقة علي خبر بلغ ولتا •الجمعة تمدا*ة عته الله

؛تالت
١

١̂ و عماها هالتت القوى هبا ٥^

(مها)اليطغر باالياب 'عهنا تت كما

ومتم عليه الله متى الله رعود تال ؛تال سمرة بن جابر عن

 أهىت "غمن ؛تال ،التاتة عاتر ؛تال ؟"االؤلني اهىت "من ؛لعلي
(."ص)داتداث" ؛تال لي<ر علم ال >تالت ؟"اآلخرين

<ءدهم الله رضي علي بن والممن ،جعغر بن للهعبدا تاخد
،يتكتم ولم ،جيزع ولم ،ورجليه مييه فقطعوا ،ملجم بن الرحمنعبد

واحرتوه ،لسانه قطعوا ثم <مادمى بملمول عينيه كحلوا ثم

 ،ستة وسثون اثنان ،مات يوم عنه الله رضي لعلئ وكان •بالقار
منين خبمى خالفته ة ومت .وخمسون حمان ؛وتيل ،ومتون حاله ؛وتيل

الله رضي التحابة بين هجر عتا والتكوت ؛هدا اههرم ثالثة إال

،ويلالثا على تاتلوا اهتم ؛العلم أهل عند واتنم ،أوىل عنهم
الحد 'وليم د .نغسه عند مصيب وكت *باطل إىل مثهم احد يقصد ومل

٠ فعلوه عتا ليحث ١

٣٧ ،١ ،٣ ،ا ،معد ابن ،ن عين ؛عينا ١
٣٥ ،٤ ،٢ ،االحيرا ابن ٢

٢٦ ،١ ،٣ ،١ ،سعد ابن ،ن بعلهول ؛بهلمول ٣
ن يقاتلوا ؛قاتلوا ٤



٧٦

اسنهم يذكروا ان ؛التام على الالزم والغرز يشنوا ،حم  عتا و
م طهرة النمأء تلال أن ويعتقدوا ،بينهم / هجر تال عتد .هل

(."ألا)_الغتل سابي أرألا-(ىبب ؛ونم عليه الله متى التبت

ثأ ماثت مخس مروياته ٠ اململ الله ؛علت خامت نتش وكان و
انون مابيح ١ هي ذلال ومن ،حديقا ومث وامسياؤه ٩حديثا ومتوز مسع مل

انية ؛وتيل ،عشر سبعة التحابة ني ت ؛وتيل ،عشر مث  ؛وتيل ،مت
انية ربه وحنيب .مث بنى إمارة دمن لي خفيا وكان ،منه يوميت ت

 جعغر االمام عليه دن حثى <ءياس أل خالفه من ومدرا ،أمية
ربه موقع وهي .الصادق والله ٠ (ا؟أ)اخلهلهب ابوبكر رواها اتوال ت
اي االتوال ات اعلم

 عشرة أربعات الولد من عنه الله رضي علي ,املؤمغني المري وكان
 كلثوم وأم الكربى وزينب والصني احلمن د ؛أحنى عشر وتسعه ،ذكرا

 • ومتم عليه الله مىت الله رمول بنت فاطمة وأهتم الكربى
نغية ابن وهو " االكرب وحمتد  بن تيم بن جعغر بنت خوله واته “ احل
نغية ء سلمة عبيد أبي بن املختار تتله وعيدالله .سىب أصاهبا ،احل
 بن صمود بنت ليلى آهتما ،احلسني مع تتل بكر دابو ،الدار يوم

 ،وجعغر ،وعثمان ،االكرب والعياس .متمت بثي من مالال بن خالد
 أم آهتم العجام موى ،هلم عتب ال ،احلسني مع تتلوا وعيدالله

 أم آته الصني مع تتل االمغر وحمتد ، خالد بن حرام <تنب الينني
ثعمية عميم بنت أمساء آهتما وعوراء ،ليحيى •ولد  وعمر .اخل
 آمامة آته ،االومط وحمتد ،سيية ،املهبا واهتما ،ورتية ،االكرب
 واهتا ،متس بن حمافم عبد بن حمم عبد بن الربيع بن العاص آبي بنت
 ؤرسول محهلا اتيت وهي ،ومتم علميه الله مىت الله ل رمو بنت زينب
٠ <التالة قي ومتم عليه الله مىت الله

:يعتقدوا ١ ٨٩ ،٦ ،٣ ،١٢ ،الطربي ،خلدن ؛خالد ٢
ن يحملها ؛محهلا ٣ لشاثي ،ن..... ٤ ١٠ ،٣ ،١ ،ا



٧٧

وأم ~،دءزوة بنت معيد ۶٢ آهتما ،الكربى ورمله ،احلسن وأح
،المغرى كلقوم ،المغرى ورمله ،المغرى وزيتب ،وميمونة ،ماني

،جعغر وار ،ملمة وآم <واأالكرام ،وخدجية ،وأمامه ،وفاطمه
 ،اممها يذكر مل اخرى وابتا .حثى الهتات وهن ،وئغيمه ،ودجانه
ذكرها ،عنهم الله رضي أوالده من ١حمرفو اتدين فهؤالء .مشرية وهلكت

نتظم كتاب ني (.١٩٤)واالمم امللوك تاريخ هي امل

جتالن بن ثحيى امسه ت حمته الله رضي لباهلي ١ امامه ابو (0ح
 ،واته ،أبيه واسم ،وامسه ء كنيته على امماهتم مع ،نسيه هي اختلد
من وكان •بها ومات ،محم إىل انتقل مث ،ممرا سكن .ياهلي

كثرين ميلني وامش ،مريضا وعد ميال امش ؛كالمه ومن .الرواية في امل
حمة مات .احنين بهن واملح ،امهال ثالثة وامش ،الله في اخا ودر
.سحه وتسعون إحلى وله •نينومحا احلكم ستة ؛وتيل ،نينومحا سق
منهم .مات من أخر ؛وتيل .بالشام التحابة من مات من آخر وهو

ومتم عليه الله مىت الله رسول عن ردي .بسر بن اللهعبد بالشام
مابيح ١ في ١ أحاديثه .حديثا ومخسون حديج ماثت .ربعونوا احد مل

سه امتياؤه .ثالثة ؛وتيل ،انغس مخ

سهل ابن وهو ،أسعد امسه ؛عنه الله رضي الدوسي أمامه أبو "(ؤا
هب بن حفيد بن  وهو •االومي االئماري الحارهي يعليه بن عكيم بن وا

. / بكنيته مشهور

له من الري عيد ابن ذم احد وهو ؛تال مث ،التحابه مج
دينة التابعني كبار من العلماء من اجلنة ،أباه مسع . (١ ٩٥)بامل

.ابناه وسهل ،محتد عنه روى •القدري سعيد وابا

الله مىت القىب عهد كلى ولد ؛اجلامع هي االثري ابن وقال
صتم عليه الته جده باسم ستاه ائه ؛ويقال ،بعامني وفاته تبل و

 .ملغره هيتا حمه يسمع ومل (•١٩٦ )بكنيته وكقاه ،زرارة بن اسعد
مابيح١ فى حديثه ٠مائة وصته <مائة سحه مات >«,اا باب فى حد١و مل

ن حديثه ؛أحاديثه ١
٧٢ ،١ ،ا ،االثهرا امن ^،١ :الته ٢



٧٨

ري أيوب أبو <٧^ ئما  بن كليب بن زيد بن خالد ؛كنه الله رض اال
بن ؛دتيل ٠ حتمل بن عود عيد بن ثعلبة .بن مثئم بن جثم بن كود عبد ا

 ،بدرا ههد ،الثزرم الثئاري الخزرج من عمرو بن التيار ماله
 كليه الله متى الله رمول نزل وعليه •كتها والمشاهد العتبةو

دينة تدم حني ومتم منزله بىن أن إىل قهرا كنده واتام ،مهاجرا امل
٠ ومسجده

عن لله مىت التيب نزل أئه ؛أيوب أبي و متم عليه ا مغل و ،ا
شي :هتال ،ليله ذات أيوب ابو لخاشتبه ،العلو يف ايوب وابو نوق من

مول راس لله ر لله مىت ا متم كليه ا ميح فلتا ،جانب يل هباتوا ،و  ا
كر له ذ لله لرمول ذ لله مىت ا متم كليه ا تال و  متينة علوآ ال ؛ و
ئت مغل غي ايوب ابو لتحؤل ٠ (١ ٩٧رتعتها ا لله لورمو ،ا لله مىت ا  ا
متم كليه لعلؤ هي و .ا

عن بن و لله رمول خرج لتا أئه ؛عبام ا لله مىت ا عليه ا
متم نية ودخل ،خيرب من و بو جاء (مم يوب ا مه ويع و ،العيش ومعه ا را

الط على لدس ع أميح هلتا <ا لله رمول مم لله مىت ا متم عليه ا و
ركة ؟"شانه "ما :هتال ،ايوب آبو انا :تال ؟"هذا "من :هتال احل

هلم منعت ما بزوجها منعت وتد <حابة جارية ،لله١ رمول يا :تال
ركت إن :تلت ،آمنها لله مىت النيئ هتال ،متال تريبا كتت حت ا
متم عليه لله "رمحه :و يوب أبا يا ،ا متن وهو ٠٢١ ٩٨ )حمن—'مر ،"أ

• كنيته عليه مثلب

 مات .كتها حروبه هي طالب ابي بن علئ مع وممان

• ومخسني اثنني منة :وتيل ،ومخسني إحنش منة مرابطا بالتسطتحلينهة
له اه لتا ،معاوية بن يزيد مع وذ كطنطينية أبوه امثز معه خرج ■ا

ابه تال حقل هلتا ،منرز ذا .هامحلوىن مق انا إذا :الحم هإ
لعدؤ ماهغتم هنوىن ،ا ت هاد مم حت امم تد ربه .هنعلوا ،ا من تريب وت
 أحاديثه •بطنون ،مه يستستون معكم البوم إىل معروق ،مورما

رهوعة مابيح ١ وهي ٠حنميشا ومخسون ومخسة مائة امل ه مل ٠عقر مخ

تالوان :تال ١



 اسم له هلم ؛ءبئه الله رضي الئماري ١ شابت بن أعيد أبو ؛^٨*؛
ما ١ ني له .وآمره حاله كلى ائلعت وما (١٩٩ )مشهور سة بيحمل مخ
.أحاديث

لتاسيب أميد آبد بن ربيعات بن ماللق ؛عنه الله رضي ا

،واحدا ،بدرا ههد ،ريالئما١ ة’مامم بثي من عامر بن عوق بن البدن
شاهد وهو *عنه الله رضي عثمان تتل تبل بصره كث .كنها وامل

،مثين ■-ة** م ؛وتيل ،ثالثني مله توئي .اليدرهني من مات من آخر
 واحد حديث بيحاملما مي وله ٠̂^ مثير وتيل ،منه وميعون مهان وله
.والتله اليت باب ني

به له ؛رياالئما االزهر أبو ^ا'ح  هو ؛وتيل ،عنه الله رفي / حم
 ،نعدان بن خالدد عنه روى .أبيه امم وال ،امم له يعرق ال ،زهري أبو

 هي وله .القامتني ني عداده .التمحقي يزيد بن وربيعه
مابيح١ اني١و <املادة هي يعرا ما باب هي ؛حسما آ {حديثان مل :حل

الباب ني ؛بعالهم وتال .واملساء املباح عند يتول ما باب ني
اني ويل ،زهير أبو ؛اآلول • اعلم والله *االزهر ابو ت احل

— قتدة بن الحارم بن ثغيع ؛عنه الله رضي مكره ابو
 النون بضإل ~ ثغيع ،احلتغي — مهمله دال مث مغتوحتني الم مث بكاق
عليه الله متى الله لرمو آخى . — كلهما هاء وبعنما ءلغاا ونتح
— ،قثده بن تروح هو :نقيل .مبرة ابي دبني بيته ومنم

له السني ومكون املمي بغتح تسروح عبدا متان بل :وتيل - املمه
وآته *كنيته عليه وثملب .واستلحقه الثتغئ قتدة بن للحارم

ته  اتذتي ،أبيه ابن زهاد أم وهي ،قتدة بن للحارم أمه ،مث
.أخا معاويه امتلحقه

الخروج عن وعجز ،ببكرة ئدالطا يوم تدلى مكره آبا إن وتيدت

 بابي وملم عليه الله مىت القيب نكقاه ،هكذا إال ئدالطا من

من بكره ابو دكان .البمره وشزل •مواليه من نهو ،واعتقه ،بكره

• توهي حثى العبادة كثرة على يزل ولم *لغحالءا



،واهلاد ،العلم كثرة هي باليمره اهراها اوالده وكان
من أفتل القحابه من بالبصرة يكن مل ؛املش تال .والواليات

 غلم ،اجلمل يوم بكرة أبو واعتزل .مكره وابو . محين بن عمران
؛وتيل ،وأربعهن احشى سه هبا ومات ٠الغريقني من واحد مء يقاتل
ية .احنني مله ونيل ،ومخسني احلىت سله ونتح التني بطم ؛مث

يع •املمي مإييح ١ دلي •وثالثون باحثان مائة احاديقه ومج ربعأ ١ -مل

حماصم نقيل ،اسمه ني اختلد ؛عشه الله رضي حا ليتا أبو <آا>
 غلب لتب البناح وأبو ،صبي بن حمامم <ابن> هو ؛وتيل ،صبي بن

.عمرو ابو ؛كنيته وإمثا .عليه

آته والتحيح ،صحبته ني اختلد ؛الرب عبد 'ابن وبال

ؤههانون آربع وله ،ومائه عحرة تسع مشه مات ؛وتيل (•٢٠ )*صحابي
 وباحلاء اتدال وتشديد اهلوثدة الباء بغتح ت اح لجتا أبو .منه

له عبد بن بكر ابو وعنه ،أبيه عن روى واحدم حديث غيه له .املمه
-التحمن

 اخو تيم بن عامر هو ؛حمنه الله ■رضي االهعري بردة أبو
ني له .كنيته عليه متليت ،الباء بطإل ؛عردة .مومس آىب

ماييح ١ .التيسير من الوالة على ما باب ني واحد حديه مل

تيار بن *هايي هو ؛عته الله رضي يثار بن بردة أبو
ههد <ءتبيا كان ،اخلزرج بن حارثه بغى ،حليف ،ريالئما ١ عبيد بن

شاهد من بعمها وما .بدرا وههد ،الثبعني مع التانيه لعتبه ١ .امل
،وأربعين مخس سه مات .له عتب ال و •عازب بن اءليرا خال وهو

.كتها حروبه علئ مع ههودم بعد اثنني او احلى سه ؛وتيل
غيد الغون بكسر ؛ييار • آء وبالت نقطتان حتهتا اليآء وخت

صابيح مثي له .مهزة يعلما و الغون بكسر ؛ مايي .حديقان امل

 ن كانت ؛كان ١
٦٣ ،٢٠٢ ،البل عبد ابن ٢
ن الله عبد ؛عيد ابن ٣

ن الحائي ؛الحانيه ٤



ملمي برزة أبو حها؛ه بن عبيد بن نعتله هو حءثه<ت الله رضي اال
،مئة نتح وههد ،تدميا. أملم ،االملمي اسلم بن مالمان بغي من الحارث

بامره الغتح يوم م الكعبه استتار تحت ،خطل بن للهعبدا تتل الذي هو
الله مىت الله لرمو مع يغزو يزل دمل •ومتم عليه الله متى
شم .عتب و ،دار بها وله ،البصرة ونزل •تبق حمى وصتم عليه

؛وتمحل ؛ومتين ربع ١ أو ء تين سه و بمر ومات ،خرامان ١ شن
،البصرة إلى رجع ؛وتيل ،نجمستنا من مبغازة ؛وتيل ،بتيمابور

 حالهه المصابيح ني له ٠ حديثا وأربعون مثه تهمرويا •بها تتوئي
.أحاديث

عبيد بن تيس اممه ؛عته الله رضي الئماري ١ بشير ابو حا*ابج
.ذلال بعد ومات ،جراحات بها وجرح <احلتة أدرك ،املازني الئماري ١

عبد ابن تال .ومئني حاله سه الحهه ذي .آخر ة احلت وكانتءا

يعتمد و < به يوثق من ٠*.ا0م وال < محيح مم ١ عنى له يوتش ال ت لير ١

هرآ دمل ،الكتى مي سدة ابن <وذكرحم (.٢٠١ )عليه وروى (■آ*مي
اعه عته وغي .أحاديث اربعه تهمرويا .طويال عمر تد نوكا < مج

.الثغر آداب باب ني واحد حديث له بيحاملما

تال ت حقني و ؛عشه الله رثي الحشتي حعليه ابو ^١٧^
اجلمي بضم جرهم اممه . (٢٠٣)تضاعه من بطن حشني ؛التواوي

عجمه والشني بالغون شاهب أبوه و واهلاء ،جرحوم امسه ؛وتيل ،امل
عت ؛تال هريرة ابي عن زوي •ذله غري وتيل الخشبي حعليه آبا مم

غتون أراكم كما ،وجن م الله خينتين آال الرجو إتي ؛يتول  خت
تي هو غييتا ؛تال .املوت عتد {مباجد وهو تبق ،التيل جوق هي مي
غتابت • <لزءن فامتهقظت ،توئي تد باها ٢ اح ؛املتام شي بخته ١ هرآت
 ،فاتته ،يجبها نلم نتادته <حمةم غي ؛تالت ؟أبي آين ،آتها

منت حعليه ابو وكان .متتا جلنيه نوتع ،غحزكته ،ماجدا هوجدحه
ديبيه عام ،الئجرة حتت صتم و عليه الله مىت الله رمول بايع احل

ومات ،الئام تزل .ناملموا ،تومه إىل وارمله ،اهلجرة من مت منه
ثمير ؛وتيل ،سجعني د خمس مله مات .حديثا أربعون تهمرويا •هبا

.أحاديه تسعه بيحاملما يف وله .ذلال

ن كان ؛كانت ١
 ٦٢٩ ،٢ ،٢ ،اليل عيد ابن نء ويعهد به موحوق هو ٢

ن خشينه ؛حقني ٣



٨٢

*" اهلاء ومكون اجلهم بغتح س :عته الله ريف جهم أبو <١٨^:
ذكره هنما ،الياء ومكون اهلاء ونتح اجلمي يقإل جهيم أبو ؛ويقال

 العدوى حذيغه بن عامر هو <؛تيل> جهيم بن عبدالله هو ،وكيع
يروى .الئمارى ١ التمه بن احلارث بن عبدالله هو ؛وتيل ،الئرشى

• يبول من على لثالم ١ وحديث ،املمىت يدى بين املرور حدمي عخه

عبدالله املرورت حديث راوي ؛اثنان مها ؛الرب عبد ابن بال
 ويقال ،احلارم بن للهعبدا هو ؛التالم <ححديح وراوي *جهيم أبن
(.ءمآ)اجلهم آبو و ،اجلهيم أبو :له

عبدالله بن وهب هو *همون والد :عشه الله رضي جحيغه أبو ^١٩^
بن ء-امر بن ثواءة إىل نسيته ممدود <املن مطموم الئواثي
مل مئ وهو ،ومتم عليه الله مىت التني توتي .معمعة

وهب ؛ويستيه جحيغة آبا يكرم طالب آبي بن هملي وكان •يبلغ

يه وكان ،الله وهب <حو ،اخلير  املال بيت على جعله و ،به ويثق ،حي
 مروان بن حبر إمارة ني مات .كتها مشاهده معه وههد .بالكونه
 مروياته •نغر عثر سيعه واستياءه •ميعين و أربع سته بالكونه

سه صابيح ني وله •حديثا ربعون١و مخ سه امل • أحاديث مخ

جيمي جرى أبو <٢٠ ح ضمومة باجلمي " :عته الله ريف اهل  امل
له / ء ١ وبالت ٠٤ غتوحه املمه ت — املشتد'ة والياء امل نزل < محمي

 بن سليم ؛قيل د *سليم بن جابر هو ؛قيل •مشير بين قي اليمرة

،مليم بن جابر عن ،أحسما :حديثان املصابيح وني .جابر
.جابر بن مليم مهن ،والغاني

،بكر بن عبمرو اممه :عته الله ريف لغمري١ اجلعد أبو <٢١ح
إآل له يعرف وال ،كنيته امسه :وتيل ،وهب :وتيل ،جتادة :وتيل
بغتح ؛تبيدة •الحضرمي سغيان بن ثبيدة عته روى ،واحد حديث
كس العني صابيح ني اتاتي وهو ،املوثده الياء و  وجوب باب ني امل

معه .اجل

 ٦٨٢ ، ١ ،التووي ١
٦٨٢ ، ٢ ،لتووي ١ (ن جيعله :جعله ٢
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يد أبو <٢٢^ بن عبدالرمحن اممه ت عشه الله رضي التاعدي مح
 أخر هي مات •كنيته عليه متليت ،اخلزرجي االئماري املحذر بن ممد

وعشرون مثة مروياته .التحابه من له كحي وال ٠ معاوية واليت
مابيح ١ م وله حديشام • أحاديث خمسة مل

<VY> ابن :له يقال <:ءده الله >رثي االمناري حنظله أبو
كان #التبيع ابن وهو <ممهل اممه >حنم آم والحتظليه الحغظليه

كحري ،القام عن معتزال (ناقال وكان .الثجرة حتت بايع منت
مآيا أؤل بنمحق مات •له يولد ال عقيما وكان >والتكر التالة

مابيح يل له .معاويه .أحاديث أربعه امل

زني حامت ابو ح£آك ني وعداده ،اممه كنيته :عنه الله رضي امل

دينه آهل صابيح ني له .امل  .التكاح كتاب ني واحد حديث امل
(.٢٠٥)الكفاءة حديث مثير له يعرى ال :الثرمدي تال

بن عتبه بن هشام هو :عنه. الله رضي الرتحي يلهه حذ أبو روأك
 فضالء من كان ،أميه بن منوان بثت ناطمه واته ،مهم عبد بن ربيعه

' لثرفا له لىتعا الله جمع .الؤلني ١ جريناملها ومن ،لتحابه ١
رمول دخول تبل إسالمه وكان ،اهلجرتني وهاجر ،القيتلني مىت ،والغحل

الله مىت الله رمرل آخى •االرمت دار دمتم عليه الله مىت الله

 أىب موىل "سامل موىل وهو •بشر بن ؛لبال دمني بيته ومتم عليه
تتل و <بعدما ما و ،بدرا ههد .اجلليل ،ضللغاا ،التحاىب "حذيغه
بدر يوم ربيعه بن عتبه أبوه ولتل .له عتب وال ،ههيدا اليصامه يوم

ومخسون اربع آو ،ثالث حخيغه البي وكان •بدر تليكم قي واليت ،كافرا
مابيح١ في له .وعاشقه <ءمام ابن عنه روى .سله ني واحد حديث مل

.اسمه كتاب

،لتلمي ١' :ويقال :عته الله رضي االملمي ترياو أبو <٢٦*؛
عجمه ١ اخلاء بكسر <محؤراو غيد مل عجمه ١ وبالغني ،١١̂ وخت  مل
املمهلتني ^^١ وسكون احلاء بغتح ثدؤد اسمه ،[.١^١ ]ومكون

جرلثهاا من ينهى ما باب قي مجيعا الكتب يف حديثه ءم1ايل فتح و
. <العورات تباع١و >والتقاطع

لبغوي
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٥٥

كعب ميت من عامر من كويهر ت عته لله ١ رضي ء ١ >لتردا بو ١ <٢٧^

.كنيته £النردا <ابو>و ،بكنيته اهتهر ،الئماري ١ اخلزرج بن
وكان *إسالمه ومحين ،إسالما داره أمل أخر وكان ،تليال إسالمه حائر

بينه ومتم عليه الله مىت الله رسول أخي •حكهما ،عالما ،نتيها

من بسما ما ههد و ،احدا ههوده ني واختلد .ملمان وبين

شاهد ،بيده نغمي نواتذي ،ملوني ؛يتول £الرتدا أبو كان .امل
تد أته من عظيما رجال لتغقدح ،نتدثموئي لثن عليه الله مىت حم

خري ،صاعه تغقر ؛يتول وكان ،تاجرا إسالمه تبل وكان ٠ / وصتم
ال ؛يتول وكان .الثغكر عمله أكثر وكان *ليله تيام تن

 هان ،فعرفتموه باحلق هيكم تيل وما ،خياركم احبيتم ما ،بخير تزالون
• ساكن عرق ني تعاىل لله نعمه كم < كعامله احلؤر عارد

رضي عثمان خالنه ىن ،وثالثني احقين منه بتمش ومات ،لئاما سكن

 وترب وتربه •خالفته في دمشق تضاء وىل تد كان و •سواء عته الله
حق من التغري بباب ،التغرى £النردا آم زوجته • مشهوران مب

رتدا£ت ۶٢ هلات يعاد واحدة كز ،امرأتان له وكان ابقه ال ،حم
؛التحابيه ،لتحابيه ١ وشاة بعد الثابعيه تزؤج (وتابعيه

رية لثابعيه < خ • حكيمه ،فتيهه وكانت < هجيمه ؛وا

يف إخواني من رجال ملعني الدعو إتي ؛شال £الرتدا آبي وص
يع •آباءهم امهاء و ،باسهاءهم أمتيهم ،صالتي رفوعه أحاديثه مج  امل

مابيح ني مشها ،صيعون و وتسعه ماته .;;"■'.ب—ء .وثالثون احد امل

عي له .عامر بن عمير امسه ؛عته الله رضي داؤد أبو ؛^٢٨^

صابيح املحركني من رجال التبع إتي ؛تال اثه وهو ،واحد حديث امل
آئدآ نعرنت ،سيغي إليه ميت ان تبل رأسه وتء إذ ،الضربه ،بدر يوم

٠ مثيري تتله

٧١٤ ،١ ،الغووي (ن الشي ؛إني ١
ن ان ؛أنه ٢



ب امسه ؛عشه الله رثي اليهاري ذر آمو <٢٩ > ٠ مب
ابه ابن “ نتحها و ب،دملالنال  بن جندب ؛وتيل ،اجلمي بصم جت

 عليه الله مىت التيئ حى من أؤل بريرم لقبه و ،التكن
 إيل امنرف مث ،اإلسالم في خامما كان ؛يتال اإلسالم بتحئه < ومتم ح

 ومتم عليه الله ملت الثبت <ءلى> تدم آن إىل فاتام < تومه
دينه خالنه ني ،بها مات آن إىل سكن مث ،اخلشدق بعد امل

 مات ؛يقال •مسعود ابن عليه ومىت •وثالثني اثنتني صنه عتمان
• أقام بعشرة بعده مسعود ابن

• ومتم عليه الله مىت التبن مبعث تبل تعيد آبوذؤ وكان
ريه عنه الله رضي عثمان إن ؛وتيل نلتا ، (٣٠٦٢^١٠̂ إىل س

عينه إلى ١ رجع ١ ؛له تيل عثمان تتل آطيعه وال حيا اطهعه ؛نقال امل
.كتانه من تييلمه :مثغار مةتا؟إإ

أعالم من وكان •له عتب وال .لتتها بأحما من كان
هاجرين < وزنادهم ،لتحابه ١ ،عظيما ،طويال ذؤ أبو وكان .وامل

ال ،زاهدا وكان  اإلنسان على حيؤم ان منهيه وكان ،نيا الت من متقت
.احلى_ب "د،١نو؛ وك_ان <ته>حا عىن زاد L، ادخ-ار

 على نائم وهو ،ذت بابي مت آته عنه الله رضي عحمان وعن
حئى ههنا واتعد ،نانري الت هذه خذ ؛لغالم نقال (املجمد حائط

علتا .حت هاشت تبلها فإن ،إليه فابتعها <التجل هذا يستيقظ
؛لغالم١ له نقال .يتبل ن٢ فابى <إياها ٠آعظا ذؤ آبو امتيقظ

نإثه <أختها ال ؛قتال الرز من رتيتي فكاك فيه تإة خذما

 قي منها ،وسبعون وثالثه ماتتان المرنوعه أحاديثه جميع .اسرتقاق

*وخمون سبعه بيحلمماا

بن لتيط امسه ؛عنه الله رضى الثثيلي زين ت أبو <٣٠ ح
لئثيلى >التاء بغتح ؛زنين .عامر ني له .عاتل متغري ؛وا

مابيح .أحاديث ربعه٢ امل

ن ترجع ارجءت ١
ن ها ؛ه ٢
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،يزيد ؛وهتل ،أملم اممه <:حءثه الله رصم رافع أبو
،تبليا كان .إبرامهم امسه :عمني بن حيىي وتال .شابت :وتهل
<ءليه الله مىت للتنب فوهبه <ءنه الله ريف للعيام وكان

 ،عتعه ٢ -.,لعتام ١ بإعالم / ومتم كليه الله صلى التنب بقر هلتا ي
له وولد .موالته وعتم علنه الله مىت التنب وزؤجه
ذي هي <ءدن خالفه ني :وتهل ،بيسير عثمان تتل تبل مات .عبيدالله

أحاديثه *أربعني مله رمضان يف :وتهل ،وثالثني نيم سله <احلؤه
 املعطون آى ،وآمتياءه ٠ مئه بيحاملما يف متها ،ومئون محاتيه
.مبعه :وتيل ،أربعه املم

بن حبيب امسه :عنم الله ريف الئيمي رحمه ابو

بتم مشان ؛وتبل ،رفاعه :وتيل ،حيان من حبيب :وتيل ،يثربي
*مرى إ ولد من لتيمي١ ؛ويقال ،٠٨٠^١ هتم من يثربي بن١ لعين١

 عليه الله مىت التنب على تدم •متمي بن مشاه بن زيد بن القيم
متم ̂اء بكسر :رحمه .الكوفيني هي عداده .أبيه مء و اخل
حتثه والثاء التاكشه واملمي ربي .اهل الياء بغتح :وحي
حتقه احلاء ومكون بة يثرب من امل ،١١̂ بكسر والئباب.م .اهل

لباءين وثدين وا مابيح١ هي وله .امل .احاديه حالحه مل

<rr> ي ريحانه ابو الرتظي وتيل -(٣٠٧) :عشه الله رضي امس
ن م حليد ،الئماري١ — يالغاء ” حنانه ين يزيد ين صو  ويقال •هل

انه ابنته وكانت .ومتم عليه الله مىت الله رمول موىل :له رحي
هدين ١ الغ الغضالء من وكان .ومتم عليه الله متى التنب مريه

وبال (ءالمها١ هي البت عبد ابن تول هذا .بالئام نزل ،الدنيا هي

له بالتني مسعون تيه ؛ويقال ،ي،التو له ؛يقال :الكىن هي املمه
عجمه والد محعون آن التحيح :مثهره وتال ،.٢٠٧—)أكثر وامل

صتم عليه الله مىت التنب مرئه ،ماريه رحيانه والد هإن (و
.لتباما كتاب هي واحد حديث هيه وله ٠حناهه بن مرو

ةالحاا_حات £:لدا'
٠٩٣ ٠٢ ٠١ ،البي عيد امن ،ن زيد ؛يزيد ٢



بن حيىي ■ امسه ؛تيل عتهت الله رمث التصريي زهري ابو <حءآ
صابيح مل له .*الثام أهل من مداده •نغري باب مل واحد حغيث امل

.التاله مثي يعرا ما

<Xo> سد ت عته الله رضي القدري سيد أبو سان بن مابال بن '
 اشتهر ،اخلزرج بن احلارم من عود بن خدرة إىل مصوب ،االنصاري

كثرين احلناظ من كان .بكنيته .العقالء ،الغضالء ،العلماء ،امل
القيء على عرضت "(٢٠٨) ؛بال امث وذله ،اخلندق مشاهده آول

مثجعل .ستة عشرة ثالم ابن واشا <احد> يوم وصتم عليه الله مىت
كنت واتي ،العظام عبل اته الله رمول يا ؛هيتول بيعيت ياخذ آبي

 بمره فئ يمعد وصتم عليه الله مىت القبئ فجعل ،تصيرا آى مودنا

الله رمول نلتقي فخرجنا .شربين ،رهتما'م ؛بال مث ،ويمؤبه
متم عليه الله متى  بن "سد ؛هتال إلئ ثمتظر ،احد من أتبل حني و

؛هقال رتبته مثتيلت ،سوء ،وأتي بابي ،نعم :فتلت ؟"ماله
أبو ومنزا ٠ههيدا يومئذ' تتل وكان (•٢٠٨—")أبيك مثي الله "أجرك

وكان .متزوة -عشرة اثنتى وصتم عليه الله مىت القبئ مع صعيد
من وكان .احلارم آبي بغت أنيمة ومي ،الته آخاه النعمان بن تتادة
.التنة أحماب

؛تال ؟بلحيتال تعيب (٠٢٠٩) ؛له هتيل .التحيت سمتط وكان
.احلءة زمن على دخلوا (الثام اهل ظلمه من لقيت ما هذا ،ال

،أخرى طائعات علمئ دخلت حم ،حرثي او متاع من الييت ني ما خذوانا
؛بعضهم فقال ،ئيئ / بغري خيرجوا أن نامتنعوا ،هيئا جيدوا قلم

يت من ياخذ كل فجمل (هاضجعوني ،الشيخ افجعوا ي لة حل . (٢٠٩٠)مخ

 أحداث من يكن مل ؛تالوا احياخه عن صقيان آبي بن حتظله وعن
دينة مكن .اعلم ؛رواية وني ،سيد آبي من آهته لتحابت١ ومات امل

انون ربعآ وله ،بالبقيع لثن .اعتب وتد ،وسيعين اربع شه ،سات ومث
.اعلم والله ٠ (٢١ ٠ )ومتوز أربع ؛الغائي لغتوح ١ ابو وتال

 امرن ؛امسه ١
ن كان ؛كنت ٣ ،٢ ،١ <اليت عبد ابن ٢
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لشابة ني كنيه اخلاء بضإل ؛وحربه ،مق ؛وتيل ،خبمم ا
عجمها لة <الدال> ومكون مل ومائه ألش مروئاته جهلة .املمه

-وستون وخمسه مائه ليه متها ،وميعون

بن امحد سند ني ؛عته الله رضي نضاله ابي بن معيد أبو ^٣٦^

نسخ بعش وني ،كذلال االمول جامع نسخ بعاق وني ،العني بسكون حفل
بعد وبالياء ءالتين بغتح ؛بيحاملما نسخ وجميع (<٢١١ )االستيعاب

آهل هي يعد .كنيته امهه .امنارج حارئن وهو .العين
دينه ١ ني حديثه .لمعجمه ١ دوبالغا ءالغا ينتح ؛تضاله .مل

• لتمعةاو لءياءا باب أول هي لممابيح ١

هالل بن االمد عبد بن الله عيد ؛عنه الله رضي علمه أبو ؛*٢٧^
 • ومتم عليه الله مىت الثبت عته ابن ،الرتهي ،املخزومي

طلب عبد بنت برة واته الله رضي علمه ۶١ لوج وكان .هاهم بن امل
من عشر احلادي وكان .وصتم عليه الله متى التبئ تبل عنها

 وههد ،احلبشة إىل ملممه ۶١ وزوجته هو هاجر من وأؤل ،املسلمني
عبد ١ ' ل'بخ ومحزة ،وصتم عليه الله متى القبئ اخا وكان .بدرا

طلب شاهد وههد .لهب ابي موالة ئويبه أرضعتهم <التضاءه من امل ،امل
دينه با ومات .مل

 نانسل ،هبا وجرح ،واحدا ،بدرا سلمه أبو ههد ؛التواوي تال
(•٢١٢١٢١ عبد ابن ذكره كدا (•آاأ)مذه هنات ،اشتتين ثإل ،جرحه

له من و  وصيعه ماثتان الله عبد ؛اممه من .التحابه مج
مابيح١ ني له .نغرا وأربعون رتأن هضاثل باب ني واحد حديح مل .ال

رية هو ؛عنه الله رضي احلارم بن مغيان أبو ؛^٣٨^؛ بن املغ
،وصتم عليه الله متى الغيب عإل ابن ،المقلبعبد بن احلارث

ضاعة من آخاه وكان ^ذويب وأبي بنت حليمه أرضعتهما $اخل
طبوعني الثعرأء من وكان < التعديه .امل

ضعتهما٢ ٢ ن المحابه من جمله ؛من المحابه جمله من ١ ن ارضعتها :ر
١٣١ ،ا <تتسأ •.مم١

ارسم >رسمبما • ١٣١ ،تتيبهءأ ابن ٣ ن حعراء ؛الشعراء ٤
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غاخرة باب ني ذكر وله  أخذ حيث ،الرياء حديه غي والعمبهأ امل
٠ ومتم فنيه الله مىت القنب بغلة بعنان

بن شيان أبو أته يظتون التام من كثري ؛االثبر ابن تال

عليه الله مىت الغنب يثبه احلارث بن صديان أبو وكان ،حرب
بن وتقم <ءلن بن واملمن ،طالب آىب بن وجعغر هو ،وصتم

• أمجعني ممهم الله رضي العبام)قاآا

 وتال ،لتحابه ١ فنادء من وهو ،حستا بالء فيه وآبلي ،حفيتا وههد
 توئي •آملمت متذ خطيته انعل <مل ،علن تبكوا ال ؛موته ممد

دينه >ممل الله رضي لخئاب ١ بن صر عليه ومىت ،عشرين مته يامل

 خمر بن عمرو بن خويلد ءته<ت الله ورضي .اخلزاعي حريح آبو <٢٩^
اممه ؛وهتل ،الكعيب ؛ويقال ،العدوى ؛هيه ويقال <العئى عبد بن

 أمح واالؤبي ،هاني ؛وتيل ،عمرو بن كعب ؛وهتل ،خويلد بن عمرو

دينه ومات < لدتح ١ تيل ملم ١ ٠وآكحر ٠ ومتني مثان سله بامل
مابيح هى وله • حديثا عشرون ومروئاته  كتاب ني واحد حدمي امل
.التمام

تيس بن ماله هو • م عنه الله رضي رياالئما صرمه أبو حم£ك

 آبي من ماله بن تيم ؛وتيل •التيار بن مازن بشي من املازني
شاهد من بعلها وما ،بدرا حهد ،بكنيته مشهور ،أمن تي له .امل

صابيح .حديثان امل

بن االمود بن ممهل بن زيد هو ؛عته الله رضي طلحه أبو واءك
 ميت ،بالكنئه مشهور ،عته الله رضي الئماري ١ ريالقيا حزام

.ماله بن امن ۶١ زوج هو ، بالقدوم رجل وجه جنر الته بالتيار
 ،لراثمبه هيه أتي آما ؛لقالت ،مليم ۶١ طلحه أبو خطب ؛اشم تال
لدله تسلم فإن <صدمه امراة وانا ،كافر رجل ولكقك ،يرث محله وما

ريه آسثله ال ،مهري  ما مداق وكان ،وتزؤجها ،طلحه أبو ناملم ،غ
٠ إلمادم ١ بينهما

ن بالدردم ٠ بالقدوم



لشبة ههد شاهد ،واخلندق ،وأحدا ،وبدرا ،ا  .'وكان ،-';;كلمها وامل
• املشهورين االماة من

 من خري اجليش ني طلحه أبي "ملوت ؛ومتم عليه الله مىت تال
لتوما يسرد نوتما (."٢١ ه )رجل مائه من أخري ت يه ١رو وتى " < محته

التوم صرد إته ؛يقال ،وصتم عليه الله مىت التنب بعد كثريا
 توئي ؛نالوا الثقات الح نظر ونيه ؛االثري ابن تال ،مشه أربعني
بن عثمان عليه مىت وتالواث . (هاآ)وثالثني هشتني مشه طلحه أبو

 الله مىت الله رمول بعد مشه ربعهنا التوم يسرد كان هكيش ،نعتا

. وصتم عليه

يح هي رويتا أبو كان ؛تال أنعى عن اجلهاد كتاب ني البخاري حم
 جل ١ من ومتم عليه لله ١ مىت لله ١ رسول مبهد على ميوم ال طلحه

إآل مقطرا أراه ال عليه الله مىت لقبنا تبني هلتا .الغزو
 رمول كان ؛تال امن عن يعلى آبي سد دني . (اآ؟افصر او نطر يوم

•" (خاآ)مائت من خري اجليين ني طلحه ابي صوت٠٠ ؛يتول الله

 وله ،أربع سله ؛وهتل ،اثنتني ؛وتيل ،وثالثني احدى منه مات
همات ،البرت هي مثانيا طلحه ابو خرج ؛ائس تال .منه وسبعون سيع

 أقام ث نانتظروا ،غيه ينعتونه مكانا جيدوا نلم ،التعينه يف
 •يتغري لم هو كما وكان ،التغن مكان تبع مع له وجدوا حثى

رنوعه احاديقه سه امل وتال هاآ(ء)االثهر ابن تال هكذا ،وعشرون مخ
 اثنان وصتم عليه الله متى الله رمول عن له روي ث الغواوي
مابيح ١ هي منها (.٢٢٠ )حديثا ومتوز .أحاديث سبعه مل

بن واحله بن عامر ؛عته الله رضي الليحي الطغيل ابو ح؛آأبج
 عليه متليت ،عمرو ؛اممه وتيل < نيلكنا ١ التيحي عمري بن الله عيد

اني وصتم عليه الله متى الغبن حياة من أدرك .كنئته ،ستني مث
قه واثنتني مائه سله ومات لتحابه من مات من أخر وهو .مب هي ا
يع ه أحاديثه .االرز مج ها ،مش .أحاديث أربعه هيه خم



 التنب حجم احتتي ؛عنه الله رضي حلهام ١ ئهبأ آمو <٤٢^
،شانع اسمه .المهملة ءالغا بفتح هو ،وصتم علميه الله مىت
 تال ٠ مسعود بن ماتبمه مولى وهو ،دينار ؛وتيل ،ميسرة ؛وتيل

.رنأغما وهو ، (٢٢ ١ )بياضه ليني عبدا نومما ت التواوي

؛وتيل ،وهب بن عييد ؛عته الله رضي االحعري عامر أبو ؛<٤٤ ح
 كبار من كان ،االحعري مومى آبي عم ،حرب بن حثار بن ثليم بن عبيد

 رمول اخرب غلتا ،آوطاس طلب على أمريا حنني يوم تتل ٠ لتحابه ١
متم عليه الله مىت الله عله ان ،له يدعو يديه رفع بقتله و  / جي
صابيح ني منها ،وعشرون ميعه أحاديثه ٠ (٢٢٢)خلته من كثري نوق امل

*حديثان

الله عيد بن عامر ؛عته الله رضي ال،وتاح بن عبيده أبو ^٤٠^
الل بن ال،وتاح بن مالال بن هنر من احلارث بن هيه بن اهيب بن ه

متم عليه الله مىت التنب أباء يلتقي ،الرتهي الغهري  هنر ني و
متم عليه الله مىت الله رسول على اليمن امل تدم .ماله بن ،و
دت ناخذ ،واإلمادم لتقها يعتمهم رجال معهم يبعث آن لوهفا  آبي هب

تال عبيدة هذا ؛و بن عثمان مع اسلم (.'*٢٢٣)الته ١ هذه آمني "
ه إىل وهاجر ،مظعون مىت الغنب مع وههد ،الغانيه اهلجرة احلحب

اهنزم حني أحد يوم معه وهبت ،كتها المشاهد وصتم عليه الله
سول وجه يف دخلتا لتتني ١ احللقتني ونزع ،التاس الله مىت الله ر

متم عليه حد يوم ،و غغر حلق من ا كان *٠هنئتا نوتعت ،بغيه امل
ين من لالجاشب وكان <بدرئا املحركني من الجاشب ١ وعلى ،وريدا اململ
 واليوم بالله يؤمنون توما جتد راال ؛تعالى توله تيه نزل ،هديدا
الله رسول آتى .اآليه (ء (٢٢٤)ورسوله الله حات من تون1يو اآلخر

 "ماحل رجل يبدأ آن "يستحي ؛نقال بطعام وصتم عليه الله مىت
."هم)عبهدة ابا يا "خد ؛نقال

 لكم رضيت ؛عدةما بني صعتيغه يوم عنه الله رظي التديق وتال
حد عت نإتي عبيدة ابو آتا ،عمر آو ،عبيدة آبا (صاحبت ا رصول مس
لكت ؛يتول ومتم علميه الله مىت الله  هذه وآمني ،آمني آته "
عته - عمر وأتا " < (٢٢٦) عبيدة ابو االته  آئد "التهم ؛يتول مش
(.'*٢٢٧)هشام بن جهل بابي آو ،معمر الدين
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سهم رب آال ت فعول العسكر م مسمر عته الله رضي وكان
يابه ,بادروا ،مهني هلا وهو ،لتغسه مكرم رب اال ،لدينه مدئم ،حل

من عمل أحدكم آى هلو ، الحديشات بالبنات ،الغديمات الستأت
حثى مياته نوق لغلب حسنة عمل مث ،ءلتما ١ وبني بينه ما امليات
سه أحاديثه •هى تغمر  ني له خيرج ومل ،عشر اربعأ ؛رتيل ،عحر مخ

مات .التحيت خغيد ،الوجه معروق ،طواال وكان .حديث التحيحمحن
ابن وهو ،ببيسان ولغن ،عشر ثماني سه متنوا طاعون غي

هي ونزل ،له عتب وال ،جبل بن معاذ عليه مىت .سله ومخسني مثان
ربه .تيس ين والئعالق ،العام بن وعمرو ،هو ت ت

سه ثنوام طاعون هي توئي اته :اجلوزي ابن ذكر وعشرون مخ
rrA)UJi) .

.التاعه يدى بين العالمات باب ني واحد حديث بيحاملما ني له
لة العني بغتح ؛امتنو • موقع امم ؛يسكن وتد ،املمي ونتح املمه

 لتينوبا نقطتان حتهتا الياء ومكون الموثدة الباء بغتح ؛وجيمان

م »!..>،« ؛اثرنج .معروفه <باآلرئح مديته والقوزت المهمله
لة ل ١̂١ وضم ،١١̂ ومكون اهلمزة هنر ؛القون وتشديد املمه

.بالغور جتتاز ،طرييه حبيرة ومغه ،معروق

تصغري <ئئيد اممه ؛عنه الله رثي الغارمي عتبه ايو حا"أبج
بن جبر موىل هو ؛وتبل ،التحابه من هاهم بيت موايل ني ذكر ،رهد

مابيح ١ هي له عيد بته ا عته روى ،عتيلث هي واحد حديه مل
غاخرة باب .والعصييه امل

،الته مالال بن انس أخو ؛عته الله رضي ري الئما ١ عمري أبو
 مثي املزاح كتاب هي ذكر له ،االمناري مهل بن زيد / طلحه أبو وأبوه ٦٠

٠١ ؟لتغري ا تعل ما ،عمري أبا يا ٠٠ ؛ وصتم عليه الله مىت توله

ن تحلادثاا :حلديثاتا ١
٣٦٩ ،١ ،ا ،اجلوزي ابن نء يغهر تغمرت ٢
٢٥٥ <ه ،٢ ،االثيرا ابن (ن عتبه ؛عتبه ٣
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 امسه ،الئمارم١ مالك من آىف من صري آمو <؛االمول> جامع ويل
مغار يل معدود وهو ،االئمار من له صومة كن روى . (مبآآ)الله كمد

مابيح ١ ١٢٠ وله •طويال زمانا انعى اخيه معد مر • القابعني  مل
.العيد صالة باب ني واحد حديث

^٤ مه تلد بن ربعي بن احلارث ؛كنه الله رثي حتابه أبو <٨

 حمليه الله متمم اللت رمول غارم ،رجيالخز لتلمي ١ شان بن خنام بن
ضب كان ،ومتم ،الئعمان :هو نتبل اسمه ني اختلد ٠ بالتغرة خي

شاهد من بعلها وما ،أحدا ههد .صرو :وتيل فهوده غي واختلس ،امل
غرمانتا *أخري :يتول ومتم حمليه الله متى الله رمول وكان .بدرا
٢•تتادءر ابو  شأ لكونهبا ،طالب أبي من محلي خالله غي مات ٠* ٠ (٣
ومىت ،سله ميعون وله .كتها مشاهده معه ههد وكان ،وحالحين مشان
.سيعا ثمكتر ،محلئ محليه

ديئه مات بل ؛وهتل ،االحري ابن وعليه ،ومخسني أربع سته بامل
 هرح هي العيد دتيق بن الدين تقي الشيخ ومنحه ،الغائيو

.ام)العمدة

وثدة ١ الياء ومكون ١̂٠١ بكسر :ربعئ كس مل العني و
لة ال والن الياء بغتح ؛ينمه و .الياء وتشديد املمه

له :ويتال <والتال الياء بضم :ويعاد ،بيتهما الالم ومكون املمه
ما عجمه ١ ل ١ والت حبهت عجمه اخلاء عاضم :وئقاس ٠ مل غيد امل وخت

ويل ،وميعون مائه أحاديثه جميع .المهمله لتنيوبا نالتو
•وعشرون ميعه متها املصابيح

:وتيل ،معد بن عمرو :عته الله رضي االمناري كبشه ابو
ئزل .خلم أهنار من :وهتل ،مثطغان اهنار من ،مسرو بن معد

 ني ده7~;;ت> .زياد بن ونعيم ،اجلعد ابي بن مامل حمته روى .الئام

صابيح .أحاديث حالحه امل

٩٨ ،١ ،١ ،اليغوى ،ن عته ؛حمن ١
ن ابيه :اخيه ٢
٢ عيد ابن ،ن شمه :بسه ٣ ٢ ،١ ٠ ٦٨٤ ،٢
٦٨٤ ،٢ ،ا ،اليل عبد ابن ،ن التاء بغتح تلدمه ٤

١٥٨ ،٤ ،آ ،حجر ابن !ن صر :صرو ٥
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،مبن،التح عبد والد ت محمله الله رضي ريالئماا ليلى أبو <٥٠ ح
" املمهلتني باحلاهتن — احيحأ بن بادل بن داؤد ؛وفيل ،بار اسمه
 هي واحد حديث ملمابيحا ني له ٠ ” الحاء شم بالجيم س الجالح ابن
>حيمت وما أكله حيل ما باب

 عيداملنذر بن رناحمة <؛ءثه الله رئي ح االومي لبابه ابو <٥١ ح
،كنيته محليه ثمليت ،بشري امسه :وتيل ،النماريا أمية بن زئبر بن
شاهدو ،وبدرا ،العقيه ههد ،التقباء من كان مل ؛وتيل ،كتها ١امل

دينه١ محلى ومتم محليه الله متى الله رمول اتره بل ٠١بدر يشهد ،مل
 يوم عوف بن عمرو بغي راية معه وكانت ،بدر محابا مع بمهم له وضرب

^^١ بغتح ؛نبرر .طالب ابي بن حميل خالنه خلي مات .الغتح
عجمه ير .املوثدة الياء ونتح التون ومكون امل الباء بغتح ؛حب

وثدةا عجمها وبالغين مل ما١ خلي له ٠مل .حديشان بيحمل

بن تيم بن للهعبدا ؛عنه الله رضي االحعري موسى ابو <٥٢ح
 أهل مع تدم هم ،الحبقه أرز إلى وهاجر <بمئه اسلم ،حضار بن ثليم

؛وقيل .بخيبر ومتم محليه الله متى الله ورسول ،التنينتين
تدم حئى بها يزل دلم ،بالده إلى رجع نم ،قديما بمئه املم آته

 نوافق ،دمتم عليه الله متى الله رمول محلى االحعريين من وناس ،هو

اخلئاب بن عمر وآله .حلبثه ١ من لثغينتينا آهل تدوم قدومهم
ليصرة ٦١ الث سبه / امبهان وانتتح ،االهواز نانتتح ،عشرين سنه ا ث

ليمره محلى يزل ولم ،بعشرين  عزله شم ،عثمان خالنه من مدر إلى ،ا

.حمهنا

٣ واليا وكان ،بها موأتا ،لكونها إىل نانتتل  لكونه١ اهل ٢

،التحكيم بعد مقه إىل ^موسم أبو انتقل ثإل ،عثمان تتل آن إىل
ني التحابه كبار من وهو • مات ن٢ ىلإ هبا يزل دلم ،منه كان وما

٠ ين لت ١و لعلما

شاهد ١  ن مشاهد ؛امل
ن متدبا ؛تدوم ٢ ن انتيز ؛انتقل ٤ ن X حمىل ٣



 آوم "لقد ؛نقال ،موته ومنم حمليه الله ملى الله رسول سمع
داؤدرآآآ(*مم JT مزامري من ،مزمارا هذا

دينه وتوئيت ،طغهه أته أسلمت وتد  سته مومس ابو مات .بامل
بع سته :وتيل ،ومخسني اثنني وله ،مخسني سلة :وتيل ،وأربعني أر

ل .سته ومئون ميم ئه مات إئه ؛وهت تيل ،مب ،بالكونه :و
وقه حضرية ودارت ،ولد بها وله .لكونها من ميلين حمىل باحل

مئون مائه هالث لمرنوعه ١ احادحيه ٠ لجامع ١ المسجد  مثها ،حديثا و
مئون شهثال بيحلمماا خلي •و

بن حممرو بن عقيه ؛حمنه الله رضي االنصاري مسعود ابو <٥٣^
رية بن ثعلبه مزة .بغتح ” آي كسر اهل له التني و رجياخلز " املمه

<ههمها من أمغر وكان ،الغانيه العتبه شهد .لتهاري ١ ملدري ١
 <ههدما إئه ؛وهتل ،بالثير العلم آهل جمهور حمشد بدرا يشهد ومل

.إليه نشب ،نزله الته ،بدر ماء إىل نسب وإمثا .أمح واالؤل
 آو احدى سنه ىن ؛وتيل ،طالب ابي بن محلي خالنه ني ومات لكونها سكن

بعني ثبتين ته روى •وأر بنه حم ير ا خلق ،حب :التيار .سواه و
لهء حمم رج بن عمرو بن ثعلبه بن ا  بتشديد ،الئمار١ من بطن ،اخلز
.حمقر شهثال غيه مثها ،واثنان حديث مائه احادحيه .اجلمي

 هي عداده ،عاصم من كعب ؛عنه الله رضي االحعري مالك أبو <٥٤ح
.حمنه الله رضي الخئاب بن صر خالنه غي مات < لغامهني ١

انيه هيه له .معه انغم سثه واكنياؤه .أحاديث مه

ليح آبا االشري ابن حمن :حمنه الله رضي التييح ابو <حهه امل
 بني من محابي ،عمري بن امامه والده ؛وتال ،القابعني ني

. (س)هذيل

املمي بغتح ؛اليمرى اهلذيل امامه بن حمامر :الئييح <حابو
كسر له وباحلاء الالم و والبي •صرو متغري دمثيرت .املمه

ليح مابيح يف امل .أبيه عن واآلخر ،مطلتا حمنه مها احد ،حديثان امل

ن هاالدل :واآلول ١



٩٦

٦٢

ه الله ؤرم الفتوى ترحد آمو <سم> من حمين من كتان <؛مم

رموء منه هو مدرا لهد ،عمرو من حم عبد من حبمزء حلمغى وتمانا ،مرشد وا
طلب هو ،امل لتحامه كبار من و ة عن وروى ،ا ز ثفىت سه مات .مح ا

والئون المفتوحة بالكاد كقازت بكرم آبي خالله فمي ممشرة

والحاء المغتوحات لميمما توترشد *زاى االلد ومعد المحتدة

حتحه ب ،امل ي املم مصو ليل ،عاصم بن متمت ي ؛د له •يعمر من متمت فمي و
.الميت لثن باب ني واحد حديث الممابيح

وره أبو <حأله توذان بن يعير من ممره ؛كنه الله رئي حمذ

حي الجتم رت ل حل ،معري من أدم ؛امهه تيل ،ا واالؤل غيره ؛ومت
هو * أمح • بمئه وصتم عليه الله متى لله ١ رعود مؤبن و

رأسه على يده آمت ومتم كليه الله متى الله .رمول أح روي

ره مد د باآلذان وأمره <صخته إلى و ب؟ؤئن يزل نلم ،حشين من متمرنه مم

 متيما يزل ومل ا •يهاجر دمل •موتا التام امحين من وكان •ليها
ت حمى بقي ،ما وره آبي ني بهئت االذان و  ترن بعد ترنا ،وأوالده حمذ

• الشافعي زمن إلى

تغق ؛البت عيد ابن تال لزبري ا عب وكته ،ا بن وحمتد ،مم
مم ان ؛ <ءدى> إسباق بي ا وره آ ذ هؤالء <اوم ،حم علم و  اشاب بطريق أ

. (٢٣٤ )تريو

ت كة ما سهن تسع مته مب ل و ،ومخ مل .وممعني مسع منه ؛هت

 ومكون الميم بكسر ؛يعير • مات حثى بمئة متيما يزل دلم يهاجر

الالم مغتح ؛توذان .تحت من المحقاه الهاء ونتح المهملة العين

الميم ونتح الجيم بفم ؛مجح .المعجبمه والدال الواو ومكون

.اآلذأن باب ني أحاديث شق ثال الممابيح هي له .ة1,(,اا وبالحاء

بن كعب بن أبى ؛ممه الله رضي كعب من ابى المشدر أبو <٥٨^

رجيالخز االثماري زيد ين عييد بن تيم بن تحب ؛وتمحل ،المغذر
الته ،بذلال أبوهم ميت .الخزرج من تييله — بالغون — التياري

تيل ،بالقدوم اختتن جه ضرب و جل و ته اى ،فتجره ،بالقدوم ر .حت

٦٦٠ ،٢ ،ا ،الرب عبد ابن ١
٦٦٠ ،٢ ،١ املرء عبد ابن ،ن ان ؛آبي ٢



٩٧

لقئ وبايع ،االمنار ■ من املعني م الكافية العتبة ههد ا
من معلما وما ،بدرا وههد الئمارم ١ عياق هي دمتم كليه الله مىت

شاهد الغتهاء وأحد ،ومتم كليه الله مىت للقبئ يكتب كان ٠امل
 وكان ،ومتم عليه الله مىت الله رمول عهد على يغتون كاثوا اتذين

أبا :عليه الله مىت القبئ كقاه .الله لكتاب التحابه آترآ
نذر١ شهل البنه ،شيل١ أبا ؛صر ٠وكقا <مل لئئ ٥ومتا <ا ا

ميد ؛عمر ومتاه ،رالئماا متد ؛ك ومتم ح عليه الله متى
؟املسلمني

عليه الله متى القبئ أن ؛انس عن البخاري محهح وهي 3
البنه ،القغيل ابا ؛عمر وكقاه ،املنذر أبا حكقاه<ث ومتم

،أالئمنار ا1مي ؛وملم عليه الله متى القبئ ومتام ،القغيل
سلهني١ سد ،مسر ومتاه (*[٢٢٥)مل

عليه الله متى القبئ أن ؛انس عن ؛البخارق محهح دهي
متم ؛وتال ،كغرواء اتدين يكن تأمل ؛موره كعب بن ابى على عرا و

مرني عظيمه منتبه وص ."م-ا)ءلياث آترأ آن وجت عئ الله "أ
.القام من أحد نبها يشاركه لم ،البئ

عليه الله مىت الله رمول اج ؛ومثهرم الئرمفي كتاب دهي
متم جمءأ يف باركه ومنت |اآآ(.7)كس من اىب اتيت "اترا ؛تال د

 بن انس صومه احد زيد وأبو ،حابت بن وزيد ،جيل بن معاذ ؛الغران
.بال ما

̂ت^الو بال عليه الله متى الله لرمول كتب من اؤل أبت اعدخ
متم دينة تدم حين و فالن وكتب :الكتاب آخر يف كتب من اؤل وهو ،امل

آلآ(م لنل بنال

ضب ال والتحيه الرأس ابيء أبت وكان دينه مات .خي منه بامل
حاريخ ني تيل متا وآمخ اكثر وهدا ؛االثهر ابن تال ، عشرة تسع

تي (،٣٣٩)موته رفوعه وأحاديثه ٠ عثمان خالفه شي ثالثني منه ت و  امل
صابيح يف منها ،ومتون وأربعه مائه سة امل .عشر مخ

ن جميع ؛جمع ١ ن عحر ؛عشرة ٣ فهان :ال ٢
ن سمر ؛عثمان ٤



٩٨

٦٣

 له .اهلت مبد امن هو ؛عنه الله رطي اآلردي معاويه أبو <٥٩►؛
مامى باب يل واحد حدمي المصابيح يف .اال

فيه له •يسار اممه ؛عته الله رطي التلم ئجهح أبو <٦►؛•
.اجلهاد آله إعداد باب يف واحد حديت

من صرب بن ؛عشه الله رغي تبسه / من عمرو جنيح أبو <٦١ ح
رابع ممان ،اإلمادم أؤل يف تليها اطم <هعهب أبو ؛ويقال ،خالد

متيما يزل فلم ،مليم بيت تومه إىل رجع مث .اإلمالم يف أربعه
بغتح ؛تبة .ملعينهبا اقام هم .خيبر انقضت حثى بقومه

له العهن له والتني اهلوثدة الباء وفتح املمه يف له .املمه
صابيح .احادمي اربعه امل

وله .كنيته اممه ؛عنه الله رضى اجلقني وهب ابو <٦٢^
به عجبمه الئمحن وفتح اجلمي خبإل ؛اجلمسي .وروايه حم وكسر امل
صابيح لخي له .املهم .اجلهاد أله إعداد باب في حنيشان امل

بين من ،عوق ين احلارم ؛عنه الله رهي التهحي واتد أبو <٦٣^
،بدرا ههد إئه ؛تيل .احلارم بن عوف ؛وتيل <ليم بن عامر

دينه ا آهل يف عداده .أمح واآلؤل ،الغتح مسلمه من ؛وتيل .مل
 ابن وهو ،مخس ؛وتيل ،ومنهن محان سه هبا ومات ،سه ميئه جاور

من مملئ له جلم “ املهاجرين مترية " بغخ ودهن .سه وسبعني مخس
يعها أحاديثه .بهلتحا ١ .حديشان هيه سها ،حنيتا وعشرون ر

 بن عتبه بن حيبه ؛عنه الله رضي العيشمي هاهم أبو <٦٤ ح
،كنهته اممه ؛وتيل ،مشام ^؛م وهتل ،الرتحي مهم عبد من ربيعه
 بن حذيغه ابي وأخو ،مغهان أبي <بن> معاويه خال وهو .االحهيت وهو

بيه عتبه خو <ال مكن .الغتح يوم املم .الته عهير بن ممعب وأ
 .ومثيره ،هريرة ابو عنه روى .عثمان خالفه يف توئي و ،لئاما

.تاقالت كتاب ني واحد حديح هيه له .ماحلا فاضال وكان

٦٩٨ ،٢ ،١ ،الرب عبد ابن ؛ن العلممي ؛العيشمئ



لله رض هريرة آبو "<ا0> و آمو اإلمام تال ؛عنه ا د من صر مس
تلد مل ؛البر ختلد كما ،إمعالم ىن وال ،جاهلية ض آحد اسم مم خي  ا

ختلق .(٢٤٠هريرءؤ أىب ىف هتل ما واههر ،امما عشرين إىل امسه هى ا
اهلته يل أته ور عيد ؛أو ،قمم عبد ؛اجل عبد ؛اإلعادم ويف صر

لله مي وهو الت-محمن مسد ؛او ،ا .دو

 آبي امم شي الذي الكثري االختالق مع ميح ال ؛الرب مسد ابن تال
تال (.٢٤١ )هيئ عندنا هريرة عبد ؛امسه أن شنا االمح :احلاكم و
حن . (مءآ)خمر بن امل

،مثمن بن ^>^١ مسد ؛٧٢٠٢ ٣١ ؛هريرة آمي بن ر 'املحت تال
من مت منه خيرب عام ايلم .مثمن عبد بن صرو عبد ؛تال وعنه

وواظب ،لؤمه ،ومتم عليه الله مىت الغيب مع وعهلها ،لهجره ١
 ،بطشه بشيع راضيا ،العلم هي رامتبا ،التئه أحماب من وكان ،عليه
.لتحابه ١ احغظ من وكان ،دار حيثما معه يدور وكان

ابي بني من رجل مائه محان من أكثر عنه روى ؛البخاري تال حم
تامأم مغرية هره له كانت الته ،هريرة آبا ميت وائما ٠ (آءآ)و

نتظم١ وشي • معه حيملها ختلد وتد • (٢٤٤)الله مثد امسه ة٢ ؛مل ا
انيه على ونعيه ،اممه هي ته ، توال كشر مح  يلعب مغرم يف كان وآ

ا نكىت هبت؟م .هب
١

متم عليه الله مىت الله رمول له تال عن شاليت آال٠٠ ؛يوما و
 ان امالال ؛تال ؟"احمابلء مبالين اتيت الغنائم هذه من ؛هي

،ظهري على كانت مترة ننزع ؛تال ،تعاىل الله / علماء متا تعلمين
؛عليها يهب القتل إىل انظر كائي حىت ،وبينه بيين فبسطها
تمتوا حثى فحدحين عهاا ٠٠ ؛تال حديثه مث  مها مدري إلى فجمعتها ٠،'مج
متم عليه الله مىت الله رمول مقاله من نعيت  ٠ (٢٤٥)حيثا و

• " االعرامم ميازر من وهي " مخقطه حمله ؛والغمرة

ن كاالختالد ؛اختلق كما ١
٣ ٢ ن امسه ؛١

ت ٣ د د ابن ٧^١ مث ٢ ،الرب مث ٠ ٦٩٧ ،٢
االن ؛توإل ٤ تو ا
ططه ٠ طط ؛خم ن خم



هو يته كثرة مع و ديث روا  يبلغه ال ما سعم يعله ال ربما ،احل
لتاس شهم انة ،ا لغتتة خم .عليهم ا

حض ه حنبل بن امحد اإلمام عن و لله رمح يت ت تال ا القبئ را

سول يا ؛له شتلت المسام يل وصتم عليه الله متى  روى ما ،الله ر
٠٠. (٣٤٦) **نعم ؛تال ؟حث هريرة أبو عتلث

تتظم وض (”٢٤٧)  هريرة أبي عن الفئوي كثري آبي عن ؛امل
حتمي إآل مؤمتة وال ،مؤمن بي يسمع ال والله <؛تال> ؛تلت ؛تال ،أ

دعالي ومتم عليه لله ١ مىت لله ١ رسول الح ؛تال ' ؟ذلال يعلمال وما

لتهإل"> :نتال ٠١ • مؤمتةو مؤمن كن إىل واته ،هذا عبتلث حتب <ا

إل عن وشيه الفم عقر اثىن يوم كن يستح كان هريرة آبا اح ؛ع

بتداء ني كان ٠ شبيحت تيق اال يذكر وكان ،هائه ملح مث ،احلال ر
مابه ما لبلوى من البداية ني ا يثكر ،ا من شال ما على تعاىل الله و

لقمم لدنيا ^^١ غي ا ديين ١ يزيد ابو تال .وا ابو تام ؛مل
مول متري على هريرة ؛نتال بالمدينة وصتم عليه الله متى الله ر

مد عتمه < لإلسالم هريرة ابا ىهد اتذي لله احل مئ ،الئرآن و  عليه و
حتد لله متى مب مد .وستم عليه ا لنمري اطعمتي اتذي لله احل ،ا

̂حي مد .احليري والي كنت ما بعد نحنزوا بتتم روحتي ذيلا لله احل
ريا ا اج (.٢٤٧)- بطتي بطعام هل

دينة مات تيل ،بامل ل ،ومخسني ميع مله بالعتيق ؛و  صته ؛وهت
ن ا تيل ،مث يت> خالنه آخر ني تسع ستة ؛و ،امخ االخري وهدا . <معاو

سبعون محان يومئذ له وكان ؛تال المنتظم غي .(حأآ)سة و

يثه رفوعة أحاد سة امل بعة آالف مخ سبعون وار  ني منها ،حديثا و
مابيح ١ ن مل ا حد مائات مث بعون وا • حديثا وار

٥٥ <٢ ،٤ <١ ،سد ابن ١
ن تسبيح ؛تسبيحه ٢

ينكرن ؛يذكر ٣ ٢١٠ ،٤ ،ا ،حجر ابن ه اسم،رن ؛لإلسالم ٤



بن مالال هو ت عته الله رضي اآلنماري الهيثم ابو ؛*٦٦^؛

تيلم السهمان رث بن بلمي من ؛وليل ،أومئ إته لو[ بن احلا

ابئ .تشامة هو (كبير حم ،وأحدا ،بدرا ههد ،القتباء احد و
 ؛وتبل ،عشرين مشه يالمديته عمر خالنه ني مات كلهام والمشاهد

 الياء ومكون الهاء بدتح ؛الهيثم •وثالثين سجع مشه بينين قتل

 الياء وتشديد الثاء بغتح ؛الئيهان •المحتحه وبالثاء

.-فثممديد د الالم وكسر الموحدة الباء بدتح ؛بلئ •وكسرها

٠ المور ا ني لتاني ا و لبذر ١ باب في ذكر لمدمابيح ا قي وله ٠ ء ليا ا

عبادة بن عمرو بن كعب ؛عته الله رضي التلمي اليسر ابو ؛*٦٧^

من بطن ٠ لةم١ وكسر السين بدتح ٠ تيهه بتي من •مدئة بن

عبد بن العياس آتر اتذي وهو (وبدرا ،لعتبها حهد االنمارم

ثالث ابن وهو ،وخمسهن خمس مشه بالمدينه توئي •بدر يوم ،المطلب

• اإلفالس وباب ، االستعادة باب ني حديثان ح؛نيهك له ٠ / وتسعين

عته روى ،ريمما ابو زيد ؛عته الله رضي رليتا ا ابو ؛^٦٨^

ر ابثه ا بن زيد وليس (ومتم عليه الله متى الله رمول مولى وهو ،مي

 بغتح ؛يثار رمالمتنعا ١ باب ني حديثه •أمامه والد ،حارثه
حقاا ءلياا ٠ لمهمله ا لتني ١ ونتح حتت من ةمل

• التلميان وعطيه الله عبد ؛عثهما الله رضي بسر ابتا ^٦٩^
٠ مميهها ١ بين مرتوتا ،والتبد الثمر أكل ني حديث لهها جاء

بن عبدالله بن العالء هو ؛،؛عته الله رضي ح الحضرمي ابن

،البحرين على ومتم عليه الله متى القيل عامل كان ،الحضرمي
عمر بكر ابو وآتره  ،عشرة إحدى مشه توئى •مات ان إلى عليها و
تيل هءم(م)ذكر له •عحرة اربع :و



وشد ،تتال بن أبيين هو ؛كنه الله ريف املاربي أممني <٧١ ح
ديث تليل وهو ء دمتم عليه الله مىت القبئ على • اليمن نزل ،احل
* حابيشم؛ه ت ومتم كليه الله رعود نستاه ،آمود ؛امسه كان
له احلاء بغتح ؛تئال بلدة ؛تارب <املحتدة وبالجيم املمه

 وجيوز ،اهلمزة ومكون اجلمي بغتح متعاء من تريبت باليمن معروبات•
غيغها كر <آلغا> بقليها خت .حديشان فيه له • ،١١̂ و

<vr> من ؛وليل ،ثعليه مين من ؛كنه الله ريف هريك بن آمامة
 تعلية من ؛دليل ،وائل بن بكر بن تعلية من ؛وتيل ،معد بن ثعلبة

ر عداده .يربوع بن صابيح ني له •الكوفيني من •حديثان امل

وابن الله رسول حب ؛عتهماك الله >رثي زيد بن أمامه <٧٣^
تد ابو كنيته ،حيه  حارحة بن زيد ابوه و •خارجة ابو ؛وتيل ،حم

أته .التثاعي االملمس وبره بن كلب بيت من ،كعب بن هراحيل <بن>
عليه الله متى لله١ رمول حاضنه وهي <بركت وامسها <امين ۶١

قلب عبد بن عبدالله آلبيه مواله وكانت ،ومتم  ،صودآء وكانت ،امل
ءتقها  ،أمين وولعت ،زيد بن عييد نزوجها • خدجية مزوج حني ف
 هاجرت لتا ؛الغامم بن عثمان تال •حارثة بن زيد بعده وتزؤجت

ملمترد أممت <آمين ۶١  من عليها فتدىل ،تعطشت <لروحاء١ ووراء ،با
 بينآما ما ؛تقول وكانت ،تشربته فاخذته ،بيشآ بإبريق ماء التجاء

•البات اليوم يف الصوم كتت وإن ،عطين ذلال بعد

وابن ،وحيه ،ومتم عليه الله مىت الله رمول موىل وأمامه
صتم عليه الله مىت الله رمول حي ؛ خامته نتش وكان ،حيه • و

الناس احي "أمامه ؛وصتم عليه الله متى القبئ وتال
(٢٥٠ )الت

بن ريا ا ث ٤٦ ،١ ،٢ ،اال ١
ن تريب ؛تريبة ١٣٩ ،١ ،النووي٢ ٣

بن ريا ا ث ٢٢٤ ،٢ ،١ ،اال ن فدىن ؛فتدىلا ٥
ن ؛بإبريق بريتا ٦

٧ن خاتم ؛خاتمه



،جبهته فنغغ ،الباب عتبة على أمامه كثر ؛تالت عائشة وعن
 عته أميطي ،عاشقة يا ٠٠ ؛متم و عليه الله متى الله رسول قتال

لتم.إ عل ،نتعدرته ا م ومتم عليه الله متى الله رمول جت  مي
جه ،هجته (•٢٥١)ومي

عليه الله متى الله رمول آن أبيه ص عروة بن هشام وكن
ناثها أحر ومتم اء ،يتتظرم أمامة آلجل عرفه من إل أغطى ثمالم جن

بن عمر وفتله .هذا آلجل حبسا إئها ؛اليمن أهل فعال ،امود
لثقاب  أمامه فتلت مل ؛عمر ابن نعال ،للهعيدا ابثه على ا

نا /. ؟علئ مو وا ل ،سيان و الله رمول إلى أحب كان ابوه ،كة ؛تا

كان ،أبيك من ومتم عليه الله متى متى الله رمول إلي أحب هو و

٠ منلق ومتم عليه لله ١

يح ويف عليه الله مىت لله ١ رسول ى ٢ أمامه عن < البخاري مم
ن ومتم فإتي أحبهما م*الدهتإ ؛فيقول <ءدي بن والمش ،ياخذم كا

رس حيهما عليه الله متى القبن كان :له رواية ويف (."ا
< يفتنا ثم ،االخر فخذ على المسن ويتعد ،فخذه على يقعدني ومتم

٠٠. (٢٥٣)قارحمهها ،ارحمهما إثي التهإل ٠٠ ؛يتول ثم

عشر .ثنائيه ابن وهو ،ومتم عليه الله متى الله رسول استعمله
هو امهر وجعله (*٢٥٤ )متئ ئاب بن عمر وليهم ،اجل وعقد ،اخل

ابن وهو ث ومتم عليه الله متى الثبئ وتبني •التواء ء؛لهك

؛وقيل ،عثمان تتل بعد به وتوني ،العرى وادي نزل <.مته> عشرين
ت د ما ر جل ل ،با كان •المدينه إلى ومح بن و ب طلوا ؛يتول عمر ا حب

 مات ؛وتيل .الشمم تطلع آن تبل ومتم عليه الله متى الله رمول

 أربع سته ؛وتيل ،بقليل علئ تتل معد ربعني١ سته أخر هي لمدينهبا
•ومخسني

آ)اهغ عئنيب وهو ؛اليل عبد 'ابن تال  مائه أحاديثه • (مه

صابيح ويف ،وعشرون نيهوحما ره .حديثا عشر ربعها متها امل يا وأمم
.انعم أربعة معه

 ٤٣ ،١ ،٤ ،٢ ،معد ابن ،ن يفئهما ؛يفتتا ١
ن جعل ؛جعله ٢



الشني بغتح لشرتي ١ ؛عنه الله رضي اخدرو ين أسامه ^٧٤ ح
عجمه ١ بن يشر عنه روى ،توتدا بصرؤ .الئميمي التاف ونتح مل

وبسكون الهمزة بدتح ؛آخدرق •المتنين من وهو • ميمون
عجمه اخلاء  • الياء وتثديد ء ا الت وكسر املهله ال الت وفتح امل
.االسامى باب ني واحد حديث ك فيه ح وله

وفي •صحابن ،القاثي ؛عته الله رضي مذتس بن أسامه ^٧٥^

رأ ؛االمول جامع الغاد ونتح املمي بطم (أهآ)ثثئم بن مم
عجمه ١ ̂اء وتشديد مل  تال ،اليمرة أعراب في عداده •املكورة اخل

باب ني واحد حديث املمايايح في له . *( ٢٥٦ )أعرابئ هو ؛حامت أبو
• الموات احياء

بن حفري بن أسيد يحيى أبو ت عنه الله رضي حضير بن أسيد <٧٦^
يد على معاذء بن ممهل تبل أملم ، االئماري الوصي ١ االههلي سماك

عب شهد منت كان .واحد يوم ني يده على أملها ومها ،عمري بن مم
العقبتني بني وكان ” العقيه ليله التقياء من وهو ،لغانيه ا لعتبه ١

شاهد من بعلها وما ،بدرا ههد “ سنه اعه عته روى •امل من مج
لرمو مع يومئذ وهبت ،أحدا وههد ،بدرا يشهد مل ؛ وتيل ٠ لتحابه ١

الله رمول أخى •جراحات صيع وجرح ،وصتم عليه الله مىت الله
.حارثه بن زيد وبين ،بيته ومتم عليه الله مىت

الله رمول عند بشر بن وعباد ،حصري بن اسيد كان ؛تال أنس عن
إذا حئى عتده دت،اتتشا <حتدم ظلماء ليله في ومتم عليه الله متى

 لهما ق تغن فلتا ،ضوءها ني فمحيا <احدمما عمى لهما أضاءت ،خرجا

 أخرجه •ضوءها في فمشى ،عماه متهما واحد لكت أضاءت الثريق
. (هبآ)البغارث

دينه مات  عمر / ومحل ،وعشرين إحدى سنه ؛وتيل ،عشرين سته بامل
متغري أسيدت .بالبقيع ودفن ،محهلا منت جنازته اخلئاب ابن

عجمه ١ بالغاد ،بوزنه وثضريت .امد ت وميالث ٠ ء ا لتوبا مل
له التني بكسر انيه أحاديثه •والكاف املمه في له ،عشر مث

صابيح عاتته ١ و املماحته باب ني واحد حديث امل • مل

و ١ ر - + * ميمون مب
ههلء ٢ مي اال الالوم :االو ه بن ؟ن اال- ريا ا ث ٩٢ ،١ ،٢ ،اال



هعح <٧٧^ بن كرب معدي ابن هو وتيس ت عته الله رض تيس بن آ
الله مىت القيب على تدم حمتدم أبو كنئته ،الكندي معاويه

 الته (كندة له تيل وإمتا —،رثيمهم وكان ،كنده وفد ني وصتم عليه
وذلال — حهآ((ء)للكتود) ؛تعالى توله ومنه ،ممرها آى نعمه أباه كتد

.عشر سله في

اهليه في رئيا وكان ،اإلطدم 'تين.“'وجيهان ،تومه في مطاعا ،اجل
حم ،ومتم عليه الله مىت القنب مات ما بعد اإلمادم عن رتت ا

اليمن إىل اجلنود عنه الله رضي بعث •بكر أبي خالفه يف اإلسالم راجع
حضر ،ناصروه ربك اصحيتني ؛وتال فاسلم يديه بين وأ  وزؤجني ،حل

تد م ١ وهي " ختنه ١ وروحه <بكر بو ٢ ناطلته fختال ٦ قعثا بن حم — آل
لغاسيه فشهد ،العراق إىل وئام ابي بن معد مع وخرج  ،واملدائن ،ا

̂م مع صغين وههد ،وهناوند ، وجلوالء ءدز

 بها ومات ،الكوفه ونزل •ابنته تزؤج علي بن املسن وكان

 اللمن عليه ومىت ،ليله باربعني علي تتل بعد ؛وهتل ،أربعني سته
 مشيان آبي بن معاويه ماحل أيام بها وهو ،طالب ابي بن علئ بن
حعث ؛التحابه وهي حديشان فيه له .العيين جودان ابن وهو ،أخر آ

٠ التضيه ١ باب هي

<VA> لكونها اهل ني عداده ؛عنه الله رضي المزني أثمر،
وتد ،الجهتي يمار بن أثمت نمير وهو .اليمرة آهل .ني ؛وتيل

(.٢٥٩)واحدا اليت عيد ابن جعلهما

مابيح في له ٠االمتغغار باب هي واحد حديث امل

شى بن أمية ^٧٩^ الله عبد ابو هو ؛عته الله رضي خت
شى •اخلزاعي عجمه وبالغني اخلاء ومكون الميم بغتح ؛خت امل
 في واحد حديث فيه له • اليمرة اهل هي عداده •املشددة والياء

.االطعمه باب

ن زوج ؛تزوج



بن ماله بن آشس محزة أبو ت عته الله رضي ماله بن أشس
 ،ريالئما ١ الغطارء بثي من حرام بن زيد بن ضمحم بن القصر

آته .ومتم عليه الله مىت لقبينا خادم ،رجياخلز ،لتياري ١
الله متى لقنب ١ تدم ٠لئمب؟ماء ١ لتبها ،نملحا بتت مليم آم

ملم عليه ديته و هو < امل تيل ،متني كشر ابن و تيل ،تسع ابن ؛و ؛و
ن ابن ا ومثزا ،متني عقر ومتم عليه الله متى القبين وخدم ،مث

اني ا سالغا يغته عمر خالنه ني اليمرة إىل وانتقل ،مثزوات مث • هب
ين تال منا متني تسع خسته ؛امن إ وابن تال ىياآ ؛تق نعلته حل ،هن

،المال بكثرة ومتم عليه الله مىت الله رمول له دعا ؟فعلت لم
 وبارك وولده ماله أكثر **التهم ؛فقال ائه استدعاء بعد والولد

.ومتم عليه الله متى الله رمول دعاء فاستجيب ."٢٢٦٠)غيه له
تت هلتد ؛آنس تال لد موى مليب من دمث لدي و سا و عشرين مخ  ،ومائه و
• مزتني لتتها ني لتثمر أرضي وإىي

غي نتظم و لبتانئ شابت عن ؛امل ئم 'تبم هكا /؛ تال ا  ني ال
لعطش أرضه تى ،ا شيت حثى تهسيحا رقنشا ودعا ،أنس مت ا وماو أرضه مت  هب
نظر ؛وتال متالمه قارمل ماء  مل هي فإذا ،نتظر ؟هده بلغت اين ،ا

(•اأأ)آرمده تبعد

ذيب غي اوي ءالمهاا هت مل نبستا له كان ئه ١ • ت للغو  ني حي
لقته كان ،مزتني ا يع ذكرحيا غيه ح و سك رحمح منه جي • (٢٦٢ )امل

صيبنيا الزماة حدآ وكان • مل

وتوا مل اليمرة آهل من حالحه ؛املعارف ني تتيبه ابن وتال  مي
،بكرة وأبو ،آنس ؛مليه من ذكر مائه متهم واحد كن رأى حثي

(.آ)^بدر بن وخلينه

 ليوما ذهب ؛تيل أنس مات ملا آته رخيهتتا غي البخارق روى
وعمره ،بالبصرة التحابه من مات من أخر وهو (.٢٦٤)العلم منش
متتان مائه تيل ،و الث ؛و تيل ،ث تسعون تسع ؛و • منه و

ن بئغته ؛يغثه ١
١٦٦ ،٢ ،التووي ٢



 وآقا ،المائة نوق عمره أج ؛الضيح م هبت ؛الئواوي تال

تال (•٢٦مردودره نشاذ (ستة إآل مائة عمره اح ؛حميد عن نتل ما

هو ؛ليت ١ عيد ابن • (٢٦٦)مخ٢ عتدي و

لد إثه ؛يقال لد ماثة له و تيل ،و اشون ؛و انيت متهم ،مح مث
ميعون بتتان ،ذكرا و توئى .عهر وأمل حغمة وا ين إحدى شأ و ،ومه
تيل ثنتني سله ؛و تيل ،ا وف وتبره .ثالث شه ؛و ٠ بالبصرة معر

يثه جميع رنوعه ١ أحاد مائتا ألد مل ها <حديثا ننوومحا ومثة حديث و  خم
ما ١ م • وسبعون وعثة مائة ثالث بيحمل

،العشريي ؛يقال ؛عته الله رمم الكعيب ماله بن أشس حاخ؛م
رهي ؛ويقال  بن الله عيد بتي من إته ؛وتيل ،البصرة مكن ،احل
<فتهل واحدا حديثا ومنم عليه الله مىت الله لرمو إلى أسند .كعب
صابيح في مذكور وهو  • التوم تنزيه باب من احلسان أؤل في امل

عجمه ١ الشني وفتح التاف ممو ؛الئثريي  بغتح ؛التؤهي ٠ مل
له احلاء عجمه والثني الراء وفتح املمه ٠ امل

؛الحريا ابن قال ؛عته الله رخي لغتوي ١ مرثد آبي بن انس ^٨٢^
٠ (آ)^مرحد ابي بن مرثد بن انس هو

تيل ،احلصني بن كتان ؛مرثد آبي وامن نيس اممه إة ؛و .أ
،مقت فتح هدا أنيس ههد ؛وتال ،االكحر وهو ؛البت عيد ابن تال
 عبد بن حلمزة حليفا كان مرثد أبو جده فإن • (آ"الا)ننيحاو

قلب بيه ،وله •عشرين سه مات .امل بة ،وأخيه ،ه وجت ،وال • حم
.المعجزات متل في الحتظلية ابن مهل حدمي هي ذكره ورد

هو يا "امثد :ومتم عليه الله متى القبن له تال اتذي و
شيى تيل " < (٢٦٩)فارمجها اعرتفت فإن هذا امرأة إىل ،ا يرآ هو :و ،مث

علم والله • ا

ماب١ ؛احلسان ١  ن حل
 ن فانه ؛فان ٣

ريه ٣ ن مثيرها ؛غ



لله رضي ادس بن آوس >س يقال ؛صبه ا بي بن أدس ؛و أدس أ
تغي هو ،احل لد و تيل ،أدس بن عمرو وا بي بن ادس ثمير هو ؛د  - ،آدم .,أ

بو عته روى حعح أ لسعا اال بنه ،نيا و وا تال " ،صر  ؛معني بن حيىي و
مابيح يل له •فيه ومسجده <سثوإ هذا أوص نزل •واحد ا 0ه ثالثة اهل

.أحاديث

^٨ ئماا احلارحي ؛عته الله رفي ثعلبة من إياس <٤ رضي ريال
 يمرض نمما الثه ء ١بدر يشهد مل * خلزرج ١ بن حارحة بتي من ،كنه الله

ته  حديث بيحملما ١ ني له •وملم كليه الله ملمر الئبئ بامر ،ا

• والثهادات التضيةا باب مي واحد

^٨ لله عبد بن إياس ^٠ لله ؤريف ومي لن ١ ا أبو حده ت ك كنه ا
* ٠٠  لي / اختلد تد مدني ،آومئ وهو ،املوحدة والباء الذال بضم ذباب

بته ني <له> (.٢٧٠ )محبه له يعرق ال ؛البخارق وتال .حم

ما < بيحلمما ١  عته روى الئساءم عدة باب تي واحد حديث ؛الكتب ثرو
• كمر بن الله عيد

من الشماء و

^٨ ̂م الله رضي ح ئتهد أم ؛،٦ اجلمي ونتح الباء بضم ءئها
مكون لياء و ها ،ا هي ،حؤاء امس ن بن يزيد بتت و خت ،اخل اء أ امس

كانت ،المبايعات من كانت •يزيد بتت ا و هي ولبت ،ريهامن

^عت باب ني حد ١و حديه نيه لها ٠ثميرها بجيد م ٢ بياتالتحا
.الشماء

أبي بنت رمله المؤمتين آم ؛عتها الله رضي حبيبه آم ^٨٧ح

ن ر سغيا ب بن خم مية بن حر آبي بغت مغيأ واهتا ،مهم كبد بن أ
ت كانت <ءئان بن عثمان عته ،العام ،االمدي جحو بن الله كبد حت

الحبخه أرز إىل الله كبد بها وهاجر ،بها قكتيت ،حبيبه له نوللت

تتوا ،تقرت مث ،لغاتيه ١ اهلجرة  الهثا ومات ،اإلصادم كن ر
.اإلمادم علمع حبيبه آم وثبتت .نيانمرا

ها ١ ه ؛امس  ن امس
نه ؛ص ٢ حم



ختلغوا عود نكاح وتنأ م وا لله ر لله صلى ا هلم عليه ا موقع و  و
لعتدا ته ؛لتيل ا رو عليها عقد إ ها وروحه ،ست مشه المقأ با  خم

لتجاحي مهرها ،ا بعه ؛وتيل ،ربيتا مائة ارمع وأ  من درهم أالق ار
بعث ،عنده لله متى التبن و بن شرحبيل ومتم عليه ا ئة ا اء ،مح  جل

ا ليه هب بة كليها عقد إثه ؛ومتحل ،إ هل جها ،با  بن كمحان وزو
ثها :وهتل ،عنان لعاص بن معيد بن خالد وكلت إ جها ،ا ،سه وزؤ

دينهبا ماتت .وأشهر <امة واالؤل غثتني ١ وا ،أريع ستة مل
 من ربع على أميرا وكان ،تربو وجوه من كان ؛حرحبيل •وأربعين

لتام رباعآ ئاب بن لعمر ا ئة إىل مصوب وهو ،اخل م لها .آته مح

ما ٠أحاديث ثالشه بيحامل

مم حرام أم <٨٨^ بن .أنعى خاله ،التهارئه :عتها الله ر
(علهم آم اخت وص <الةم ومكون املمي بكسر ،يلحان بتت وص ،ماله

بايعت املمت  ،بيتها م يقيل ومتم عليه الله متى القين وكان ،و
هى ضاعأ آو ،نسيآ ومتم عليه الله متى القين خاالت من و  ،ر

ئنها  زيهمثا ماتت •متلتاا بن عبادة زوجة دمي ،رامه تعتي أن مي

•٠١̂^ الروم بارء زوجها مء

مم على هلا اتق ال :عيدالري ابن تال غري صحيح ا
.حالل قت ؛م ١حر .عثمان خالنه في موهتا وكان . (٣٧١)كنيتها

مابيح ض هلا .اجلهاد باب ض واحد حخيح امل

ين أم ^٨٩^ سحاق بتت وهي :عنها الله رضي مح ههعت االمحعمئهء إ
 نيه هلا .الصني ين حيىي ابنها امن عنها روى .الوداع حجة

.حديثان

ت آمه :عنها الله رهي خالد أم ٩٩٠ ح بن سعيد بن خالد حب
مية من العاص م عبد بن أ لعت .بكنيتها مشهورة ،مح رش و ،احلبشة با

لنري تزؤجها ثم ٠— مغيرة وص " الهبأ إىل بها وسم بن ا

عه مروباهتا .وخالدا عمرا له نوملت ،العوام  هلا .أحاديث مس
مابيح ١ قي .وسلم عليه الله ملى الغبن اسهاء باب ني واحد حليه مل

ربص ١ م ؛ت  ن بر
ياهتا ٢ ن ته مرويا ؛مرو



رية امسها ؛عشها الله رضي £النردا آم <٩١ >ت حدرد ابي ببت خ
طمي / التحابن ،هجهمه امسها ومتحل • ء ١ ا آبي زوجة دمي ،اال

.(ص؛)ام االؤل :الين عبد ابن تال

قضالء من الكبرى وكانت •لتغرى١ ء١الدرب آم امم :وهجيهه
لشاء هن الرآى وذوات ،وعتالحهن ،بياتالتحا ا  العبادة مع ،خم
لشه  روت .كثهان خالله هي مبالغا ء١ذرد١ أبي تبل ماحت .وا
كانت - ،لتغرى ١ عتها هلا وليس ،أيضا النردا:ء أبي زوجه [زمن و
به تلم ،الدرداء آبي بعد معاويه خطبها — اخلبر عت ت وتالت جت  مس
تث £الرتدا أبا ت تال آته ومتم عليه الله مىت الله رمول عن حي

تال (.«'rvr)s>m ني ٢١̂̂٢ الخر '،المرآة آن آربت إن :لي و
جي تال اآلخرة ني زوجيت تكوني •بعدى تتزؤ

متدد وهبذا الخرهبما تكون زوجان هلا كان إذا املراه :تال من ا
بر :بعضهم وتال ،االخرة غي روي ما ودليله ،هاءت أيهما فتختار خت

ومتم عليه الله مىت الغنب سالت آهتا :املؤمنني ۶١ حغمه عن
حبهما نتختار ،'ختير-(٢٧٤) <:دتال> ذلال ص تال هإل ،"معها خلتا أ
(."٢٧٤ —)واالخرة بالدنيا اخللق حسن "هنب :وملم عليه الله ملى

نقلتا ،١^^١ ۶٢ إىل جلط :تال الله عبد بن عون وعن
أميت منا <هىء كز ني العبادة طليت لقد : نتالت ؟أطلنالق :هلا

الط من أهغى هيتا لئغس صعتموا :وتالت ٠ ومذاكرهتم العلماء جم
كمه ١ من زرع ما حامد ،زارع كن داة ،كبارا تعلموهنا مغارا حل

•أوهت ،ض

ن X لتحابن ١ ■

ن زوجها أزواجهات ٢
ن ايتها ؛ايهصا ٣

ن نقال :لتغتا ا
ميت ٨٦٠ ، ٢ ،التووي (ن امن :أ ٠

كرهتم متهم :مذا للوبي ،ن مدار ٨٦٠ ،١ ،ا ٦
٨٦* ،٢ ،التودي نء تعلموهن تعلموهنات ٧



إال صادة صاعه غي ء ١الدرب ۶٢ على دخلت ما :تال ميمون وعن
جدئها تي د ( *(« ٣٧٤) اكرب الله ودرلذكر :تالت آهتا وعتها •مت

جن عن الله ذكر من هنو متيت وإن  عن الله ذكر من فهو صمت وإن ،و
جت جت عن الله ذكر من هنو ،تعمل خري وكت ،و  هت وكت ،و

تنيه جت عن الله ذكر من هنو (جت  عن الله تسئح ذله وأفنل ،و
جت  املله عيد عند <ءثنيجل منه نال تد £الرتدا الر تيل .و

رية .نيتا ليس مبا زكيتا فطاملا ،قينا مبا نؤبن إن :غتالت ؛ث
عجمه اخلاء يغتح لة احلاء بغتح :تدزد .الياء ومكون امل املمه

له ل1الت ومكون غر ؛ثجيمه .الؤاء ونتح املمه .هجم مم
للكربى سه و مابيح١ ني <هلا> .احاديح مخ كتاب في واحد حديح مل

٠ ت ١ لدعو ١

 المغيرة ين أميه آبي بتت هند ؛عتها الله رضي علمه ۶١ <٩٢ح

ابي حتت ومتم عليه الله متى الله رعود تبل كانت ،المخزومئه
مدا عبد بن ملمه جها هي وكانت ،ال  احلبعه إىل هاجر من اؤل وزو

جرتني دينه دخلت ظعيته أؤل سلمه ۶١ آن وروي .اهل مات .امل و
ح ملمه ابو ر نتزؤجها ،ثالث مته :وتيل ،أريع سله أحد ني أصابه جب

الئنه من هوال من بتين ليال ني ومتم عليه الله مىت لقنبا
،االمغ على وخمسين تسع منه وماتت .سلمه ابو غيها مات التي

أربع ولها ،سيد :وتيل ،هريرة أبو عليها ومىت ،بالبقيع ودفنت

 طمة آبو وكان •وفاة املؤمنني تآهتا أخر دهي .منه وثمانون
ثالث / أحاديثها .الؤضاع من ومتم عليه الله مىت الله رعود اخا

.واربعون اشتان المصابيح غي متها ،وميعون وثمان مائه

بكسر “ ملحان بئت الؤميماء ؛عتها الله رضي مليم ۶٢ <٩٣ح
خالتني واختها هي كانت ،ماله بن امن ۶١ ” بغتحها ويقال الميم

بن ماله حزؤجها .الؤضاعه من وملم عليه الله مىت الله لرمول
 ،طلحه أبو تزؤجها حإل ،مشركا عتها وتتل <افا له لنتنو ،لتصرا

ت ..مليم .ءوحنيتاإ, ،احدا ههمت .تبل من مت وتد ،إلصادم ١ وأمدهتا
ثالحه لممابيحا ني متها ،حديثا عشر اربعه مروئاتها .مليم تمغير
.أحاديث

 ٨٦١ ،٢ ،التووي ١
 ٨٦١ ،١ ،لتووي١ نء تتولنب ؛نؤبن ٢

ربى ٣ ربى • للك ن لك



بضإل — عود بن دودان بتت ؛كنهاك الله حر>دي هريه آم ،٩٤^
̂ال لة آحل جابر بشت ث هي وتمحل ،العامرئه الرتحئه — االوىل املمه

وهبت اتتي هي ؛وبغال •عويله ؛ويقال ،غزيه اسمها ،حكيم بن
أم تبلها هل ؛واختلقوا .ومتم عليه الله مىت للتنب ئغسها

آته ؛والغاني ،عليها ودخل ،تبلها اثه ؛آحنمما (تولين على ؟ال
العسكر أبي حتت وكانت .ماتت حثى تتزؤج للم ،يقيلها لم

إىل وترمتهبن ،نتدعومن تريو ناء على تنخل <كانت> .الدومي
(هريك آتا التحابيات بيت .اإلمادم ني عتب منت وكانت .اإلمالم
 جاء اتيت وهي < االئماريه هريك ۶١ ؛والئانيه ،هده ؛أحديهما
 ؛وصتم عليه الله متى توله يف تيس بتت ناطمه حديث غي ذكرها

مابيح ١ ني هلا **(." ٢٧٤) هريك ۶١ بيت ني اعتنيب " ٠ حديثان مل

كعب بتت ثتييه ؛عتها الله رضي االئماريه عطئه ۶١ <٩٥^
كبار من كانت ،الئمارئه ١ احلارث بتت ؛وتيل ،االحوصئه

،وصتم زه *ا ع الله متى الغنب مع كثريا تغزو وكانت .بياتلتحا ١
رضى نتمرش ونتح الغون بعتم ؛ئتيبة •اجلرحى وتداوي ،امل

 وتال — جماعه عشها روى — لموثدة ١ ء ليا ١ ونتح لمهمله ١ لتني ١
هلا . (٢٧٥ )معجمه وحني بتون ؛العيد دتيق بن ^^١ تقن الثيخ

مابيح يف .أحاديث سته امل

القناريه كعب بتت تسييه ؛عتها الله رضي عمارة ۶١ <٩٦►؛
 وههمت ،لعتبه ١ معه ههنت تد كانت ،عاصم بن زيد زوجه ،الئماريه ١

حثى لقاتلت < اليمامه ههنت ثإل <التضوان بيعه معه وههمت ،أحدا
ما امييت  تاله وضربه طعته مابني ،جرحا عثر اثتا يومتذ وجرحت مي

الوادديآلم(م

 متى الله رمول متادق نادى حإل <مده عتقها هي جرحا وداوت

 نزق من استطاعت غما ،ثياهبا عليها مشتت ،باجلهاد ومتم علميه الله
سلمني مع وخرجت <التم احلرب وباهرت <التتة آهل تتال قي امل

طعته من جراحات عثر وهلا ورجعت ،مهسيلممه الله تتل حئى ينفها
.وضربه

ن فتمر ؛نمري ١
ن تال :قاله ٢



 ويل .املكسورة 'املمهلة والتني الغون بغتح ؛تسعا
مابيح ١ ني هلا .عشرة أربع سحه توفيت .عمارة آتا الشبابيات  مل

.التطؤع التوم فتل ني واحد حديث

 بتت خارجة ۶١ هي ؛عتها الله رثي االنصاريه العالء ۶١ <٩٧^
بايعات من وكانت .شابت بن زيد الله مىت الله رمول وكان ،امل
ءليه .حديثان هيه هلا .مرضها ني يعودها <ومنم >

بن حزن بن احلارث بتت لبابت ؛عتها الله رضي الغضل ۶١ <٩٨^
،بتيه اكبر وار ،المقلب عيد بن عباس امراة ،العامرية ينير

بيت / ومتام ،الله وعبيد ،الله وعبد ،الغعنل والدة مي ؛وتيل

 ابنيت وسلمى ،أمساء وأخت ،احلارث بتت ميمونة آخت وهي ،العياس
وهلا .خدجيه بعد أسلمت امرأة اؤل آهتا يقال .الهتما عميى
• “ الوليد بن خالد ۶١ وهي ” التغرى لبابه :هلا يقال أخرى آخت
له احلاء بغتح ؛ثزن ير .املمه فتح املوثدة الباء بطإل ؛جب  و
.أحاديث حالحه بيحاملما غي هلا .حديثا ثالثون مروياهتا .اجلمي

اثه ابي بتت ؛عتها الله رضي نروة ۶١ <م> التديق آخت ،حت
حعثا من بكر أبو زؤجها اتيت هي .عته الله رضي  ،الكندي تيس بن ال
فيه هلا .نروة أتا التحابيات دقي .٠ومنير ،حمتدا له فولنت
٠ؤا*حد حديث

 من كانت ؛عتها الله رضي االئماريه فروة ۶١ <حتمما
بايعات مابيح ني هلا .امل بن القاصم عتها روى •واحد حديث امل

.م متتا

من بتت ؛عتها الله رضي تيى ۶٢ <١٠را ومكون املمي بكسر ” حم
له احلاء بمئه أسلمت .عكاشه آخت ،أمديه وهي “ والتون املمه

 إىل وهاجرت ،ومتم عليه الله مىت القنب وبايعت ،قدميا
دينه صابيح وقي ،حديثا وعشرون أربعه مروياهتا .امل متها امل
.حديثان

ن مربياته • مربياهتا



ضي مكلحو ۶١ <١٠٢►؛ ،ثعيط أبي بن ثتيه بثت ؛عتها الله ر
ملمت بايعت ،ا هاجرت ،و ا يكن دمل .و كة هل تست تلتا ،زوج مب

دينة  فتزؤجها ،مؤتة متزوة قي عنها نتتل ،حارثة بن زيد تزؤجها امل
لرمبر ينب له تولثت ،العؤام بن ا عبد فتزؤجها ،طتقها ثإل .ز

هيم له ت تولد ،عود بن لؤمحن ١ ثبميدا ،إبرا  نتزؤجها ،عتها؛ ومات <و
كثت ،العام بن عمرو بن عثهان آخت وكانت .وماتت ،ههرا كنده هن

ته زال .عئا

 أؤل هي :والكنس االمماء كتابه قي امحد أبو احلاكم تال
صابيح ني هلا . (ص)املديده إلي ث من مهاجرة ٠ أحاديه ثالثة امل

ى

<r«\> - مي الخزاعية الكعيهة :عنها الله رضي كرز ۶١ 
هلل الؤاء ومكون الكامت بفم عجمة بالراى حإل امل  هلا • “ امل
صابيح في الله ملى القني عن روت .العتيقة باب هي حديثان امل

اهد <ءهالء عشها روى .ومتم عليه .وجم

ا • اليهزيه :عتها الله رضي لهها ۶٢ <عما> واحد حديث هل
.تملط ولعته ماله آبي عن :الئسخ بعي دقي .الغنت باب في

الؤم عتها روى .حجازية دهي ،مليم بني من ماله ۶١ وكانت  <ه
لياء بغتح :ليهنئها .ومكحول وثدة ا اء ومكون امل بالن اهل اى و

تشديد لمعجمه١ لياء و .ا

غذر ۶١ <١٠ ره لله رضي امل ئما تيم بتت :عئها ا تيل ،ريهاال :و
تيل < لعدويه ١ القين خاالت إحدى ،مدتيه ،مليمه اتها إى :و

،تتيلتهنآ ىلإ متت منت نتكا ٠الب١ طرق من ومتم عليه للها متى
بايعت .االطعمه باب في واحد حديث المصابيح في لها .الؤقوان بيعه و

ضي هاني ۶١ <١٠٦^ ضي طالب أبي بن علن آخت :عنها الله ر ر
تيل ،ناخته امسها ،عته الله تيل ،عاتكه :و .هند :و



،ملئهاجلا يف خطبها وعتم عليه للها : ملى لله ١ رمول نكا
 لنتنو ،مبهرة من طالب أبو نزؤجها ،املخزومي وهب بن مبهره وخطبها

 ،صرا له وحلت .صرو بن هبرية ؛وهتل .ومثيره ،جعده له
،بيتها / اإلسالم ق نغت ،الغتح محام وأسلمت ٠ وجعدة ،ويومغ ، وهانئا
؛ تتالت وصتم حمليه للها مىت القيب وخطبها • هيرية ومبن
 ة ١امر ولكقي < إلسالما يف تكيد < ملئهجلا ١ شي الحئاة كنت إئي ،والله
ييه .عياس وابن ،علن متهم كثري خلق محتها روى .محتها نسكت ،مث

مابيح ني متها €حديثا وأربعون ث مروياهتا انيا امل .أحاديث ؛مث

،التنمان بن حارثه بتت ؛حمهتا الله رمي هشام ۶١ <١٠٧►؛
ابيه مابيح ني هلا .حم .واحد حتيث امل

 بتت خوله هي ؛حمهتا الله رثي اليمان بن حذيغه اخت <١٠٨►؛
.اخلامت باب قى واحد حديث نيه هلا ٠ لعيسيه ١ ،اليمان

،الله عبد ۶٢ ؛عتها الله رقي بكر آبى بتت أسماء <١٠٩^
ئه أسلمت ،الزبري بلي ،واملتذر وحميدة .إنسانا حمشر سبعه بعد مب

متى القبن خرج ليله نطاتها حئت التها ،الغطاتين ذات سقيت

دينه ١ إىل مهاجرا ومتم عليه الله  ،لطرته هدادا واحدا فجعلت ،مل
؛وستم عليه الله متى الغنب وتال .لقربته عصاما واآلخر
ما الله "مساك م)اجلئه يف تطاتني ؟هب  ابنها إة ؛ويقال “مس

البيت ليمخل لنبييت١ أبوه جاء فلتا ،بالباب يوما وتش الله عيد
 ،آتي تطتق حثى تعخل ادعه ما ؛نقال ،ذلال عن فماله ،متعه

 ۶١ له تكون ال حميل ؛فقال <ذالق عن فاله < طالئها إال فاىب ، فامتنع
.ابنها عند وبقيت ،الزبري فطنتها - تال كما آو س حوطا

ما وتطع ،تصدع كانت اهتا ؛ءأمما وعن ؛وتتول ،راسها على مي
 بإستاد معد ابن طبقات وقي ٠ أكثر الله يفغره وما بذنبي

 كن فتعتق < لمرضه ١ هترز كانت بكر آبي ببت أمساء آة ؛التحيحني
لوال . (مآ)هلا مم

٦٢٤ <ه <٢ ،االثريا ابن (ن هشاما ؛نثاها ١
ن عتال ؛فقالت ٢

ن بها ؛بهما ٣
٢٣٠ ،٤ ،١ ،حجر ابن ،ن اكرب الله يغغره ربا ٤



لقاما امر من املعمتب بن سيد كان ؛الواتعم عن وتيه

 عن ءأمما واختت ،بكر آبي بتت أمساء عن ذله اخذ وكان ،للرؤيا
. (٢٨٠ )بكر ابي ابيها

جود امرأتين رأيت ما ؛تال األبري ابن عن ؛سحق تاريخ وني  أ

عائشة ،ءامما من (نظرا ل يا ،و مب جو تلد و تا (خم جتمع فكانت ،عائشة آ
واتا ،مواقعه وقعته كننما اجتمع إذا حثى <الشهئ إىل ح الئيع

٠ (٢٨١ )لغد حيثا تدثر ال فكانت ،أمساء

ابتها تتل بعد وماتت ،ستني بعشر عائشة أختها من أكرب دهي
انزل ها بعد وعشرين ببضع ؛وهتل ،بعشرين ؛وتيل ،أيام بعحرة

من ينكر ومل ،صئ هلا ع3ت ومل ،سته مائه وهلا (الخثيه من بتهاا

لوباء ابنها رات ملا ؛وتيل .حني عتلها إىل التبن وعاد ،حاضت مم
ابن ودخل .مراقعه عليه ودرت ،مراتعه إليه حقت ؛فتالت .ضرعها

سجد عمر لوب وهو ،الؤبري ابن تتل حني امل  امساء إن ؛له فتيل ،مم
ئه هذه إة ؛وتال .إليها فمال ،املسجد ناحيه عي ،بقيع ليست اجل

تا وما ؛ فقالت ،بالقرب وعليه ( للها فاثقي للها تعتد احاالرو وآ

مدي اي-ا-تب مأ ض 1إلء زمممح-ا ا1مر 1يمح راس آءدي وص ؟تعتي-يء
انيه مروياهتا .بمئه وسيعني غالم سته توئيت •إسرائيل  مح
مابيح ١ ني متها ،ومخسون ٠حديثا عحر احد مل

ئبئة امسها ؛عتها الله رضي بسر بن الله عيد اخت <١١ *ح
وفتح £بضإلاليا ؛ثيبه .يهممة امسها ؛تيل ،بالتهاء تعرى

وملت •املمي بزيادة كذله ويهيمة /، املحتدة وبالياء اهلاء
متهم ،ومتم عليه الله متى التبن دعاء ببركه ،ولدا متين

.لتطؤعا موم فخل باب شي واحد حديث <ديه> لها .ذكرا أربعون

٩١ ،٠ ،ا ،معد ابن (ن من ؛عن ١
٨٢٤ ،٢ ،النووي ٢
٨٢٤ ، ٢ ،التووي ٣

ن ليم ؛ليست ٤ ن X فقالت ه



تيم بن معد بن وصيم :عنها الله رمم ميم بتت ءآسما <١١را

 بن كعب بن الئعمان بن ماللث بن صيم وتيلت ،تحابه بن ماللئ بن

عليه الله متى الله رمول دخول تبل تديما أعلمت ،تحانه بن مالال

عتم ئه آلرمت ١ دار و هاجرت ،مب بشه ىلإ و جها مع احل آمب بن جعغر زو
 إلى هاجرت ثم وعونا ،الله وعبد ،حمتدا هتالك له لخولدت ،طالب

.خيبر <غتح معد ح المديته

جها مؤتة يوم ،جعغر تتل قلتا بو تزؤ س < يق لتتا بكر ا لو
بن علي تزؤجها ء يق لتت ١ مات قلتا ،الوداع حتت لم حمتدا له

جامع كتاب غم اآلثير ابن هذكر ما ١هذ • حيىي له نولمت < لب ٧٠ بمآ
 ولمت اثها ؛المتتظم كتاب لخي الجودي ابن وذكر •(٢٨٢االمولر

٠ (٢٨٣ )وعوتا ،حيىي :ابتين لعلي

كانت اء و خت ،أمس رث بتت ميمونة آ ا لقيب زوج ،احل لله متى ا ا
،المهن أخواهتا وأخت ،العيام امرأة الغفل أم وأخت ،ومتم عليه

كن ات عشر و خو غي متها ،حديثا متون المرفوعه حابيتهاآ >اأأ أ
.أحاديث ثالثة بيحلمما١

” الثكن بن يزيد ” عنهات الله رضي يزيد بتت ءأمما <١١٢^
يه ٦ ،المبايعات من وهي ملمه آم ؛وتيل ،عامر آم تكئى ،نصار

لعتل,ذو من ،مدنيه ،جبل بن معاذ عم بتت إتها ؛يغالو -',-ا جم ا
.فسطاط بعود رلكئا ١ من تمل وتتلت ،اليرموك ههنت <والتين

وثمانون احد مروياتها .والكاف المهمله التين بغتح :الثكن

.أحاديث تسعه المصابيح ني منها ،حديثا

اتها عنهات الله رثي بيع الت بن العام بي ٢ بتت مهما ٢ < ١ ١ ٣*؛

 الله رضي كلي تزؤجها ،ومتم عليه الله مىت الله رمول بتت زينب
قي ذكر لها .بذللئ لخاطمه آمرته “ أختها ابنه وهي س لخاطمه بعد عته

.التالة ني العمل من يجود ال ما باب قي المصابيح

لتعمان بن بن صيم مالال ١  ٧٠٥ ،٢ ،ا *الرب عيد ابن ،ن ا
ن أحاديثه :أحاديثها ٢ ن ثلث ؛ثالثه ٣ ن تتل :تتلت ٤



آهتا رهتتة ؛عشها الله رضي رئمثة ببت آتيته <حءاا
ء وسئم عليه الله متمم التبئ زوج خدجية اخت وهي ،خويلد بتت

؛آتيته •بجاد بن الله عبد ابوها ق ،المنينه أهل ني عدادها
غتوحه واملمي اهلمزة بضم ونتح ١̂٠١ بضم ئئيثهت ٠ امل

مابيح ١ قي هلا .نقطتان حتهتا الياء ومكون العالني .حديثان مل

لقابعني ومن ا

قمي االحوم ابو <حهاا من تضله <حنب ماله بن عود اممه ؛اجل
ازن بن بكر بثي  عته روى ،موسس وأبي ،صمود وابن ،أبيه عن روى ،هو

لة ٠ (التائب بن وعطاء ،اليمرى احلسن وسكون القون بغتح ؛خن
عجمه الئاد ماهبح ني حديثه • امل .التبام باب محان ني امل

رتي لبا أبو <هاا> بن معيد ؛ويغال بن سيد *خ
علي عن روى .بعنيلغا ١ مشاهري من ،لكونيا موالهم ،لقائي ١ عمران

اعه ،عمر وامن ،عيام ابن مسع ،مرسال ماجم تتل ،بهلقحا ١ من ومج جل با
الث سحه  ساكنه والخاء الباء |شم حتاليخثتيي<ت ٠ ومثانني ه

عجمه ١ / بلهتح ؛تيئوز .الراء وكسر نقطتان نوهتا التاء ونتح مل
.باملعروف االمر باب ني حنيث له >التاء وضم الياء ومكون الغاء

<w املشهورين من عامر امسه ؛االحعري مومس أبي بن بردة أبو < ١
كثرين ١ تضاء على كان ٠ ومتيرهم ،عمر بن ١و ٠وعليا < أباه مسع ،مل
 وهو ،مكانه بكر ابا آخاه وجعل ،احلقاج تعزله ،حريح بعد لكونها
اربع او ،ثالث سنه برده أبو توتي .االحعري احلسن ابي جث

٠اهلها وصغه القار باب ني حديثه .ومائه

رم من ن٠التح عيد بن ؛بكر آبو <١١٨^ ا ،املخزومي هشام بن احل
 ؛يسرتب ،كليته امسه ؛وتيل <التحمن عيد أبو وكنيته ،أبوبكر اممه

دينه الغتهاء أحد وهو .مكغونا وكان .مالته لكثرء الراهب .بامل

٧٠٦ ،٢ ،٢ ،البر عبد ابن ،ن رتيه ؛رتيته ١
ن مغتوحه ؛لمغتوحها ٢ ١ ،الرب عيد ابن ٣ ٠ ٢٤٦ ،٢
ن راهب ؛الراهب ٤



مسعود وأبا ء الئعابي الرمحن كبد ابام مسع ؛القواوي بال
غائشة مسع ؛وهتل ٠ (TA£ )ل»ل 0ع بثت امماء و ،ملمة وآم ،اليدري
 ء وتسمني أربع سه توتي • الرهريو ،الثعيب عته روى ،هريرة وآيا

تيه له •متهم عيها مات من لكثرة ،الغتهاء متة هلا يقال وكان
• الشم باب خلي واحد حديه

،االزدي ،التيعي الله عيد بن أوس اسمه ؛الجوزاء أبو <هاا>
ديث مشهور ،تابعي  وامن ،كتام وابن ،عاثشه مسع ،املمرة آهل من ،احل
باب هي حدمي هيه له .ننيومحا حادم منه خلي تتل ،العام بن صرو

مات لكرا • ا

ويريه ابو <مآا> ؛يقان .تابعئ ،ثناف بن يقان ؛اجل
مهد احلاء بكر  الغاء وبتثديد ،وبالغون املمهلتني العاء ومت

عجمه ١ اخلاء بضم ؛ثناق ،ايضا غيد مل له •االوىل الغاء وخت
مة باب خلي واحد حديث ح؛غيهك ٠ النتائم خل

لئؤيره ابن <اآا> م بن خالد ؛ا وير ،املخزومي خالد بن احل
لعام بن عمرو كن روى سني بن حيىي مالت ت رمي ؛الن ؛بثمان تال .ا
مابيح لخي له .اعرقه ال ؛خلتال ،عنه ماده باب هي واحد حديه امل

اء ؛الثؤيرث .العيدين حل لبطة با سومة ا او ونتح امل لو ا
بالثاء حتثه و خرا امل .أ

بو اء — ؛يزامه ا اى مخورة معجمة خب بز  تيل < — معجمه و
سم ه ا ل ، يعمر ؛اهب بو ؛وهت رم بقى احد خدامه ا ا له .سد بن احل
صابيح خلمم .بالقدر اإلميان باب هي أبيه كن يرويه .واحد حديث امل
يت <هو>و تيها رم ارا ديثا ٠. ٠ ٠ ٠نسرت ديث ذله راوي ؛ومتحل ،حل بن احل  ا

رم اسمه (خزامه ابي ا ب عتد مشهور مثير وهذا <مهخزا أبسم بن احل ا احم
ديه١ اء حزامه آبو هو ؛وتيل <حل حل لة .با يضا هلو ،املمه .مشهور مثير أ

لرمحن عبد ١ لنووي ،ن التحابه ؛التحابي ا  ٦٧٢ ،آ ،ا
ن ابن ؛عن ٣
٤١٧ ٠٢ ،د ،حجر ابن ذا معمر ؛يعمر ٣



عجهة اخلاء بغتح — ؛الزرتي ةخلد آمو <آأا> ومكون امل
لن الة*ي لة—امل ال وا عجمة اى الت خبإل ،الررمتي ، ب مب منسوب امل
د بن رريق إىل لئيمى ربيتا بن خالد ؛امسه -حارثة مه  املعدي ا

ياط البصري ياطة بن اخل مجان يف حديثه .هريرة أبي عن روى ،اخل
. واألنظار االنالس باب

.املريين مهادة باب متي واحد حديث له ت صلمى بن إبراهيم ك ١ ٢٤ ح

تد ؛الزبري أبو <هآا> كي طم بن حم  بن جابر عن روى ،امل
ريا الله عيد صابيح هي كنه ردي وتد •كث .اكله حيز ما باب فمي امل

لعالية أبو <آا*حا ان بن رنيع م امسه ؛ا م يهر يا  اال
لثيء موت بعد آصلم <الثميمي .بسنتين وصتم عليه الله متمم ا

كنيه لقابعني هي و لعالية أبو ؛ا ريون بن زياد ا  اليمري ء ١الرب ف
لقبل يبري كان ألته ء ١لرب ١ له ويدال .ا

ديث حديثه التبم رمبا ؛األصول جامع صاحب تال  العالية أبي حب
حاحي . "٦ ™(.م)امل

لوكا كنت ؛نيع ئ العالية ابو تال  ليسجد ١ ندخلت ،ألعرابية مم
 إتمي التهإل ؛ وتالت يدي لتبفت ،المشير على اإلمام وكان < معها

عجد آهل اشهدوا ،عندك أبئره  منا ،تعاىل لله مائية ته ل ،امل
.بعد ترائينا

شد لعالية أبو ا وابي ،طالب آبي بن وعلي ،وعمر ،بكر ابي عن ا
 عاصم وعن • بالله عاملا وكان ،عياس وابن ،هريرة وابي ،مومس
.تام ،أربعه من أكثر إليه جلى إذا العالية أبو كان ؛تال
حقا ١ والياء الغاء ونتح الراء بضم ؛فيع ئ  ؛ويهران .حتت ةمل

 حتهتا والياء ،١١̂ بكر ؛م-الئيا .اهلاء وصكون املمي بكسر
.نتطتان

الزاء.ن :الزاى ١
ن لله :بالله ٣ ٢١١ ،٣ ،ا ،اجلوزي ابن ،ن معا ؛معها ٢



لعالية آمو ؛تيل رماح بيت من امرأة آمتة موىل ،ياحي الت ا
ين هالث مشه حؤال ني االلتهن يوم مات ،متمي من يطن سة ؛وجيل ،ومث
ني صابيح ني حنيحه .كعب بن امء عن روى •ص باب خلى امل

اس لد .ا

،خمقرم *صم من صرد بن قت بن ؛السمسم عصان أبو ^١٢٧^
اهلية أدرك  ومل ،ومتم عليه الله مىت القنب عهد ني وآسلم ،اجل

يل عاو ؛يشال .الرمحن عبد وامعمه ،التدتات إليه و?تى ،يلقه
اهلية ني روك ،متات مثني من اكض اإلمالم ا اجل مشه ومات .حمهل

.الغون بغتح ؛الغيين .مشه وحالحون مائة وله (.٢٨٦ )ماثال
ل بن ١ و ،صر ص • لالم ١ وتشديد وصتها ملمي ١ يكسر ؛وثن و ،مم

• موسى وآبا

تتظم وني سيد <سد <و> ،وعلمن ،عصر عن روى آته ؛امل ،و
(م)التحابه من ومثيرهم ،وابن إىل صار حم ،الكونه نزل سأ

 ،والريموك ،وهناوند ،وتسرت ،وجلوالء ،التاملية وههد ،البصرة
ين محم متة ومات .ورمم ،وآذربيحان ني مرمل واحد حديح له (ومث

.العطايا باب متل آخر

رميا عمرو بن زيد بن الله عبد ؛يالبة أبو ^١٢٨^ ،املصري جل
ذوي الغتهاء من تالبة أبو والله كان ؛التختياني أيوب شال

لياب لقيخ ذكره تد .اال قإ أبو ا ا ريود حم لغ دي ا با  طبعات غي آ
عنده ءلغتها ١ لئبتة هى و (.٢٨٨)البصرة حابعي طبقات من الوىل ١ ا

لتختياني انوب وعن  هالم عن ئغسك احغظ ؛تالبق ابو يل شال ؛ا
 والزم ،االهواء آهل لطوجما وإياك ،التلطان وابواب إياك ،خصال
.العانية من الغىن نإة <موتاق

 بن الله عبيد تؤاد من تاعدا كان سد بيت من رجال آن وروى
خل .رجاله خلائكسرت ،الثطح من نعمعط ،دياد ،يعوده تالبة ابو عليه من
ريا له يكون ان أرجو ؛له نقال  واة ٢ ،تالبت يا؟با ؛مل نقال ،خ

جلن كر ني خري يعا ر ل ؟مج كشر عليلق الله مرت ما ؛نقا أ

ن فانكسر ؛فانكسرت ١
ريي راى خريت وآى ٢ ٢٣٨ ٠٣ ،٢ ،اجلودي ابن ،ن خ



معاتل خيرج آن زياد امن كتاب عليه ورد ،ثالث بعد كان
من حثى سيعا إال كان غما ،ترى ما آمابيت •لطلرممول هتال ،امل

لزجل هتال ،احلسني بتتل اخلبر واىن لتد تالبت أبا الله رحم :ا
.خريا ىل كان إته ا مدق

 سلمه بن وعمرو ،آنس عن روى ،ومائه اربع مشه تالبه أبو توئى
رمي١ نيد القامت بكسر ؛تالبة ٠جل له .املوحدة وبالباء لةم1 وخت

مابيح هي حديث . [زوالتقول التسم باب هي امل

بيت موىل ،االمدي لكاهليا مهران بن عليمان امسه :االعمي <١٢٩^
رز مثني سه ولد “ أمد بتي منب بطن — كاهل هئ ،الزز با محيال به جن

جل ههترانا ،الكونة إىل االعالم احد وهو .عتقه نا ،كاهل بتي من ر

ديث بعلم املشهورين  .الكونيني أكثر مدار وعليه ،والقراءة ،احل
.ومائه وأربعين مثان صنة مات

حيث <القناق وعالمات الكبائر ح باب ني حديث بيحلمماا ني له
هو بما أعلم تعاىل والله .نيلتزمه دال<م> أراه :االعمش قال
.والتواب احلؤ

لزجال ،التحابه من الباء باب ؛متهم ا

زب بن الربآء <١٣٠ح ءني عا لله ر بن ؛عته ا رث ا ا عدي بن احل
لصحيح هو - باملن - الريآء ،االومي احلارثي اآلمناري حكي ،ا  نيه و

ابيا أبوه وكان .التمر العني بضم " حتارة أبو كنيته .حم
غيد المهملة ته اخلندق شهد مشهد أؤل س الميم وخت تبل استصغر ال

مع وهبد •وعشرين أربع منه الزز وافتتح ،الكونه نزل .ذلال
بالكوفة مات .والقهروان ،والتنني ،اجلمل طالب آبي بن علئ
̂م صابيح ني متها ،مائة ثالث وأحاديثه >النبري بن سب آ  امل
.حديثا وأربعون احد

٣٤ ،٢ ،آ ،لينويا ١
٧ ،١ ،أ ،لينويا ،ن..... ٢

٧ ،١ ،٢ ،لينويا ٣



لصيب بن ؛لنه الله ريف بريده ك ١٣١ ح لة احلاء بفم " ا "املمه
 وبايع <يثهدما ومل ،بدر تبل اعلم اآلسلهيء احلارم بن الله عيد ابن
 عليه الله مىت التنب به م لتا اعلم ؛وتيل ،النبوان بيعه

وضعه وآبام •بالتيهم مهاجرا ومتم مث ،واحد ،بدر مفت حثى مب
ديشه ماكشي من دكان ،ذم،و عليه الله مىت عليه تدم شم ،امل

مان السم خرج مث ،اليمره إىل حصثل؛م مكن ،خدا انيا مرو و فمات •مث
 من مات من أخر وهو •ومئني حالم آو اثنني سه معاويه بن يزيد زمن

• وسليمان ،الله عبد وابثاه ،عقب هبا وله ،خبراسان التحابه

مابيح١ هي وردي  عبد به ]واملراد {بريده ابن بروايه أحاديث مل
 وابن <ءمر وابن ،صمود ابن ؛العبادله مثي تاعدهتم هو ما على الله

رثوعه بريده أحاديث النبير<ا  هي مشها ،ومتون وسيعه ماثه امل
صابيح عجمه الغني بدتح ؛التييم .وثالثون تسعه امل وكسر امل
٦ •م

بن معيد ابو ؛عته الله رضي الثتامته ابن بشري ^١٣٢^؛
ماميه ،لتدوسيا حيلقرا عجمه اخلاء بغتح — واخل التاب وتخغيغم امل
له هي امسه وكان .كبحه واسمها أته “■ الياء وتشديد’ املمه

ا ١ عجمها اى لتا بفتح — ذمحا مليةجل اا ومكون مل له ءحل — املمه
̂ام لقنبا موىل وهو ،ك بشريا ح ومتم عليه الله مىت القنب فط

عجمها بالغني ؛وئراحيل .ومتم عليه الله مىت غتوحة مل امل
له واحلاء .الركاه باب هي واحد حفيح <غيه> له .املمه

لئيخ تال ؛وصتم عليه الله مىت القنب احماب بعين <١٢٢►؛ ا
عن ^٠٠^١ عبد موىل القاسم عن ؛الغشائم ه0س» باب هي الله رحمه

ثمي اجلزور ناكل كثا ؛ومتم عليه الله مىت القنب أصحاب بعش

وكان .القغه هبذه احلدمي هذا انتهى .نتثهه وال ،الغزو
 ، االموي معاوية بن يزيد بن خالد بن / لزمحنا عبد موىل لقامم ١

لرمحن عبد ابذ وهو لغاعيء ا هاجرين من أربعني أدرك تد وكان ا  ،امل
تيل • بدرتا أربعني ؛و

٧٠ ،١ ،٢ ،الرب عبد ابن ١ ن االحادمي ؛أحاديه ٢
ن االموية ؛اآلموي ٣



ن عمد وتال مح لر يد من ا يت ؛جابر بن ز را حدا ما فتل أ  من أ
لقاسم لتحمن مد موىل ا مي >ا مابيح و خر حديث امل  تنزيه باب عي أ

رة هبذه لتوما لعبا لئمحخ بال أيضا ا لقنب أصحاب بعي ص وروي ؛ا  ا

لله مىت لقني رأيت لقد ؛بال ومتم عليه ا لله مىت ا  وملم عليه ا
ج بالعرج مه على مي اء را .امل

.ذكروه مكذا <؛ءته الله رضي ح سلمه حآ»أك أل بعي ^١٢٤^
.واملشي <والئوم> اجللوس باب يل وهدا

ا؛ه لله متى القنب بشات بعش حهآ لئيخ تال ؛ومتم عليه ا  ا
ه لله رمح لتباح عقد يتول ما باب حسان يل ا لبما ا حام ،روا ٠ ^وامل

الل <١٣٦^ باح من ب ضي ر لله ر بو هو ؛منه ا لتحمن مبد أ موىل ا
امه وآته ،يق التت بكر آبي  بهن موضع — مراه موتدي من وهو ،مح

ليمن مئه سه هديد ،آدم وكان — وا يقا ،اال تدميا املم .طويال .حن
هو ظهر من اؤل و قه إسالمه ا عن ،مب اهد د نب اؤل ؛تال جم ظهر م ا

اتيه ،اإلسالم بو ،ومتم عليه الله متى الله رمول ٠ مح  ،بكر وأ
.عئار آم ومسيه ،وعتار ،ومهيب ،واملقداد ،ومخاب ،وبالل

شاهد من بعلها وما ،بدرا وههد  وال ،أخريا الئام ومكن •امل
د وابن ،وعلن ،صر وابن ،وعمر ،بكر أبو ؛عشه روى •له عقب  ،سو

اعه ،متجرة بن وكعب ،زيد بن واسامه .والتابعني ،التحابه من ومج
تيل ،عشرين سحه التغري يباب ودهن <بدمشى مات ا سحه ؛و  ،عشرة نيمه

تيل لب مات ؛و مئون حالم وله ،االربعين بباب ودهن ،حب تال .سحه و
لكاحد ماحب لتحيح االؤدهو :ا آ)ا . (مس

 بقع له وكان — اإلسالم على مئه آهل متدبه منت بالل وكان
مية ؛بتغسه ذللء ويتوتى ،يعتبه كان ومنت — سحه ومئون  خلد بن أ
.بدر يوم بالل تتله آن تعاىل الله تدر من وكان ،اجلحمي

١٤٠ ،٢ ،١ ،اليغوي ١
١٤٥ <٢ ،٢ ،اليغوي ٢ ١٥٧ ،١ ،١ ،اليغوي ٤ ١٥٧ ،١ ،٢ ،اليغوي {ن يقال ؛يتول ٣ انية ه ن سيعه ؛مث



عتق <مهدنا بكر ابد ؛يتول عمر كان جامر تال .سدنا وأ
سي الال 'حم وي •م الال أن بر ب أسلم ا مل م  ، عليها فطح االمتام إىل هن

ربت حركني فاخ الال ناخذوا ،امرأة يذله امل عي عتب أسلم لتا .ب
عليه الله مىت التنب به عمت ،احد ،احد :يتول وهو الت>عذاء

متم ينجيه :نقال و (٢٩٠ )أحد ،أحد "

 بالال أج بكر ابا ومتم عليه الله متى اللم رمول اخرب ثم

مم بكر أبو نابتاعه ،الله هي يعتب  ؛دليل ،مسيء ؛دتيل ،أواق خم
متم عليه لله ١ مىت لله ١ ل رمو وآخى • وجن كئ لله متق ٢ و ،يتسع  و
•الجراح بن عبيدة آبي وبين بيته

لتا .اإلمعالم ني ئن١ من اؤل وهو  الله مىت الله رصول مات و
هب دصتم عليه ا مقاتا ،للجهاد ملغاا إىل ذ  .مات أن إىل هب
تيل  ،الئام من تدم حني من لعمر ^١ و .منحه بكر الىب ^١ ؛و
له من اكقر باك ير هلم .اليوم ذ

ى وهى لبخاري حمحي ملم ا مول آة (“٢٩١) و  عليه الله مىت الله ر
متم خلت :ليالل تال و ئة "د وعن يدى.'م بني تعليه خشغة فسمعت اجل
لفعغه يبتاع بكر ابو كان ؛تال ابن بعضهم وتال ،هيعتتهم ا
:هعرا هيه

ال الله هي حبا بكر آبو كان ما ى و جر الال بائه مل / ب
لغم دامس لتد عتق ،ى—ل مكل ا بالال ثخاقره مبن وا
لبحر اة لو مغحه ا دا ا عتقا ا ا (ص)-بالال له اإلله ابىت هل

الل أحاديه بعها ب بعون ر ها ،وأر صابيح ني خم .حديثان امل

الل ^١٢٧^ زني ب حي امل رم بن عيد آبو ؛عثه الله ر احلا
هد ،ئمم بن متم عليه الله مىت التنب على و  سأ مزيته وهد هي و

س جرة ١ من مخ مكن * هل حعر و عيشة ءورا باال كان • امل مل من أحد و حي
لويت لغتح يوم مزيته ا .ا

ن عتها هلخ :عليها فسلح ١
ن نهب :عحب ٢



تتظم وني • (٢ ٩١٢ )متين سته يزيد زمن ني مات أته ت اهل

أخر مات ،كثيرا لمدينه ١ ويام ،مزينه جيل يسكن كان واته
انون وله ،مثني منه معاويه أبام صابيح مي له •مشه مث امل

عتصام ١ باب قي أحسما ،حديثان لشاذ حغظ باب قي آلخروا < ال .ا
م مكون العني خبإل ؛مث لتاد و له ا .املمه

يعرف منت <رالئماا من بطن ،بياضه إىل منسوب ؛اليياضي <١٣٨^

ش [أوال مطلتا بالبياضي  بياضي وهيهم •جابر بن الله مبد مي
صابيح هي هلأؤل . مثتام بن الله عبد ؛آخر .حديثان امل

من لثاء و ا

ان بتت بسرة <١٣٩►؛ عحر احد مروياتها ؛ عتها الله رضي مغو

هي ،حليفا ان بتت و لعرى عبد بن آمد بن نونل بن مغو ا .ا  هي هل
صابيح لوضوء يوجب ما باب هي واحد حديح امل .ا

لقابعني ومن ا

،البصري التقيري تبتة بن معاويه بن :حكيم بن يهز <ا£م>
وى ج ومل <جتم عن ابيه عن ير ر لبخارو خي مطم ا  منه محيحهما هي و
.حيتا

هي <له> (.٢٩٣)متكرا حديثا له أر مل :عتو ابن تال
صابيح تضيه ماب هي احاديه امل دات اال لئها بلهتح :يهز .ومثيره ،وا

لباء مكون ا اء و بالت اهل عجمه ١ اى و اء بغتح ؛ه’ثيت .مل  احل
لبله مكون ا لياء و فتح ا .ال الت و

لتاء حرف ا

اري متمي <١٤١ح .الدار جده إىل متموب :عته الله رضي الد
.خارجه بن أوس بن متمي هو

لدين ويل ١ ٥٨٩ ٠٢ ،ا
ن عته :عتها ٢



ر كان أملم ،انيامن  عليه الله متمم القنب متمرد ،مبع منة حم
متم • رقية آبا يكىن ،تبولك من و

اوي بال لتو تية ابو كنيته :ا ،مرها له يولد ومل ،لبنته ر
٠ (٢٩٤ر للهمبدا بن بت وامعمه ،هند أبي الته الخهه العتب وإثما

جد م امرج من آول ،صره فى االته راهب كان خيمت وكان ،اهل
ما ،رممه ني ألقرآن إىل كنه التيل الواحدة اآلية رش ور

لتباح تكدر بن محتد تال .ا مل ليله نام ريا الت هتمي إح ؛امل
صيح حثى ليها يتههد يقم  شي عتوبه نيها ينم مل سه نقام ،أ

كان .متع لتههد كثري و سح حئى ليله تام ،ا لقرآن من بأيه ا ا
يبكي ويسجد يركع حوا اتدين حسب ءام ؛دم ،و اجرت

لباس هيئه له وكان •ء (هامآ)لثتأت ا  كم مت من اؤل وهو ،و
لقام متاذن ،ا ذن ذلال ني صر ا .له با

ئاظ تال مبهائى نعيم وأبو ،مغدة بن الله عبد آبو ؛احل ،اإل
ا عزنيا ابن زار ؛عبدالبر وابن ريا ينئي لوجده ،الداري متمي  شع

ولكن ،بلى :تال ؟يممهال من هؤالء من كان أما ؛روح نقال ،لغرمه

عت  سلم ء امرى من أما ؛يتول ومتم عليه الله متى الله رمول مس
ريا لغرمه يتقي حيه بكت له الله كتب إال ،يعتقه ثم ،حع

دترآ رخيه حمي عاكر / ابن تال آ(ماا؟مح  #ا'ل،“ ى ٢ ؛آمنس عن ؛تا
رتى مبء, امل لليلها هي يلبسها كان ،درهم بالق رداء اح آتها مأ

.(أ^التدرر ليله

يها آة ؛ميرين امن وكن ج درهم بالد رداء احرتم مت ليه خير
.التالة إلى بالتيل ليها يقوم كان ؛رواية دبي .التالة إلى
تكدر ين محتد تال يتههد يقم لم ليله شام اري لنا محمي إة :امل
مبح حثى فيها ها يقم لم منه ممحقا ،ا وكان .منع لتذي عتوبه هن

بعد ،لمدينها حمي مامما ا موأتا ،ام؛لا إىل انتقل بثمان تتل و هب
ملم غليه الله ملمع عنه روى .مات ان إىل جال تقه و امل

نثغي :محتال خطبها خطبه حمي والجثامه ألأ(.ما)الناري متمي ">

كها ال هريغه متقبه وهذه .لتقها وذكر حمي وتضمحل ،مثيره غيه يشار
كابر روايه .االمامثر عن اال

١٨٢ ،١ ،١ ،الرب عبد ابن ،ن زشبار ؛زنياع



متم كليه الله مىت الله رمول ؛لن روى انية و >حديثا عشر مث
مابيح ١ يل وله مها ٢ ؛حنيشان مل  عي ؛واآلخر ،الغرائز عي ؛مح

.أكلم والله .اشة

لغاء حرد لتحابه من ا ا

 بن قلية ئ أميه بن ؛عشه الله رضي لقباك ١ بن شابت
جي جقم ئماري ١ اخلزر متم عليه الله مىت الله رمول رديد كان ،ال  و
ليله ،اخلندق يوم لتئة آهل من وكان •االمد محراء إىل ود  وكان ،ا

ت بايع منت >التبري ابن نتنه هي ومات ،مغري وهو الئجرء حت
يثه بعه أحاد صابيح ني منها ،عشر أر ٠آ(؟ثالدأرو امل

عد من لتحهن١ عبد أبو ؛عنه الله رض حويان <آءا> — جي
وثدة مومه مب االوىل رة مكت مهمله دال مث ماكنه جيم مث حم

“ واليمن مئه بين موقع ” التراة من ،جحدر ابن ؛وتهل — مفهوما
صتم عليه الله مىت الله رمول ناهتراه ،ميى بهآما ومل ،عتقهها و
متمء عليه الله مىت القنب توتي ان إلى وحقرا حمغرا معه يزل و

لتمله ونزل ،الئام إىل فخرج م إىل انتتل مث <ا ا وتوئي ،مح  هب
يثه .ومخسني أربع منه شهانيه مائه احاد عشرون و غيه ،و عشر مئة و

.حديشا

من لتابعني و ا

لبنائي حابت <حأءا تد آبو املم بن ؛ا ليمري حم إىل ضب ،ا
لقيام التالة وكثري ،متعمدا كان ،العني بثت بنانه وكان ،وا
جد ني تركت ما ؛يتول امع اهل  القرآن ختهت تد إآل ٢ ماريه اجل

بكيت ،عنعما حقاهتم ،البصرة أهل أعالم من .ءددما و هتهر .و ا
به ' ،آنس عن بالتوايه الم صنه مات ،مشه ربعنيا وحم عشرين ح مائه و  ،و

انون مث وله .مثه ومث

٢٦٢ ،٣ ،ا ،الجوزي امن ؛ن سجد ؛المسجد ١
يه ؛ماريه ٢ ٢٦٢ ،٣ ،ا ،الجوزي ابن <ن بار
٢٦٢ ،٣ ،٢ ،الجوزي ابن ؛ن مكثت ؛بكيت ٣
ن ؛لقرون ؛عشرين ٤



نتظم دني اني منه مات اثه ؛امل مائه عشرق مث  ٠ (٣٠ ٠ )و

مابيح١ هي حديثه .اخلامت باب ني مل

ريي ١ تزن بن حمامه <حمءا لغانيه الغبغه حمي يعن ؛لتح من ا
لنابعني ليمرتني عند حديثه ،ا بنه ،عمر رأى .ا وأبا ،الله عبد وا

لمعجمها ،۶١^١ و التاء بغتح ؛تزن •عاشقه ومسع ،-ء١لرتد١

 رضي عثمان مغالب ني حديح بيحلمما ١ ني له .لغونوبا التاكنه
.عنه الله

بهلتحا ١ من جلمي١ حرى

بن حرام بن عمرو بن ؛عنهما الله رضي الله عبد بن جابر <أءا>
نيل *عمرو بن كعب بن حرام بن عمرو بن الله عيد <بن> جابر هو و

ل . ملمه بن كعب بن عتم ئماري حرام بن تعليه بن ؛وهت اال
لتلهي ين من ،ا شهور كثرين امل لعتبه ١ وأبوه هو ههد .للرواية امل

حهد ،االوىل يغهد ومل ،لثانيه ١ تيل ،بدرا و • يثهنما مل ؛و

نتظم ني تال على أبوه نختغه بدر شهود م أراد ؛امل
ا وكة (.٣٠١ )بناته .أحد إىل خرج حني ايفا وختنه ،مت

ليخارق صحيح ني ننت ؛تال جابر عن ؛ا  مث ،احد يوم آبي د
متخرجته مثه بعد ا ضعته كيوم هو اهإذ ،اهلر <مح • (آمآ)اذنه مثير ،و

ههد منم عليه الله مىت القنب مع بعلها و عشرإل ثهاني و
مصر ،الئام وتدم .مثزوء .عشر االهقى الئتباء أحد وابوه .و
ر وكت ٠ عمره آخر جابر مم

تتل كلمه ،عزوجل الله أحياه مث ،احد يوم أبوه و ،مماحا و
 نيا لنا إىل أرجع واذك ؛تال ؟تريد ما ،الله عبد يا ؛وتال

.اخرى ة’مئ ناستثهد

تيل ١ ملمه __________ و
١٥٣ ،١ ،ا ؛آلبفاري ٢

لنووي ،ن أراجع ؛أرجع ٣ ١٨٥ ،٢ ،ا



١٣٠

متغغر ابر ومعتم عليه لله ١ متى لله ١ رمول وا احدةو ليله ني جل
عشرين ميعا ريه باع حتني ،لبعريا ليله وذله ٠ مرة و  رمول من مع

دينه ١ ىل إ ركوبه له وحرط C وصتم عليه لله ١ ملى لله ١ ٠ مل

منم عليه الله ملى الله رمول طى مررت ؛جابر تال "(٣٠٣) .و
هان "ما : غانال القوم آخر ني أموته وأنا ،معتت بعهر ومص

:تال ثم يقربه بذنيه فاخذ ،ظالع أو معتت :تلت تال ؟"بعيرك

كب" يه واتي آؤهلم ني رأيتين نلتد "ار ريك "معين ؛تال حم المح  بع
 هو ؛تلت تال ،"يعنيه" ؛تال ،الله يارمول له هو ؛تلت تال ،"هذا
كفر غلتا ،الله رمول يا له تيه علئ لرجل فإن ؛تلت علئ ا  آو

ب ا له غهو ،هن الل إىل وارمل ،"أهله إىل عليه غ لبت "نعم ؛تال هب  ب
تيه "أعطه لعادت ب او عطاني ؛هتال ،"ونده من تيه أ  وزادني آو

طا رياط هذا يغارتين ال ؛فتلت ،هترا لع  مىت الله رجمول زادني هيئ ا
متم عليه الله  آهل <حه آخذ حئى عندي يزل م*ا ،كيم يل فجعلته ،و

تة يوم لئام١ مآ)-احل (.آ

دينهبا ومات <ومبدين'ثمان مته آو ،ميع مته او ،أربع منه مل
ص يوم وله ن أربع تو صو  بن عثمان بن أبان عليه ومتى .سه و

 لشبابه١ من بالمدينه مات من أخر وكان ٠ لمدينها أمير وهو " عنان

ياته *تول شي س ،الف مرو تعوذ مائه ومخ  هي متها ٠حعيشا (٣٠٤)و
مابيح١ عون وحالحه مائتان مل ٠حليقا ومم

جننب بن هنادة من ؛عنه الله رقي مهرة بن جابر <١٤٧►؛

آبي ب,نت خالدة وآته ،وئام آبي بن سد آخت ابن ،الثواتي مرىالعا

ئام ميعني اربع مته بها ومات ،الكوهه تزل •و  بقإل ؛هتادة •و
هم لتون وتمميد اجل  التين >-قم ؛وئواة المهملهء ل ١ والن ا

ميد مكون الواو ومت يععما االلد و ة و ز وأبوه <هو •مغتوحه مه
يثه •عنهما الله رض بيانمحا متة مائه أحاد  هي منها ،ربعون٢و و

صابيح عشرون ميعه امل • و

 عتاب أبو كنيته ؛عنه الله رهي الهعلى بن جلارود١ ؛،١٤٨^
لتيم عبد بتي من وهو • عمرو <بن> بحر امهه •ا

ن عشرين ؛عحرون ١ ٩٥ ،١ ،ا ،لريا عبد ابن ٢



لقبع على تدم صتم عليه الله ملى ا لتيس مد وند مع و ،ا
ابا لثب ,ناصلم <فجتدهم ،واثل بن بكر على أمثار الته ،رودجل

رود ١ عليه نغلب لبصرة مكن <تءمع مشه املمم •جلا تتل ،ا ،نارس بارز و
له لعينا بغتح ؛تغاب ٠بنهاوند ت وتيل الثناء ~ وتشدتني املمه

بالباء نقطتان فوهتا وثدة و اا • امل جلمي ؛رودجل ني له • با

صابيح لتقطه باب ني واحد حديت امل .ا

 دم بن نونل بن عدي بن ؛عنه الله رض مطعم بن جبري <ىا>
داهتم تربو حكماء من كان ،آميه ابو كنيته ،القرض / مناف ما ،و
كان لشب عته يؤخذ و لغتح يوم أملم .ا تيل ،ا وكان <خيرب عام ؛و

ختت آنا ؛يتول لتب ا دينه نزل بكرم آبي من ا مشه بها ومات .امل
• تسع مته ؛وتيل ،وخمسين صيع

اوي تال لقو مينره أربع مشه جبري مات ؛ا تيل (•آ*ومخ  مشه و

صابيح غي وله ٠ حديتا نمثو له روي •تسع • حديقا عشر هنا ١ امل

ها ر بن جيار <مح  خنساء بن آميه بن عده<ت الله >رمي خم
ئماري ١ لعقيه ههد ،لتلمي ١ ال ههد ،ا ،اهد *<ا 0 اا من بعنما وما ،بدرا و

كان لعقيه ليله ليعين ١ أحد و ههد ،ا ندق ،وآحدا ،بدرا و ،واخل
شاهد متم عليه الله مىت الله رمول وكان .كتها وامل ييعحه و

وبني بينه ومتم عليه الله مىت الله رمول وآخى ،خيرب إىل خارما
اد قد دينه توتي ،االصود <بن> امل .عتب وله ،ثالثني مشه يامل

لباء اجلمي بغتح ؛جيار وتدة وا غتوحه امل دة امل شد .امل
صابيح غي له • الالم بكسر ؛ميمه لوتش باب ني ذكر امل • ا

بن زيد خو ٢ ،الكليب ؛عته لله ١ رض رثةحا بن جبلة < ١ ٥ ١ >
لقبئ موىل حارثه  ردى زيدء من اكرب وهو ،ومتم عليه الله مىت ا

سحاق أبو عنه جلمي ؛جبلة .الثبيعي إ لباء با وثدة وا امل
غتوحه له بالباء ؛وحارثه .امل لثاء املمه ئتثه وا  ض له .امل
صابيح لييت آهل مشاتب باب ض حديت امل • ا

ن بالمصابيح ؛المصابيح ض



١٣٢

م بق " الغليل بن ؛محنه الله رقي اللهعبد بن جرير حآها؛ه

 كرام من ،يجهله ديص ،اليجلي — حلل تمغير المعجمه القين

.جماال التام غاق ،القحابه

 صمه وجهه "على ؛وصتم عليه الله متى القبت تآل

يوصد ؛متام عته الله رئي محمر وكان ؛تتيبه ابن تال (."٢٠٦ )مله

نعله وكانت ،البعير مشام إلى يمل ،طويال وكان ؛تال ،االته هذه

• (آ*ونوامهارال بالجزيرة م وأتا ،ومعاويه ،محليا واعتزل ،ذراعا

.رمضان من عشر مشه وصتم عليه الله متى الله رسول على تدم
وصتم عليه الله متى القبئ موت تبل أملم جريرا اة ؛واعلم

محليه لله ١ متى لله ١ رمول يبايع جرير جاء دلتا ءيوما باربعني
لس ثويا له بط ،ومتم  توم كرمي آتاكم اإذ "("٣٠٨) ؛وتال ،محليه جي

عليه الله متى الله رمول بعحه < تومه صيد جرير وكان " .فاكرموه

 لكعبه ١ ؛يستى كان ،لخلعم بيت وهو ،لخلمه ١ ذي هدم إلى ومتم

هعر ؛الئاعر تال .بالقار ثماقرمه ،ليمانيه ١

يله هلكت جرير لوال بتست الغتى نعم جب التبيله و

٣—)تومه هجي من مدح ما ؛عمر وتال ٠ ومكن ،الكونه نزل ٠ (٨

ا ين وحمقي هو انتتل حم <عدم الله رض علئ خالفه ض زمانا هب
 هتم بلدة يف نتهم ال ؛وبالوا ،ترتيسياء إلى الكاتب وحنظله ،حاتم

ا ومات .عثه الله رضي محتمان فيها مشه ؛وتيل ،وخمسهن إحلى صحة هب

بعا تيل ،ر كان .مق مشه ؛و من البعري ذروة في يتغل وكان ،طويال و

،بالتيل ن١بالتءغر لحيته يخضب وكان ،ذراعا تعله وكانت ،طوله

؛اليجلي .الثبر لون حمل قيخرج <اممح إذا هالقهار ويعلها

لياء بغتح لباء بغتح " بجيله إىل منسوب واجلمي ا وكسر ا

يقه ".اجلمي مابيحا هي مشها ،مائه احاد . حدحيا محقر تسعه هل

ن ح الله ملى ١
ن ثوب ؛حوبا ٢

لشودي ،ن كان ؛كانت ٣ ١٩١ ،١ ،ا



رية بن خويلد ابن ؛كنه الله رض االملم جرهد <آها> / بن ب
دني ياييل عيد لقنه أهل من وكان ،امل اجلمي بغتح ؛جرهد • ا

مكون الباء بلم ؛ثجرة •والهاء بيايني ؛ياميحل •الجيم و
تطتني معجمتني كسر حب مابيح ني له ■االوىل اآلم و  ني واحد حديث امل

لئظر (باسم خطوبه إىل ا • امل

حمبد من طالب أبي بن ؛عند الله رضي رالقيا جعغر <١٥٤►؛
قلب جرتني حبما ،امل ناحني وذو ،اهل أحد بعد تدميا اسلم ٠ اجل
اشا وثالثني اهبه وكان •متني بعشر كلي أخيه من أكرب وكان ،إمن

ئلتا قلتا ملقاا أبو كنيته ،ومتم كليه الله متى الله برسول و
 ،المساكين آبا ؛ومتم عليه الله متى الله ريول هوكتا ،للهمبدا

جته صيم بتت ءأمما •معهم ومداخلته لمجالسته يوم شهيدا تتل .زو
ن سله مؤته ا بعون إحدى وله ،مث تبل نيما نوجد <ستة وأر  جسده من أ

ضربه < برمح طمله بني ما ،هربه تسعون ٠يسيغا و

لقيء مع انا بينا -(٣٠٩) :عنه الله رضي ملئ اخوه تال ا
لثمي نقال ،طالب أبو علينا احرق إذ ومتم عليه للها متى  متى -ا

 ،اخي ابن يا ؛تال غتمذ،'م تنزل آال عم يا ٠٠ ؛ومتم علميه الله
علم إئي سجد آن اكره لكيت ،اهلتؤ على أتال ال  ،إسيت نتعلوني ا

لكن  يسار كن فمتى جعغر نتزل ،عتك ابن جناح همت ،جعغر يا أنزل و
لقيئ لئبئ تضى هلتا ٠ وستم علميه الله متى ا  الله متى ا
لتغت مالته وستم عليه  ومله قد الله إة "آما ؛نقال جعغر إىل ا

نا ما تطري حنيجب قه هي هب ٠٠ ،•٣٠٩—) عتك ابن جناح وملت كما ،اجل

لتحا من كثري وخلق ،الله عيد ابنه عنه روى  ني له •بها
صابيح ه١ ني واحد حديث امل حن ما عا مل .نتهوامل

ن ح حني ١
زي ابن ،ن قعلوني ؛نتعلوني ٢  ٢٧٠ ،١ ،ب ،اجلو

ماحنه ٣ ليغوي ^^^١ :امل ١٤٢ ،٢ ،١ ،ا



٣٤

ضي الله عبد بن جئلب هابج0ح ن بن ؛عقه الله ر لبجلن شها ا
مكون الجهم بضم ~ ،العلتتي لة ^١^١ وهإل الغون و نتحها املمه  و

ل ،اليمن من تبيلة وبجيله ،-أيضا ٠* '"'** ،نزار من ؛وهت
رية سد بن كإل بن صعب ببت بجيله لعش نتقل ،بالكومثأ نمما ، ا  إىل وا

لبمرء مات ،متها خرج ثم ،ا ريا ابن نتشه خلي و ني ربع ٢ يعد لن •س
ش بهلن بجيله دني ،مجيله من مطن ،حجر بوزن ؛تلق بغتح نسرا ؛مي

لقال مكون ا لة التني و هط وهم ،املمه لتسري الله عبد بن خالد ر .ا
يثه بعون ثالثة أحاد صابيح غي متها ،وأر .عشر أحد امل

من ء لقا ١ و

مدية وهب بتت هدامة ^١٥٦^ ملمت عتهات الله رضي اال كة ا  مب
بايعت متم عليه الله متمم الغنب و هاجرت ،و كانت .تومها مع و و

ت م حت جلمي ؛بداعه •عائشة عتها روت . تتادة بن اهن ومة با  املمخ
لة ال لتوا • ال بالت ويروى املمه

تطتئ ١ لت ١ قال حيد هو :ر . (٢١٠ )مت

نيم■٠ ا •امن متغري ؛آ ملها ،حديشان هل مابيح١ لخي و  حديث مل
حدو باحرء١ ،باب لخي ا ٠مل

ؤمتني ۶٢ جويرية <١٥٧^ ضي امل رم بتت ؛'عتها الله ر بن احلا
ار أبي متم عليه الله صلى القنب مباها ،ضر ريسيع متزوء ني و ،اهل
مطلق بثي عزوة دمي لتشه خلي امل جرة من الغاط ا يخ وغي " اهل تار

باها اى ؛مبحق رم ا بن تيس بن شابت سهم ني هوتعت — ،٣١ ١)ملم ٢ احلا
م ا كاتبها ،مه ى و متم عليه الله مىت الغنب عتها وخت ،كتابتها و

جها ،عتقهاا حإل كان .وتزؤ ها و ريه ة ين ؛امم مىت القنب نغ
متم عليه / الله ٨٤ رية كانت و ٠جويرية و لتسبيح كث • كرلتوا ا

ا،ءمأ،ا،االمحا ابوزرابن ؛بن
ب — ٨ لعشيرةا سعد - اجلمي يضإل

٥٩٠ ،٢ ،التين ويل (ن جرامه ت جدامة
ن كانت ؛كان

ن كثر١ كان ؛كحثرة كأنت



١٣٥

لما 'أته ؛كعتها الله ررئي عائشات عن ؛المنتظم كتاب ولي

إلى الخبر خرج جويريهء وتم عليه الله متى الله رمول أعتق

مها نتالوات ،التام تون ومتم عليه الله متى الله لرمو رأ ،يسرت
يديهم هي كان ما عتقواها مائة عتقهم نبلغ ،الممطلق <بتي> فماء من أ

وجيه بيت اهل  قومها على بركة اعظم امرأة اعلم وال •إياها بتز

(.ص)مدها

باب هي واحد حديه بيحلهماا هي لها .احاديم ممعأ مروياتها

لثسييح  .ا

غيرهم ومن

لتادق ،محتد بن الله عبد أبو جعغر ^١٥٨^ ؛عنهما الله رضي ا

غروة ۶٢ أته ،الهامحي طالب آبي بن حميل بن الصين بن علن ابن

أهل سادات من كان ،التتيق بكر أبي بن محتد بن القاسم بنت

لبيت بن جعغر إلى نظرت إذا كغت ؛المقدام أبي بن عمرو تال .ا

ثغتوا •النيئين سادلة من أته علمت محتد ،إمامته على وا

وروى ،وعطاء ،محتد بن والقاسم ،أبيه عن ردى •وسيادته ،وجاللته
،والثوري ،انم بن وماله ،جريج وابن ،االنصاري سهد بن حيىي عشه

قيل < حنيغة وأبو ،عيينة وابن ̂وا ١ أسماء جمع قد ؛و  فكانوا عنه ء لت

بعه .رجل أالد أر

• ستة ومتين صان ابن وهد ،وماية وأربعين صان منه مات

كان ناهام ذكورا عشرة الوالدا من له و هيه تير هي بالبقيع ودتن وا
 ين الحسن جده وعإل ،العابدين زين علي وجده ،الباتر محتد أبوه

له •واهرهه أكرمه ما ،تبر من دره هلله .عنهم الله رضي علي

مابيح ١ هي مها ؛حديثان مل لعيدين هي ة ؟مح كتاب هي ؛الثاني ،ا

.المئت دهن باب هي الجنائز

ن بتزويجها ت بتزويجه ١
١٩٤ ، ٢ ،النووي ،ن ابو ؛ابن ٢

ن وكانوا ؛هكانوا ٣



١٣٦

المحابة من الحاء حرق

̂م الله رضي ح المخزومي هشام بن الحارث حوها؛بم آبي أخو هو ءنه

• *هاتي آم لد امتامنت ،الغتح يوم أملم ،مذكورا حريغا كان ،جهل
من مائت وأعطاه ،حنيتا وعتم عليه الله متى القبئ مع وشهد

،سالمه إ حمش إنه ثم ،متهم وكان ،تلوبهم المؤلغة أعطى كما ،اإلبل

ج ،الجهاد تي راتمبا الخئاب بن صر زمن الئام إلى فخرج آهل ختر

كنت وما ،تعالى الله إلى الئتله إتها :تقال لغراته يبكون مكت

• حدا٢ عليكم الوثر

ام طاعون قي مات آن إلى مجاهدا بالغام يزل فلم  قمائي قة صو

الشاعرت يتول وعيه •عشرة

تمبمي يوم اباك آن حسيتآ

 هشام بن الحارث كان المجد قي

كتها يالمكارم اورتريو

(ص)واإلمادم كان الجاهلية هي

(.٣١٤)عشرة خمس ستة لثبالريمو تتل ؛الثييئ تال

• لوحىا وبدء المبعث باب هي حديثه عائشة روت

 الله عبيد آحو ت ك عته الله ورضي الخزاعي وهب بن حارثة ^١٦٠^

هي عداده .مظعون بن عقمان بتت واتهما الته الخقاب بن صر بن

التين بغتح — الثبيعئ إمحاق آبو <ءنه> روى •الكوفيين

 عن له •الغاء بكسر ~ اليهري — الموثدة الباء وكسر المهملة

متم عليه الله مىت لتيئ١ • أحاديث ثالثة و

ن امها ؛آتهما ١
٣٥٩ ،١ ،ا ،االهيرا ابن ٢



١٣٧

لعرهي وهب بن ماللق بن ؛عته الله رثي تسلمه بن حبيب <١٦١ ح  ا
لغهري  والم <١ ليهم جهاده ١ لكثرة <التوم حبيب ؛له يغال كان ،ا

زيرة أعمال عشه الله رضي عمر مينية ،اجل بيجان ،وأر  وكان •بأذر
ب هاضال ا يقال بالثام مات • لتعوة١ جم مينية ت / و  مشه بأر
مابيح ١ ئي له >والةم املمي بدتح ؛تسلمه •وأربعني اثنتني  مل

لغنائم تسمه باب هي حديثان ٠ ا

القيب رأى ،الثلويل ؛عنه الله رضي هنادة بن حبقي <١٦٢^
ملم علميه الله مىت داع حجة هي و به وله ،الو  بضإل ؛ثبشي •حم

اء له احل مكون املمه لباء و مكون اجلمي ضم;/ ؛هتادة •ا و
لتون مابيح ١ ني له >الةم وضإل التني بغتح ؛الثلويل .ا مل

• أحاديث ثالثت

ني حياج <١٦٢> ري املاز بن عمرو بن ؛عنه الله رضي اآلمنا
دينه ١ اهل غي يعت عزية عجمه الغني بغتح ؛ثزقة • مل امل
كسر تشديد الراى و ا الياء و مابيح هي له •نتطثان حتهت  ثالثة امل

.أحاديث

ملمي حياح <١٦٤ؤ ر بن ماللث <حنب ؛عته الله رضي اال مي  وهو ،عو
لعرج ينزل كان ،مدني هاج ابنه عنه روى *ا  باب ىن حديثا احل

حرمات ٠ امل

ليمان بن حذيغة <١٦*؛© ليمان ؛عته الله رضي ا ،لقب ا

كنيته لله أبو و ليمان ،واس ،عبدا جابر بن حسيل ابن وهو ،ثتيل ؛ا
لعيسي لباء بغتح يغيض بن تبم بن ا وئدة ا  وضاد وبغني امل
تتل ،أحدا وأبوه شهد • معجمتني سلمون تتله ،يومتذ أبوه و  امل

م نوهب ،خطا • دمه هل

 ،حجر ابن نء إياه جهادهم ت فيهم جهاده ١
ريا ابن ٢ ٣٨٣ ،١ ،٢ ،االث

ليمان بن ٣ ليماني ؛ا لبسيت ذا ا ٤٢ ،١ ،ا
. II ... الياء بغتح ٤  I .. ب معجمتني

، ٣٠٩



١٣٨

ربه ،ومتم عليه الله متى الله رمول مر ماحب وهو رسول اخ
سالتني ء بامسا ومتم عليه الله متى الله  عشر اثتى وكانوا ،امل
ئمار ١ من كنهم .'هم ء حلقا من او ال

يح ني ني ؛تال عته ؛مسلم حم  عليه الله مىت الله رمول اخرب
ا ومتم لئاءه تتوم ان إىل كان مب هاجر (.هاآ)ا لقبء إىل و ا

صتم عليه الله مىت بن عمر وآله .يثهلما ومل ،بدر أيام و

كاب ئن اخل متقبله تنمها هلتا ،املدا لقام ا بيده ا  وعرق ،رمتيفه و
ر على وهو ،لحم من ا رتا ٢ ،اكاف على مح  ؛لقالوا عليهم ٢ عهده ن

مالكم ؛تال ،هثت ما هلتا علش ،أكله <طعامحا ا ري و  دمت ما محا
 هلتا ،اتدم ان عمرت إليه كتب مث ،الله هاء ما هاتام •فيكم
لثريق على له كمن ،تدومه عمر بلغ  على هراه ،يراه ال مكان ني ا

.أخوك وأنا آخي آنت ؛وتال هالتزمه < عتده من خرج ائيت احلال

ههد مل اللهإل ؛هقال عتده نعشما وذكر تتل ومل ،ا  ومل ،آ
اء ؛ثتيل •آرم  المقتوحة والتني المهمله المعنمومه باحل

لة لتبس ممغرم ،املمه مكون المهملة العني بغتح ؛ا لياء و  ا
وثدة تن ماء؛آ >امل مث منة ليلة باربعني ءحهان تتد بعد باملدا

ما الجمعة يوم عثمان وتتل •وثالثين الحجة ذي من خلت عشرة نخل

عى ستة ريه وبها ،وثالثني مخ ما هي احاديثه •ت وثالثون ثمانية بيحامل
• حديثا

 اآلعوس ”ين خالد بن ؛عته الله رضي آميد بن حذيغة <١٦٦^
لعقاري ؛سيد"ا • الثجرة تحت اللءبوان بيعه بايع متن كان ،ا

مزة بغتح ؛اآلعوس •التين وكسر الهمزة بغتح مكون اهل العني و
لة  يدى بني العالمات باب ني واحد حديث بيحلمماا غي له .املمه

٠ القاعة

 رمول سيط محتد ابو ؛عتهما الله رضي علي بن احلسنب <١٦٧^؛
ستم عليه الله متى الله انته ، و سيد ،ورحي قة اهل هباب و • اجل

ن استقبلها ؛استقبله ١
١٠٠ ،٤ ،ا ،عساكر ابن ،ن عهد نتراه ؛عهده هترا ٢



صاحله معاوية يالتئئ < لكونه ١ آهل بايعه بايع ،و  معه ودخل ،له و
متعمل ،لئاما إىل معاويه امترف مث < لكونه ١ لكونها / على وا

• حعيه بن المعمرة

ش فعل ومنم عليه الله متى الله رسول مؤب وتد  حيث امل
ميصلح يد<. هذا ابين إة ٠٠ ؛تال جن مهر الله و هئتهن بين به و

آل من ئلمحمتين سطميز ب—٠٠• (٣١ا

تيل إحدى سنه االوىل جمادى من لتمشا غي ذلال كان :و
لغمد ني ولد •وأربعني مضان من ا  تبلى مخسني منه ومات ،ثالث سنه ر
ربم ،اآلمح سن ابته ئد روى •باليتيع وت سن بن احل  من وكان .احل

عيان رتة أ لع سن اح نتلوات ٠١وخري فلال ا  حج عته الله رضي امل
ستحيي إئي ت يتول كان •ماهيا ات—حج ،ألقاه آن تعاىل الله من ا

تامم •بيته إىل امش دمل  ،بئمته ق فصت ،مزات ثالث <ماله> الله و
.مزتني كله ماله من وخرج ،نعال وميال بتعل يتصدق كان حىت

حلمه ورعه دعاه ،ورعا ،كريها ،حليها وكان ترك آن إىل و
ين من وكان .تعاىل لله لخالفهوا نيا الت در با عقمان منرة إىل اهل

كثر ابيه وفاة بعد بايعه •عته الله رضي  كانوا ،آلتا اربعني من ا
لكونه١ دخلوا لتا ؛تيل .معاويه إلى االمر فستم ،أباه بايعوا

لعام بن عمرو ثال يه ا عاو ني ثر ؛مل معاويه نكره ،فيخطب يقوم امل
فقام ،لئاس ١ كلمعرآ ،حسن يا تم :تال ثم < معاويه نخطب ،ذلال

لنا هداكم وجت عر الله قإة ،بعد آتا :فقال دماءكم وحقن ،باؤ

متاع لكم فتته لعته أدري وان ،دول والدنيا ،بآخرنا  <إىل> و
لصني ،الصين نخرج .اجلعى ؛معاويه فتال .حين عبد ،وا بن الله و
دينه إىل لكونه١ من جعغر هم معاويه إىل لكونه١ ومتم ،امل  بتني خل
بيع من .ربعني٢و إحدى سه االؤل ر

٤ ،عساكر اين ١ ٠ ٢١٤ ،٢
ن تكلم :كلم ٣



٨٧

عت ؛مرزوق من الغفل تال ش مس يتول عنهم الله رض طي بن احل
كم :ليهم يغلو متن لرجل طعنا <ن>نإ الله ني حبونا ٢ وحي أ

ايغشونا الله عمينا وإن ،ناحتونا الله :رجل له تتال :تال .حم
متم عليه الله مىت الله رممول ترابه ذوو إئكم هل و ته وآ  ،هب
كم :قتال به ناقعا الله كان لو وحي رتا عليه الله مىت الله رمول ب
متم ليه آترب هو من مذلال لتغع بطاعته عمل مغري و ،أباه :متا إ

لله ،واته خاد إئي ،وا لعذاب مقا للعامي يضاعد ان ال ،ضعغني ا
لله حسن يؤتى آن الرجو إتي وا .مرتني أجره متا امل

مل بكر أيا رايت :تال الحارم بن عتيه عن عاتته على انمش حي

ش حج •مبيل حييه ليم بالقبئ حييه ،بابي ؛يقول وهو امل
تامم ،مرتني ماله من لله وخرج ٠ماهيا حجة عشرة مخدى ماله الله و

بن آبي دعن >متات ثالم رياء بن امل ش ارخى :تال ال علي بن امل
رته بن مروقامت .حرة مائه على س ضي علي بن امل شه ثال عنه الله ر

.حديشان قيه منها ،حديشا عشر

ريا :عنه الله رض وحوح من حسني <١٦٨►؛ ئما دني ال ،االوسي امل
قي ما و له بالتاد حصني بيحامل قي يذكر الد باد وحوح .املمه

لوحدات • ا

ليم ٠ (٣١٧١^١ عبد ابن ع ناله ،بالتعذيب تتل إثه :تيل
صابيح قي مذكور وهو ،واحد حديح إآل له من عند يقال ما باب قي امل

.املوت حضره

ن بن حكم <١٦٩►؛ لتتغي :عنه الله رض ضيا يقال ،ا إن :و
كم بن طيان :امسه ع مل إته ؛يغالو ،احل مىت الغيب من مي
متم عليه الله .و

اعه : / البت عبد ابن تال آ(م عندي ومم قيه له صحيحرما
الء €ادم باب قي واحد حدمي . اال

ن بالله احيوا :الله قي احيونا ١
 ١٩٤ ٠٢ ،٢ ،البخاري ،ن هبيها ليم النبي ؛هبيه ليم بالكبن ٢
ن حجا :حجه ٣
ن تال :ئاله ٤

١٠٨ <١ ،ا ،اليغوي <ن إذا :من عند ٠



مبد بن آمد بن خويلد بن ؛صه الله رض حزام ين حكيم <ممأا>

لعرى ئ بن ا بشت خدجية أخي ابن بهو ،خالد أبو كئبمه ،الترم مت
ؤمنني ١ ۶١ خويلد الث لغيل ١ تبل لكعبه ١ ني ولد • مل ٠ مثة عشرة بث

 واتلي ؛تال يمينه ني اجتهد إذا وكان .المحركين مع بدرا ههد

وأتا .لكعبه ١ جوف ض حكهم ولد •بدر يوم تتيال اكون أن نجاض

لعلماء مند تصيد تيها ولد عليا آن روي ما .ا

تع لم ،مثله اإلمالم ني سع إآل هيئا الجاهليه ني حكيم مي

كانت ائه معاويه من لباعها <له القدوة دار و :له فتيل درهم الد مب
بت ؛تال تريو مكرمه بعت رم هن كا ت ،الثتوى من إآل امل ق ومت

جتلها >تد ،بدئه مائه <ومعه> ،اإلمالم يل دحغ ،بثمنها

بر حل ميد مائه ووتد اهداها <؟با منتوو لغئها اقأطو عناهتم١ هي و
.حزام بن حكهم عن الله ءعتتا ؛تيها

ادا وكان ،خويلد من العؤام بن ابأبير عإل ابن وكان ،جؤ
كان جوهها ،تريو افأحر من و اهلقه تي وو الماو اجل صادمهإ ثائر .إلم

ن سته الغتح عام إلى ا و .الهجرة من مح  ،الله عبد ؛وبنوه هت

خالد بو كتهم [و] ،وهشام ،وحيىي ،و تن متى الئبئ ^حم عليه ا

• لتم

ني أربع منه داره هي لمدينهبا ومات س تيل ،ومخ .ثمان منه ؛و
خلت آته الن ،لكعبها هي ولد لكعبه د ا ،نسوة ني ا هب خاز فشر  ،امل

اهلقه هي عاو .حكيما نولمت بنطع هاتيت اإلمادم وهي ،منه دمثني اجل
كان .تقيا ،هاضال ،عابدا وكان .سنه مثين هي آعتق كرميا و

ربعونا حهمروقا .بعير مائه محلى وحمل ،رتبه مائه لجاهلقه ١

مابيح١ هي منها ، حديثا .احاديح حالحه مل

 ١٩ ،١ ،ا ،الرب عبد ابن *ن آخر ؛آض ١
لنووي ٢ ٣١٦ ،١ ،ا

بوا ٣ ب ؛حم ن حم



لئيمي المرئع من بيع الق بن ؛كنه الله رض حنظلة <١٧١►؛ ا
سيدي لكاتب ت له يقال ،اال لوحى كتب الثه ،ا  مىت الله لرمول ا

نتقل ،وصتم عليه الله  خامت بن عذي و ،جرير مع وخرج ،مكة إىل وا
رثع .هتالق ومات ذكرنا كما ترتيسياء إىل  الهفهومأ بالميم ؛امل

غتوحه ء ١ والق لقال امل دة وا حد رة امل كو أبو عته روى •امل

حديث بيحلمماا ني له • الئخري <حنب ويزيد < لتهدي ١ عحمان

.واحد

من لشماء و ا

يقال ؛كنهاك الله ؤرملي ثجراة أبي بتت حبيبه <١٧٢►؛ ها ؛و  امم
جلمي مغتوحه نقطتان نوهتا بالثاء ؛قجراة .برة با لتاكته و ا

بخول باب ني واحد حديه المصابيح ني لها .المهمله ء ١̂١ حم

.مئه

بن عمر بتت ؛عغها الله رءيل المؤمتين ۶١ حغمه <١٧٣►؛

ت وصتم عليه الله متى الله رمول تبل كانت ،الخئاب بن ئقيم حت

سنه ني ومتم عليه الله متى التبن فقطبها ،ومات ، (٣١٩) انهثذ

كحر واالؤل ،حتتينا مته ؛وتيل (حاله طنقها .آ حإل ،واحدة و

جعها لوحى لتزول را .عليه ا

يل لي "تال :وصتم عليه الله متى الله لرمو تال راجع ؛جرب

ثها ،تؤامه مؤامه ناثها حغمه جتك وإ .م'مم)الجئه ني زو

ديته ماتت س سنه هعيان ني بامل تيل ،وأربعني مخ حلى سته ؛و  إ
اء ؛ثئيم .مله مثون وهلا .واربعني عجمه باخل ومه امل املدمن

نتح لغون و بالتني ا له و اء م.>ل< ثئاغهت .املمه له احل املمه
ني متها ،حديقا صثون مروياتها .مخئغه لمعجمها لا لتوبا

.حاديه ٢ خمسه بيح لمما ١

 ن يتاله ؛له يقال ١
ري١ ———— روى ٢ خ + — * حل

لدين ويل ٣ ٠٩٠ ،١ ،ا



نه <١٧٤^ مدية جحو بتت مث ا الله رض اآل اء بغتح - ؛متهن احل
مكون المهمله ينب ائ " الميم و ت كانت ،المؤمنين آم ز عب حت  بن مم

جها .أحد يوم متهنا فقتل ،تممير كانت ،للهاعبيد بن طلحت بتزو و
ختها م تستعار .حبيبة آم وأ

لثاكعبني وش ا

لة العني بغتح — عياو بن م ت الله همد بن حارم ^١٧٥^  املمه
لياء وتشديد ا ا بيعة آبي ابن س تتطتان حتهت مي ر خزو كي امل .امل

بمحبة اهتهر ،أخر الهمداني الله متيد بن حارم ؛القابعين وس

يقال ،عنه الله رطي طالب أبي بن كلي ع ؛و  ،أحاديث اربع منه مس
لئعيب ،مؤة بن عمرو ومتنه سعود ابن كن ردى تال ،هيعي .وا

لشائي كان ؛داؤد ابي ابن وتال . (٣٢١بالتوؤر ليم ؛٥ومثير ا

لته لتام آ قرو ،ا لئام وا حسب ،ا لقام وأ خمس منه لكونةبا مات .ا

دمثين

مابيح بثي رث حدمي امل زية باب ني احلا لعحور إثما ٠٠ ؛اجل  متىل ا
ليهود لكمارى ا لبطم سم—متل وليم ،وا ر ا و ٠٠ .حي

،اآلنماري المدني الحارهي منيمه <من> سدت بن حرام <١٧٦^
ريأء ،ابيه تمن روى ،حابعئ لتهري ومتنه ،متازب بن وال  سه مات >ا

الم الل ضد ؛وحرام •ميعني ابن رهو < ومائة عشرة ث عي حديث له .ح
لغضب باب .ا

يسار ؛الصين ابي واسم ؛الحين أبي بن الحين صعيد ابو ^١٧٧^

عتقته ،ميسان ميمم من ابوم ٠ (٣٢٢ )اليمرى  ، القصر بنت الوبيع أ
• شابت بن زيد موىل

٨٥ ،١ ،ليحيا { ن علتيه ؛الله عبد ١
- + * مثني —— متن روى ٢

لدين ويل ،ن عته ؛عن ٣ ٥٩١ ٠٢ ،ا
لنوويء ٤ ٢٠١ ٠٢ ا
عتقته ه I أ I ب الحضر ■ 



نتهن الحسن ولد ديبة صر خالنه من بقيتا ،مل حقكه ،باهل  كمر و

ملمه آم تعطيه بتثما هاذا (معلمة آم عند اته وكانت •بيده

وإن ،هديها عليه ليدت أته تجيي ان إلس به فتعتله ،ثديها

.ذلال بركه من نصاحته

من  الله تول م المختمر م لغانعي ١ تال ما المن حكم د

صهاورهم)™ :تعاىل غنيا كان :المن تال (.«ءمم)ااصم هي آ-(

. (٣٢٣—)التئام به يسنت أن أراد ولكن ،محارتهم م

اآليه هذه لوال هم.ه)علينن )رنغبملها :تعاىل توله ني وتال

كام لرايت و هذا على أحىن ،به هلكوا احل  هذا صلى وأحىن ،بهامل

٠ باجتهاده

يعلمه ,ب ?العلم الزجل يتعلم آن العمل من :الحسن تال و
رايت لز :مسمع يل تال ؛تال جعغر بن حكيم دعن .الئام

لنمعه تله طول من الخالئق حزن عليه بق تد :لقلت الحسن ،ا
بعهد على ء ١ التت بيعي مت اته وروي •التشيج ذله ^٤^^'

فزهدوا ابوابهم إلى رتابكم على بالعلم جتتم ؛نتال الثالطين أبواب

اتذين هم يكونوا حثى بيوتكم ني جلستم لو إئكم اتا ،فيكم

بين الله نرق ١تغتتو ،أعيتهم ني لكم أعظم لكان إليكم يرملون

٠ أعضائكم

ابرك كم :حثان ين هشام مالت <:تال> زعيا بن الغضيل عن

مائه :تال ؟ومتم عليه الله متى الله رسول احماب من المش

؛أشس بن بيع لت ١ تال •ثالثين :تال ؟ميرين هابن :تلت ،وحالحني

 أمهع إال يوم من وما ،الله هاء ما آو متني عشر الحسن إلى اختلغت

عآ لم ما منه سنا نوكا .تبله مس فيعا <حماملا <خانعا حل ،فغيها مر

لعلم كثير ،نامحكا ،عابدا ،هته ا ،ا ميما ،جميال ،مهحي  مكه تدم ،و
جتمع ،مرير على ناجلموه لقام وا ؤس :متهم ،عليه ا عطاء ،طا ،و

اهد ل نر لم :بعضهم تال آو لقالوا ،هحتحهم ،حعيب بن وحنهرو ،وجم حم
.تق هذر

زي ابن ،ن لرأيت ممع :رأيت لو مسمع ١ ٢٣٦ ،٣ ،ا ،اجلو
زي ابن ٢ ٢٣٦ ،٣ ،١ ،اجلو



ههد ،خطبته ومسع ، عثمان ورأى ،عثبمان مقتل بعد البصرة وتدم و
فإن بالبصرة وأتا ،بالمدينة عليا لتي ؛وتيل <التار يوم

لبصرة إلى متويها القرى دادي يف كان ألته تصخ لم إياه رؤيته  ا
لبصرة طالب آبي بن علي تدم حني • ا

<اليدمهن تومادا ،التابعين أكابر من وهو ،معيد أبو وكنيته
من فناتله ،لنهادوا ،العلماء مشاهير و تته إمام وهو •كثيرة و ثي و

 وابي *٠٢عتا ابن عن يردي • وعبادة ،وورع ،وزهد ء وعلم ،فة كت
بي ،موسى لئتغي بكره حو<آ روى .جنب بن ومسرة ،ماله بن واىف ،ا
 عشر مشه رجب هي مات •وتابعيهم ،بعينلثا ١ من كثري خلق كنه

مائه لثختهاني ايوب وثمثلمه و يد ،ا لقويل ومح  ابي بن بالل ومشى ،ا
زة آمام بردة نا انون تسع له وكان ،اجل رت >مده ومح بغتح با

لياء ا ا هالثني نقطتان حتهت له و ريا •املمه  صاحب روى ما كث
ما لعبارة بهده بيحامل سن عن ؛ا ة عن م احل ر .مس

ئاب بن عمر بن :عاصم بن حغم <١٧٨^ ،بعينلثا١ أجنه من اخل
مع <ثته ديث كثري •عليه جم • عمر بن الله عيد عن روى •احل

صابيح ني حديثه لثغر مالء باب هي امل • ا

 حسن ،اعرابن ،العشيري حيدة بن ؛معاويه بن حكيم ؛،١٧٩*؛
ديث ع ،والده عن روى <احل ز ابنه منه مس ني حديه وله .حكيم بن هب

مابيح لتماء حمقرة باب هي اجل ٠ا

لطويل حميد <١٨٠> لطلحات طلحه موىل تيرويه بن ؛ا لبصري ا ا
لقويل بحميد المعروف طويل ،تصيرا كان ؛تيل ،لتمره طويال سيت ،ا

يت عند يقف وكان ،اليدين ،رجله واألخرى ،رامه يديه إحىن نتصل امل
نه يف كان ؛وتهل ريا  ؛له نقيل ،القصري حميد ؛له يقال رجل ج

لعويل ديث كثري تابعن .ليتميز ا لتوايه وامع ،احل تال <ا
ولد •اليمين طويل كان دلكن ،طويال يكن ومل حميدا رأيت :االسمعن

ن منه ا الم متأ ومات ومثني مح مائه وأربعني ح ع .و  ،ماله بن أنم مس
صابيح ني حديث عنه روي ح هي امن ؛لن رواه ،امل ا .اخلامت باب حم

٩٣ ،٢ ،البستي {ن جهد ؛حميد



لبصري الحميري تلتحمر'اا مد بن حميد <اما>  ثقات من ،ا
ليمرتني تيتهم ،ا لقابعني تساء من ،وأ ،هريرة أبي عن روى •ا

بن ين بن محتد تال •عياس وا ري صرين اهل اعلم حميد متان ؛س امل
ت آن تبل و مابيح ١ غي حديثه •شأ بعشرين مي لوليمة باب ني مل • ا

لنباتي حنظلة بن عمرو بن ؛الله مد بن حنو ؛،١٨٢*؛ “ حتو ،ا
اء له ١ باحل عجمه ١ لثينوا لثون ١و ملمه روى " مثيره ال احلرمتاتو مل

< لكونهبا طالب آبي بن علي مع وكان ،عباس وابن ،عبيد بن نضاله عن
إن ؛وتيل •مائه سته بائريقيه مات •محلي تتل بعد ممر وتدم

عتمر آبا عتمر بن حين امل لكتاني امل ربيعه بن حين هو ،ا
لتتعائي ع -(٣۴٦) •مشهور تابعن • ا تاله عليا مس و

مثير هو النحايا ني علن عن روى الذي حثي •اليخارن
الهل ثيخ التتعاني حتو ؛رتطنن ١ لت ١ وتال •المنعائن

.إم)الكوده

مابيح وني ل حسان ني حديثه روي امل طحيه مث • اال

اء حرف لتحا من اخل  بها

لوليد بن خالد ك ١٨٣*؛ الله عيد بن مغيرة بن ؛حمته الله رني ا
الب بن لؤى بن كعب بن مرة بن يقظة بن مخزوم بن عمرو بن نهر بن مث

(٣٢٧)لبابه وآته ،المخزومي القرشي ،كتانه بن التقر بن ماله بن

تيل — لتغرى ١ ميموئه آخت ،الحارث بنت - أمح واالؤل ،الكبرى ؛و

ب'.ب و.ء ٠ ومتم عليه الله متى التبن دوج

اهليه ني تريو أشراف أحد كان كانت ،اجل  أرمل .االعته إليه و
صتم عليه الله متى الله رمول لوليد بن خالد و كيدر إىل ا حبما أ

حقره ،ناتره لومه متم عليه الله متى الله رسول حمتد وأ صاحله ،و و
نيه' على .بلده إىل ،اجل

ريه ال . , حنو ١ + - * غ
ن تال :تاله ٢



والمر>تنين <الكثاسمم مسيلمة تتال على بكر أبو وآثره

لعظيم االهر تتالهم غي له وكان ،باليمامة لعظيمة االشار وله .ا ا
رة شهو لغرس ،بالئام الؤوم تتال ني امل نتح ،بالعراق وا حق و ،مب

كان وصتم عليه الله متسم الله رعود قعر من هعر تلتعموته يل و

ال غال ء به ؛آتا،ويت ،به يستنصر ختلد .مغمورا يز هجرته إعالمه ثي ا  و
تيل ديبية بعد هاجر :خل كانت ،احل لقعدة ذي غي و من سق سنة ا

جرة تيل ،اهل ديبية بني :و تيدت ،وخيرب احل .تريظة بغي حتمزوة؛م بعد و
.حستا بالء اإلسالم ني بلميوآ

صتاه ،مؤتة غزوة ههد "(٣٢٨)  عليه الله ملمر الله ركود و
علم ههد ،الله سيد يومئذ و فتح ،وخيرب ،حنيتا و ذكر هكذا .مكة و

اوى لتو ح :االشري ابن تال •ا الله مىت الله رمول مع مشهد له المي
ملم عليه • ،٣٢٨"ر مئة لتح بسمل و

ئاب بن عمر عزله وملا م كن اخل ا مرابطا يزل مل ،مح إىل هب
 آة ؛األناد أبي بن التح*ن مبد عن •وعشرين إحدى سته مات م آن

وما ،زحفا وكدا كذا لقيت لقد :نتال ،بكى الوفاة حضرته لما خالدا
ي يل غيه إآل حري ك موضع ح جد مية آو ،بعيد ضربة و طعنة أو ،بسهم ر

هيغر على أموت آنا وها ،برمح نقي حتد ا ت كما ،ا و نامت ال ،العري مي
 متتؤس وآنا ،الله إآل إله ال من أرجى عمل من لي وما ،ءلجبتاا عيون
ا رية بتي من امراة تبق لم ؛مالم بن محتد تال .هب غ فعت إآل امل و

لوليد بن خالد ترب على لتتها سبا حلقت يعيت ،ا ربه .را مم وت حب
و عىب مشهور م من ميل حن .مح

اوي تال لتو دينة توقي :تيل :ا :مالم ابن .(س)بامل
بعه تهمرويا .الالم بتشديد مابيح غي كتها ،أحاديث ار .امل

. اوي وتال لتو انية :ا تغق ،حديثا عشر مث لبخاري ا على ومسلم ا
يح عي هبت :وتال . (٣٣٠ )حديث لبخاري حم غي اندق لقد :تال اثه ا

مياد تسعة مؤتة يوم يدي • (٣٣١ )أ

ن دار :ذي ١
٢٥٥ ،آ ،التووي ٢



لعامري ؛كنه الله رمس ئوذه بن خالد ^١٨٤^؛  وأخوه هو ولد ،ا
متم كليه الله مىت التنب على حرملة إىل <التنب >حلكتم •و

سرهم خزاعة مهما مي ؤتغة من ومها < بإسال خالد •تلوهبم امل  بن و
صتم عليه الله مىت الله رمول مته ابتاع اتذي هذات هوذة و
لعبد كتب ،واالمات ا لعهد له و اء ؛وئوذة •ا غتوحة باهل والواو امل

عجمه لا لت١ ثم لتاكتة١  ني له ٠ ننقطتا نوهتا لثاء ١ بعنما امل
مابيح ٠ بعرفة لوتوف ١ باب ني حديث امل

..
<Ao>\ اشم بن :عته الله رثي حذائه بن خارجة بن عدي بن مث

لقرشي لؤى بن كعب لعدوى ا  ؛يقال ،تريو هرمان أحد كان -(٣٣٣) .ا
رس بالش يعدل كان إثه  أهل بعش وذكر ؛تال ،الرب عبد ابن تاله ،ها

لتسب خبار> ا لعام بن عمرو آن <؛واال  الله رضي صر إىل كتب ا
رس آالف بثالثة ه ليمت حمته جة ه غامت ،فا  بن ير—والرم ،هذا خبار

اد ،العوام قد مم بن وامل د)- .االمو

لقضاء خارجة ووىل لعام بن لعمرو مبمر ا  تتله الذي وهو ،ا
جي لعام بن عمرو اته منه ظقآ ،اخلار جي .ا الثالثة أحد واخلار

ثغتوا اتذين معاوية ،علن تتل حمىل ا عمرو ،و واحد كت توهه .و
ثتا من واحد إىل متهم علن ني وجن عن الله تضاء ننقذ ،لثال

ما تاتن ،دوهن  يقال ،متمي بن عمرو بن العنرب بيت من رجل خارجت و
تيل ،ناةؤية •له كان ،العنرب لبيت موىل إته :و a.•م هي تتله و

اء بعتم ؛حدانة .أربعين يف احل عجمه ١ ال الت وختهل لغاء مل .وا
غتوحة ال والغ لمعجمه ١ اى بالن زاث؛ؤيةت نتح لمعجمه ١ امل  الواو و
مكون لياء و ا ا كسر نقطتان حتهت اء و واحد حدمي المصابيح ني له .اهل

لوتر باب يف .ا

٩٧ ،٢ <٢ ،االحيرا ابن ،ن سالمها١ إسالمهمات ١
ن تال :قاله ٢

١٥٩ ،١ ،١ ،البر عيد ابن ،ن ابن :آن ٣



سعد بن جندلة بن ؛كنه الله رثي االرت بن خياب ؛*١٨٦^
لتهمي قه ،ا اهلية هي سباء حل ته ،اجل خزاعة من امرأة ناهرت

،االرقم دار وسئم عليه الله متى التبت دخول تبل أملم ،فاعتقته
 وما ،بدرا ههد ، مهاجر وهو ،فصبر إسامله على الله ني عتب منت وهو

اهد تال .بعتما ظهر من أؤل تجم بوبكر مادمهإ أ صهيب ،ومخاب ،أ ،و
عيار ،وبالل ية ،و .عيار أم ومس

ا ومات ،بالكوفة نزل الث وله ،وثالثني سبع ستة هب <سدة وسبعون ث
تيل يقال ،ومتون ثالث مشه ؛و من بالكوفة مات من أؤل إثه ؛و

ابإ الله رحم ت وتال ،طالب أبي بن علي عليه متى ،التحابة مخ
غبا أملم  يطيع ولن ،مسه ىن فابتلي ،مجاهدا وعاو <طائعا وهاجر ،را
حش من أجر الله .عمال ا

عيي عن ؛وتال ،متكاه على تاجلعمه عمر على خياب دخل ؛احل

جلس هبذا آحؤ أحد ما لرجل هذا من / امل فقال ،واحد رجل إآل ا
ؤمنني امري يا هو من ت خياب  هو ما ؛خياب تال ،بالل ؛تال ؟امل
شركني من ك له ح كان بالال إيى ،مثي باحن تعه من امل  ومل ،به الله مي

تعين أحد لي يكن لقد ،مي ني١ يوما رأيتني و  حم ،نارا واوتدوا ،خذو
جله رجل ومع هم ،فيها لقوني١ ري على ر ثقيت فما ،مد إآل االرءق ا

ثتيت فما ؛توله *رق تد هو فإذا ظهره عن كثد حم .بظهري ا
 س.'.,بغإتح؛ئيإب .ظهري ودك إآل االري نار اطغا ما ؛مظهري إآل االرءق
اء تشديد اخل لياء و وثدة ا مزة بغتح ؛اآلرمث .االوىل امل  اهل
لة ء ١ والت تشديد املمه لتاء و ياته .نتطتان نوهتا ا ثنان مرو  ا

ثون مابيح يف متها <حديثا وثال .احاديث مئة امل

١٦٠ ،١ ،٢ ،البت عيد ابن $ن امه ؛امراة ١
ن مهاجري ؛مهاجر ٢

 ونينتآس ؛آلتوني ٣
ياهتا ؛ته مرويا ٤ ن مرو



<M V> بن الله عبد أبو :عته الله رض (س)ناتلث بن ئرمي 
بدرا خرمي ههد <ناتلغ له يقال أخرم أباه إن :يقال *السديا االخرم

اء ا>ل2اا) :ميثر •هاتلق بن معربة أخيه مع مة اخل لتا املجن £وا
لة لثاء بالغاء ت ناتك .املمه مابيح ١ ض له .نقطتان نوهتا وا مل

•حديثان

ثعلبة ~بن لغاكه ١ بن I ه*« g الله رمض شابت بن حرمية <١٨٨^
ض ئماري ١ اخل  بدي يعرف ، كئارة آبا يكئى ،االومي ال

كانت ،بعلما وما ،بدرا ههد ،دتنيلثها ١ يوم بيده خطمة بغي راية و
.الفتح

لقبئ آى ردي (“٣٣٤) متم عليه الله مىت ا بتاع و من غرسا ا
ثطغق ،المشى ني نتختش ،الثمن لياخذ معه البائع وذهب < اعراض

مونه رجال بتاعه تد أمه به يثعروا ومل ،بالغرس يساو مىت الغيب ا
متم علميه الله لثمن هي زيد تلتا •و الله رسول االعرابن نادى ا

متم علميه الله مىت لغرم هذا مبتاعا كنت إن ؛نتال ،و وإآل ا

متم عليه الله >مىت نقال ؟ يعته نقال " ؟ بعته تد لت ١" ت < و

لله <ال ت العرابئ ١ .بعتك تد آتي يشهد ١ههيد .م1& < بعتكه ما < وا
يله ؛لالعرامئ يتول المسلمين من جاء نمن  مىن الله رسول ةإ ،و

متم عليه الله شهد انا :خزميه نقال <حئا إآل ليقل يكن لم و أ
تبل هم .بايعته أمك صتم عليه الله مىت الله ؤرمول ا على ك و

آنا < الله يارسول بتصديقك :تال ٠٠ ؟تشهد *ابما ت هتاز يمهخز
عل ؟تتول بما ^^١ وال <ءلتما ١بخبر تك آمن  مىت الله رمول جن
متم عليه الله م)-رجلني ههادة خزميه ههادة و .ء

مل ديوم ،مئين يوم علئ مع كان هلتا ،فيهما يقاتل ومل ،اجل
تاتل ،صيغه جرد ياسر بن عتار قتل كانت ،تتل حثى و سته مئني و

اء بصم ت حرميه .وثالثني سع عجمه اخل نتح امل اى الت و
عجمه ١ لغايه .مل لكاف بالغاء ؛ا رة وا كسو اء امل  ني له .واهل

مابيح .أحاديث ثالثة امل

+ - * عمارة آبا يكتى ١
االءرابين ؛آعرابئ ٢



لتلمي ت عته للمه ١ رضي ءجز بن فزيمت < ١ ٨٩^  آبا يكش ،ا
لوحدان ني يعت < الله عبد .جزء بن حتان أخوه عته روى تذيا ،ا

نكون الجيم بغتح تجزء يعتما ^^١ و ة و ز صحاب ،مه الحديث وأ

كسر الجيم بغتح ثدي -(٣٣٥) :يقولون بعتما ^١^١ و ناله ياء و

هم بكسر ؛رتطين١الت وتال ،الغيت -د»ع مكون اجل • (٣٣٥— )الراء و

اء بكسر :حبان لة احل تشديد املمه لباء و وئدة ا ني له .امل
مابيح١ حرم باب غي واحد حديث مل تتب امل لتيد جي .ا

من لتماء و ا

 بن خويلد بتت : (٣٢٦ )عتها الله رضي المؤمتين آم خدجية < ١ ٩ ٠ ح
ت بن العىت دع«-. بن آمد جها ،كالب بن مت الله مىت الله رمول تزؤ

س ابن وهو ومتم عليه عشرين مخ وال ،خديجة لبل يتزؤج ومل لم سته و
وج يرها حياهتا هي تز بقيت •مث بعا معه و عشرين أر ههرا مته و ،وآ

توثيت جرة قيل و كانت ،ستني حبالث اهل ناهتا و  طالب أبي ونات بعد و
شة ا وكان ،أقام حبال س هل مثون مخ وآس ،أسلم ص أؤل وهي .سات و

متم عليه الله مىت بالغنب رية متاتب وهلا ٠ و :متها ،كث

متم عليه الله مىت التبن عن طالب أبي بن علن عن :تال و
٠٠ (•٣٣٧ )خدجية شاءها وخري ،مرمي فماءها خري ٠٠

سها ئيل آتى :تال هريرة ابي عن و عليه الله ملى التنب جرب
متم تال و فيه إناء معها اتت تد خدجية هذه ،الله رسول يا :خل

اب أو ،طعام او ،إدام تتك هي نإذا ،خر  من التالم عليها ناترأ ،أ
يها مئي < ر بئرها ،و تة ني ببيت و ب ال (تصب ص اجل وال <ديه خم
ب مم رواه .من رق) ليخا .ا

لله آبا يكىت ١ + — * عيدا
ن ركونسك :مكون ٢

ن خمسا :خمس ٣
يها ٤ ليخارق ،ن ربي :ر ٢٠٢ ،٢ ،ا ،ا



األنصارية خالد بن عتهات الله رحيب ؛ذام بنت قتماء ك ١٩١ ح

دنيني . ني حديثها ،االومهئة بوهريرة عتها روى ،امل عاشقة ،ا • و
عجمه ١ الخاء بغتح ئئماءت مكون مل بالتني الغون و المهملة و

اء بكسر ؛يذام *واملن عجمه اخل عجمه والدال امل  امل
ا ٠ المخئغه صابيح في هل لئكاح ني لنالو باب ني واحد حديث امل .ا

هتية ئجئة ۶١ عتهات الله رضي تيم بتت خوله ^١٩٢^ اجل
ة امرأة ز هلب عبد بن مح  آهل عند حديثها ،عتها الله رضي امل

ديته لتاب بضإل ؛ستة •امل له ا فتح املمه لباء و وثدة ا امل
تقديد لياء و ا ا ا • نغطتان حتهت صابيح عي هل باب ني واحد حديث امل

لغنائم تسمه • ا

 هي ؛وتيل ،األنصارية ت عتها الله رضي حامر بتت خوله ^١٩٣^

لقهار بن ماله بيت من ء نيم بتت خوله  ،تيم لغب وشامرت •ا
لتحيحو • لمحتثة ا لشاءا با هامرت ،حتئان ئهما ١ ا

حارثة بن آميه بن عتهات الله رضي حكيم بتت خوله ^١٩٤^
هبت اتتي وهي ،مظعون بن عثمان امرأة ،التلمية  للتنب نغسها و

كانت ،بععلهم تول ني ومتم علميه الله صد  ٠ فاضلة صالتت امرأة و
ياهتا •هريلق ۶١ كنيتها ا •حديثا عثر خمسة مرو صابيح في هل امل

• االوتات في ^^^١ باب في واحد حديث

بعينالتا ومن

بيت من وهم ء جم ١الرب من ت لئرجهي ١ لتك ١ بن رجةحا ̂ ١ ٩٥ ح
عود ابن عن روى •متمي عته ،عيه وعن ،مم عتد حديثه ،الثعني و

لباء بضإل ث ثرثم ٠ لكونه ١ آهل وثدة ا مكون امل  وضإل اء الت و

صابيح ني له •اجلمي .اإلجارة باب في حديه امل



بت لتحا ١ من ل ١ لن ١ حرق

ييأ <١٩٦^ بن ئروة بن خليفة ابن ؛يند الله رضي الكليب د
لتحابه كبار من فباله شهد ،بدرا يشهد مل ،ا من منعنها وما ،أحدا و

ني تيصر إلى وهتم عليه الله متى الله رمول وبعحه •لمشاهد ١
دنة تته وابت ،تيمر غامن ،معق مشه يف وذلال ،اهل • يؤمنوا نلم ،بطار

لتاس آجصل من وكان ،بصورته جربيل ياتي كان اتذي وهو وحكوا ،ا

 إليهء تنظر خرجت إآل معمر تبق لم الئام من تدم إذا حىان؛ه ائه

المحيشء من بلغت تيت١ :والمعمر

̂م دحهة كثر يروي حم ديه ١ أصحاب ا بكسر :التغة وآهل ،حل
ر ابو االمري وتال ،ل ١ لت ١ • (٣٣٩ )بالفتح هو :ماكوال بن من

.معاويه أيام وبيت ،الشام نزل

اون تال لتو . (٣٤٠ )معاويه خالنه إىل بيت ؛م ا

مابيح ني له .أحاديث شالشه روى كتاب غي واحد حديث امل
.التباس

رق بيتار ؛*١٩٧^ لثطمي :عته الله رضي االمنا الخاء بغتح “ ا

مكون ،الترمذي حديثه اخرج .حارشه بن االوس من فخد - الثاء و
ليقظان أبو عته روي بنه ،ا شابت ،ليصار بن شابت وا  بن عدي والد و

صابيح حلي له .معين بن حيىي ذكره هكذا .شابت .حديثان امل

ل١̂١ حرف

الخاء ومكون الميم بكم — <:ءنه الله رمي ح يخير ذو <١٩٨^؛

عجمه ١ لباء وفتح مل وثدة ا لتجاهن اخي ابن وهو ،" امل  خادم ،ا
متم عليه الله مىت التنب قيل ،و مر ذو :و لباء بدل ،خم .ميم ا
مابيح يل له حم باب ني واحد حديث امل .املال



ليدين ذو ^١٩٩^ ده<ت الله ء؛رضي ا ،ملمم بئي من رجل هو ء
باق له ؛يتال اء شر — الري عجمه اخل مكون امل بالباء ،١١̂ و  و

ا وهو " الموندة  ومث عليه الله مىت التبن ههد ،حجازو < منحم
 الح ،بدر يوم تتل تدي ١ لنيالثما ذو هو ولبس • مادته يل مها وتد

لثمالني ذا  علبه الله مىت لقبنا بعد ماو ،ممملمن وهو ،خزاعن ا
ماتا ومت لقابعني من المتناحرون روى حثى ز • عده ا

لتووق تال م البت مبد بن صرو أبو هذا ذكر (“٣٤١) ت ا
حمي كان الته ،ليدين ١ ذو وسقي ،الموئا حرج حمي لثمهيد ١ كتابه

.بالتواب اعلم والله ٠ لممابيح ١ غي ذكر له (.٣٤١ —)طول يديه

لتحابة من ،١١̂ باب ا

حي عدي بن رافع بن :عشه الله رثي خديج بن رافع <٢٠ >م ،احلار
رو١ ئما غرم بدرا يشهد مل ،االومي ،ال حهد ،مل ندق ،أحدا و كحر ،واخل وأ

شاهد  عليه الله مىت الله رسول له وأنال ،احد يوم سهم وأصابه ،امل

يد انا -(٢٤٢") :ومت لتيامه يوم لال هن نتصت (."س)-ا له وا
من جراحه له عبد ز وان بن امل الم سنه غماء ،مر  وسيعين اربع او ح

دينه قاته .منه نشووهما سق وله بامل  ،حديها وسبعون تيههما مرو
صابيح هي متها ا امل ٠أحاديث تيه مه

لغغارق صرو بن رافع <٢٠ا> من بن ؛منه الله رضي ا ثتع-  ذ
بن متهلار آخى ،تعيله ولد من هو إئما ،غلهارقا وليم مثذحمم

غتح الميم بشم *مجدع ثتيلء دة ل ١ النو الجيم و شد امل
له وبالعين يكون المهمله الهاء بكمر :حذمي .احلمه ال الن و
عجمه فتح امل ا الياء و  ولتح الميم بخإل ؛ثتيل •نتغطتا حتهت

مكون االولى اآلم باب في واحد حديث المصابيح هي له *الياء و

لغصب ٠والعاريه ا

س>آ ؛مها ١ يشما ٢ لشمال :لنيا لنووي <ن ا ٢٤٠ ، ٢ ،ا ٢٤٠ ٠١ ،النووي ،ن الن :النه ٢



 بن الله عبد بن ؛سه الله رمي املازني مهرو بن رافع <٢٠٢^
صابيح ني له .مزيته من ،رواحت بن زيد مخطبات ني واحد حديث امل يو .

لضر .ا

م بن راثع <٢٠٣■*؛ ههد ،اجلهيت عبدالله بن :عته الله رضي هت
ديبية  الكاف وكسر املمي بضإل ؛وهتل ،املمي بغتح ؛تكيث •احل

حلحه والثاء نقطتان حتهتا الياء ومكون صابيح ني له .امل حديه امل
.الئغتات هي واحد

رش١ ربيعه ٢̂• ٤ح  روى ، عصرو ابن هر ؛<حسه الله رضي جل
.٢ واحلارم هالل ابتاه عته

بيعه تتل ^^؛١١̂ تال هط مرج يزم يهرب بن ر (.٢٤٣) را
ماميح هي له حد حديث امل  بالكتاب االعتصام باب ،صان أؤل هي وا
لتئه .وا

بيعه <٢٠٠*؛ ضي االملمي ر لله ر ال بن كعب بن ؛سه ا مر بن مال ،مب
 الله لرسول خادما ،القته أهل من وكان ،المديته آهل ني معدود

به ،ومتم عليه الله مىت مات .وحضرا مغرا يلزمه وكان ،تليها حم
 العني ومكون الياء بغتح حيمرت احلت؟م بعد وستين حالم ستة

له صابيح ني له .املمه .التجول باب ني واحد حديث امل

 بيع لن ١ بن حنظله أخو ؛سه لله ١ رضي ربيع بن رباح <٢ ٠ ٦^
الراء بغتح - رباح ؛نتيل اسمه / هي واختلد (الكآتب ،سدي>اآل

غيف طا واحلاء الموثدة الباء وخت  الزآء بكسر — ؛وتيل — اهل

.ومم هو ؛تيل - وبالباء

 بكمر ٠٠ رباح ؛له يقال من التحابه هي ليم ؛رتطشي١لد١ تال
.ءعم)قيه اختالف على هذا إآل - والباء الت؛ء

 ١٧٩ ،١ ،آ ،البن عبد ابن (ن العادله ؛عمرو ١
+ *- الحارم — روى ٢

+ *- راهط الواتعبي تال ٢



بطؤ ؛الكاتب أآلمتدي
لياء لغاشية االوىل ا  .وا

دآ ١ هاد ني لقتا .اجل

مزة ١ فتح هل تشديد لمهمله ١ التني و  و
ماا ني له حد حديه بيحمل باب ني وا

<v* مابيحا من قع ١مو ثالثت ني ؛رجل <٢ باب ني تؤهلا ٢ < مل
معة ئل بيت من رجل عن اجل ت ال من باب ني ت شاتيها ،وا لةم̂ل ١ له حت  ̂ط

حم باب ني :ثالثها ،آصد بيت من رجل عن بأحما من رجل عن املال
لتبئ ملم علميه الله مىت ا كت امم على قلعتا وما . (٢٤ o)و

٠ونسيه متهم

<٢٠A> لعجال رائع بن رفاعه الن بن ماله بن :عته الله رقي نيا عج
 معاذ آبا يكئى < االئماري لذزتي ١

......اث من وكان ،الغانية
معاذ <و> وهو .التبعني واحد

رج من  • اخلز
نتح لت و •ء'ا
سة .أحاديه مخ

 .معاوية خالنه أؤل ىن تويف
• حديثا وعشرون أربعه له روي

ههد ،بدرا ههد  العقبة ابوه و

<حءاقر االحتى ءالتقيا احد وهو
ئمارينيا اؤل ءعقرا بن إصادما ال

الت؛ى بضم تررحمق
بيح ملما ١ ني له

فاعة <٢٠ رتم ر فاعة بن عتهت الله رضي ال هو ،ر  و
جها ،ثالثا امرأته لرمحن عبد نتزؤ لتبري <حنب ا قيل <ا :و

البن و ضسحب ا لتني٠٠٢ ٠
تيل٨ <التاى بغتح ؛بأبري و

 طلق لذي
عاعة ر

هصله لكون مل بالةمس املمي و  >و
. .. ص ٨..-.-

وتدة هذات عهورنا • مل
كس لزاىا بضم ؛ الباء و

عليه الله مىت القيئ زوج صغيه خال
تد الثربي قاله ،ميوال بتت برة صغيه امل فان ،ومنم  بن حم

طلقة باب حماح أؤل ني ذكر له . (٣٤٦ )جرير حديه وهو ،ثالثا امل
لسلة .ا

٢٣
o
٦
٧
٨

ن الولا ؛االولى ٨٧ ،٢ ،٢ ،اليغوي ،ن تتال :القتال
٦١٦ ،٢ ،الدين ولى لئ {ن اعلما إسالمات ٦١٦ ،ا ،الدين ولي ،ن اخلراج :اخلزرج ٦١٦ <ا ،الدين و

 ١٨١ ،٢ ،١ ،١ االثري ابن ن عشرين عشروزت
— + * الزاى بضم وتيل



 بن هاهم بن ؛عشه الله رضي يزيد مد بن زكاته <٢١٠ ح
قلبعيد ثليي الرتحي متاف عيد بن امل من وكان ،الغتح مطمه من < امل
 مرعحيت إن محتد يا ؛دتال-(ماءآ) ،احد يصرعه ال وكان ،الئاس احت

رعه (بلث أمتت ني وكان ،وصتم عليه الله متى الله رصول من
،عضان زمن إىل بيت ٠ (ماءآ)-عاحر اثلئ اههد :نقال ،اجلاهلميه

 عته *روى الحجازيين ني حديثه •وأربعين اثنتين صله مات ؛وتيل

اعه غيد ء ١̂١ بضم :زكاته .مج .لقونوبا التاف وخت

حمي له . (ىآ)مثيرم زكاته األمساء ني ليم :اليخارى تال
صابيح الله متى القبو عن له روى :التواوي ؛نال .حديثان امل

ما غرق٠١ :وصتم علميه الله متى بال ائه وهو ،حديث وصتم عليه
ن بيتتا ءأ(.مم؟التالمنر على العمائم املشركني وهب

،األنصاري عدي بن مكن بن :عته الله رضي شابت من زويغع <٢١١ح
.ربعنيوا سيع مته نريتيه ٢ ١نغز < املغرب بلمطرا على معاويه ٠اتر

وتربه ،عليها امريا بريته ومات :تال ،ونتحها :القواوي تال
• (٣٥٠ر بالغام :وتيل <هتالق التحابه من مات من آخر وهو <هتالق

•رائع تمغير ؛زديغع • هثميرد ،عيدالله بن تقو عته روى
. لمعجمها وبالغين لقونا ونتح المهمله الحاء بغتح :وتقو

صابيح ني له حه امل دمي حال حا .ا

التجاء ومن

،عغراء ابن :عتها الله رقي معوذ بئت جيع الث <٢١ ؟ح
^٧^١ رناعه بن الحارث معؤذ وابو ،بها يعرق ،معؤذ الم وعغراء

بايعات من ومي <ألمتارو١  تدر وهلا <التءدوان بيعه الثجره حتت امل
.عظيم

 ،القوم نتخدم ،وصتم عليه الله متى الله رمول مع تغزو وكانت
رحى وترت <وتحيهم • (٣٥١اليخارور رواه • لمدينها إىل والقتلى اجل

عجمه ،بالشنيعته روى “ ب ١٠٢ امل



لة اء الت بضم •الربيع وكسر املوثده الباء ونتح املمه
لة والعني ة’املشتد الياء . وزن على :ثعؤذ .املمه

له العني بغتح ؛وتلهرأء هلا . / واملن اء وبالت والغاء املمه
مابيح عي .أحاديث ثالثة امل

التامعني من

 الرمحن مد أبي وام ؛الرحمن عبد <آبي> بن ربيعه ^٢١٣^
دينه لتهاء احد ،التدر جليل ،تابعي <تريي تيم موىل <فتوخ  ،امل
 سق سنه مات ،يزيد بن والثاقب ،مالال بن انس مسع ،عليه مثغق
 يعرق كان الته <،ة>باهلمز الت؟ى بربيعه معروف وهو ،ومائه وثالثني
 ،ربيعه من اعقل رايت ما معيدة بن حيىي تال .والقيام بالزاى

دينه١ اهل معطالت ماحب وكان ؛ماله تال .القتيا هي ورثيمهم <مل
دينه غي توتي ،ربيعه مات منذ لغته١ حالوة نميت وثالثين سق سه امل

مائه .و

الىتا؛إ غيه جيب ما باب في كليه الله رمحه التقه محيي تال
عليه الله مىت الله رسول اىي ؛واحد مثير عن ربيعه روى ،آخره

ديث..... احلارم <بن> ليالل اتطع ومتم .احل

التحابه من الناى حرف

،التيس عيد بن العيدو ؛عنه الله رضي عامر بن زارع <٢١٤^
صابيح غي له .نتهواملعا املماحمحه باب لي واحد حديث امل

بن اسم بن خويلد بن ؛كنه الله رضي العؤام بن التبري <٢١٥^
صغته واته ،الرتهو االمدق مرة بن كالب بن متس بن ^^^^١ عبد

قلب عيد بنت .وهاجرت اسلمت ،ومتم عليه الله متى القبو عته امل



وهو ،عته الله رثي ^^^١ بكر أبي يلم على تدميا هو واطم
،سني صان ابن وهو ؛وتمحل ،عقرء خص دتيل ،سه عحرء عق ابن
مل م ابن ؛و  < خاط أو ،اإلسالم يف رابعا كان •سه عشرة مث
ارو إىل وهاجر •يغعل فلم ،اإلمعالم ليرتك بالنخان عته تعذبه

تيئأ إلى ثم ،الحبشه عليه الله متى الله رمول آخى •هجرتين امل

رسول مع كتها لمحاهد ١ وههد .ممول بن لله ١ عيد وبين بيته ومتم

،الله سييل ني التيد مت من ول ١ وهو ،وصتم علميه الله متى الله
• احد يوم وسلم عليه الله ملى التنب مع وثبت

عليه الله متى التنب تال دال<ا> جابر عن :اليخارو ني
لكز ؛وتم 'م(*التبيررآهأ وحواري حوارء صن "

 إىل تتام ،الله عبد ابنه دعا اجلمل يوم الزبري وتد ولتا
 ،مظلوم او ،ظامل إآل اليوم يقتل ال ائه ،بنت يا ؛نقال ،جنبه
 ثأ ،لتيين هيت اكرب وإن ،مظلوما اليوم ساتتل إآل ارائي ال وإتي
بن الله عبد تال واتش ،مالنا بع ،بئت يا قادة

 ترغ ولتا <الد ومايتا لد٢ لغا٢ الغني من عليه ما وكان الربريت
ثنا بيننا اتسم ؛ابإبري ينو تال ،دينه تشاء من الله عبد *مريا

ومم انادي حثى امل ال والله ؛تال  له كان من أال ،مئني اربع ياهل
عل ،فلنتطيه ،غلياثنا دين لتبريا على وسم ينادي منه كز جن • باهل

 ومائتا الد الد امراة كز ناماب ،نسوة ريعا للتبهر وكان

جعل ؛الله عبد تال .الد ماتتا و لدا آلدآ خمسون ماله فجميع <الد
 تاسعن منه هيئ عن عجزت إن ،بنن يا ؛ويقول ،بدينه يوميتي آبي

الى و وتعت ما نوالله ؛تال .الله ؛تال ؟موالك من ،آبه يا ؛تلت ،مي
 دينه عنه اتو ،الزبير موىل يا ؛تلت إآل دينه من كربه غي

لوك لد ٢ له وكان ٠ نقضيته  هي دياصتق ،اخلراج إليه يؤدون مم

لسه *سه بدرهم يقوم وما ،جم

١٩٣ ،٢ ،ا ،البخاري ١
٣٤٨ ،١ ،٢ ،اجلوزي ابن ،ن مائه ؛ماتتا ٢
٣٤٨ ،١ ،ا ،اجلوزي ابن ،الغاز ؛الد ٣



١٦٠

رتى النير وكان ؛البخاري تال  اح
ألد عئمائة و الد بالد الله مبد لباعها

،بالقصري وال ،بالطويل يكن مل ؛ويقال ،طويال م آبيز دكان
يل  ارز ش نسوا جرموز بن صري تتله ،التحم ض اخلئه أملم مي

مئون أربع وله ،وثالثني عق منه البصرة تبل ،و ل ،مئون ؛و :وهت
وتربم ،البصرة إلى حؤل مث .التباع يوالي ولثن ،ومخسون يفع

 بثت أمساء من فهانيب ؛بنات وتسع ،ابنا عثم احد له وكان ،هبا مشهور
.سب ومنهم <مثيرها من والباتون ،وعروة الله عبد سهم ،بكر آبي

المهملة الؤاء ومكون الجهم بضم ؛هرمون .ممتر ؛ثمير

•والتون الغاء ونتح التين بغتح ؛تتوان .لمعجمه ١ اى وبالت
مابيح يف منها .حديثا وثالثون محان مروئاته سة امل • احاديث مح

به له ؛عنه للها رءيل دىلآ آبي من رةازر ؛*٢١٦*؛ يف مات ،حم
ضي عثمان املؤمنني أمري زمن مابيح يف له • عنه الله ر حديث امل

لو بدء باب هي واحد *اخل

القبئ بايع ،الئداثي ؛سه الله رضي احلاره بن زياد ؛<٢١٧^
 يف وكان ؛الغوادي تال •يديه بني وآذن ،ومتم عليه الله متى
 ،داؤد أبي سن في وحديثه ء (٣٥٤ )بالل لغيبه القمح ةمال في شره

متى التيئ بعثه ؛تالوا ،هعد وليه ،ومثيرهها (،ههآ)والئرمدي

حبإل ؛الئداثي .فاملموا ليسلموا تومه إلى ومتم كليه الله
نيا لمختغه ١ ال لت ١و دلتاا لت *باليمن حى < مهزة اللد ١ وبعد هلمه

دمي أربعه له روي ؛الئواوي وتال حا (م)أ صابيح يل له مسآ  امل
.لتدته١ له تحز ال من باب وقي اآلذان قي حديثان

رتى ١ ه ري ؛ن هرى ؛ا لبخا ١٢٥ ٠٢ ،ا ،ا
٢٠٠ ٠١ ٠١ ،الري مد ابن ،ن ادتن من زرار ؛اوقى ابي بن زرارء ٢ ١٢١ ،١ ،ا ،البغوي ،ن ما ؛من ٣

<الد وماثه بسبعين لغابه
.(آهآ)البخاري لغظ هذا



ب ابا يكئى ء ارتم بن زيد <٢١ ٨^ قي صر  بن زيد بن ؛عته الله ر
ئماا نلنعماا بن تيم  الله رسول مع ارتم بن زيد غزا ،رجياخلز ريال
• متزوه عشرة ميع ومتم عليه الله متى

من يتا ما متاتيه و ٣)ري لبخااو طم صحيحى هي ٠رو  تتلت ني (—٥٧

حثى لده١ رمود حءدد؛م من عنس ت،نغتوا ت)ال ت لمتانتين1 بتود ٠إخبار

تد ايله,ب ا'إة :وتال ،اآلية عليه ترأ («حهآ)ينغئوا

<مف منه إملختار آئام بها ومات < يوله ١ ؛كن ٠٠. (٣٥٧—^^)١
< لكونهبا مات شه ٢ كتبهم ني الئئه ١ اتنق < ومتني مثان :وتيل

.عشر أربعه بيحاملما ني متها ،حديثا ميعون مروئامت

زيد بن لقلبحاا بن :عنه الله رضي شابت بن زيد (٣٥٩) <٢١٩^
ئما١ لغرضي١ التيار بن مالال بن تميم بتي من لوذان ين ،الكاتب ريال

عليه الله مىت التبن تدم حني له وكان ،الممحق لحي الوحى كاتب
دينه ومتم الله متى التبن تدوم تبل وحغظ ،سته عقرة إحىت امل

دينه ومتم عليه متى الغنب وأعطاه ،عورة عشرة سق مهاجرا امل

القرآن ١• :وتال ،التيار بتى رايه تبوك يومء دصتم طيه الله
ويكتب ،الوحى يكتب وكان ١٠. (٣٦٠ )للقرآن آخذا أكثر وزيد ،مقدم

كان ،ومتم علميه الله متى الله لرمول التام إىل املراسالت  يكتب و
صر ،بكر البي • خالفتهما شي و

واستصغره ،أبوه تتل وفيها ،منني سق بعاث يوم له وكان
.الخشدق مشاهده أوىل .بدر يوم ومتم عليه الله متى التنب

ته لقحابها هتهاء احد وكان ني وكتبه ،القرآن جمء من أحد وهو ،اجل
من تي التحد من ونقله ،بكر ابي خالنه  كان عثمان محر ولتا ،عثمان ز

لننصر جثنا :تتول االمتار هذه :هتال / عليه ودخل ،عته يذع زيد
دينه مات .نال القتال آتا ؛عثمان فتال وجن عر الله سنه بامل

منه ؛وتيل ،منه ومخسون مق وله .ثالث منه ؛وتيل ،وأربعين مخس

ابو وتال ،كثير كلم اليوم مات لقد ؛عماس ابن وتال •اثنني
̂م بغتح ؛توذان •التها هده حرب مات ؛هريرة ل ١ التو اآل

عجمه ١ مابيح قي متها <حديثا واربعون اثنان مروئاته .مل • عشرة امل

نافقون ،ترآن ١ ٧ (،٦٣) امل ن هذا ؛هده ٢



 وشهد ،المدينة مكن ؛سدت الله رفس اليهتم خالد بن زيد <٢٢ >•

 بها ومات < الكوعه نزل ،الغتح يوم جهينة لواء معه ونحان ء الحديبية

•وسبعين ثمان سه

،لكوعهبا ت وتهل ،بالمدينه لدخا بن زيد توقي • وي ١ لثو ١ نال
خمس ابن وهو ،معادية مآيا آخر لي ؛ويقال (•٣٦١ )مسر ؛وقيل

• سه ومثانني
وبال ،االثري ابن قاله •حديثا عشر حصانيه مروقاته

انون احد ومتم عليه الله مىت الله رسول عن له روي ؛الئواوي  ومث
٠عحر هتا١ لممابيح ١ يل منها ، (٣٦٢حديثار

امن ت عته الله رمم امامه ابا يكش ،حارثه بن زيد <٢٢١ ح

لعض عبد من قرامبل مرئ بن ا لتيس ا حم الكليب ا رت ل اهلامشي ا
 ،مواليه احهر ا ومتم عليه الله متى الله رسول مولى حنان ،بالوالء

تزور اته به خرجت .طئ من ،معن بتي من ،ثعلبه بتت تعص واته
على ٢١̂^ ،الجامليه هي جسر من التين لبثي خيل هامثارت ،قومها

عالم يومئذ وهو .زيدا فاحتملوا ،“ زيد آم رهط “ معن بغي بياتا

،للبيع نعرض ،عئاظ سوق به هوالوا ،سهن ثماني له يتالء ،يغعه
باربع خويلد بتت خدجيه لعئته خويلد بن حزام بن حكيم ٠١ هترنا

 ،له وهبته وصتم عليه الله متى القبئ تزؤجها للتا ،درهم مائه
٠ فعمضه

الله رشي عمر <بن ١ ح تال • ٠تبحا و عاعتقه دي ١لقو ١ قال
تم ٠ (٣٦٣ر أيه نزلت حثى محتد بن زيد إال ندعوه كقا ما ؛عته

كعب وعته ،حارئه ابوه فحضر ،ياهله امثل خبره ابي ثم •كالمه

والمقام نغعمه بين متم و عليه الله متى القبء فخيره < بعدائه

 عليه الله متى القبئ فاختار ،إليهم والرجوع اهلمه وبين عنده
.إليه وإحسانه ،به بره من راى لتا ،اهله على وصتم

١٨٥ ،١ <١ ،الرب عبد ابن ؛ن الكعيب :الكليب ١
٣٧٨ ،١ ،ا ،اجلوزي ابن ،ن مهر̂ ١^^ ٢

٢٦١ ،ا ،التووي ٣ ٥٦٣ ،١ ،١ ،حجر ابن ذا ندائه :بعدائه ٤



ينئذ لتبئ به خرج حل متم طيه الله مىت ا جر إلى و احل
تال ةآ)وارثه ،يرثين ابين زيدا أى اهبدوا حضر من حما11 ؛و  (•"ء

يد يدمى لصار تد بن ز ))ادعوهم ت نزل و باإلصالم الله جاء ان إىل ،حم
تيل *اآلية (،(٣٦٥)همء ؛الب ثة بن زيد ت له مث هو ،حار طم من أؤل و من أ

،أبوبكر شم ،خدجية إعالما اؤهلم اى واالتوى ،معمد تول يل الذكور
لئبئ وكان •زيد هم ،علي هم منه اكرب وصتم عليه الله مىت ا

م ٢ موالته ومتم عليه لله ١ مىت لله ١ رمول وزؤجه ،ستني بعشر
مامة نولنت ،أمين ينب تزؤج مث (أ مث ،طنتها ثإل ،جحي بتت ز

.متم و عليه الله مىت الله لرمو تزؤجها

الله مىت الغيب احماب من القرآن ني يذكر ومل ت العلماء تال
توله ني زيد إآل العلم بامم االنيياء من وثميره ،صتم و عليه
ابته عته روى ،، • (٣٦٦)زؤجلمكها وطرا منها زيد تفلى )رتلتا ؛تعاىل

لتجل ؛تال من تول هذا على يرد وال .وثميره ،أمامه توله يل ا
او ،صيث الثه ،كاتب امم (.«للكتبكص التجد »كطت ؛تعالى

.غلط

 ههد و .وملم عليه الله ملى الله رمول حب له يقال وكان
ديبية ،واخلندق ،وأحدا ،يدرا إىل اليسير هو / وكان .وخيريا ،واحل

دينة اللن ملى الغنب وامتخلغه ،بدر يوم املسلمني بتمرة امل
دينه١ على دمتم عليه يع إىل خرج حني مل مي ر خرج *امل ريا و  سيء م أم

يا خى ،مرا لتيئ وآ ة عته وبني بيته وصتم طيه الله مىت ا ز ٠ مح

لتا يش ومتم عليه الله مىت الله رمول جيز و  ثمزوه إىل اجل

هم جعل *مؤتة تال حارثة بن زيد أمري عغر اميب "فإن ؛و آبي بن جت
مثي بها حادحتهم فاستشهدوا *٠* (٣٦٨)رواحق بن ثمعيدالله اميب فإن ،طالب
دى جرة من مثان سنه االوىل مجا حزن *اهل لقبئ و  عليه الله مىت ا
سلمون ومتم لقبئ عن لزيد روي .عليهم وامل  عليه الله مىت ا
متم • ن حديثا و

ن تزوجه ؛.زؤجه ١
١٠٤ ،ام،)االنييا ،ترأن ،ن للكتاب :للكتب ٢

ن اليطم ؛الملمون ٣



جاء حني أطم رمد والد حارثة آن ؛عوائده لي ني١لت١ وذكر
• (٣٦٩)•مسلما تومه إىل هنب ثر ،زيد طلب ني

خيمني خصم ابن هبو *زيد تتل ،امامة ابنه عته ردى .سه و
عجمه الغني ينتح ؛يهلثرا .ومتهره له احلاء وبكسر امل .اهلهب

مابيح هي ذكر وله اله هبان كند التعان باب هي امل ز جمت هت
.املدجلي

القباء ومن

ها الله رضي املؤمنني ۶٢ ،مبو بغت زينب ؛*٢٢٢ح رئاب بن ؛مم

قلب عبد بئت أميمه اهتا ،يعمر بن مىت لقبنا مة ،هاهم بن امل
مىت الغبن موىل ،حارشه بن زيد حتت كانت .صتم و عليه الله

شبيه تعالى الله دؤجها حر <داءتدت ،فطنتها ،ومتم عليه الله
مخم وكاإبمت--ذات .ثالث سته وتيل ،نيم مته وصتم عليه الله مىت

وطرا محها زيد تطى )رفلتا ؛ فيها وانزل سته وحالشهن
)■•™(.،،دتبممحا

؛وتقول وملم عليه الله ملى الله رمول فعاء على تفخر وكانت
لله زؤجتي بينما تعمل متاعه امراة وكانت .لتهاء ١ من وجت م ا

جن م الله مييل لي به وتت؛متق عن •و بن و  أخربت لتا ؛عياس ا
لله مىت التنب بتزويج زينب ا وصتم عليه ا نت هل أؤل وهي .جم

.بعده أزواجه من ماتت من

هذه هي شالت لقد ،جحو بحت زيئب الله يرحم ؛عاتقه تالت
زؤجها وجن م الله إة ،حرق يبلغه ال اتلي الغرف نيا الت

وإة ،الترآن بم ونطق ،التنيا هي ومتم علميه الله مىت نبيه

لله رمول لله مىت ا ن و لتا تال ومتم عليه ا ءكة ؛حوله حت  ا؛اص

وتا طولكن بي حل (."٣٧١)باعا ا

ز ١ ز لبغوي ؛ن حمر ؛جم £١ ،٢ ،١ ،ا
شهدن ؛فيها ٢ ن مات ؛ماتت ٣



،به حلوهتا بعممرعة وملم كليه الله Iملم الله لرمو تبشرها
 معد إحدانا بيت م اجتمعتا إذا نكتا • اجلقة نى زوجته وهي

لقئ  تلم ،نتطاول اجلدار خلي يدينا ١ منت ،وصتم عليه الله صتى ا
 رحهها تصرية امراة وكانت • جحو بغت زينب توئيت حثى ذلال نعقل
 عليه الله مرته القني آن حيختد نعرنثا ،أطولتا تكن ومل ،الله
 ،اليد عه مثا امرأة زينب وكانت ،الئدتة اليد يطول أراد ومتم
 • كثرية تيهاومتا ، الله مبيل ني به وتاصتق ،وحترز ،تدبغ وكانت
 • زينب ؛وصتم عليه الله مىت القني خلجعله بتة اممها وكان

ة ١مر ١ تكن ومل ت هاشها هي كائثة تالت ،احلجاب آية أنزلت بيتها وني
 وآعخلم للت>مء ومهل ٢و ،حديثا وأصدق ،لله اتىت ،٠^^١ ني متها خريا

٠ صدقة

دينة ماتت / وهلا ،وعشرين إحدى سله ؛وتيل ،عشرين صلة بامل
 جعل من أؤل دهي ،الخئاب بن كمر عليها ومتى ،منة ومخسون يالم
 أحتمل صواناه وا عهرت تال ماتت لغا اته وذلال ،تعش جنازهتا على
مل كما ،مكشوفة املؤمنني ۶١  ت عميم بنت أمهاء هتالت ،الئجال حي
 ،للمرآة صيانة هيه هيتا احلبشة بالد هي هاهنت كنت املؤمنني أمري يا

• القعينة خباء تعم تادث رآه هلتا ،بعمله فامر ، له هومغته
تيعء ودهنت ،اإلمالم هي الكعم على وءنعت امرأة اؤل ههي يامل

• املوحدة والباء واهلد اهلمزة وهتح الؤاء بكسر ؛رشاب
لة العني ومكون نقطتان حتهتا الياء بغتح تويعمر  ونتح املمه
مابيح ني منها ،حديثا عشر احد ومروياهتا •املمي  واحد حديه اهل

٠ البكاء باب هي

 بن لله اعبد واممه ت عنها الله رءيل ملمة آبي بتت زينب حآآآ؛ه

 عليه الله متى القني زوج ملمة ۶١ بتت وهي ،املخزومي االصد عبد

 ملى الغنب تغريه ،بؤة اممها وكان ،احلبشة بارز ولنت وملم
• زينب ومتاهات وصتم عليه الله

ن مشاع ت صقاعة ١
ن X ثالث ٣

ن نقال ت هتالت ٣
ن :له £ ا هل ٥٥٥ ،٢ ،تتيية ابن ،ن اخلباء خباءت ٠
ن دنن ت دهنت ٦



 نساء ألته من وكانت ،اآلمود بن نسأ بن الله عبد حتت وكانت
ة لحتا ني هلا تتل وكان ، ةاحلت وتعه بعد ماتت .زماهنا
 يف المصابيح يف واحد حديث مشها < أحاديه سبعه مروياهتا .ابتان

.االمامى باب

اسر ،القتغية ؛عتها الله رثي معاويه ابي بتت زينب <٢٢٤ ح

تهامرويا .صمود بن الله عبد امرأة وهي ء الله عبد معاويه ابي

انيه .ثالثة بيحلهماا هي متها ،أحاديت هت

التابعين ومن

مد ١ عدي بو ٢ كنيته ؛عم بن لربير ١ <٢٢٥^ • لكوني ١ ني ١ هل
،اخلوري عنه روى ،ماله من انس مسع ،تابعيا ،الث تاضي كان

بسكون ؛ليهداني ١ •ومائه ثالثني و إمحى مله مات .ومتيره
.الغنت باب محاح أخر يف حديه له .الميم

احلجعوب 'ههاب بن صطم بن محهد هلعروق ١ إلماما ^^^؛١ <٢٢٦^
من ،االعالم والعلماء <واملحتثني ،الغتهاء أحد ،كالب بن ملرة إىل

دينه التابعني الشريعه علم نتون هي إليهم املشار < بامل
دينه ورأى ،الطغيل وآبا ،ماله بن وائم ،معد بن مهل ممع . أ ربامل

 ؟الزهري عند <ديئ> آى ؛تال دينار من عمرو اة ؛روي •صر
بن لتيت انا بن ولتيت ،يلته ومل سرم ا نتدم ،يلقه ومل ،عباس ا

لوني ؛نقال < مكت الزهري لوم < أليه امح  أحمابه يات ومل ٠ إليه مب
 حمل رايت ما والله ؛هتال ؟رايت كيد لواتهتا < ليل <معد> إآل

اعلم احدا أعلم ال ؛العزيز عيد بن عمر وتال .تط الرتحي هذا
كحول وتيل .منه ماهيه بسكه ابن ؛تال ؟رأيت من اعلم من ؛هل
بن ؛تال ؟من مث ؛تيل •حهاب بن ؛تال ؟من مث ؛تيل •هلاب ا ا
 مخس سله ؛وتيل ،ومائه وعشرين اربع سه رمضان ههر مهم مات •شهاب

هو ،وعشرين ما ١ ني له .سه وسيعني حتتين ١ ابن و حد حديه بيحمل وا
.والرتئ الكب كتاب ني

ن حرة ؟:الحت ١
١١٢ ،ج ،عاكر ابن ٢ ١١٢ ،ج ،عماكر ابن نء لتيه ؛لتيت ٣ ن تحملوا ؛هحهلوه ٤

٥٠١ ،١ ،ب ،الييهتي (ن تليل ؛ليل ص



لشبابه ١ من التني حرف

 وهو ،التته أحماب / من ؛كنه الله رضي ميد بن مامل ^٢٢٧^
.الكونه أهل ني عداده ،آحجعئ

 مد بن ربيعه بن عتبه بن حذيغه ابي موىل وهو ت الغواوي شال
القعابه فلالء من وهو ،امطخر من فارس اهل من مامل كان .مهس

هاجرين  " االئماريه حذيغه ابي امراة " ،بثينه موالته اعتقته ،وامل
تبقاهأبوسه .(مآ)و

 من دهي ،عتبه بن الوليد بتت ناطمه اخهه بتت وروحه
هاجرات شاهد وصائر ،واخلندق ، وأحدا ، بدرا مامل وههد .امل .امل

 فقطعت ،يومئذ معه املسلمني لواء وكان ،ههيدا ليمامه ١ يوم وتتل
ينه  <وحهو اللواء ناعتتق ،يساره نتطعت ،بيساره التواء فاخذ ،مي
مد ))ما (—٣٧٣) ؛يتول ))وكاتن تعالى توله إىل (،خلت تد لرمو إآل حم
مرياثه أرسلوا تتل ولتا (( . (٣٧٣—كثرير رجيون معه تاتل نيب من
ينه معتقته إىل  فجعلوا مائبه اعتقته إمثا ؛ وتالت تتبل ومل ،حب

.المال بيت ني مرياثه

 أربعه من نلترأا ؛اخذوا ؛ومتم عليه الله متى الغيب تال

وفي كعب.ام بن وابت ،ومعاذ ،حذيغه آبي موىل ومامل ،اللهعيد من

صابيح في له (.٣٧٤ )معاذ على أبت تقدمي روايه في واحد حديح امل

.العطام باب

 االئماري ثعلبه بن سويد بن ؛عنه الله رضي خالب بن ثبما <٢٢٨^
دني اخلزرجي ،خالل ابنه عنه روى ،وتسعين إحعى مله مات .امل
مابيح ١ قي له . “يمار بن وعطاء .اإلحرام باب تي واحد حديث هل

 ن معتقه ؛معتقته ١
ن تال :تالت ٢ ب يسار بن وعطاء ٣



ائب <٢٢٩►؛  بن ئهامأ بن سهد بن ؛عنه الله رضي يزيد بن اخل

،الكتاني ؛وتهل ،الليثي ؛وتهل ،الكنين تري أخت بن االمود
لتنه ني ولد •الهذلي ؛ومتحل ٠آلزدما ؛ومتحل من نيهلغا ١ ا

داع حجة حض ٠الهجرة صه روى •سين ٣ ابن وهو ،ابيه مع الو

هث سه ؛وتيل ،حماتين سه ومات .يومد بن وحممد ^^،١
حس سه ؛وتمحل ،وثمانين • وتعين إ

لتحهح ت الغواوي تال دينه با تويف أنه ا  اربع سته مل

(•٢٧٥)احاديح خمه له روي ؛وتال ،وتسعني

عليه الله متى التنب إىل خالته <حبه ذهبت اتذي وهو

٠ باليركه له ودعا رامه ومسح <لثيؤة١ خاتم إىل ننظر ،ومتم

عيد اة ؛التحيحهن وهي لرمحن مد بن اجل رايت ؛تال ا
لتائب تال ،معتدال ، جلدا وتسعني أربع مته يزيد ين ا ما علمت تد ؛حل

عليه الله متى الله رممول بدعاء إآل وبمري ،صمعي به متعت
(^٣٧٦.)

وكسر لغون ١ بفتح تمتر ٠ لهحئثه١ ءلغا ١ بطإل ؛مهثما
ون نحشاا تهمرويا •رجل ؛منر آخت •املمي عشر في سها يشاءحد و

٠احاديح خمسة بيحلمما ١

هئي ت عشه الله رضي معبد بن صيرة <٢٣ *ح ،الربيع والد ،اجل
. (اآ^م)املمريني في عداده ،لمدينهبا دار له كان

مابيح ١ هي مثها .حديشا عقر تسعه مروياته  باب هي واحد حديه مل

.معاويه خالفه في توتي .التالة

هي له .الله عبد ابو :عشه الله رضي االزدي ختيرة <٢٣١►:

صابيح ديح كتب وماثر ،امل ؛ختجرة •العلم كتاب هي روايه »احل
عجمه ١ اخلاء ومكون التني بغتح مل •املوثدة الباء وفتح / مل

• نسب الرواء كتب ني له يذكر



 النديض جعقم بن ؛عته الله رشيت ماله بن مراتأ <٢٢٢^

دينه آمل يل يعت ،الكتاني ٠ (١٢٧٨ )مكة معكن إنه ؛ويتال ،امل

كيد -(٣٧٩) :وثم عليه الله الغزل له تال إذا بال "

متطقته ،كسرى بسواري صر اتي للتا ٠٠كسرى، مواري لبست تاجه ،و  دعا و
 فعال ،عدينالتا هعر كثري رجال مراته وكان ،إيامها تاليسه ،مراته

 كسرى عليهما اتذي لله احلمد اكرب الله ؛لنتا <يدلق ارتع ؛عمر له
 بن مراته لبسهماوا ،القاس رب اشا ؛يتول كان اتذي هرمز ابن

ا صر ورفع ،مدلج بني من اعرابي جعفم من ماله • (٣٧٩“)موته هب

كان يدا هاعرا تهمرا و  اربع شل عحمان خالنه أؤل لي وماتت ، جم
عشرين تيل ،و •عثمان بعد مات إته ؛و

"٦ ٠<٣٨٠)االؤل دالتحيح ؛الكواوي تال

القين وثم المهملة العين ومكون الجهم بضم ؛جعئم

عجمه ١ ٠ مل

• (٣٨١)الحين تتح ؛لجوهري١ دحض

مكون املمي بصم ؛ثديج كس المهمله ل اآلل و  اآلم و
جلمي با صابيح هي له .و •حتيشان امل

<”tTY> ضي وئام ابي بن سد أبي بن سد إحماق أبو ؛عته الله ر
هيب بن ماله وئام  بن كعب بن ؟مت بن كالب بن ؟زهر بن مشاد عبد بن و

الب بن لؤى حي لنهري١ مث س عبد بن مغيان بتت حمته واته .الرت مح
هو ،التديق بكر ابي يد على تغيما املم (٢٨٢) منادم عبد بن  ابن و

رمى من أؤل واشا ،اإلسادم ني شالشا كنت ؛وتال .شه عشرة مبع
لله فيهل ني بمهم لله مبيد ني سا اراق من أؤل وهو ،ا هاجر ،ا  السم و

د١ مول تدوم تبل يتهمل لله ر لله متى ا ليها ومتم عليه ا • إ

ن جيدا ؛مجيدا ١
ن اجلمي ؛املمي ٢



ن كا رم ؛له يغال و الم نا ستعمله •اإلس ملها جيوء على كمر ا أر
هو ،الغرس املم هو ،كسرى مدائن نتح اتذي و ،الكونه بض اتذي و

هري1 تال .العراق كمر ووآله ،مهم آلد احد يوم سد رص ؛خل
عتزل عتمان تتل ولتا ههد ،احلروب تلق من قيئ م يقاتل هلم ،ا

شاهد ،متليظا ، تصريا كان •ومتم كلميه الله ملى التيب مع كلها امل
 متره هي مات .احلمسد أحعر ،انطم ،أدم ،االمآبع هثن ،هامه ذا

دينه إىل لتاص ١ رتاب على ومحل ،بالعتيق .بالبقيع وبنن ،امل

؛وتيل ،لمدينها من أميال عشرة على وتمره ؛التواوي تال
. (٣٨٣)مبعة

ديته عليه ومىت كم بن مروان بامل وايل يومئذ وهو ،احل
دينه ١ د خلي مل أحد وكان ، وكتم علميه الله مىت الله رسول جم

لثة عليه الله مىت الله رمول له مجع ،بالئورى املسىت ، ا
متم لتهنأا ،أمي و أبي هدالغ ارم ٠٠ ؛بغال ،أحد يوم آ ٣٨٤ )أبويه و

• لتعوة ١ جماب معد وكان ٠٠ (،٣٨٥ر دعوته وأجب ، رميته اهدد

 خهم سته توني .درهم آلتا وخمسين الد مائتى مات يوم وترلث

 ،سته وثمانين بخعا النت من وبلغ ،وخمسين مثان مته ؛وتيل ،وخمسين
هو ،سته ومبعين بخعا و ١  عتد ممعب ابته بكى < وناة لمهاجرينا آخر و

ل نزعه تي ؟بنئ يا يبكيك ما ؛هتا ٠ (٣٨٦ر يعذبني اآل ربي أتسم إ

.وهب تصغري ؛ؤهيب .التاق وتشديد الواو بغتح ؛ؤئام
له احلاء بغتح ؛تهته  مائتان مروياته .املمي / ومكون املمب
.اربعون بيحاهلما ني متها ،حديثا وسبعون واحد

عور ابا يكقى ؛عته الله رم زيد بن معيد <٢٢٤ ح هو “ اال و
]ابنء (٣٨٧)العرى عبد بن نغيل بن عمرو بن املبشرة العشرة أحد

طاب بن عمر عم ابن هو ،القرشي العدوى وج ،نغيل بن اخل تز عمر آخت و

ن متعملها ١ ؛اصتعمله ١
ن ذلك :تلال ٢

+ “* وملم عليه الله ملى الله رمول ٦ مروان ٣
ن الست ؛السته ٤

" + * المبشرة العشرة ■ االعور ابا يكقى ٠



١٧١

،عمر إسالم سبب وكان ،عجر قبل وزوجته هو أصلم ،الثئاب بتتم طمة نا
،مروان <إىل ح ارء م ادس بنت اردى خاصمته ،ة*لنءو ١ جماب وكان

نما ،آرضها ني تتلهاوا ،بصرها ناعم كاذبه كانت إن التهإل ؛نقال

شي هي وبيتما < يصرها ذهب حثى ماتت  حنرة ني وتعت إذ < رضها ٢ ني مت
• فماتت

 أملم ٠ (٣٨٨ )سعيد دعوة بتيتاما ؛قاملت ليسلم روايه وني
 • االرشم دار وصتم عليه الله مىت القنب يدخل أن تيل تدميا
شاهد وههد  عبيدالله بن طلحه مع كان نائه ،بدر مثير كتها امل

ما وضرب ،تريو عري خرب يطلبان  وملم عليه لله ١ ملى لله ١ رسول هل
هامهما شي ومتم علميه الله مىت التنب أباء يلقي •وأجورمها ،مب

هاجرين لؤى،من بن كعب يالكونه وعتبه <ءمر تبل آصلم .االؤلني امل
•ممقري

يقول الكعبه يستقبل كان عمرو ين زيد ابوه  إله إهلي ؛و
الله متى الله رسول نستل .ويصيت ،إبراهيم دين ودييت ،إبراهيم

قر ٠٠ ؛قال ،وصتم عليه  بن عيسى وبني بييت <وحدم أته حي
كان فإثه نوفل بن ورته رأيتا ،الله رسول يا ؛قالوا ٠٠ (،٣٨٩) مرمي

لكعبة يستقبل يقول ا  وتد ،زيد إله وإهلي ،زيد دين دييت التهإل ؛و
تدحه كان •مي

وإمثا عمرو ابن وانعمت رهبت (—٢٩٠ )
ئبت  حاميا القار من تثورا جت

كمحله ليس كرمي لري
مم كجا الثوامثي"آ ؟آوشان وتركك -( هيا

 نبطتا ني يته ١ر " ت دعتم وأله عليه لله ١ متى لله ١ رمول نقال
ص من حته عليه ،اجلته مس .م('متد

٣٠ ،٦ ،ا ،عساكر بن
— + * سم من — زيد ابوه ٢ ٢٨٦ ،٢ ،ا ،التهيب ١

ا ،ن اجلبال جتان ؛الطوامني اوشان ٣



ش عند بتت له دكان من من امل وآخى ،طالب آبه بن كلي من امل
وموته .كعب من ابل وبني بيته وعتم دماء الله مىت الله لرمو

ل ،وئام ابي من سد ومتثله بالعتيق إىل الجال ١ أعناق على ومح
دينه ١  وبني بقع ابن يومئذ وهو ،ومخسني إحعى سه مها ولئن < مل

يثم وبال .سه علميه ومىت لكوعهبا سيد توتي ؛عيب بن اهل
هو ،المغيرة ئام آمي بن سد تمره يف وتزل ؤاييهاء يومئذ و ،و

ا مروياته •مهر وابن مابيح ١ يف سها ،حديثا وأربعون نيهمث مل
.الغاء وهتح التون بضم :ثتهل .أحاديث ث

<XXo> من 'العام مؤتى سيد بن ؛عنه الله رثي لعام١ بن سيد
مية س عيد بن أ جابي١ االموي لقرني١ مناف عبد بن مح لد < حل حمام و

جرة تيدت *اهل كان .إمحىي سه و اف أحد و هر ع تريوء آ ن مج هب
ريه لكثرة ،املل عكه :له يقال وكان ،والغماحه الشفاء وكان ،خ

ليم ،الثائل أتام إذا ،جوده لكثرة إليه له كتب ،يعطيه ما عمده و
ته أيام إىل دينا رب عه كن إخوانه جيمع وكان ،م  هلم ليمنع مج

عياهلم إىل ويبعث ،باجلوائز إليهم ويرمل عليهم وخيلع ،طعاما
عه ليله كن له موىل [كن] يبعث وكان ،الكثري بالعطاء  مسجد إىل مج
.املمتني ايدي ني فيضعها ،دنانري فيها املرر ومعه ،الكوهه

؛لينيه تال الوفاة حضرته لتا :قالوا وعهر حيىي عته وروى
مبمي يتبل أيكم فاء فيها إن :تال <انا :االكري تال ؟و ،ديتي و

انون :تال ؟هو وما :تال هيم :تال <ربيتا الغم مث :تال ،آخذتها و
جل ومتي ،ختته مدحث كريم غي سه جاءني ر وي و جهه يف ينز من و

ياء اجته فبداته ،احل بوه تتل .مواله تيل حب ،كافرا بدر يوم أ
.مئني تسع ولسعيد ومتم عليه الله متى الله رمول / وتبش
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متحى بعهم ،الكرم مثايه مث وكان ديشة دار من موما ا  ثم (باهل

 علميه ؛تالوا ؟يبيعها لم ؛قتال ،للبيع ^^١ <التار حبما عري

يه حرمه له إح ؛تقال ،بيتار أالق أربعه دين تركب ،إهانا حل

 ؛اليدار لهبماحب.م وتال ،علئ لال هيت ؛لغرميه تقال ،مثرميه وعنده إليه
تد هريق رجل ليهم وكان € عنده يتءثون التام وكان .بدارك متمتع ١

نا من بلغتا تد ؛زوجته له نتالت ،اخلتقر ناذكر < ؛الكرت هذا أمري
لعل ؛معيد له تقال <الخجل ثبت ،التام مغرق تلتا ،حاله له

الله رحمه ؛له تال هم صتوا ؛لغلماشه تتال ،فكت لحاجه جلومه

رحمه ؛تال هم < بيحالمما سيد تاطغا ،تسكت حاجته قاذكر ،وأنت آنا

 بتناآما المريا الله املح ؛تقال ،حاجته هاذكر وجهي حرى ملت الله
.له اذكرها ان حببتنا حاجه

 أش جل الت آمبح غلتا ،وكيلي هادئا نالق أصبحت إذا ؛تال

يئ له امر تد االمري إن ؛له نعال ،الوكيل مل مبن هات ،حب  ،معه حي
مل من عندي ما ؛نتال هانا ،زوجته لىإ امترق حم ،حي رب جعل < به خ  و

 ماء وذهب ،حوب اوتغيزى ،تمر تومرة إال اظقه ما ؛ويتول يلومها
جهي ربت ٢ ؟ كتت اين ؛نتال ،الوكيل هاتى ،و عندك ليم أته آلمري١ خ
مل من مل من معه اوهه ان هامر ،له حي  اخرج حم به آمر ما له حي

إلى ندغعها ،دراهم بدره واحد كن راس على التودان من حآلثه إليه

 ما إثه ،ثييدك حنن ؟اين إىل ؛تالوا ،انمرهوا ؛وتال التودان
.ملكه إىل المملوك نرجع ،احد إىل هديه تق لالمري مملوك >مل

.التجل حال قملحت

شي رجل رام ته ٢ (“٣٩٢) ت كرمه دمن شي نقام ،وحده مي  معه مي
 إتي ال ؛تتال ؟حاجه من هل ؛قتال وتد حم داره باب بلغ حثى

شي رايتك  ابن يا رحم وملته ؛مثتال < جناحه امل ان حييتنا ،وحدك مت
 باب <ءدد >خرازا [وعبيدا وأحرارا هاتيت أدمي تطعه ابغين ،اخي
ناخذت داره  على له اة اكتب ؛نتال ،مواله هدعا <التطعه هذه منه >

 اتانا هإذا الكتاب هذا هخذ ؛تال ،درهم لدا عقرين العاص بن معيد
 إليه غدنعها شء ياتيه ان تبل الله رمحه غمات ،به ناصا قيئ
̂(م)-ءمرو ابنه آ

١٤٢ ،٦ ،١ ،صاكر ابن ،ن حربه ؛حرمه ١
ن امرشا ؛اميرتا ٢

ن يكون ؛كنت ٣
 ١٧٨ ،ا ،الزبريي ٤

ن ءبقما :حيئ ٠ ن *بقى حى*ث ٦
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VIاحمع كنت ما بإخواني اسعوا ؛لبنيه تال سيد احتقر ا>
إذا الؤجل هإة ،القلب مؤنه وامموهم ،أجري كنت ما عليهم وأجروا

اجة طلب اته ،نرائمه رتعنت ١و ،أركانه قطربتا احل  توابله ،يرت آن خم
اجه موقعا تام ملن .تعطونه مبا عليه سكم سه عليكم اعظم حل

.عشه الله رقي لعحمان اهلحمد كتبوا الذين احد وهو
نانتتحها طيرمتان بالقام ومثزا ،لكونه ١ على عقمان واستعمله

 نمكث عتبه بن الوليد ووىن ،عثمان عزله مث ،نجرجا افتتح ؛وبعال

تسع معته مات .معيدا ورت ،تعزله لكونه ١ اهل حكاه حم ،مدة
.والؤمحه لقنته١ باب تي حديث بيحملما ١ ني له .وخمسين

حارثه بن تت؛مي من ت عشه الله رقي ثبادء بن معد ^٢٣٦^
اء بغتح ” ثزميه بن حزام بن كس احل بن ثعلبه بن - اخل'ى و

اعدي ١ االئماري اخلزرج بن كعب بن ماعدء بن اخلزرج بن طريد مل
،عقر االثىن التقياء أحد وكان ،امليعني مع / العقيه شهد ،اخلزرجي

مشهورا وكان ،وسيادة < رياسه غيهم وجيها <متدما ،االمتار ميد وكان
مل وكان ،بالكرم جنته ك وملم ح عليه الله مىت التيي إىل يوم كل حي

ما آو ،ثريدا مملؤة ،معد هبد الغتح يوم الله رسول رايه وكانت ،حل
بن الئيب،ر أعطاها بل ؛ومتحل ،تيمما ابثه واعطاها ،منه أختها مث

 تغرزها ،مكه دخل حتى هبا نلهب <ءلئ اختها بل ؛وتيل ،العؤام
-٠ .الركن عشد

 يوم تأمريه على المتار ١ الجتماع مكر ابي ميعه عن سد وختتد
 مل بكر البي بويع غلما ،صتم و عليه الله ملى الله رسول توقي

دينه عن وخرج ،عمر بايع وال ،يبايعه  ومات ،إليها يعد ومل ،امل
 ،حمقرة خهم مله عمر خالنه من ومتد لسنتني الشام أرز من ان حبور
 إحهى منه بكر ابي خالله ني مات بل ؛ومتحل ،عقر اربع سحه ؛ونيل
تلغوا ومل ،عشرة  ومل ،جده اخطت وتد ،مغتمله ني ميتا وجد أئه خي

وته يقعروا ؛احدا يرون وال ،يتول تاثال مسعوا حض مب

٥٤٨ ،٣٠٢ ،الري عبد ابن ،ن سيد :سد ١
رج — حزام بن ٢ ي * اخلز



١٧٠

ن -(٣٩٣) رج مد تتلنا حن ز دة بن سد اخل عبا
ميناه ين ر (٣٩٣—)ادهنؤ خنط فلم مبمه

،تائها يبول كان حني تتلته اجلن إن ؛ليقال

نتظم ومي ،محدا يل هب اللهم ؛دعاته حمي يتول كان انه ؛امل
د د ال ا ١وجم رآ إال تعال وال ،بغعال إآل جم تي -ال -للهما مبا  جيحل

لتليل لله (.٣٩٤)علمه املح وال ،ا و لعين١٣٧ ؛ثيابه .اكلم وا
غيد لياء خت وثدةا ا لها ل ١لد ١ بفم ؛̂تيم ٠ مل  انادم متح و ملمه
مكون لياء و ماا يف له .ا دته١ فخل باب يف حديثان بيحمل فضائل ،مل و

.الغرأن

و بن ءده<ت الله ر>دي> حريح بن سد <الآأ> لرتحي١ عثمان بن صر
 ،الكونه نزل مث <مده عثرة خبمم ابن وهو مكهء نتح ههد ،املخزومي

مات ،خرامان ١ ومثز ريه لكونهبا و ا وت يف له .له عتب وال (.٣٩٥)هب
مابيح لثغعه باب هي حليه امل .ا

لله رض للهعبدا بن سيد <٢٣٨^ تغي ؛عنه ا بعش يف هكذا .احل
لنسخ مابيح١ نسخ ويف ،ا مثحه مل لله بن مغيان عن ؛امل هو ،عبدا و

تغي للهعبدا بن رداءم الح ،الوجه ش فيمن يات لم احل من معيدا مي
لتحا ن بل <بها رث بن لتبيعه1 بن للهعيدا بن مغيا ا قغي احل ،احل

 ،العائد على اخلئاب بن لعمر عامال وكان ،القائد اهل يف يعت
ن اى له .العام ابي ين عثمان عزل إذ عليها وآله يا سه حل مخ

صابيح يف متبا ،احاديه لشاذ حفظ باب يف واحد حديه امل .ا

خي عيادة بن معد من معيد ^٢٢٩^؛ لله ر به له ؛عنهما ا  روى ،حم
عنه ،بيه٢ عن بو ،هرحبيل بتها و .مهل بن مامه١ وا

به <له> ؛وثميره الواتدي تال ه حم كان . (٣٩٦ )حمحي واليا و
لبش على طالب آبي بن لعلي يف له .نسيه ذكر تعتم تد .ا

ما١ ود١ كتاب هي حديث بيحمل .حلد

٥٠٥ ،١ <ا ،اجلودي ابن {ن ٠فرميتا ؛٠رميتا ١ ٥٠٥ ،١ ،ا ،اجلوزي ابن زأ ومل ؛فلم ٢
٥٠٥ ،١ ،ا ،اجلوزي ابن ،ن االعمال ؛مبال ٣

٥٩٦ < ١ ،الدين ويل ٤
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 له وملس ،مهيل ابن ؛وتيل ؛عته الله رثي مهل بن معد <٢٤ •ح
كر مابيح ني له .االمول هي ذ . (̂آاليتهنر فنل باب ني واحد حديث امل

لله ريف زهري آبي بن مديان <٢٤ ١ > <هدؤة آزد من ،االزدي ت عته ا
غي له — المهملة والراء التاى بغتح “ الثرد آبي بابن يلمثب

مابيح ١ دينة حرم باب هي حديث جل هو ،امل  توم نياتي اليمن "يفتح ؛و
ن ديه ١ يبثو .حل

. (اتيد ؛ويقال <؛ءته الله ررثي اييد بن مغيان <٢٤٢^
بن ؛ويقال مد ا ضرمي آ  ،نغري بن جبري عته ردى ،لئامي ١ احل

ني يف حديثه مئ ييد *امل ه بغتح ؛ أ مز كسر اهل لتني و هو ا و
بغتح ؛حلاحله١و ،لمهن١ وفتح اهلمزه ٢٧ ٣ ؛آ<لئاهنه>وا الكحر١

مابيح هي له / ٠ الياء وحذتغم الني وفتح اهلمزة .واحد حديث امل

لله رثي تيينة <٢٤٣^ لله رمول موىل ؛عنه ا لله مىت ا عليه ا
متم أعتقته وعتم عليه الله مىت الغنب زوج ملمات آم ؛وتيل ،و

 ؛ويقال ،عاش ما ومتم كليه الله مىت القين خنمأ علميه واهرتطت
تلد واممه ،لتب مغيثه إن ،مهران ؛وتهل ،نباح :نقيل ،غيه خم

 ،غارس أبناء من هو ؛وتيل ،االعراب موتلي من ،رومان ؛وتيل
متم عليه الله مىت القني إن ؛ويقال ن و هو شر يف كا  ،معه و
مل ،ورحمه ،وترمه ،ميغه عليه نالتى ،رجل ناعيا .كثريا حيا حن

(."ح)صدهثه "آنت :ومتم عليه الله مىت الغبن نقال
هان بن معد له تال ريك آنا ما ؛نقال ؟امهاق ما :مه متاني ،مبخ

٠ االمم ١هذ مثير ريد ٢ وال .مغيثه ؛الله رمول

شي وملم عليه الله ملى الله رمول خرج ؛تال عنه روي  دمعه مي
ابه تل أحم  هجعلوا ،فبسطت "كساءلئ "ابط ؛يل نقال ،متاعهم عليهم حن

،"مغيثه آنت نإئما "احمل ؛يل نقال علن حمله حم ،متاعهم فيه
او ،خمسه آو ،ثالثه آو ،بعيرين آو ،معير وتر يومتد علن حتل فلو

.(مم)ءدت حقل ما ميعه او ،ث

٥٩٧ ،ا ،الدين ويل ٢ ب ١٠ ميدا . لحضرميا ١
+ ع الياء حتنم — اهلمزة ٢٧ ٣ ن اعتقه :أعتقته ٤
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ري روى ليخا ه ض ا رخي :تال ،الهياج زمن إلس بض آته ؛تا
ملى الله رسول خبمت :تال ثمنه رويتا (.٤٠٠ )نظر هذا إستاد دض

 كلميه الله مدمر الله رصول عن له ردي .شني عشر وصتم مليه الله
.حديثا عشر ريعه آ ومتم

 فانكسرت البحر ني مغيثه ركب آته منيته كن ؛المشتقلم وني

،المدا تيها هإذا ،جزيرة إىل خرجت حىت متها بثيئ فتعتقت :تال
،ومتم كليه الله مىت الله رسول موىل منيته اشا احلارث أبا ؛تلت

جعل ،أمهر تطاطا  خرجت تلتا ،الغريق كلى يدنتي يجبينه يدتعتي و

هم الغريق إىل (.٤٠١ )يودعني آته نظتتت < مه

ههله التني ينتح ؛تيينه بغتح :ونباح .الغاء وكسر امل
غيد الراء وتشديد الغاء بغتح ؛ونروخ .املوثدة املاء وخت

ضمومه اء الت  اجلمي ال؛«م> ؛جتهان (٨ ا'آ)املعجبمه واخلام امل
صابيح ني له .املمي ومكون .أحاديث شالثه امل

:ويقال ،الله عبد أبو :عته الله رضي الغارمي ملمان ^٢٤٤^
 أمله وكان ،وتم عليه الله متى الله رمول موىل اخلير سلمان له
يقال تريه من أميهان من امله كان بل :ويقال ،رامهرمز من فارس من

■‘محم:ب

١بالتمر اؤال ندان الدين لطلب ماهر  وصير ،الكتب وقرأ ،نيه 

شم ،ليهودا من عومنبا ،العرب من توم ناخذه ،مشئات ^ءلى> ذلال في

 ،كتابته هي ومتم عليه الله متى الله رمول خلاعاته ،كوتب آته
عشر يطعه تداوله إثه :ويقال ،العتق بشرط اشرتاه إثه :وتيل
با  تدم لما ومتم عليه الله متى التبن إىل أفىن ،حتم ،ر

٠لمدينها إىل ومتم عليه الله متى التنب

يسما وما اخلتدق مشاهده وآؤل ،وأحد ،بدر عن لتق١ ومتعه
 وكان ،العراق ومكن .وعلماءهم < وزئالمم ،بهلتحاا هطالء من وكان
.منه هياكل الخوص يعمل

ن ثلث :ثالشه ١
٥٩٨ < أ ،لدين ١ ولي ٢
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تايعد :علمان إىل نكتب الشام عكن تد الدرداء أبو وكان / :آ
تتعا االرش ونزلت ،وولدا ماال رزتين الله نإى  إليه نكتب .امل

ماال بز؛يامب لله١ اج ؛إلن كتبت نإتلغ :بعد تا٢ عليك مالم :ملمان
ير١ ة١ ظلم ها اءوولد ير١ ولكن ،لولداو المال بكثرة ليس خل آن خل

،المغتمة ياالرز تلقا :إلت وكتبت <ءلمائ ينغعال دان ٠ حلملث يكثر
عليه الله صلى الله رسول خط ولتا .أحدا تتثس ال االرش واة

هاجرون قاحتخ ،ذرامها ربعين٢ أنغم مهقرء لكن جعل اخلشدق ومتم  امل
هاجرون حمتال - تويا رجال وكان - ملمان يف واالمنار ملمان :امل

.متا ملمان :الئمار١ وتال ،متا

اهل متا أملمان :ومتم عليه ايله متى التبت محتال
رمول أخى .اجلقة هلم احتاتت الذين احد وهو ق(مرا*اليبءرأ

 بن عمر وآله >النرداء ابي وبين بيته ومتم علميه الله متى الله

وخمسين ماثتى عاو :تيل ،المعترين من وكان .المدائن الخئاب

>امغ الؤل١و .ومخسون مائة ثالث :وهتل <سته

حمي آى هذا هي يقكون ال :اجلوزي ابن الغرج ابو الشيخ تال
(>آما)شة ومخسون مائتان سئه آن

لثوابت وتال ثغاق نتلوا ؛ا ملمان آن على العلماء ا
خيمني ماثتني ماش رسيلغا١ متى عيس ومن ابرك إته ؛وتيل ،مته و

(.٤٠٤)ومتم عليه للمه١

 كان .إكراما له نالقاها وسادة على مثكي وهو عمر على دخل
طب ١هد ومع <القT خمسه ءهعطا وكان ٠لغا٢ هنيحال زهاء على ١آمري ني خي

 حثينا سته نعشما خالهه ني مات ٠يعضها ويلبس ،يعضها يغرش ءعيا

.باملدائن وثالثني

تال . <ه>بعطاء ق ويتمت اخلوص يعمل (يده عمل من ياكل كان
اعه وزعم ،باميهان بتت {بتات ثالث لسلمان ؛ود داو آبي ابن  مج

مر وبتتان <وملها من آتهم ٠مب

٢٩٣ ،١ ،التووي ،ن خلتك لال :حلمه يكثر ان ١
٢٩٣ ،ا ،التووي {ن احلرز :اخلوص ٢
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عليه الله مىت الله رمول اح أشم عن بإستاده الثرمدق وروى
متم ته إة ٠٠ ؛تال د ،وعيار ،علمئ ت ثالثة إىل لتثتاق اجل

(.٤٠ ه )محن حديث ؛الئرمذق تال ٠٠.وملمان

ثض ،محة وفناغله ،كثرية ومتاتيه لئبئ عليه ا الله مىت ا
ديث من كثري ني ومدحه ،وستم عليه ،حديثا ن مثو مروقاته ٠احل

مابيح ني متها .أحاديث مثت امل

اليون آبي بن :عته الله رض مرد بن مليمان <هءآ>
اهلية ني احمه كان .عابدا <ةاءداد ،خريا كان اخلزاعئ يسمار :اجل
 من <لكونه١ مكن .مليمان ؛ومتم عليه الله متى الئبئ نستاه

سلمون هبا نزل ما أؤل علئ مع وههد ،تومه يف حرينا كان .امل
.متين

تلتا ،لكونه١ تدوم باله علئ بن احلسني إىل كتب فيمن وكان
 خذله من وجميع هو ندم احلسني تتل مثلتا ،معه لالتتا ترلق ،تدمها

ان إآل تعلمنا هيما توبه من لتا ما :تالوا مث ،معه يقاتل نلم
نفثا تقتل نطوا ،الئام إىل فجمعوا ،بسه ،القلي هي ا

،رامه ومحل ،مرد بن مليمان نقتل ،أالق اربعه وكانو .الثؤابني
متهم تليال إآل معه من وتتل ،الحكم <بن> مروان إر الحسيب ورام
.مشه ومتوز ثالث وله ،ومئين خيى مله الثام آهل يد على ،عين برأس

له التاب بضم ؛ثرد ونتح املمه

.وبالغون الواو ومكون الجيم بغتح ؛اليون
لة والتني نتطمان حتهتا ته مرويا ٠ / املمه

مابيح ا م صنها .أحاديث ثالثة مل

مات حجر بن ادم بن ؛عته الله رض عامر بن ملمان <أأأ>
مابيح١ ني له .باليمرة .أحاديث حالثه مل

٦٦٧ ،٥ ،٢ ،الترمذي {ن خمسإل :ثالثه ١ ب’تبم ؛ م.م.مم
ن مربياتها ؛مروياته ٤

.المهمله الؤاء
بالياء :ويسار

< حديقا عشر خمسه



كوع بن طمة <يءآ> مد من حجر بن آوم بن ؛عته الله رضي اآل
بايع ممن كان ، طم أبا يكئى ، شياملد ،الطميا ئثير بن لله ١

تذي ته إ ؛ويقال ،راجال وآحجعهم ،القاس أحد كان ،الثجرة حتت ا
كن ٠ ثب لت ا كتمه وولد ،لثهثا وتزوج ،عكمان تتل بعد ^^؟١ مم

 ،المدينة إىل كاد ل بليا وناته قيل كان محى قيها يزل دمل ،له
يته يصغر وكان «تط آبي كتب ها ؛أباس ابنه أنال .ورامه حل

توئي دينة و مل بع سنة با ء أر ني سيع هو و بن و ني ا ان *سنة مث

كوع ثقري •٤^^ بوزن ؛اآل لقاف بضإل ؛و نتح ا القني و
عجمه١ مابيح١ ض صلها ،حديثا وسبعون ث مروياته ٠مل  أربعه مل

٠حديثا عشر

حارثه بن مليمان بن ؛عته الله رفي خمر بن معلمة <٢٤٨►؛
 بيت حليف الته ،البياضي ؛له يقال ،لبياضي ١ رجيالخز االمنارق

هو ،بياضه صابيح ني وله .اليقاتني أحد و باب يل واحد حديث امل
طتقه١ ٢"'.- -ر .ثالحا مل

؛اليثيق وامم ؛عنه الله رضي المحبق بن طمه ^٢٤٩^؛
حبق ٠ احلارث بن ثتبه بن خمر  احلاء ونتح املمي بضإل ؛امل

له ديث وأصحاب ،املكسورة املوتدة الباء وتشديد املمب  يغتحون ؛احل
 ذمنقطتا نوقها الغاء ومكون العني بضإل ؛وثتبه ٠الياء

• حديثا عشر اثتا مروياته

ة <٣٥ >م ر ب بن مم الل بن ؛عثه الله رضي مب حريج بن ه
ناظا من وكان <لكونه١ وويل ،المقه نزل ،رالئما١ حليف ،ريالغزا حل

 ني ومتم عليه الله مىت القيب اجازه ؛قيل .المكثرين
.غزوات وملم عليه الله ملى القيب مع وغزا ،احد يوم لمقاتلها

لغه زياد وكان ،البصرة مكن ،لكونها إىل مار إذا كليها ميخت
يستخلغه  واحد ني يسكن وكان ،اليمرة إىل مار إذا لكونها على و

.اههر صثه صنهما

٥٦٨ ،٢ ،١ ،الرب عيد ابن ،ن صلمان ؛ملمه ١
٢٩٦ ،١ ،النووي <ن بليل ؛بليال ٢ ٣٣٨ ،٣ ،١ ،١ االثري ابن ،ن احلرام ؛احلارث ٣

ن اثىت ؛اثنا ٤
0يكون :يسكن ٥
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كان ارج على هديدا و و ا ،اخل ذ ية تبغضه وهل ور ر من ،امل قارهبم و
 ،مثان مشه ؛وقيل ،ومخسني تسع صنه آخر باليمرة مات ،ملهبهم يف

له باحلاء :تريح •مثني مشه ؛وتبل غتوحه املمه اء والت امل
له انيه ماثه مروياته •وباجلمي املكمورة املمه ،حديثا وعشرون ومث

مابيح في مثها ٠حديثا وثالثون خمسة امل

 بن عايذ بن ماللق بن عته<ت الله ►؛رضي التعهان بن سويد <٢٥١►؛
، أحدا ههد إثه :وتيل ،ن ١ لرضو ا بيعه ههد ،اآلومن اآلمنارؤ جمدمتأ

٠ لمعجمه ١ لا والت بالياء :عايذ •المشاهد من يعنما وما
ني له • لمهمله ١ ال لت ١ وفتح جلمي ١ ومكون ملمي ١ بغتح ت جتأزكه

• الوضوء ،يوجب ما باب هي واحد حديث بيحاملما

ثعليه بن خالد ين مالال بن :عنه الله رضي معد بن سهل <٢٥٢^
 التني نستاه ،حزن ؛اممه كان ،االئماري اخلزرجن لتاعدن ١

 ومتم عليه الله متى التني مات •مهال ؛ومتم علميه الله متى
سة وله دينه مهل ومات >مده عشر مخ  ؛وتيل ،وتسعين إحدى سته بامل
دينه لتبابه ١ من مات من أخر وهو ،وثمانين محان سنه ٠ بامل

(.ء*مدهآل مائه ابن كان سهل مات لتا :العمدة حرح هي وتال

انيه مائه مروياته انون ومث مابيح ني منها ،حديثا ومث  امل
انية ون مث عشر • و

الثقيم بن واهب بن :عته الله رضي حقيد بن سهل <٢٥٣►؛

شاهد ،وأحدا ،بدرا ههد ،االومن االئمارن مع شبت •كتها وامل
 التنب بعد علتا وحمب ،احد يوم وعتم عليه الله مىت التنب
دينة على وامتثلغه ،ومتم عليه الله مىت  •نارم واله حم ،امل

 ،عثه الله رفي علن عليه ومىت ،وثالثني محان مشه بالكونه مات
سا :وتيل ،صئا وكرت لة احلاء بضم تقيدت •مخ فتح املمه و

لة العني اضم :لعكيم1و .التون قا •الكاف ونتح املمه تهمرو
صابيح ني له ،حديثا ربعون١ .اجلهاد كتاب غي واحد حديث امل
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مه آمي بن سهل <٢٥٤^ ؛حتمات آمي وامم <:ءده الله >رضي حت
من ثالث سه ولد ،االومن االنصارق ماعدء من عامر ؛وتيل ،الله عبد

جرة سلم عليه الله مىت التنب وتدني *اهل ني ميع ابن وهو ،و  ،ش
،لكونها خمن .أحاديث وصتم عليه الله مىت التنب عن حغظ وتد

دينهبا ومات عب زمن مل رالر بن مم مه .مب اء بغتح :حت له احل املمه
حتثه ١ ءلغاا وخمون وصتم عليه الله مىت لقنب ١ عن روى • مل

عشرين خمسه مابيح ني له ،حديثا و .أحاديث خمسة امل

بو مه وا د حت ،وصتم عليه الله مىت الله لرمو مع احدا هن
ليله دكان ليها د يضا وحهد ،إ شاهد ،خيرب معه أ كان / .بعمها وامل

عثمان ،وعمر ،بكر وأبو ء دستم عليه الله مىت التنب يبعثونه ،و
مه أبو توتي .خارما .معاويه خالنه أؤل ني حت

قظلقه ابن سهل <٢٠٥►؛ مهل احلارم أبو هو :عنه الله رضي احل
ا ١ الئمارن ١ عمرو بن بيع لت ١ ابن نظليه “ ،االوسن رهنحب آم وامل

تيل ،،بث ليها آته :و حتت ؟بايع قد كان — يعرق وهبا ينسب وإ
 وكان <والتكر التالء كثري ،التام عن معتزال ،فاضال وكان ،الثجرة
أيام أؤل ني ا؟دمقق ومات ،الئام مكن .له يولد ال عتيما

صابيح ني حديثه .معاويه . (٤٠٧)التبؤة عالمات باب ني امل

-ذ ء لتما ١ ومن

بن مته بتت : عنها الله رضي منني املو ۶١ مودة <٢٥٦►؛
بايعت تدميا أملمت ،ؤد عيد بن محس عيد بن تيم ابن حتت وكانت ،و
ا عم ان هل لثكر ملم ،عمرو ين ا هاجر ،معها أ بقه إىل و ة ” احل جر  اهل

جها مات مكه إىل قسا فلتا — نيهلقا ١ يقال ،زو مات :و
بقه جها .بامل لله متى التنب نتزؤ ا ودخل ،ومتم عليه ا هب

قه هاجرت ٠خدجيه موت بعد وذلال مي دينه ىلإ و ربت فلتا ،امل  ك
قها أراد جعلت ،ينعل ال ان فالته ،طال .نامسكها ،تشهلعا يومها و

ذروزن تءشرحمن ١ ء
٥٧١ ،٢ ،١ ،الرب عبد ابن ذا احلارمي :احلارثي ٢ ٥٧١ <٢ <٢ ،الرب عبد ابن (ن تعالربا :بايع تد ٣ عيدن :عتها ٤ كه ٠ مكأن :مب
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بغتح :نتعه .وخيمين أربع سه حوال لي لمدينه با وتولهت

• المهملة دالعين والميم اداى

ديث أهل تبعنا ما وأكثر :االحير ابن تال يسكتون لغمهاءفا احل

(.ئ)اب

مابيح١ هي ولها ،أحاديث مته مروياتها  باب عي واحد حديث مل
.التجامات تطهير

<ToV> كليه الله مد القيب موالة :عتا الله رضي ملمة 
غئه موالة :وهتل ،خادمته :وهتل ،ومتم وهي ،المقلب عيد بثت مل
 ئابلمه وكانت ،وسلم عليه الله ملى الئيئ موىل راتع أبي امراة

 ،ومتم عليه الله مىت الغيب بن إبراهيم وتابله ،تاهلمه بتي
 بيحلمماا ني هلا ٠ ومتم عليه الله متى لله ١ رمول مع خيري وشهنت
اتب عي واحد حديث ٠ ومتم علميه الله متى الرمول بيت آهل خم

بعين لتا ١ ومن

<VoA> ءنقها .احد ،اخلئاب بن عمر بن :الله عمد بن مامل 
دينه  ،ابيه عن روى .وحقاتهم ،وعلمائهم ،التابعني مادات من ،امل

ابوه وكان ،به ابيه أوالد احبه وكان .هريرء وأبي *توب آ وآمي
حبه١ هديد :انشد دللت على الموه وإذا ،له مل

والومهم مامل ني يلومونيت
(.٤٠٩)مامل واالنش العين بني وجلدة

 التوق إىل يخرج الله عبد بن مامل رأيت : ؤتادك حنظله وعن
 بن هشام دخل ؛ <دال> عييته بن صغيان وعن .نفه حوائج فيشتري

 ،لمما يا :له لقال الله عبد بن بالم هو فإذا لكعبه١ املللت عيد
ثمير الله بيت يف آمال آن الله منب الستحيى إتي :نقال < حاجه مليت

ن بسكون ؛يسكنون ١ ٩١ ،٢ ،١ ،اجلوزي ابن ٢
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له نقال ،حاجة مليت اآلن :نقال آثره شي خرج خرج شلتا ،الله
 حوائج<*آ من >دقالت ؟اآلخرة حوائج من آم لدسا ١ حوائج من ت سالم

 ؟يملكها ال من آمال نكيغم يملكها من سالت ما ت له نتال <الننيا
ديبية ومائة سق ستة مات ٠ بالبقيع ودشن باحل

،القدر جليل تنابعت ،رقاالئما عمرو بن ؛هشام بن معيد <٢٥٩^
او ،وعائشة ،عمر ابن مسع مه ير • الوتر باب شي المصابيح ني حديثه ٠مث

وهب آبي بن وهب بن حزن بن ؛المتيب بن / سعيد <٣٦٠ >
 مئد كان ،عمر خالفة من مضتا لستتني ولد ،املخزومئ القرهي

ديث ،الغته بني مجع • االؤل د ١الثر من ،القابعني  <والتهد ،واحل
 التام اعلم وكان •عليه واملمتوم ،إليه املشار وهو ،والعبادة

ديث • عمر بقضايا إليه املشار وهو • والعبادله ،هريرة أبي حب

 طغت ؛مكحول تال .عنهم وروى ،التحابة من كثرية جماعه لتي

سهب ابن من أعلم ا*«لا5ا منا ،العلم طلب يف كتها اآلرص تال .امل

سئب ابن ،ومهد ،وعثمان <علئ عن روى •حجة أربعني حججت ؛امل
•دمثيرهم ء هريرة دأبي ،عمر بابن

مئب ابن قال ؛المتتذلم وني كان ته))إ ؛تعالى توله في امل
 يذنب مث يتوب مث ذنيا يذنب لت̂جل ١ هو ؛تال ((،مثغورا لالؤابني

اع،م*يتوبر مث ذنبا

 اليمن أهل ونقيه ،رباح آبي بن عطاء مئة أهل نقيه كان
 البصرة آهل ونقيه ،كثري ابي بن حيميم اليمامه آهل ونقيه ،طاءوس
 عطاء خراسان اهل ونقيه ،مكحول الئام آهل وفقيه ،املش

مانئ دينة إآل ،اخلرا  اهل نعيه فكان ،برتهئ ختها الله شإن امل

دينه سئب بن معيد امل سهب <حبن معيد ؛تال مكحول وعن •امل  امل
.العلماء عامل

-ذ ٩١ ،٢ ،١ الجوزيء ابن ؛ن خرج فال ؛خرج خرج غلتا ١ ٩١ ،٢ ،١ ،اجلودي ابن ٢ ٦٥ ،٢ ،اليسيت ،ن الغرو ؛الرتهي ٣ ن العيادة :العبادلة ٤
ئيل بيت ،ترأن ،ن الرابني :ناوؤابني ٠ ٢٠ (،يا)إمرا

ن مين ت اليمن ٦
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شاص عليه واحتال ،ناىب ابنته مروان بن اململلئ عيد خطب (—£١١)
 رامه ويعلق ،بارد يوم شي ماء جرة عليه ويمي ،سوط مائة يضرب ان

اربع ابن وهو ،وتعين أربع منه سيد توتي (.٤١١ —)ولحيته

• وثمانين

ذيب وشي <لغتهاءا سنة ؛التنة هلذه يقال وممان ؛الئواوي هت
(.٤١٢،)الغتها من غيها مات من لكثرة

سهب ابن مراسيل إة ؛ ،لغتها ١ تول واتا عند حجة امل
 إرمال -(٤١٣) ؛الئافعء تال وإنا ،إطالته علم نليس ،الئافعئ

 من مميرها ائها ؛والتحيح < (٤١٣—)محن عندنا المسئب ابن

تول او ،اخرى جهة من مرمل او ،بمسند اعتشلت إذا إآل ،المراسيل

٠ محابي

لالؤل تحت ثالثا المطتقة إة ت توله المسئب ابن ئب ١ثمر ومن

يشرتط ؛العلماء جميع وتال ، وطى ثمير من لغانق ١ عتد مبجرد
مابيح١ هي له ٠ الوطى  باب هي <حو ،املولود باب غي حديثان مل

سئب ابوه .العدة ابيان حدن ^دجت ،امل نتح يوم اسلما ،حم
.املشهور هو والغتح وكسرها الياء بغتح ؛المسيب ؛ويتال مكة

دينة اهل راس كان ؛حبان بن حيىي بن محتد تال  ،دهره ني امل
غتيه ؛له ويقال .الممئب بن سعيد ؛الغتوى هي عليهم *،والمقت
 سيد من وحرامه الله حبالل اعلم رايت ما ؛تتاده وتال .الغتهاء

سئب ين والتيايل مالقا ١ ارحل كتت ؛تال معيد عن ورويتا .امل
ديث لطلب  بضاعة له ،العطاء ياخذ ال ،ماحلا نقيها وكان .الواحد احل

• الريت قي نيها يثجر دينار ماثت ربع٢

ديد موىل معيد ،اليمرق احلسن اخو ؛احلسن ابي بن معيد <٢٦١ح

 ،هريرة بابي ،عئاس ابن عن ردى ،تابعي ،االئمارق شابت بن
وني .ومائة تسع ستة وذلال ،بستة اخيه تيل مات .ومثيرمها

مابيح١ .القيام باب غي بكر ابي عن حديثا روى مل

٢ ،النووي <ابنن ؛ابوه ١ ٨ ٣ ٠ ١ 
٢٨٣ ،١ ،النووي ،ن خون ؛حزن ٢



١٨٦

٢►؛ ٦  فميه كان ؛التمستن الشونة العزيز عيد بن سيد <٢

بالغام ليس أحصدت / ؛تال •وبعده االوزاعن زمن ني الغام أهل

.مواء سدى واالوزاعن وهو ،االوزاعن ١ ومن مبه ١ حديثا أمح
لي مثلت ؟إآل ةالتال إلى تمت ما :نتال فثل بقاء سيد وكان

،مكحول عن روى *(■ ٤١٣) ثبت حتت ؛ التمائي وتال •جهتم
 وميعون مقع وله ،ومائة ومئين ميع سل بسقق مات • والرمري

.الكرامات باب ني المصابيح ني واحد حديث له .مله

عن روى لكونن ١ [بيتار] ؛الغمار رديتارك بن مغيان <مآ>

زمن ولد .وتميره ،المبارك ابن وممه ،سد بن وممعب ،جبير بن سيد

 ني له ٠ ومتم علميه الله متى التبن تبر وزار ،معاوية

.الصيت دهن باب ني واحد حديث المصابيح

٢►؛ ٦ ميمونة مولى < <يمار> بن عطاء أخو ؛يسار بن مليمان <٤

 نائال ،نتيها كان ،عشه الله رقي المو*مدين آم الهاللية الحارث بئت

.التمر يموم وكان .التبعة ءلغتهاا من ،بعينلثا ١ كبار من
تال .ومتم علميه الله متى التبن محابآ من عشر بقعل أدرك

 بن سيد من ممدنا نهما يمار بن سليمان ؛محتد بن لحسن ١

عن روى .ومائة سيع طل مات .نتهاو أعلم يتل دلم * 0اا>

.ملمة وآم ،هريرة وآبي ،عياس ابن

؛وتيل ،ومائة تسع سل يمار بن مليمان توني ؛ونا التو تال
 المصابيح ني له (>سلرأاأ وسيعين حالث وهوابن ،وماثلت ثالث سنة

طتتةا باب ني واحد حديث .هالثا مل

٥٩٨ < ١ ،لدين من م ؛ومن مشه ا ويل ؛ن ز ١
٢٥٩٨ ،١ ،الدين ويل ؛ن امي ؛إال ٥٩٨ ، ١ ،لدين٣ ١ ويل (ن الماثب ؛الشمائي ا

٥٩٨ ،ا ،الدين ويل وملم عليه الله٥ ٦
٥٩٩٧ ،١ ،الدين ويل ١٢٢ ،٢٠٢ ،ا ،سد ابن ٨



١٨٧

 خالد بن أوس بن حرب بن ت مغرية ابا يكئى مساك <جمآ>
هو ،التملن اليكري تد اخو و هم ،حم .مشهور تابعن ،حرب ابض وأر

ك اى تال ا  علميه الله مىت التنب محابا من ثمانين ادركت ؛مس

متم .ممري ثرت الله غدعوت 'بمريوذهب < و

حتظم ونس  إبراهيم متامه م راى بصره ذهب لتا أته ؛امل

• (٤١٥١١ بصير لحاصيح لتالم ا عليه خلليل ا

 وعشه <ماالئ بن وأشم ،بشري بن والتعمان ،مسرة بن جابر مسع
وضتغه ،حغظه ماء ،ثقة وهو ،حديث مائىت حنو له .وزائدة ،قعية
ريمها ،وثعية ،الميارال ابن • ومائة وعشرين ثالث ستة مات .وغ

ئس بن تمعاذ بن سهل <٢٦٦^ هو أبيه عن ردى 'الجهتن ا هل من و  آ

• الئغر أباب باب هي عته المصابيح هي ردي .لئام ١

لتحابةا من الثني حرق

ملتذر ١ <حنب شابت بن ٠ عشه لله ١ رضي وس ٢ بن د ١ هد <٢٦٧^
< وأبو <التامت بن عيادة تال ،هابت بن حتان أخي ابن ،رقالئما ١

رتد ١ مشات بغلسطني مات .واحلمل العلم اوتي منت هداد كان ت ء ا ل
ن ا ٠ وسيعني مخس امن هلو ،٢٤١٦) ومخسني مث

لتحمة1 باب بظاهر وتريم <املتدس بييت مات ؛التواوؤ تال
سون مروياته . -£(ا\م)اآلن إىل باق صابيح هي وله ،حديقا مخ سة امل مخ

.أحاديث

إثه ؛ويقال ،احلتغي ؛عشه الله رضي سويد بن الغريد <٢٦٨►؛
هل هي يعت ؛وتيل <حتيد ني وعداده ،موت حضر من  ،القائد آ

.عمرو ابنه عته و<روى> . نغر عته روى ،احلجازئني ني وحدحيه

ب مغرية آبا يكىت ١ ن ضعغها ؛طتغه ٢ ٣٨٧ ،٢ ،ا ،االثريا ابن ٣ - + * نغر عته —— وعداده ٤



١٨٨

ه كان يقال م مالكا :امس لله مىت التنب فحا عليه ا
متم ئة حلق مث (تومه من تتيال تتل الته <حريدا ؛و هو ،فأسلم هب و

تذي ته ا لله مىت لثميت ١ أرد تنقدم ،ومحمتم كليه ا تيت حعر واحم بن آ
لقلت <آسيت ح ياته ٠ ا بعه مرو مابيح فيت منها <حديثا وعشرون آر امل

ثة .أحاديث ثال

يد بن قتل <٢٦٩^ ئي مح لله ر لعيم ؛عته ا  ئقري عته روى ا
عجمها القني بغتح ؛ثكل .مثيره عته يرو ومل لكاف مل .وا

عجمه القني بضإل ؛قثري تتح امل لثاء و حقاة ا له .توق من امل
حد حديح المصابيح تي ذة باب لي وا ستعا .اال

لله رفي *هاني بن هريح <٢٧٠> ثن كعب بن يزيد بن ؛عته ا  احلار
ن وأبوه هو ١١ ابيا لله مىت / القني كئى وبه ،حم متم عليه ا و

(."حاء)حريح ابو "آنت :تغال .حريح ابا :أباه

صابيح ثمي له .املقدام ابته عته روى االسامى باب في حديث امل
يه بيه عن يرد •أ

ضرمن هريح <٢٧١ح فاضل من وهو ،عبيد بن ؛كته الله رثي احل أ
متم عليه الله مىت القنب أحماب غمل أخر فيت واحد حديث له ٠ و

.الييوع من عتها املهني باب

التماء ومن

لقفا <آ^ح لله رفي عتبه بتت ا س ءعدل بن تكحها ا بن مح
الد حئه لعدويها اخل د تال حقمه أبي بن عليمان آم ،الرت  بن امح

ها ؛ماحل لقفا ،ليلى امس لب لتب وا هي ٠ عليها مت ات من د لباجر  ا
بايعات ١ ومن ،آلولا كانت < مل لقاء عتالء من و • ونشالهتن ا

، ٢٣٢ ،١
ب عليها

١ ١ ،هشام ابن ١
- تال ٢



١٨٩

ها هيثيل <ياتيها ومتم عليه لله ١ محتى لله ١ رسول وممان ،مس
وإزارا ،هراها ومتم عليه الله متى الله لرصول اثخخت تد وكانت

وان شهم أخذه حىت <وملها حمتد ذلال يزل نلم *ليه ميام بن مر
كم صابيح ني هلا .احل .وأحكم أكلم والله .واحد حديث امل

لتحابه ١ من لتابا حرق

من ،عمرو بن ؤذاعه بن ؛عشه الله رضي حمبيلغا ١ خمر <٢٧٣^
.حديد بن عتارءة عشه روى ،اثق^الن مكن ،الزب ١ '

هول رجل وعمارة ؛اليت عبد ابن تال يعلى غري عته يرو مل ،جم
ثثغي (.س)بنصالءا

غيد الواو بغتح ؛ؤداعه له الدال وخت ؛حمنوالغا .املمه
عجمه ١ بالغني اء١ بغتح ؛وتييد ٠ مل له ا حل ال الن وكمر ملمه

له ١ الوىلا صابيح هي له ٠ ملمه حد حديث امل .لتغر ١ آداب باب هي وا

عيد بن تيس بن <؛حءحه الله رضي جشامه بن التعب <٢٧٤^
لتيثي الله جاز آرز من ،واالبوآء <وتان ينزل كان ،ا .هي مات ،احل

بغتح :يئامه .مغيان أبي آخت اته .يق لتتا بكر أبي خالنه
حتشه الثاء وتشديد اجلمي منها ،حديشا عشر ' صثه مروياته .امل

صابيح ني .أحاديث هادته امل

<VVo> زاهر بن بز لتا بن ت عنه الله ربي عثال بن صغوان
.غزوة عشرة مت وسلم عليه الله ملى الله لرمو مء ثمزا ،القاملر

.لكونه ١ مكن .عنه روى معمود بن الله عبد آن مناتيه ومن
صابيح هي له <حديثا وعشرون ماثه مروياته .احادمي تالحه امل

اجلحمي خلد بن ءحه<ت الله >نيضي آميه بن مغوان <٢٧٦>
اتار تريو آمهح من كان *وهب أبو كنيته ،الرتهن (.٤٢٠مل



ومتم عليه الله مىت لقيبا مع حنينا ههد ان بعد أمعلم
ؤتغة من وكان <كابرا عن ،امل د ،إسامله مم توتي ■الريموك وهل

كة مل حمام ؛وتيل ،عثمان خالله ني ؛وتيل ،وأربعني اثنني مبه مب  اجل
.والعارية لغمب ١ باب هي واحد حديح له .وثالثني سق منه

هدعان بن الله عبد موىل ؛عنه الله رضي ستان بن مهيب <٢٧٧^
لتيمن لغهر من اثه إآل ،كثري خالق شبه وهي ،ا كانت ،تاسل بن ا

زهلم ومل بارز مغا له بني نيما امل على الزوم هامثارت ،والغرات جب
بنناعتهو ، بالروم نتشا ،مغري مثالم ومو ليته ،حيهلقا ١ تله منهم ا
رتاه ،مئه به وقست ،كلب إىل معه مغاتا ،ناعتقه ،عانهد ابن هاه

بعح ،ملال آن هو أملم ؛يقال .وصتم عليه الله مىت الغنب و
من دكان •رجال وثالثين م بقع معد إسالمهما وكان ،بمئه روعتا

كه الله هي عتبني٠ال املعستطعغني دينها إىل هاجر حم ،مب  معد مل
• ومتم عليه الله مىت القني هجره

يشري من التام »ومن ؛نزلت وغيه .االؤلني العابتين من وهو
راآاأ.ه الله مرضات ابتغاء نفسه

قبل اثه وذلال حلته عن نغزل ،تريي من نغر هاتبعه ،مهاجرا ا  را
نتحل ئي علمتم لقد ؛وتال كنانته هي ما وا وال .رجال آرماكم من أ
 دلتتكم رضيتم هإن ،بميغي فربكم١ حم ،ميبسما ارص حئى إلئ وحمول

عليه تدم هلتا .نغعل ،نعم ؛تالوا ؟مبيلي وختيتم ،مالي على
،بدرا ههد ،(."أأ)اليبء "ربح ؛تال وثم عليه الله تى

شاهد .كلها وامل

 بالله يوءمن كان 'رمن ؛وسلم عليه الله صلى الله رسول تال
(.'•مى“لولدما لده١الو”٣ حي ،مهيبا هليحن االخر واليوم

ن منه مات ا نينه وثالثني مح دهن <مته سيعين ابن وهو ،بامل
م :عانهد .بالبقيع له الت؛ل ومكون اجلمي حب وبالعني املمه
له له والتني بالتاق ؛تامط ٠املمه مابيح هي له ٠املمه حالهه امل

.أحاديث

 ن تاحسن ؛غممن ١
بتاعته ٢ بتاعه ؛ا ن ا

لو ٣ لد ؛لولسا لده١ا لوا ما ا بن ،ن وحل ٣١٥ ،١ ،٢ ،الني عيد ا



لشأء ١ ومن

^٢ ٧ بن نية بثت ت عتها الله ريف املؤمنني آم منية <٨
حتت كانت ،عمران بن هارون ميط من ،لتصري ١ بثي من ،معية• بن أخطب

قيق آبي بن كتانه حمي ووتعت ،ميع منه املحؤم غي خيرب يوم نقتل ،احل
هي وتعت ؛وتيل ،ومتم عليه الله مىت الله رعود هامطناها ،التىب

ية م̂م يعة مشه ناحرتاها ،الكليب خليغه بن حل  وأملمت ،أرؤس مب
.مداهتا عتقها وجعل <مته عشره ميع تبلغ ومل ،وتزؤجها هاعتقها

 حمه ؛وتيل ،مخسني سله ماتت < القماء عقالء من عاتله وكانت
له احلاء ؛محي . باليتيع ودنتت ،ومخسني اشتني ونتح املمه

ومكون اهلمزة بغتح ؛وآخقب .االخرى وتشديد حتهتا بنقطتني الياء
عجمه اخلاء له الثاء ونتح امل ؛وتعيه .اهلوثدة والباء املمه

عشرة مروياهتا .والياء املمهلتني العني ومكون التين بغتح
مابيح ١ ني هلا .أحاديث .الومومه منل ني واحد حديت مل

 ابي بن عحمان بن ت عتها؛ه الله رمي ح حييه بتت منيت ؛*٢٧٩^؛

 بن ميمون عتها روى ،ثص بن النار عيد بتي من ،احلجيب طلحه
اعيل بن محتد اإلمام حديثها وأورد •مهران ٠ حمحيه ني اليخارؤ إمس

متى للتنب رؤيتها ني اختلد تد (“٤٢٤) االثريت ابن وتال
واملشهور ؛الثواون تال ،تره مل إئها ؛نقيل ،ومتم عليه الله

ا أى به هل يستلم ومتم عليه الله متى الغنب رأيت ت تالت ،حم
حجن لتكن١ (•٤٢٤)" ود ابودا رواه •مب

له ١ حلاء ١ بغتح ت احلجيب وحدة ١ والياء لصما وفتح ملمه  مل
م واملراد (حاجب مجع ،احلجبه إىل منسوب من احلرام الييت حجبه هب

لكثرة اجلمع إىل نتسبوا ،القياس عن خارجة إليهم نالئسيه ،تريش

مابيح ١ ني هلا .اجلمع .لوليمه ١ باب حماح ني واحد حسث مل



لقابعني ومن ا

،اآلمتاري التعمان بن جبري من ت (٤٣٥) خواتءا من ماحل <٢٨٠ >
 عته روى ،حثبمأ آبي بن ومهل ،أباه مسع ٠ املتليث كزيز ،مشهور مامعي

.اخلوف مادة باب لي بيحلمماا ثمي امذكور حديثا محتد بن لتامم ١

 ني حديثه .أبيه كن روى ،حابعئ ت يعلى من صغوان <٢٨١ >
مابيح ١ طبة باب هي مل ب'ب ,.م .والتاله اخل

التحابات من الغاد حرى

بفتح ئ٠التيد بن <؛ءده الله ررضي مثيروز / بن فحاأل <٢٨٢^
>ودهروز ،التام بني المعروف الجبل وهو ،التيلم إلى متعوب الدال
،٢ ٥٧٢١̂^ ء ١ لت ١ وبضم تتطتان حتهتا الياء ومكون الفاء <بغتح
لتجإل آخت ابن أبوه وكان ،أبيه عن يردي ،تابعئ تاتال وكان ،ا

لعفج لالمود لبش بي القبؤء تءى١ اتيت ا القيب أيام أخر ني ا
مابيح ثمي حديثه .هارم ابثاء من وهو ،ومتم كليه الله متى ثمي امل

حتمات باب <امل

حابه من الطاء حرق امل

والد اآلهجعئ مسود ين <؛ءده الله رضي ح آحيم ين طارق <٢٨٣^

صابيح ني له .اآلحجعئ مالال آبي .حديثان امل

؛ <حتوتيل يعيم والده ءده<ت الله رمي ح الغفاري طخغه <٢٨٤ ح
 باخلاء طخغه ؛وتيل ،املئه آحماب من طخغه كان ء تيم ابن هو

عجمه ١ مابيح ثمي له .مل يه امل .واملحى والثوم اجللوس باب هي مح

٦٠٠ ،ا ،العين ويل ،ن خرات :خؤات ١
ديه ٢ ن السح :احل

+ * والزاى س الدال بفتح ٣
٥٩٤ (٢ ،الدين ويل ٤

 ٥٩٤ ٠١ ،الدين دلي ؛ن والزاى الراء ضم ؛وبالزاى الراء بضم ه
٦٧ ،٣ ،٢ ،االهيرا ابن ٦



 آم عائشه اخو ءده<ت الله حر»دي ؟تنبر بن طغيل <٢٨٥ ح

.خمبرة بن الحارم بن الله A..I.P بن القغيل وهو ،التها اهلؤمئني
 لنا انا الرمحن عبد وكان ،رومان آم ولتص كانا والقغيل كائثأ
لسن بغتح ؛ختيرة .لعاغشه عجمه ١ اخلاء ومكون المهمله ا  وفتح مل
مابيح هي له •املوحدة الياء ٠ االمامى باب هي واحد حديج اهل

عمرو بن عثمان بن ءته<ت الله ر»دي> الله كبهد بن طلحه <٢٨٦^؛
لميهتي ١ لبمتا بن لؤى بن كعب بن مرة بن حمم من سد بن كعب بن

بن ؟مت هي ومتم عليه الله مىت الله لرمو مع يلتقي <القرهن

تد بو ١ كئئه < كعب  وتد ،باجلقه لهم املشهود العشرة من ، حم
عت ث متظومه امساؤهم مج

ا بعد القاس خري إة آال حممب
شان بشروا طرا العشر مم  اجل

وعامر ،عود وابن ،وطلح ،زبري
تضان ١و ،والقهران ،ن ١وسد ( ٤٢٦ )خل

ضرمن عقاره بن الله عبد بنت لتعبها هي طلحه 'وآم أخت احل
نرمي بن العالء بكر آمي يد على قديها طلحه واسلم .أسلمت ،امل

يط وأحد ،اإلسالم إىل الثابتني الثمانيه احد وطلحه <القتيق  اخل
 أحماب من التثه واحد <القتيق بكر آمي يد ٧—عل أسلموا اتذين
متم كليه الله مىت الله رسول توئي اتدين الثورى  عشهم وهو و

شاهد وههد •راز  عليه الله مىت الغبن الى ،بدر مثير كتها امل
 كانت ائتي العري خرب يتعرفان زيد من سهد مع انغده كان وصتم

يو يشهد دمل ،بيدد التقاء يوم نعابا ،حرب من مغيان ابي مع لرت
 كمن وأجره بسهمه ويلم عليه الله مىت الله رسول لد ضرب لكن ،بدرا

.حفره

تد أبو II مع يلتقي ١ * حم  —  +
عت ٢ ن مجع :مج ن نغذ :ائغذه ٣ ن يتعرفا :نانيتعز ٤
o ن كان :كانت



٩٤

٠لطلحة كته تمان يوم ذاك :بال احدا ذكر إذا مكر آمو وكان
سعه نشئت (هبدم احد موم وملم كلمه الله متى الغم ووىل <إ

 مين ومتون حمس ليه كان ؛وتيل ،جراحة وعشرين ارمعا يومئذ لجرح
وجب٢٠٠ :وطم عليه الله مىت الله لرمو نقال ،ورمية ،وضربة ،طعنة
اء(.ما'ي)ست

متم عليه الله مىت القنب متاه طلحة :احد يوم و
:حثهن ويوم ،الغيار طلحة :العشرية ذات مثزوة ويوم ، اخليرك ح

 طلحة وهتم عليه الله مىت الله رسول متاه زوايضا اجلود طلحة
 محش ،بالسبط وال القطط باجلعد ليس ،الشعر كثري ،آدم وكان [•اخلير
ليح ،القبيح ،العرشني دتيق ،الوجه الله رسول ?ض .الغميح ،امل

صتم عليه الله مىت ئام آمي بن معد ومين بيته و •و

سق م«*ة رجب م < £(TA)Jt‘> II يوم طدمة تتد :حمير، ١ بن ١ دال
دى عن خلون لعشر ؛تيل ،وثالثني خالف ال :التواوق تال ،االوىل / مجا

٠ £(م)غهه

الله امر وكان الله بسم :نعال حلته ني نوتع مثرب مهم اتاه
كان .مقدورا تدرا  أربع امن ؛وتيل ،سه وستين اربع ابن و

(.٤٣٠ )به ويتبرك يزار معروق وتبره ،بالبصرة ولئن •ومخسني
.رماه احلكم بن مروان اة :ويقال

،ئرة بتنطرة دنن طلحة آن :املعارف ني تتيبة ابن ذكر
 إليها نشكى ،املنام م مبه حبالثني دنته بعد عائشة بنته نراته

.٢٤٢١ر بالبصرة داره م ندنن ،طرئا نامتخرج به نامرت ،الئن
م لكانور ١ انظر كاتي :اوو لت ١ تال لوه حث حين ائهم ثميره وذكر
حته واخفئ ،موضعها عن مالت هإنها عتهمته إال ،يتغير مل عينيه
 بكرة ابي دور من دارا له هاهرتوا اال،ء شن من االرءق يلي الذي
.بنات واربع ،بنني عثرة ولطلحة :تال .درمم أالف بعشرة

،درهم ومائتى درهم لغى١ العين من طلحة ترك :المنتظم م تال
 ثالثني وعقاره عروضه لتؤمت ،كحريء عروضا وحرك ،دينار الد وماثىت
(.٤٣٢) درهم الد

٢٣٧ ،١ ،١ ،اجلوزي بن



٩٠

يل بهار ماثة ترك طلحت آن ؛ثف خن ؛العام من صهرو وبال
.حور جلد البهار آن ؛وسمعت .نمب تشاطر ثالثة بهار كل

لة لتادا بغتح ؛القعء لة العني ومكون املمه والباء املمه
حقاةا والياء ءالغا بغتح ؛الثياز . املوحدة من مل

انية تهمرويا .المعجمه والغاب المحتدة تحت  ،حديثا وثالثون مث
٠ أحاديث ربعةا المصابيح ني مشها

،عمرو بن طلق بن <؛ءئد الله >رضي كلي بن قلق <٣٨٧^
م بن علئ بن طلق ؛ويقال هو ،الثخهمئ الحئغئ عمرو بن هت لد و وا

لة القاء بغتح ؛غلق •طلق بن قيم >الةم ومكون املمه
لة التني بضم ،؛تخيم عجمه £واخلا اى̂ب مئة مروتا>ته >امل

.أحاديث ثالثت المصابيح ني متها ،أحاديث

<YAA> آم مولى ،الخزاكئ <:ىته الله >رثي ماله بن طلحة

موالته عته ردت " االولى المهمله الراء وكسر الحاء بغتح — يرلتر١

كر ١ تريو <متادب> باب ني بيحلمما١ يف حديثا الحرير آم وذ
لقيا  .ثلا

١البر بن طلحة و بن <؛ءده الله >رءدي ء  بره بن صر بن و
لتا ومتم عليه الله ملى القبئ له تال اتذي رجالئما ١ ثعلبة

(."س)إليلث يضحك هو<آ>و إليه تضحك وائت طلحة الق "التهإل :مات

 والباء الواو بغتح ؛ؤبرة •وحوح بن حمين حديحه روى

ونتح االولى المهملة الحاء ومكون الواو بغتح ؛ووحوح .املوحدة

خرى حاء ثم الغانية الواو من تبذ يعاد ما باب ني ذكر له .ا

٠ ملوت ١ حضره

٢٦٥ ٠٢ ،٢ ،اليغوي نء القريش ؛تريو ١
٥٧ ،٣ ،١ ،االحيرا ابن ٢ ١٠٨ ،١ ،ا ،اليغوي ،ن من باب من ؛ ما ٣



معني آلتا دمن

 الهمانئ ؛ويقال <الممدام الخدالئم ؛كبان بن دس ٧٠ <٢٩٠ >

 الله عباد خيار من وكان ،القابعين اعالم احد ،الحميري

وعن .الشابة من سبعين وجالم ،حيت ربعين ٢ حج .القالحين

وطاؤس ،متيه بن وهب متى ؛تال ابيه عن إدريس بن المحعم مد

١الغد > اليمانئ .منه اربعين العتمة بوضوء < ة 

إلئ .بعث إذ بمكة اشا بيثا ؛طاؤس تال يزيد بن علي وعن

حول"'ادييتء ملجيا معهع إذ ومادته علمر جتيه إلى ناجلسني الحقاج

 من ؛نقال • ' •به ناتي ،بالتجل علمت ؛نقال بالقلبيه موته راقعا

:تال ،مالت اإلمالم / عن ليس ؛نقال ،المسلمين من :فتال ^^؟١
:تال ،اليمن اهل من :بال ،البلد عن مالتلق :تال ؟مالت نعتا

،جسيما ،عظيما تركته :تال ،اخام يريد ؟يومد بن محئد كيفه
اما :تال < مالتلق هذا عن ليس :تال ،وآلجا <ختاجا ،رقابا ،جل

،عشوما ،ظلوما تركته :تال ،مريته عن لتلقما :تال ؟مالت فعجا
تتكتم ان حمله ما :الحياج له لختال ،للخالق عاميا للمخلوق مطيعا

مغلق بمكانه ٠١حرا :التجل تال ؟مكي مكانه تعلم وائت الكالم بهذا

 ق وممن ،مهته وائد واشا ؟دجت م الله من بمكان مئي آم

ان ثمير من الرجل هتام ،الحثاج لكت إ ؟دينه وتاضئ ،نبيه

.نانمرق [له] <٠^٠٠^

،الله بيت ناص حكيم ^^،١ :وتلت اثره ني نقمت :طاؤم تال
النهم ،اعوذ وبلق ،الوذ بلق التهإل :تال الكعبة باستار وتعتق

منع عن متدوحة < بطمانلق والت>نا ،جودك إلى اللهفه قي لي اجعل

عتا ،الباخلني فك نزثلث التهإل ،ستاثرين ١ ايدي يف و معرو و
لصحة وعادتك ،القدمي عرنه عشية يته١نر التام * ني هنب ثم .ا

تحرمني لخال وتميي وتعبي حثي تتبل لم كنت إن التهإل :يتول وهو

٠مكي التبول بتركك مميبتي على االجر

٢٨٨ ،٢ ،١ ،زيالجو ابن ١
ن م"٠٠ ؛نعتا ٢
ن فمم :فعتا ٣



تبخل كئت من مع يزيد أبي بن الله لعبيد تلت ت عيينة ابن بال

ت <دال> ؟وطاؤم :تلت ،وأممابه عطاء مير :تال ؟عتاس ابن علمسم

<ا>احد ،رايت ما <:ر>ديضا ين سمرو وتال •الخوام مع يدخل ذله نحان
 مت ؟و خمعى شة <مات •هريرة و؟با <عيام بن١ سمع >طاؤم مشد تق

شي واحد حديث لممابيح١ شي وله .صلة وسبعون يقع له وكان ،ومائة

• الموات أحياء باب

٢ا> أخي ابن ،الترهت ^٨^١ عوى بن :الله عيد بن طلحة <٩

صان وعن ،عته عن روى •بالجود موصونا كان ،عوف بن الت-حهن ب

— بيتار لد٢ طلحة ٥هاعطا الغرزدق سحه •هريرة وآبي ،عنان بن
جود وكان  ،الغرزدق نتمحثة على احد يتجاسر ولم “ واليا وكان ،تريش أ
تسع سنه :ويقال ،وتسعين معمع منأ مات • لفاته يتعئ>نوا لثة

 باب غي الهمابيح نعغ معي شي حدحيه •سه وسبعين احتتين عن وتسعين

 ناتحة هترا جنازة على متى عيام ابن اة ؛وهو ،بالجنازة المحى

ا لتعلموا :وتال الكتاب .سنة آهت

" الكعبئ الخزاعئ كزيز بن :الله عبيد بن طلحت <٢٩٢^
صابيح هي له < — المهملة ،١^^ ونتح الكاد وهوبضإل  واحد حديه امل

٠بعرشه الوتوى باب شي

الئحاية من العين حرف

عجالن بن اجلت بن <:ءده الله >رءدي صم بن عاصم <أآأ>
 ،المشاهد من بسما وما ،بدرا ههد ،الئمار١ حليد ،العجالنئ التضاعئ

ومتم عليه الله متى الغبن مع خرج وإثما ،بدرا يشهد لم :وتيل

ى لغرار١ مجد آهل ىلإ ٠^ شم <إليها  له وضرب ،عنهم بلغه *حل

ههسام كمن وكان ،واجره بسهمه

ومتم عليه الله متى الله رمول استعمله :التواون وتال

،(•اآ)دهدها من حكم له وكان ،بسهمه وضرب ،العالية وآهل تبا على



(.٤٢٠ )املر <عبد> ابن باله / وأربعين خبمم سنة مات

وعشرين ماثة من تريبا بلغ وتد ،اليمامة يوم استشهد ؛وتيل

صابيح شي له .عثرة ومخسة ماثة ؛وليل <سنة خطبة باب شي حديث امل
لقص يوم .ا

<التام ابن ؛ويقال ؛عنه الله رئي ١̂٣١ عامر <٢٩٤^
وهم ،متيالن بن تيم م تبيلة والقرب .الثحر اخو وص ،امخ واالؤل
 .القرت <ه>ولد شسأتي أدم ٢̂^ وكان ،قرين بن ماله بنو

لشر عجمه ١ القاء بئإل ؛ا عجمه ١ دلغاا ومكون مل ؛قريش .مل
لة الغاء بغتح لة ء ١̂١ وكسر امل  امم ام لتا ؛وتيل .املمه

.لتب هو بل <التمى من هاعل باسم وليم ،ثييله

هو — لشاء1 بغتح " الءام ؛االمول جامع ص وتال
(.س)التامن

صابيح شي له .حديشان امل

خلقم بن أمية بن ءده<ت 'الله رضي ح مسعود بن عامر <٢٩٥►؛
نء ير عنه روى .آمية بن مغوان اخي ابن وهو اجلحم  تريب بن من

ههله العني بغتح “ باء ب بعقحهتل لياء ١ ومكون الراء وكسر امل
:وتال ،التوم باب شي كتابه هي الئرحمؤ حديثه اخرج ٠٣ موثده

د بن عامر الج مرسل هو عليه الله مىت القنب يدرك مل سو
(.٤٣٧)ومتم

. (٤٣٨)التحابة أمساء شي اليت عبد وابن ،مشدة ابن اورده وتد

بة ال ؛ معين ابن وتال صابيح شي له .له حم شي واحد حديه امل
.لتطؤع١ صيام باب

ن كان ض ؟ممحق ت؛ن ٢
+ ١٠٢ موحدة باء ’ روى ٣



 يزيد بن مهد بن هالل بن <؛ءنه الله >رض عمرو بن عايذ
زنا رواحة بن أبو كغهته ،البصرة مكن ،الغجرة احماب من ،امل

مر تدم ،حمرة مل تي ان ناراد زيادء بن الله مهد زمن ؟با مي
تي ان اومس ؛نتبل <ءليه  ؛وتيل نتئتد ،االسلمئ برزه ابو عليه مي
• برزه أبو كليه ومىت ،راجعا دامبه ركب

عجمه ١ ل ١ وبالت نقطتان حتهتا بالياء عايذت ؛ئيهرة • مل
 .العني بضإل ؛وثهيد .املوثدة الباء ونتح اهلاء بفز

انيه مروياته صابيح م وله .أحاديث مح جامع باب م واحد حديث امل
حاتب .امل

بي بن الله مبد ^٢٩٧*؛ بن التحابء ؛عته الله ريف اوىن ا
ههد ،االصلمء خالد بن تيس بن علتمه ؛اوىن ابي وامم ،الشبابي

ديبية ديته يزل دمل >بعدها وما ،وخيرب ،احل تبق حثى بامل

من آخر وهو ،لكونه ١ إلى حتؤل ثم ،ومتم عليه الله مىت الغبن
كق تد ومتان ،الئجره احماب من وكان .لكونهبا التحابه من مات
،ننيومها مع سته مات .ذراعه عي حتني يوم ضربة أصابته ،بصره

سه تهمرويا .سق سته ؛وتيل صابيح ني متها ،حديتا وتسعون مخ امل

.أحاديث تسعه

حرام بن امعد ح،آنبج ؛ممدك الله وريف انيس بن الله عيد ؛^٢٩٨^
أنيى بن الله مهد متان ت الكلمني ابن تال ،الئمارن ١ اجلهنب
.(آآآ)معدها وما أحداء ههد ،عتييا ،مناريا٢ <مهاجريا

.املما هلا جبل بن ومعاذ هو سلمه بيت أمنام يكسر وكان
بعثه خالد بن سغيان إىل وصتم عليه الله مىت الله رسول و

دلئ القبئ ٥فاعطا تدم شم ،نقتله خنرج يقتله ان وآمره < (٤٤٠ )اهل
ا نتثرت هذه "خذ ؛نتال <ءما> يعيت خممرا ومتم عليه الله مىت هب

٠ )تليل يومتذ املتثرتين نإن القيامه يوم ٢ ٤ ٤ حضرته هلتا ٠٠ ١
.آممانه غي معه يدفن آن امر الوناة



يشهد مل ؛وهتل ؛تال ٠ بدرا وههد ت وق ١ التو بال
سهن اربع مبه مات (.٤٤٢) بدرا دينة ومخ  متغري ؛أهنم •بامل
من له .حديثا ومقرون اربعه تهمرويا .حالل ضد ؛حرام •انم

صابيح .أحاديث ثالثة امل

 من ،العامري ت عنه الله رضي الحمساء آبي بن الله عبد ^٢٩٩^؛
عة / بن عامر .الجدعاء أبي بن الله عبد ؛هو وتمحل ،مئة عكن ،مس

علهما تد وجعلهما ،واحدا نعيم ابو جن . (آءء)اثدين سد بن حم

 ومتم عليه الله متى الغيب يضحك وكان ،حبمار يلغهم وكان

صابيح ني له .بكالمه .وهارهبا اخلمر وعيد باب هي ذكر امل

.وهب بن يغوث مهد بن ؛تندك الله رضي ح ارمت بن للن ١ عيد ^٢٠ ٠ ح
 وكتب ،الغتح عام املم ،الرتحي الزهري كالب بن رهرة بن متاف عيد بن

على عمر متعمله ١ و .وعمر < بكر وآلبي ،ومتم عليه لله ١ مىت للغيب
 عثمان وبعده ،منه لله اخش أحدا رايت ما ؛عمر وتال ،املال بيت
شعض قم صابيح غي له .عحمان غاعغاه ا ماعة باب ني حديث امل اجل

ديث وفتلها  فلييدآ الغائط أحدكم ووجد ةلتالا اتيمت "إذا ت واحل
."بالغائط

ة ابن الله عبد ^٣٠ را ~ ئنيئأ اته ؛ك عته الله رضي ح حبخي
لة احلاء وفتح الياء بضم  بكسر “ ليثبا بن ماله وأبوه — املمه

عجمه ١ الغني ومكون الغافر  أزد من ،ازدق وهو “ موثدة باء وأخره مل
• ومخسني ومثان ومخسني أربع بني معاوية أيام يل مات .هقوأة

نتظم دقي  واثه ،•٤٤٤) ومخسني تسع مئات مات أثه ؛امل

،حديثا وعشرون مثة مروقاته .لتمرا يموم <فاضال <نامكا <ىان>؛
صابيح في متها .حديثان امل

.-••ت ن فجعلها ؛فجعلهما ١
ن جعلها ؛جعلهما ٢
ن تعغاه ؛فاعغاه ٣
ديث ٤ مم :احل ن احل



،املازني التلمئ !كغد الله رض بمر بن الله عبد
بة لتئاء ١ وأخته <ءطئه واخيه ،واته ،مسر والييه و--'■'--نزل حم

مم ومات ،الئام هو ،جناة حب ا حمان سه يتوقا و هو •شنيومه  أخر و

حل ،بالئام بهلقحا ١ من مات من بو سهم عات عن أخر ؛ومت أمامه ا

ديه كحب هي جاء ولد .القبلتني مىت لد وكان .لياملق ١ ،له احل
؛عتال ، امسهبا بني مقرونا و؛لتبد الثمر اكل يل حديث وآلخيه

•مستهما ومل مب أبشا

فع دصتم عليه الله مىت لتبقا اة ردي عبد راس على يدم و
ر بن الله .سه مائه دماو ."ترنا الغالم هذا "يعيش ودال<ت> مم

فلم "م(وجههرمءء من الئآليل هذه تنهب حثى ؟هدا ميوت "ال ؛وتال
صابيح هي له .وجهه من الئولول نهب حثى ميت مة امل .أحاديث مخ

طالب ابي بن ؟؛مئه الله حر>دي جعغر بن الله عبد ^٣٠٣^

وهو ،احلبشه بارز ولد ،ثتيس بنت امماء اته ،الرتهن اهلامحق
،كغيلها ،حليما ،ظريغا ،جوادا .كان .هبا اإلعالم ثي ولد مولود اؤل
.سه اخمى اإلسالم ني يكن تيلءمل ،الجود حبر يسىت

تال عليا اة ؛بإساده الغورق مغيان روى ؛املشتقلم هي
تا أكلمهن مل كلمات أكتمه اال ؛جعغر بن الله لعبد ا وال مح ؟محمي

ال وحده اللم إال اله ال ؛هتل صجح ان هاربث ،مثله الله مالت إذا
احلليم له هريك ال وحده الله إال إله ال ،العظيم العلق له هريك

لكرميآلء £(.ا

هو ابقاكر آتاه ؛تيل ؛يتول نافشا ،محموم و

تلته من والمكرمات للجود تلق وكم للقس لوعه كم
رتى نومه هي عانيسه مغه الله ألبسك ع ارتك وني ' امل
I V عن لغعال ١ ذم اخرج كما ملتتاا جسمه من اخرج P

ن ام^ما ؛امسيهما ١
ن هذه هدات ٢
٣٣٨ ،٧ ،١ ،عماكر ابن ،ن املعرلق عومل ؛املعرتي نومه ٣



عن ين بن ١ و ري جل جلب ؛بال م دينه ١ لى إ ١مكر ر ٠ عليه شد ٠ مل
يه ان شهتهرما فامر ،جعغر بن الله لعيد ذله نذكر  ويثهبه يقرت

انني مشه حوني .التام عليه ومىت / ،المله كيد ته خالنه رني مث
.سه تسعني عمره وكان " بالمدينه الوالئ — عثمان بن أبان

ذيب ويل اوق هت لتو له ا؛يار ا حوا لتخا ني أ د ا و واحلمل واجل
مى ال مشهورة نه ؛ومشها حي لزبري اترءيف ا ام بن ا لعؤ لد ا لغم ا ا

ل لتبري١ تتل هلتا ،درهم لؤبري بن الله كبد تا  بن الله لعبد ا
بي كتاب هي وجعت ؛جعغر دق هو :تال درهم لدا ألد كليه له أىي أ ما

ئي جعغر ابا يا ؛نقال لتيه هم ،حتت إذا تبنهانا ت إ المال ؟ومه

و ؛تال ،ابي على له يد ال ؛تال ؟<له هن ن ؛تال ،ذله أر و هثت فإ  هن
(.٤٤٨) حثت ما نظرة نيه نله ذله كرهت وإن < له

سه تهمرويا مابيحا هي مشها ،حديشا وعشرون مخ سه مل .احاديه مخ

حعمئ ؛عشه الله رضي ثبحي بن الله كبد آءممحأ سكن ،احل
اء بضم — تبشي .مقه نه على احل باسغل جبل باسم سيت ،بندق ز

اده .روايه له .ثبحي ؛له, يقال مئه هل هي عد ز آ جا مكن .احل
 ؛وثمير وثييد .وغيره ،ثمير بن ثييد عشه 'ردى ،مئه

ان ئر ما١ ني له ٠ مم .حديثان بيحمل

لله عيد آبجمحه رث بن ا ا ضي احل لله رر عيد بن جرء بن ؛عفدك ا
لله لنجيدؤ يكربمعد بن ا را ههد <ا مكن ، بد ر و .مم

عجمه الراى بصم اجلمي بغتح ؛يزء .املوحدة الياء ونتح امل
اي ومكون لز عجمها ا مر توئي .مل ني مق سه مب ان ني له .ومه

مابيح .احاديح حالثه امل

١٣٥ ،٣ ،١ ،االهريا ابن ٣٢٨ ١٠٢ ،النووي ذا وهب :ومهت ٢
٢٣٨ ،ا ،الشووي ،ن له ؛له ٣
٣٣٨ < ٢ ،الشووي ذا له ؛له ا

٣٣٨ ،ا  ،التووي {ن نله ؛نله
ن اهلهتاج ؛اليمابيح

٦ه
غر ؛ممغران ن صران مم ٧
ن بيدرا ؛بدرا ٨



-بن احلارث بن <؛ءئه الله ؤريف حتظب بن الله عبد <٣٠ ٦̂

يد طب ٠لرتهن ١ املخزومن مه لة احلاء بغتح ؛مح ومكون املمه
لة الغاء ونتح لقون ١ صابيح يل له .املمه متاتب م واحد حديه امل

• الشيخني

ضي الهحو بن الله كبد <٣٠٧^ ،لئاما نزل < آلزديا ت عته الله ر

صابيح حمي له .مثانني منه بها مات .حديثان امل

هئن ت عته الله رضي خبيب بن الله عبد <٣٠ ٨^ حليد ،اجل
بة والخيه له <مدنة ،الئمار ١ حمي له . معاذ ابثه ؛سه روى .حم

صابيح رتآن فضائل باب حمي واحد حديه امل .ال

بن العوام بن ؛عقد الله رم الربري بن الله عبد <٣٠ ٩̂
هن١ االمدق خويلد  بكتيأ ومتم كليه الله مىت الغنب كقاه <لرت

مولود أؤل هلو ،بامسه ومناه < يق التت بكر أبي (٤٤٩) الته حده
بة للمهاجرين اإلمادم حمي ولد  فرح ،اهلجرة من سه اؤل باهل

سلمون تد ؛يتولون كانوا اليهود الج ،هديدا هرحا بوالدته امل
ناهم اكذهبم .هلم يولد تلتا < سرت <مؤاما وكان .تعاىل الله حم

اهدته ومن • الثجاعه كظيم ،للؤحم وموال ،الغالة -طويل ،تؤاما جم
ميتي ال.ه.ل ليالت >ثالث لدمر١ تتم ̂ته ؛ممه «*هولة0إا العي-ادة قي

.التباح حثى ماجدا وليله ،راكما وليله ،التباح حثى قاحما

؛ممر عثمان واله الذي مرح أيي من سد بن الله عبد مع ومثزا
وكان ،ألغا وعشرين ألد مائه حمي اقريتيه مللث همغاتا ،أفريقية

،عسكره عن خرج تد ملكهم الربير ابن حمتظر .الغا عشرين المعلمون
حممتا وكان ،يدم على الغتح حمكان ،حمقتله جماعه النري ابن فاخذ

با محتال لدا هالهه الغارس مهم بلغ .عظيما .هن

 العيادله أحد هو الزبري بن الله عبد أن ؛واعلم (”٤٥٠)
عبد <ءيام بن لله ١ وعبد ،عمر بن لله ١ عبد ؛ < روهم الربعه ١ الله و

ب معاذ عته روى ١ ٣٤٣ ،١ ،النووي ٢



 أمحد متاهم <هكذا العام >بن عمرو بن الله وعبد ،النير / بن
حتحهن تروما ،حشيل بن ليم :بال ؟صمود بابن ؛الحبمد ليل .امل
طويال عاهوا وهؤالء ،وحماته تتتعت الته :البيهنت بال ،شهم هو

ذا •علمهم إىل احتيج حثى ثغتوا ثإ تول هذا ؛ <حتهل هيئ على ا
له لعباد ل بابن ويلحق •فعلهم او ،ا و عبد اليمني مائر هذا عي مم

لله لصبابة من ا هم ،ا و و عشرين مائتني حت تا •و ن تول وا وهر  اجل

من إة :صحاحه ني ل ا و حد مم له ا لعباد بعه ا خرج ،االر بن وا بن عمرو ا
٤• —)ظاهر بغلط ،العام ٥.)

عليه الله مىت الغبن إىل بد ناته ،بقباء ءأمما أته ولدته
متم <عيه هي تعل هم ،فمضغها ،بتمره عسا ،حجره هي فوضعته و

قكه ن ،حل ل حيئ اؤل فكا سول ريق جوبه عي نز لله ر لله صلى ا  عليه ا
متم كان •و طلس و يته وال وجهه يف له حعر ال ا كحري كان .حل

لقيام اله ا لت نغه ذا ،حهما ،وا يد ،ا ليام مح ج تتله .ا ها  بن احل
كة يوسد متيه ،مب ال١ يوم و دى من خلت عشره لسبع شاءلت ا خره مج اال
 له بويع وكان .وسبعين اهنني سه ؛وتيل ،وسبعين حاله سه

فه خلال اطب ال ذلال تبل وكان ،وستين أربع سته با فه خي خلال واجتمع (با

فته على هل خال ز أ جا مبالتا وحخ ،وخراسان ،والعراق ،واليمن .احل
يها وحالحون حالحه تهمرويا • 'حجج نيمشا ها ،مح مابيح هي حم ثالشه امل

.احادمي

٣م> لله عبد <١ لله وريف زيد بن ا <ت ا رج عاصم بن ءته ئما اال
حدا شهد ،نة)اىبا ٤) •بدرا يشهد ومل ،أ ٥ تدي (—١ هوا مبله تتل و

يف بن'.حبرب--د لوحقي مشاركا ومثيره خياط من خليغه تال فيما الكداب
حقن رمام ،تتله ربه و حل تتله ،با لله عبد و يد بن ا ٠ (٤٥١—)بسمغه ز

يه ال ٠الوضوء حديث رادو هو يه راوو بل ،االذان مح  تي االذان مح
يد بن الله عبد :المحام جه عبد بن ز .ناالذا حديه اآل له وليم ،ر

ختلغوا لله عبد ههود ني وا ٤) .بدرا عاصم بن ا ٠ تال—٢ < سده ابن (
بو تال ،ههنما :نعيم وا بن و ٠ (٤٠٢—)يقهنها مل الني عبد ا

دي لتو ٢٤٣ ،ا ،ا ذا تاهلم :مم متا ١
٣٤٣ ،ا ٠ دي و امل ٢
ن فوقعت : فوضعته ٣

ن مرل؛ء ؛بويع ا
ن د ب ٠

وي و ٢٤٤ ،ا ،احل ل و ،ن مم ة د ؛حم ٦
وي و ٢٤٤ ،ا ،احل لله ا ذا ا :الني ٧



ابتاء زيد ابوه وكان ،ومتين حاله سنه <احلتء يوم تتل حم
هو يا • حمه ميعني من ١ و اتيه تهمرو  مي مثها ٠حديثا وآربعون مح

مابيح١ انيه مل يث مث حاد •أ

بن االسود بن <:ءثه اللمه رئي ح رمعة <حنب الله عبد <٢١١ ح
قلب  تنمكن وتد ،واملمي الراى بغتح رممه ،االسحؤ الرتهن امل
صابيح في وله •املمي • املساء عشرة باب لي واحد حدمي امل

،التائب آبي بن ءده<ت الله رثي ح التائب بن الله مبد <٢١٢^
• التاريء الرتهن املخزومن عابد بن تيغن :التائب آبي واسم
هل ني عداده هل عنه اخذ ،بيسير الؤبري ليل تتل <مئه آ مئه آ

اهد عليه وترأ ،القراءة ،لتينه ١ إىل مبوب :تيغن■ •وثميره ،جم
لة بالتاد املوثدة بالباء :وعابد •نتطتان تبتها والياء , املمه

له ال والن صابيح هي له ٠ املمه • أحاديث أربعه امل

:ويقال ،المزنن <:ءدم الله رصي ح مرجى بن الله عبد <٣١٣^
ته ،املخزومن وم بثي حليد ال ز • خم

يح وهي مرجم بن الله عبد عن االحولء حمامم (عن—٤٥٢) :سلم حم
آو ،خبزا معه واكلت ،ومتم عليه الله مىت القنب رايت :تال
تال ،"ولال" :تال لال الله مثغر الله رسول يا :هتلت ،ثريدا :تال

نعم :تال ؟وصتم عليه الله مىت الله رسول لال استغغر :تلت عاصم
ؤمثت ١ و وللمؤمنني حلنيلء رلواستغدر تال ثر <ودائ • ،(٢٤٥٣—()٤٥٤) مل

املهله اء الت / وبينهما املمهلتني بالثيحني ؛مرجى
صابيح هي منها ،حديها عشر سبعه مروياته .نرجس بوزن واجلمي امل

.أحاديث أربعه

بن ١ ثهرا ا ١٦٤ ،٣ ،ا ،اال
لة بالعني ٢ بيتها املمه ني جيم و لت ن املمه



لله عبد <٣١٤►؛ الم بن ا لله ؤرم ع با يكئمر <؛عغه ا  بن ،يوسد آ
رم ا عليه يعتوب بن يوسد ولد من ،ثيقثاع بيت من ،ثيلمن ١إلمرا احل

م ،حلمني ١ ؛اب وكان ،التالم لغني فئا لله مىت ا عليه ا
لله عبد ؛ومتم • ا

الله رمول تدوم آؤل اطم ،اخلزرج بن عوف لييت حليقا كان
هاهد ))وههد ؛تعاىل الله تول فلله هي وتزل ،وصتم عليه الله مىت

له على إمراثيل بيت من ستكربمت فامن حم >)ومن ؛وتوله (.(،٤٥٥ر وا
لكتبآلهع علم عنده (.،<ا

ابية <اهلتدم بيت هتح اخلقامب بن عمر مع وشهد حد وهو .واجل  أ

.باجلقآل وستم عليه الله متى التنب له ههد من

ى هي طم النبخارق حمحي ما ؛تال وئام أبي بن سد عن ؛و
عت حي لحت يتول ومتم عليه الله مىت الله رمول مس اآلري وجه على مي

(.٤٥٧)ادم- بن الله لعبد إال الجتة اهل من اثه

الم ته— بالمدينة مات >الةم بتخغيد ؛ادم— .وأربعني ه
ئيئثاع التون وضم نقطتان متهتا الياء ومكون لتاهني ١ بغتح ؛.و

ل دوى •المهملة وبالعني بناه عته روى ،حديشا وعخرين مخ  ،محتد ا
زتن مغتل بن الله وعيد ،وانس ،هريرة وابو ،ويومد هي له -امل

صابيح سة امل .أحاديث مخ

كنيته ؛عنهما الله رضي اخلئامسم بن عمر بن الله عبد <٣١ ره
ئة ابيه مع اسلم >،،التحم عبد ابو اته إىل توم وهنب ،مغير وهو مب

ملم بيه تبل أ را يشهد ومل .ميخ ومل ،ا ختلد ،بد حدا ههوده هي وا ،أ
ول—ر الشار القباع ١ هديد وكان ،اخلندق مشاهده أول آت والتحيح

وميتي ،متانله ينزل <حكان اثه حئى متمو عليه الله متى الله
ربك هي ناتته ويربك ،هيه متى مكان كز هي آى ونقل .ناقته م

عمر ابن هكان ،هجرة حتت نزل دمتم عليه الله مىت التني
مايتما .تيبس لتآل مه



لئدتة كثري وكان ،ا ن هربتا  جلس عي ق مت وكان ،ألغا بحالحهن امل
قع آن أحموا لتذين نيا ءامل ؛اآليأ هذه ترا إذا تلوبهم خت

(٤٥٨)اللهلذكر  ) ، > ليكاءم يغلبه حثى بكى  بال ا بن و ؛مر ا الني 
جه ،هني قيئ الم ،طلو و  جرت اتتي احلروب هي يعاتل ومل •لني بك
ن بني لطمء <ا

ني لتحيحني د لله عبد من صالم عن ؛ا ه عن ،صر من ا  آة اهب
بي لله مىت احل متم عليه ا ه بال و بعم ؛هل لزجل " لله عبد ا  لو ا

تي كان لتيل من مي (."سم)ا

د وكان ؛امل- نال لله مس له معد ا من وكان «تفيال إال ينام ال ذ
هل رع ا لو ،ا لعلم  لتهد ،وا ما <وا ،للبثئة الز را  لغتنه عن نغو ،ا

تة ال ال حم .شا
ا

من عن ردي ،حغمه على هتتها رؤيا رأى اته يرا ا هقتحها 
لله مىت القنب على حغمه متم عليه ا ؛هتال و تعم   عبد اللهتى "
لله "ع-ما)ا*مالتيل ؛ميت لوكان ا . ) تي هكاي  ،بالتيل مي ؟ حم 

،هيملي يتوقا ثر ،ينام ارا لليله ١ هي ذلال يغعل  .مر هي رؤي 

لكعية 'ا نعحي ما تعلم ري يا ؛جموده هي يتول ماجدا  امحة من مي  مز
تنيا هذه على تريو .خونه إال اد

؛حغمة آم اته ،مظعون بتت زينب  سول عليه احنى  لله ر  مىت ا
لله ستم عليه ا بال و د "اة ؛و لله مس جل صر من ا (٤٦١) ماحل ر  .١٠

؛يعاد ثه  لننيا عن خرج ما إ بال .ابيه محل مار حثى ا
بي ين مامل عد آ ؛اجل حد أدركت ما  لتنها به مالت إال اا ،ا مال او 
ا د إآل هب لله مس .صر بن ا رن مديان بال  لئو ؛ا ده من كان  بن عا ا
عجبه إذا ير ت ماله من قيئ أ <مه ق مت له عرهوا ارئاؤير وكان  ،ذ

ا مب مم هث نر وم خلي امح سجد لز ،امل تبال  لقاعة على واإل ،ا ذا   رأه هإ
بن الة تله على عمر ا / احل سته ١  عتته حل ،ا ؛له هقيل  م  دعونك إهت ،خي

بن هيقول ؛صر ا دعنا بالله خدعنا من  .له اخن

ن سمه ؛عمر ١
 ن باليل ؛بالليل ٢
ن باليل ؛بالليل ٣
ن * الله رسول ٤



.زاد آو ،إفان الد أعتق حىت صر ابن مات ما ؛نانع تال
د عاو متم عليه الله مىت التبن معد صر بن الله مه هة على و  جم

مه من .واحدة الز ،التقة وائباع ،العبادة ني واالجتهاد <الشاق م
جتناب لتديا وا ر <ا ا لئدته من واإلمم الث ه *"-* بهئة توئي ،ا ح

ميعني له ،د بع د ن ار انو بن تتل تبل ،شل ومه ري ا لن ثة ا حهر بثال • ا
ي بذي ودخلن هاجرين متبرة - طو ل -، امل اء - بغغ لثن :وهت خل با
عجمه ١ كة موضع - مل كان .مب صاب و جله أ مح ئ ر جل ر جعد من ر

ج يا ج علميه سل .اهل يا تي اعلم لو ؛هتال اهل مابلت احت  .لقتلته أ
ئت :هتال خلت حني :تال ؟كيد :تال أميتتي ا لله حرم اد ا

الح لت لد .ا لوحي تبل و .بسلة ا

جا سيع الغاز تهمرو ثون مائة و ها ،حديشا وثال مابيح هي حم امل
اله .حديثا عثر وسمعه مائه ح

حبت ثباية آته ؛عنهما الله رضي معيا بن الله عبد <٣١٦^
ي من ،الهاللية الحارم خت ،معمعة بن عامر حب لقنب زوج ميمونة أ  ا

؛له يقال ،وعاملها ،االتة هذه حرب كان .وستم عليه الله متى
لبحر التة١ حرب عليه للها متى لغنب١ له دعا ٠علمه لكثرة <وا

سلم كمه و حل يل والعته بآ لثاو يل ورأى .وا رب مالتال عليه ج
جهل ؛تدت> معجا امن رأيت إذا كبت ؛مسروق تال .مزهتن ا

اعلم ؛تلت صتم وإذا ،التام امنح :تلت تكنم<ا وإذا ،التام
لتام بيين كان .ا لوجه مبيح ،جسيما ،مغرو مشربا ،هلويال ا له ،ا

ضب ،وهره ناء خي حل ر تدم .با عشرين سيء صحة يل يتيههرإ ومثزا .مم *و

كان ليحر ؛يسىت و لله رسول حتكه .علمه لكثرة < ا متى ا

لتهنأا ** ؛هتال له ودعا < الثعب هي وهم بريته وسلم عليه الله

رك نشر ،هيه با كمه وعتمه ،منه وا ترمجان ؛وسئاه ٠٠.ا ٤٦٢ )احل
كان •الترآن وره و ب بن عمر يشا ئا كان .اخل  احد معجا امن و

لتثة لتحابات من ا تذين ا كثر هم ا ية ا لله رسول عن روا لله متى ا ا

مم ،ومت عليه ،عياس وابن ،جابر مث ،صر ابن مث ،هريرة ابو ؛د
٠ وءبائقة ،وامن

٦٠٤ ،أ ء الدين ويل ذا صغريا مشربات ٢
ن البحرين ؛البرب ٣



لضيح بإستاده االزرتن روى مع كئا ؛تال جريج ابن عن ؛ا
سجد م عطاء  وابنه ،عجاس بن الله عبد ابن دخل <إذ> ،احلرام امل
تد حمتال .وجوههما وحسن <تامتهما متام من حمعجبحا ،القواد حمي حم
 أربع ليله التمر رايت ما ؛عقاس ابن محن من حسنهما واين ؛عطاء
٠ ( ٤٦٣ )عمام ابن وجه ذكرت إال ،عشرة

 مت—و عليه الله مىت الله ول—ر خرج ؛تال هريرة ابي عن ردي
،بلى .*تال ؟"الغحل أبا يا ابقرن "اال :حمتال العياس فلقيه
بذتبمءخيمت ،االمر هذا بي احمتتح الله م'إة :تال -آل ''م(آلء)و

ولد .التاعة تيام إىل اوالده يل اخلالفه بتاء بدله واراد
الله ول—ر وتوئي ،حني— حبالم اهلجرة تبل ،الثعب عام الله عبد

تونا متني عشر ابن وهو تم—و عليه الله هىت حالث ابن :وتيل ،خم
تتنون وكانوا ،االحتالم ناهز وتد ،عشرة كت عهره وآخر .للبلوغ خي
قلب عيد ه وجت ،العيام ابوه وكذله ،ميره بن الله عبيد قال .امل
س ابن جيىل كان :عتبه بن الله عيد ير يوما عبا يوما ،القرآن مل و

. ،العرب القام ويوما <للقعر ويوما ،للمغازؤ ويوما <للغته

 ثنم مل—و عليه الله صلى الشني اج ؛اليخارق صحيح يف وهبت
رواية وهي م ٠٠.الكتاب عتمه *رالتهإل ؛وتال مدره إىل عجام ابن

تال .(سم)مشهوره كثرية ومناتبه ح(.'م)نئهه "التهم :مسلم
ليمىت وقع حملتا ،عيام بن الله عيد جنازة ههنت ؛ مهران بن ميمون

تع حثى أبيين ثر٧٠ جاء ،عليه حمالتمى نيها دخل شم ،امماته على و
عنا الغراب عليه مؤى حملتا ،يوجد هلم يرى وال ،موته يسمع من مم

طمثئة الئغس ))ياقتها ؛حخمه مرضيت راقية رتلث إىل ارجعي امل
،؛(. (٤٦٧ )جنيت وادخلي عبدي حمي فادخلي

 ابن وهو ،٨^^١ ابن أقام حمي تني—و مثان -.:ة بالقاتل مات
تد عليه ومىت .يعني—و إحدى آو ،شأ يعني— نتقة ابن حم  احل

اتة 0«**—و حديح ألد مروقاته •االتة هذه ريانن مات اليوم ؛وتال
انية صابيح حمي منها ،حديثا ومتون ومث  وتسعون ومخمة ماثتان امل
.حديثا

،١٧^٠ ،ة ع >ثآآتئ ٢  ٢٠٢ ٠١



 بن واتل بن العام بن ؛عنهما الله رضي صرو بن الله عبد ؛،٢١٧^
عليه الله متى الله رعود مع جيمتع الرتحيء التهمي تعيد بن هشام
بعقر سه اكبر ابوم وكان ،ابهه لبل اسلم ،لؤى بن كعب هي ومتم

• شأ ؟كثر اثتتى ؛وتيل ، متين

.(أ*حا)ءقرة إحنش وتيل ؛التواون بال

عليه الله مىت التنب امتاذن ٠حافظا ،عالما ،عابدا وكان

ييت الله عبد وكان •فكتبه ،له فاذن ،حديثه يكتب ان هي ومتم
.التادتة ؛صحيفته

؛البيت- .آهل "نعم ؛بتول ومتم عليه الله مىت التبن وكان
ير وكان (."٤٦٩) الله عبد وآم ،الله عبد وابو ،الله عيد مم

اخذا التام اممر وكان ،للقرآن تالء (العبادة يف جمهتدا ،العلم

٠ ومتم عليه لله ١ مىت لله ١ رمول عن لعلم ١د ٠للحديث

لشيح هي هبت  عن حديشا اكثر احد كان ما ؛بال هريرة ابي عن ؛ا

قي ومتم عليه الله مىت الله رمول ،عمرو بن الله عبد إآل <مح
(.٤٧• )اكتب وال ،يكتب كان فإثه

رايت ؛الله عيد بال .بسيغين يطرب وكان ،مئين ابيه مع ههد

ما واشا ،صال االخرى ويف ،ممتا إميعي إحدى يف كاة لتامث١ يرى مه
ومتم عليه الله مىت الله لرمول ذلال ذكرت اميحت فلتا ،العغهما

رتأن التوراة الكتابني تقرا " :هتال .اس)يتراهما وكان ."وال

وتد ،تريو من رجل ابتتي لنإ خطب ؛تال الوفاة حقرته ولتا
بثلث الله الىت ١؛ ،للهافو ٠ بالوعد هبيه إليه ميت كان

— الله حرمها — مكة مكن .إقاه زؤجتها تد أني اشهد ،التفاق
حل مث مث ،معاوية بن يزيد توتي حثى هبا واتام ،الثام إىل ر

•وسبعين الشين امن وهو ،وسمحن خمس سه هبا وتوتي ،مئه إىل عاد

 ن سه بعشرة ؛سين بيقر ١
لله ملى ٢  ن * ا

I ٢ .ا.مم ١ ٠ ١ 
زي ابن (ن لرعد هبيها ؛بالوعد حببه ٠ و ٦٥٩ ٠١ ،آ ،اجل



مر متوني ؛وهتل  ليايل مات ؛وهتل ،لئغيرها داره هي ودهن ،مب
 احلهه ذي من بقيتا لليلتني االربعاء ليلة الحرة وكانت ؟<اخلت
 مخس منة بالغائد مات ؛وتيل ،بغلطهن مات ؛وتيل ء ومئني حاله شه

مر مات ؛وتيل ،وخيمني نر :قعيد •ومئني خبمم سه مب سدم مم

مابيح ا هي منها ،حديه مائه ميع مروياته  وعشرين ومله مائه هل
مكن الته ،حهل ما ممره مع ،عته الزوايه تنت وإثما .حديثا

 مكن تهها ،هريرة آبي خبالل قليال إليها / الواردون دكان ،ممر
دينه ١  ؛عمرو بن الله عبد بال ٠ جهه كت من امللني متمد وكان مل

 لخير ؛وبال •حمل الد وصتم عليه الله مىت الله رسول من حغظت

ليه من إلت أحب اليوم أعمله  عليه الله مىت الله رمرل مع حم
ينا وصتم عليه الله مىت الله رمول مع كقا التا ،ومتم هت
.الئنيا بنا مالت اليوم وإنا ،التحيا تهينا وال ،االخرة

،التعزي ربيعه من <؛ءنه الله >بىءدي عامر من الله عبد <٣١٨^
له العين بغتح ؛عحز •واقل بن كنز من  النون ومكون املمه

عجمه وبالزاي متم عليه الله مىت التبت تيب .امل  ربعا وله و

 عبد يسىت كبير آخ وله ،االمغر هو الله مبد هذا •اومخس ،منين
تد آبا يكقى وكالمها ،ايضا الله  ،الطاثق يوم اآلكرب واستشهد ،حم
مابيح ١ هي له •سيعين منه ؛وتيل ،نينومها مخس منه االمغر ومات  هل
• الوعد ،باسم هي واحد حديه

 الزهري حمراء من <؛ءمن الله رمي ح كلي من الله عبد <٢١٩*؛

 حرم ،باسم هي واحد حديث المصابيح هي له .حقغي تهإ ؛وتيل ،القرشي

• تعالى الله حرمها مئه

ابن وهو ' ؛ <عنم الله *؛رخي ليياضي ١ قتام بن الله عبد <٣٢ ٠ ح
عجمة بالغني موثقا •احلجاز آهل هي عداده ،عمرو من ادم امل

غتوحه مابيح ١ هي له ٠ املقمده والنون امل  ما ،باسم لي واحد حعيه مل
.املباح عند يقال

ليه ١ له ؛حم ٢٥١ ،ا ،النووي ،ن،ءدزسم :عنز ٢ ٣٦٢ ،ا ،النووي (ن حم



؛اسمه كان ؛كندك الله رمس ح الددي ١ ترط بن الله مبد ^٣٢١ ح
 كان •الله كبد ؛ومتم مليه الله متى التبن نستاه حيطان

ريا م مس محم على أ  سته ثمانيا الروم بارز ثتل ؟*١^^١ بن عبيده ال
وبالغاء ء الؤا ومكون التاف يطإل ؛ئرط ■ومخسني سث

مابيح ا ني له .المهملة .اهلدى باب لي حديثان مل

بن الحارم بن ٠ عتهك الله رثي ح صمود بن الله حمبد ؛^٣٢٢^؛
بن سد بن صيم بن الحارم بن كامل بن ملهما بن خمزوم بن قمغ

تديما أصلم ،عيد أمل ابن يكئى ،لناهلد الرحمن عبد أبو ،هذيل

 الله رسول مواال معه وكان ٠ إلمادم ١ ني مامبا كان ؛وتيل ،عهر تبل
إلى هاجر .التغر ني وطهوره ،ونعاله ،وصتم عليه الله متى

بشة دينه ١ إىل حإل اهلجرتني احل ومىت <بعدما وما ،بدرا وههد ،مل
باجلقة وصتم عليه الله متى الله رسول له وههد ،القبلتين إلى

ا رضي ما الميت رضيت ١١ ؛وتال  ابن مخط ما ومخطت عبد أمل حابن؛ه هل
(."٤٧٣) عبد ۶٦

ته ني وملم عليه الله ملى بالتبن يشبه وكان ودله مس
يعرف وكان ،رحيا وأطيبهم ،ثوبا القاس اجود من دكان ،وهديه

 ،االدمه هديد ،متيرا ،التحم خغيق وكان .الغيب ؟بريح بالتيل
لقضاء ويل .جلوسا يوازيه االجال خوال تكاد وهبت ،لكونهبا ا

نه من ومدرا <ءمر أيام عليه >املديدل إىل مار حإل ،عثمان خال

وال <ويكتمه <يقتبه وملم عليه الله ملى الله رسول كان

عد ان امره *يحجبه ظر ،مشها بقيع غياتيه هجره مي إىل أحمابه حن
؛ومتم عليه الله مىت هتال تيهما حموهه من نضحكوا ،الله عيد ساق
ن *أمتا ن ني الله عبد t لرجل ؟تضحكو ينا حقل لقيامه ١ يوم اهل من أ

لولوج كثير وكان (."أحدرمء عليه الله مىت الله رسول من ا
دوو له يسمع تام ،التوت هدات إذا وكان .له والخسه ،ومتم

يح حثى التحل كدوق .مي

ن الحمم ؛حمم ١
ن ريح ؛بريح ٢
ن ما ؛متا ٣



٢١٣

 وهو < بالبقيع وبنن ،دحالحين التين سة بالمدينه متوني (“٤٧٤)

،الغاثن الغتوح وابو ،االثير ابن تال هكذا .سه ومئين بطء ابن
. (٤٧٤—)مته وسبعون نيد له كان ؛العيد دتيق ابن وتال

إآل تاجره وال ،بره نغم من ما ؛مسعود بن الله عبد تال
الله عند ))وما ؛تعالى الله تال عتد ا بت كان فإن ،لها خري والموت

ل عتد باجرا كان وإن ،ء (٤٧٥)ارلالبر خري نملي ))إثما تعالى الله تا

٠•، (EV\)a,.|» عذاب ولهم أمحا ليزدادوا لهم

؟تشتكي ما ؛هتال عثمان هعادم ممول ابن مرز ؛طيبة ابو تال
 له أمر أال ؛تال ربي رمحه ؛تال ؟تقتهي ما ؛تال ذنوبي ؛هتال

 ال ؛تال ؟بعطاء للت أمر اال ؛تال أمرضين الئبيب ؛تال ؟بطبيب

شى ال ؛تال لبناتك تكون ؛تال <ديه يل حاجت  الغرت بناتي على خت
عت هاتي الواتعه مورة ليله كن يفران أن أمرهتن اتي  رمول مس

مل ليله كت لواتعها ترأ آمن ؛يتول ومتم عليه الله متى الله
هأبدا طاد "م(س)متهب

.المعجمه وباخلاء الميم وسخون المعجمه الشين بغتح ؛قمغ
مابيح١ هي منها ،حديثا ربعون١و نيهوتما مائه 'محان تهمرويا  ماثه مل
• حديثا وحالحون ومبمة

<xxx> تمتم مبد بن :<عده لله١ >رضي ثنتل بن الله عبد،
من وكان ،الئجرة امماب من كان ،عنيد بن ثهم عيد ابن ؛ويقال

ب ا تال ن١٠̂̂١ بيعه احم تن إتي ؛و غصان رعع مل سول ص الثجرة أ ر
نزل اتدين البئاثين من وكان •ومتم عليه الله متى الله
لكم”نا أجد ال تلت لتحملهم اتوال ما إذا تدين١ على د)وال ؛نيهم  امح
.ء (٤٧٨) التمع من تغيز واعينهم حوتوا عليه

دينه١ مكن وكان ،دارا هبا وابتىن ،البمره إلى تحؤل ثم ،مل
 بها ومات ،التام يعتهون البصرة إىل عمر بعثهم اتذين العشرة احد

.وخمسين تسع سحه ؛وتيل ،مثين سحه



إىل ]هء <ا>ارهلو مات ولتا ،زياد ابن عليه يمنى ال ان أومى
عامر ،برزه أبي نغر *عمرو بن و عليه الله متى التين امحاب من و

خرجوه محلتا ،وتكغينه ثمملمه ١فتوتو ،وستم فتيل ،زياد امن اض أ
تي ال ان أومى تد ؛له اعه عنه روى •وتره فتهب عليه مت  من مج
ني ؛منهم لغامعني ١ س و احل مر *امل

.منه آهرق باليمرة نزل ما ؛الصين ابي بن الصين تال
فتح املمي بضم ؛ثنئل عجمها الغني و ش ٩والغا مل ؟.امل

عجمه الغين بدتح ؛قم الكون بضم ؛ئهم •الثون وطدن امل

صابيح تي منها .حديشا وأربعون ثالثه مربياته .اهلاء ومكون  امل
.أحاديث تسعه

<xxc> االئمارن الثطمن <:ءنه الله >رثي يزيد بن الله عيد
ديبيه ههد ،الوصن ١ على امهرا وكان ،سنه عثرة سيع ابن وهو ،احل

وكان .النري <ابن> زمن هبا ومات ٠النير ابن عهد حمي الكوته
الغاء ومكون لمعجمه ١ الخاء بغتح ؛التطمن .كاتبه الئعبن

له صابيح حمي له ٠ “ االدس من تبيله “ خطمه بثي من املمه حديثان امل
عا ١ باب هي . ء ذ

؛عنهما الله رضي يق لتت ١ بكر ابي بن م عبد <٣٢٠^
 الكعبه عبد ؛وتيل <العتى عبد ؛الجامليه هي اسمه كان تيل

أم وآته •التحمن عبد ؛وصتم عليه الله متى التبن فمتاه

 آسن وكان ،سالمه إ وحمين ،الحديييه حمام اسلم .عائشه ۶١ رومان

• بكتي بي١ ولد

بعضهم متوالدون ،سلمون ذكور أربعه يعرب ال ؛التواوق تال
أبو إآل .ومحبوه ومتم عليه الله متى القنب أدركوا ،بعش من

اهه تد وابنه <التحمن عيد وابنه ،بكر ابو وابنه ،حت عيد بن حم
(.̂عالتحمنر



٢١٥

شركني مع بدرا ههد رز إىل ودما ،امل با بكر آمو معتا ؟امل
 **متعنا ؛ومتم عليه الله مىت الله رسول له تال ،لييارزه

." (٤٨٠ >بدسق

دان ودعاه علوها ان يريدون إمثا ؛حمتال يزيد بيعة إىل مر  جي
وان هتال هرتلية أو ،كمروئة لتام آهتا ؛مر تال ))اتذي هذا ،ا

لديه تعداشين تكبما آئ لوا احت (،،(٤٨١) اخرج ان ا ضي عائقة به من ر
 ولو .به هو ما ،والله كذبت ؟هذا تتول الت-دمن ألعبد ؛عنها الله

تيته هيه انزل يالذ ^^١ اميت آن هئت ههد ولكقي ،مل آن ا
مو .مليه هي وائت اباال لعن وصتم علميه الله مىت الله لر

لتا خلت و بة دعا وخهعني ست مله د على ٠٢ نرت بكتاب جماو

لتام م إن ؛ يزيد باصبتخالهه ا لن نيزيد ،املوت حهث به مح  • عهده و
لتام له هاستوحق لييعة على ا ير ليزيد ا سة نغر مث ين ؛مخ بن امن

لنري وابن ،عمر وابن ،علي عيد ،ا لرمحن و  وابن بكرم آبي بن ا
•عثام

الث منه مات هيل ،ومخسني ث من بريد على ومخسني محان صله ؛و
ميال مثت ؛وفيل مئة و ؛وتيل ،أ ل ،عقره حن تاب على مئة إىل ومح  ر
هن ،جال الت ا ود ياته .هب انية مرو مابيح ١ هي له ،احاديح مح مل

دينها بكن وكان .الكرامات باب هي واحد حديث وهاته وكانت ،مل
لتا . هجاة لييعه آىب و ليه بعحوا ليزيد ا ائة إ درهم الد مب

.بدنياى ليشي بيع ٢ ال ؛وتال هرهتا ، ليستعطغوه

ن ،حجاعا كان ؛اوقالتو تال لتمى مح ليمامه ههد <ا مع ا
عه هقتل خالد لكئار كبار من مس هو ،ا كم تاتل و ،طغيل بن مهليما ١ حم

مى كم وكان ،هقتله حنره ني مب(م ر من من حلمه ني حم هلتا ،امل

خل تتله من الملمون د ء)احل . (م

 يرن ؛يزيد ١
ن هاستوممق ؛ستوثقفا ٢ كم ٣ لنووي ،ن حممل :حم ٣٧٧ ،٢ ،ا

٣٧٧ ،٢ ،النووي {ن -حلههي حممل ؛حلمه ني حمكم ٤



^٢ ٢ ن عبد ؛،٦ مح لر لله >رءدي نري أبي بن ا ؛ويعاد <:ءده ا
رية ابن زتن ن ديث مهنطرب ،الرتحي ؛ويعاد ،امل بت إل ،احل  ني جي
(.LAT)املن عبد ابن ناله لشابه١

رية له العني بغتح ؛ب كسر املمه بالت املمي و  ني له •ء ؛و
صابيح ناتب جامع باب ني واحد حديه امل .... •امل

^٣ ٢  زيد بن عمرو بن <؛ءمت الله >رئي ثرب بن التحمن عيد <٧
ههد *كنيته عليه غليتم <نأم ابو ؛ويقال (اآلنمارؤ احلارحن

عون وله ،بالمتيع ولئن ،وثالثين اربع سنه بالمدينه ومات ،يدرا مس
 العين بغتح ؛تبايه .خديج بن رافع بن تبايه عنه روى .مله

؛تبم .نقطتان تحتها وبالياء املوثدة الباء وختغيغم المهمله
بالتهن املوثدة الماء وسكون المهمله العني بغتح له و .املمه
صابيح ني له .الباء وسكون اجلمي بفتح ومثرت ني واحد حديه امل

.اجلهاد

^٣ ٢ ن عبد ؛^٨ "مح لت لله ؤرفم ثياب بن ا لتلمه ؛،؛منه ا ،ا
لبصريني يل يعت يذكر * ا ان ١ هي و  ا معهن من حيىي كان •لوحد

ل بن إثه ' ؛يتو ؛ثياب .عليه يتابع ومل ،اآلرق بن غياب ا
عجمه اخلاء بغتح ؛واآلرق .االوىل املوثدة الباء وتشديد امل
لة ؛،١^^١̂ اهلمزة بغتح لبخقاة املشددة وبالثاء املمه  من ا
ق صابيح ني له .نو .عنه الله رضي عحمان متاتب ني واحد حديه امل

^٢ ٢ زيد بن عمرو بن <؛ءنه للبها >رأدي يهل بن الرحمن مبد ^٩
عينه ١ آهل يف يعن ،االمنارؤ جندة بن  الغني بكسر ؛يبل ٠ مل
عجمه١ ني له .واجلمي بالنون ؛جندة .املوثدة الباء ومكون مل

صابيح ت ما باب ني واحد حديث امل كلمه حي .ا

ن غلب :غليت



 بن عوف عبد من <؛ءده الله >رءدي عوق 'بن الوحهن عيد <٣٣٠ ح
يف امسه كان ،الرتحئ ^^^^١ مزة بن كالب بن زهره بن احلارم

اهلؤه مبد ؛ومتم عليه الله متى القبو هسئاه عمرو عبد ؛اجل
ته •لوحهن١ عبد ؛وتيل ،زهرة بن احلارم بن عوف بتت الثغا وآ

 رسول مع يلتقي .زهره ين احلارم بن مشاد عمد بن عوف من الرمحن
بثت الثقا :وتيل ء كعب بن مزة ني دهتم عليه الله مىت الله

.وهاجرت ،اسلمت ،ايضا زهرية ،احلارم بن مود

ميا وأسلم  احد وكان <ءده الله رضي يق التت بكر آبي يد على تد
بتهنلتا ١ الثمانية أحد ،بكر آبي يد على اسلموا اتذين اخلمسة

بن صر إليهم أوص ،حورى اهل هم اتذين الثثت واحد ،اإلسادم إىل
 عشهم وهو ومتم عليه الله مىت الله رسول توثي ؛وقال ،اخلئاب

بن سد ومهن بينه وسلم عليه الله مىت الله ل رمو وآخى •رامد
.الربيع

ندل١ بومه إىل لله١ مىت لله١ رسول دمعحه (“٤٨٤) بثي للى جل
عليلء الله لتح إن ٠٠ ؛وبال كتغيه بني وسدهلا بيده وعتمه ،كلب

حريقهم ابنه فتزؤج ١١ ،حريقهم" :تال او ،"ملكهم ابنه نتزؤج
(.٤٨٤—) سلمه ابا له هولعت ،االممغ

الله رسول آن ؛الئاس من لغريه توجد ال اتيت مشاتيه وش
 بالتام ملى وتد ،حبوك مثزوة عي ورائه ملى وسلم عليه الله ملى
. (٤٨٥) ونحيره ملم ذكره .ركعه

عليه الله مىت التبئ ماده من احرتاز ؛التام من وتولشا
يل يف اإلنغاق كثري وكان .باملواتيت اعلمه حني جبريل خلد ومتم مم
لله .حالحني واحد يوم غي أعتق ،ا

متم مليه الله مىت التبت عن ؛الحديم ديف مبد ف ١ ٠٠ ؛و
حء(.'ا)\*اآلرز هي امني التماء غي آمني عوف بن الرمحن

ب كعب بن يلتقي ١
ن بعث ؛بعثه ٢ ن مدله مدهلات ٣



مهلكيت أن أخاف <آتة يا ؛هتال سلمه ۶٢ ى Ac دخل إنه ؛هتل
نغق ،بين ها ت بالت مال كثرة ق تمن ؛ تال ^^^١ وعن •ا

 ماله بقطر ومتم عليه الله مىت الله رسول ؛هلد على الرمحن عيد
 هر ،دينار الغم باربعني ٠^^ حإل ،لغاا بأربعني حإل ،االد ربعها

• راحلة ماثة خبمس حإل ،الله مسيل هي هرم ماثت خبمس ق تمن

تالهتا وصا عود <بن> الرمحن عبد آة ؛الثرحمي ديف
لد مائة باربع بيعت ،حبديقة املؤمنني • (سمء)ا

مس كود من الرمحن عبد أوص ؛الزبري بن عروه وتال  ماثت خب
لد لله مبهل ني دينار أ  بن الرمحن عبد أوص ؛الرهري وتال •ا
لش آ مائة ]بنهم عوى  باربع رجل لكت ،بدرا <حهد منت بيت ر
 واوص ،اخذ هيمن عحمان / واخذ ،هاخذوها ماثة وكانوا ،دينار ماثة
 ؛عنه الله ز رطين علئ تال قوني ولتا *الله مميل ني هرس بالد
• كدرها ومستت مغوها ادركتء عوق ياابن اذهب

ته محل ممتن وئاص أبي بن سد وكان • جباله وا ؛ويقول جناز
دينة إىل لثم ،احلبثة إىل اهلجرتني وهاجر شاهد وههد ، <امل امل
 هي خلغه ومتم عليه الله مىت الثمن ومىت ،أحد يوم وثبت ،كتها
•هاته ما واتإل ،تبوك مثزرة

،اتني ،الكئني ضخم محرة مشربا ابيز ،اليشرة رتيق <طويال وكان
ني ماتط ؛وتيل ييت  او ،جراحة عشرين وجرح ،احد يوم آميب عرجا ،احل
لغيل بعد ولد ،فعرج رجله يف بعضها هامابه اكحر • سنني بعشر ا

،عوق ابن "يا ؛ومتم عليه الله متى الله رسول له رسمأ"(دال
قة تدخل ولن االمثئياء من إقك  ،ثبوا" ؛رواية ويف ،"زحغا إال اجل

جل عز الله ناترز له يطلق و الرز ماالذي ؛هتال ٠،'تنميك ذ

٣٨٦ ،١ ،النووي ،ن قال ؛تالت ١
٢٨٦ ،١ ،النووي ،ن تيل ؛تال ٢
٢٨٧٠١ ،النووي ،ن الدح ٣ ٣٨٧٠١ ،النووي ٤ تت ٠ ٣٨٧ <١ ،النووي 1ن سينت ؛مم

بشة١ ىلإ ٦ ٢٨٦ ،ا *حلودي١ *ن لهجرتين١ حل
ن وتال ؛ممال ٧



لله تتتآ ؛تال ؟وجز م ا سيت »)| مم> ه آ كنه من ؛تال ٠٠ ،هل
لله رمول يا أجمع ج ٠١ ،نعم ٠١ ؛تال ؟ا ر فاتاه ،بذله يهم وهو خل

يل رب تال> < التالم كليه ج ليطعم ،لئهد ١ فليقد عود من ١ ثر ت ١ <د  و
ليعط المسكين لتائل و ا كناره متان ،ذله فعل هإذا ،ا  هو مل

(.٤٨٨—هتدر

م املال ذله وتتم <ديدار الد ماريعين ن عصا من أرضا هياع
 ماله ماتة وكان •املؤمنني وآهتات ،املسلمني ولرتاء ،زهرة بغي
ختث .بنات وصان ،ذكرا عثرون الولد من له وكان .التجارة من و

وحرن ،كثريا نهبا وترك *هرس ومائة <هاه أالق وثالثة ،بعير ألد
الثبيل هي وأدمى ،ألغا بثمانين مثهنا من امرأة خرجتفا (توة أربع

.دينار ألد بخمسين

،ملة وسبعون اثنان وله < بالبقيع ودعن ،وثالثني اثنني شأ مات
-وسبعون صان ؛وتيل ،وسبعون خمس ؛وتهل — هعره يغير ال وكان —

سة مروياته ما ١ غي منها <حديثا وستون مخ .أحاديث سبعه بيحمل

الله عبيد بن <؛ءده الله >رضي عضان بن الؤمحن عبد <٣٣١ ح
لتهمن عثمان بن هنا ا رت لله عبيد بن طلحة أخي ابن وهو ،ل ،ا

ابن ديبية يوم أملم .رواية له ولبت ،إدراك له ؛وتيل ،حم ،احل
 عنه روى .واحد يوم هي الزبري ابن مع وتتل ،الغتح يوم ؛وتيل
سيد ،سلمة وابو ،املتكدر بن وحمتد ،وعثمان ،معاذ ابناه  بن و

سيب مابيح هي له .امل .حديثان امل

بن ماعدة بن ؛ <ءده لله ١ >رضي عويم بن لرحمن ١ حمبد <٢٣٢^

ابن ابن ،االوسئ الئمارق ١ عائش لعقبتني ههد “ ،حم ،وبدرا ،ا
شاهد سول حياء ني ومات ،كتها وامل متم عليه الله مىت الله ر  ، — و

تا عليه الله مىت زمانه ني ولد نقد (عومي <بن> الرمحن عبد وا
بعد الله رمحه الثيخ تال هلهدا ،عنه يرو دمل ،يرم مل ولكن ومنم

ديث رواية  من لصانا آخر غي بيحملما ١ نسخ وبعني ،مرسل ؛عنه احل
.الئتماح كتاب

٩٣ ،١<٣ ،١ ،سعد ين



 له <؛ءنه الله ؤررتم ^^١ يعمر من الرمحن عبد ^٢٢٢^
،الكونه نزل .عطاء من بكري عوى عنه يرو مل لكن ،ورواية ،محبت
• واحد حديم يبحلمما ١ ني له •الميم بلهتح ؛جعمر •خرامان / وأتى

قلب همد من ٠٢عبا ^٣٣٤ ح ياء من له ؛كنه الله رهم امل  االمس

ثت بتلتحا١ ني موىل وعيام ،عبادة بن وعيام ،مردام بن عيام :ثال
من وكان ،الغفل أبو ، هاهم بئي  عليه الله مىت الئبئ من آ

<دامط بن القمر من همراا واته .بحالم :وتهل ،بسنتني وعتم
حقا ١ ونتح الغون بفم ” ئثهلل امسها ق ةمل عربية أؤل وص " لو

العياس آن وذله ،الكسوة وامناى ،والديباج ،الحرير الكعبة كست
نغعلت لوجدته ،احلرام البيت تكسو ان وجدته إن فنذرت <مبة وهو فن

اهلية من رثيا العيام وكان •ذله جد عمارة واليه ،اجل  امل
.والتعاية ،احلرام

بال وملم علميه الله ملى التبئ آن عيام ابن عن (”٤٨٩)
ئت ناتين الحقين١ ةاثمد كان إذا٠٠ ؛للعيام بدعوة ادعو حثى وولدك ا

 ؛بال ثإل كساء لبسنا نا ،ومتدونا ومثدا وولدلثا*م بها الله يقغعه
،ذنبا تغادر ال وباطنه ظاهرة مغغره .وولده للعيام امثهلر التيم ٠٠

لتهم يا ابئرك م'اال :وأنال ،الترمذي خزجه ٠٠٠ولده يف 'احغظه ا
يتلث من ارإة ؛نعال ،وايف بابي ؛تال ؟"عم مغياء ذؤ ومن ،اال

تك رت لتا ١ ع عقه ٠٠ • ،خل لثبئ ان و لله مىت ا ليه نظر وعتم عليه ا إ
لغاء ابو عمي "هذا ؛هتال متبال جود ،اخل لده من وإة ،كنا تريو ا  و

ر < لتتاح ١ و ق <واهلمت هد انظ خرجه ٠٠.وامل بو احل لتامم ١ ا
• التهمئ

نتظم يف أنال يلتي ' واليتهما يف <وءمر ،بكر ابو وكان ؛امل

هو منهما واحد البميام مع وحمى وباملاء ،باعته عن عزل اآل ،راكب و
له او ،منزله يبلغ حثى العيام ٠ ،٤٨٩”ر فيغارته جم

أ ٠ هاهم ■ االستياء من له ١ ن واليتها ؛واليتهما ٢



٢٢١

لله رسول مع لعتبها ليله وحضر لله مىت ا  حني وملم عليه ا
لعيام يلم آن لبل ،االئمار بايعته لعائد د فقت ،ا ،االئمار مع ا

كده .وأ

ني مع وخرج حرك لله مىت التبئ نقال مكرها بدر إىل امل  عليه ا
من ؛ومتم •١ . (٤ ٩ ٠ )ستكرها خرج تهنا ،يتتله خلال العيام مل "

لبس ابو هامره مث ،مكة إىل ورجع ،نفه هغادى ،عمر بن كعب ا
دينه إىل <توخرجح أملم اعه عنه روى .مهاجرا امل وهدى وأمر .مج

لبل املم ؛وتبل <ذالئ عتب واملم *ونوغال عتيال اخويه بىنوا نفه
ئه متبخ إيالمه يكتم وكان ٠ اهلجرة حركني ١ باخبار يكتب مب  إىل مل
لبمثنعغهن للمسلمني عونا وكان ،وملم عليه الله ملى الله رمول ا

كة دينه إىل القدوم وآراد ؛تالوا .مب له غتال (— ٤٩١)،امل
ئه "متاملئ ؛وصتم عليه الله مىت القبئ هدا وروينا ٠٠ .خري مب

وملئ يعلى اسب سند هي • (٤٩١“ر التاعدق معد بن مهل عن امل

 حين معه وهبت ،وصتم عليه الله متى الله رسول مع حنيتا وثهد

يعقمه وصتم عليه الله متى الله رمول وكان .القام اهنزم
<ءانل وكمال ،رأى ذا ،إليهم مصنا ،تريو الرحام وموال وكان .ويكرمه
لشابه وكانت يقتمونه ،يكرمونه ا .برأيه وياخذون ،ويشاورونه .و

مئ وذكر لئحاك عن ؛االماكن هي املؤتلمذ ني احلاز كان ؛تال ا
لعيام انه فينادي هلع على يقد ا هم ،التيل آخر يل مثمل لغابه خلي و  ا

ل١ حصانيه لغابه ١ وبني صلع وبني * خليسمعهم (.٤٩٢)ميا

ح هي وهبت تصلوا إذا كان اخلئاب من عمر أن رقلبخاا حمحم
ئا التهإل ؛هتال العيام اصتىت ليك نتوتل كقا إ  بنبينا إ

تا غصتنا ليك نتوتل وإ . (٤ ٩٣ر ننيستو ؛تال ،هامتنا نبينا بعم إ

خوته وبني بينه ١ دص ذا ا لتو ٣٣١ ٠١ ،ا
وي ،ن نسمعهم ؛خليسمعهم ٢ لنو ٢٣١ ٠٢ ،ا



٢٢٢

 الثئىت اجلمعه يوم ومات ،الغيل مشه تبد ولد ،كثرية تيهوصنا
جب من خلت عشرة لئيخ تال .وثالثني احقني شه ر م آبوالغرج ا

تتظم (٤٩٤ )عثمان تمليه ومىت ،طالب ٧٦٠١ بن متيل حنتله ؛امل
؟وشم متليه الله ملى القنب ام اكرب مت ٢٢ العيام شل ؛تيل

نا مم اكرب هو ؛هتال انون محان وله “ تبله وملت وا .ستة ومث
لفحل ؛بنني تسع له وكان اد الله وحمهبد ،اخلير الله ومتيد ،ا ،اجلؤ

واحلارث ،ومتام ،وكثري ،لبابه من وهم / ومعبد .وتثم ،الرمحن وعبد ١٢٩
 م الله وبعيهد ،العلم م الله بعبد املحل يضرب وكان ٠متهرها من

.اجلود

؛تال ،متوتا ؛ليهم وزاد <بدين متخر له كان ؛الئواوج تال

 آم من الرمحن وعيد ،ومعيد ،وحتم ،الله وعبيد ،الله وعيد ،لفحل ها
حباعثت ام بنو تعرف وال ؛بالوا .الكربى احلارث بثت ليابه الفضل

،بالريمولق بالغام الغخل هترب ؛الغحل آم بثي تبور كتبامتد قبورهم
ديثه الله وعبيد < ئد بالغا الله وعبد ومعبد ،بعممرتتد وتقم ،بامل

(.٤٩٥) ضبيه

ومتم متليه الله مىت الله رمول آن ؛الثرمذن كتاب ومي
̂ال سي م*واتذي للعيا>ىت ت جد تنب يدتد ال بيده مت حثى اإلمي_ان ر

تكم لرسوله لته حي لئام ■ا .{آي11 ؛تال حم ٠٠ < و تد عمي آذى من ا مت
اخرا أحاديث الئرمدو وهي ٠٠ .ايبه يشو الرجل متم هاة ،أذاني

دينة مات . (٤٩٦)العياس هضائل هي .باليتيع ودهن ،بامل
 له ابثا ٣ <اخلباس> اخذ ٣ تال متشهما الله رضي معيا ابن متن-٢
؛يتول وهو مدره متىل هوخعه تشم له يتال

~ االهم الند ١ ذي حييه تقم حيي
لشمر ذي ينن هم من برمثم ا (٤٩٧)ر

ن آخر تآخرى ١
+ - * رحنم — متياس ابن عن ٢
افظ {هاخذن آخذت ٣ ربي احل لط ٢٣٨ ،٢ ،ا



٢٢٣

كف < لمدنلبا ' عيد بمر كذ ٠ تهل كق ،لعيام ١ ممر و بمر و

بيحلمما ١ م مخها <حديثا وثالثون ضما تهمرويا .الله عبد بته ١

٠أحاديث ستة

لتا بن ؟ثباد ؛،٣٣٥^ لله ررمض متا  مرم آ بن مهم بن ؛سدك ا

؛له يعاد ،خزرجن ،عوف أبن ؛هو هدا ومامل ،ملنلنا ١ المثارن ١
*الحبلى بثو ؛لهم يتال إليه والمتتسبون ،بطته لعظم الحبلى

لله مىت التنب بايعهم مححن االوىل البيعتني هلد متم عليه ا و
تشط ،واليسر املص ني ،والغاعه التع على  وان ،واملكره وامل

بايعهم حني الغانية والييعه .المث لومه تاختهم ال ،الحؤ يتولوا
فن ١ بدلال وهوا إذا لهم وضمن <واالسود االبيين حرب على • 'جل

مرثد ابي وبهن بيته وعلم عليه الله ملى الله رسول أخى
ستم تمليه الله مىت التنب استعمله *الغتوق  و ،التدبات متىل و

لتنة اهل يعتم <حمكان متمر ارهله الئام تتح ولتا .القرآن ا
لله رحي معانا ،عته ا يا ،و لقام ليعتموا ء ١لرتدا وا لقرآن ا  ا

- مم عيادة مهابا (ويغقهونهم ،بالشام وابو ،بغلعطين ومعاذ ،حب

كان .مجميا ،طويال ،مجيال ،خريا ،ناضال وكان — <بدمشق £النردا
شاهد ،بدرا وههد ،االوىل العتبة وههد ،نقيبا حم .كتهاس وامل
 إىل انتقل مث ،بحمم مهابا ،ومعتما ،تاضيا الئام إىل عمر ويهه

وهو <املتدم بييت مات ؛وتيل ،وثالثين اربع سثه بها ومات ،هلسطين

حل ٠ سته وميعني اثنتني ابن .معاوية زمن إىل بيت اثه ؛ومت

له العني حبإل ؟؛ثياب غيغ املمه .املوثدة الباء وخت
مرم لة التاد ومكون اهلمزة بغتح ؛وآ ماثة تهمرويا .املمه

.اخاديث ومخسة

 ٠ (٤٩٨)حديثا وثمانون واحد مائة له ردي ؛القواون تال
.حديثا متحر ثمانية بيحملما ١ هي متها

قت ٢ ن ابن ؛ابنه ١ جل  + *-ههدما
ن بالوناء ؛ونوا' إذا ٣



د <٢٢٦^ لله من قن بن ا هم حي لله >ر ري <:ءثه ا ا االمن
طمئ مل م يعت ،اخل ديغا١ أ حديثه *مل هم و بنه صه روى •هن .ملمات ا

٠(٤٩٩رحدحيه يرمل من القاس ومن ؛الرب عبد ابن بال

قن  التاب ونتح المهملة احلاء ومكون املمي بكسر ؛حي
صابيح يل له .المغئلة .اللباق كتاب يل واحد حديث امل

<VTV> ت الله >رضي خالد بن تبيد> ،البهزؤا التلمئ سه
د متغري ؛تبيد • لكونه ١ مكن •مهاجري صابيح لي له •مه  امل
.للقاعات والعمر املال امتتحباب باب ني واحد حديث

بن اليهم آبي بن <؛ىده الله >رضي آميد بن حتاب ^٢٢٨^

وامتعمله ،الغتح بوم املم ،االموي الرتحئ حمم عيد بن آمية
إىل خروجه يوم الغتح عام مئة كلى ومتم علميه الله مىت التبئ

ومتم عليه الله مىت الثبئ وتبش ،شا عشرون يومئذ ومثه ،حشين
هو بو وآ؛ئتم ،عليها عامل و ت آن إىل عليها بكر آ ا ما  آبي موت يوم هب

ن .لتتيق١ <بكر> كا دات / من و ا ،خيرا ،تريو ما حل :حتاب .ما
لة العهن بغتح .اهلمزة بغتح آميدت .الباء ومكون املمه

له العني بكعر ؛اليهم  له ٠ حتت املحقاة الياء ومكون املمه
صابيح هي .األمتاة هيه جيب ما باب هي واحد حديث امل

لله ؤرضي تبد بن ثتبه ^٣٣٩^ ̂ت ا لتلمن ءنه ؛اممه كان ،ا

لله مىت القبئ نستاه تثلهء ههد .ثتبة ؛ومتم عليه ا

ت •خيرب مم ما بع هلوابن ،وحمانني سع منه حم .ملة وتسعني أر

هو عليه الله ملى التبئ آحماب >من بالشام مات من أخر و
(م)الواددؤ تول هي ومتم<ء اعه سه روى ممه مم مج  ؛ثحبه .حب

لة العين بظإل نتهين ؛عبد .هوهتا من بنقطتني الثاء ومكون املمه
صابيح ني لد .حز .اجلهاد آله إعداد باب هي واحد حديث امل

٤٠٧ ،٢ ،١• ،البت عبد ابن ؛ن هلمزي١ ؛ليهني١ ١
٥١٨ ،٣ ،١ ،البت عيد ابن ٢ + — ١٠٢ حتت سس العيس ٣
٣٦٧ ،٣ ،ا ،االثريا ابن ٤



وان بن كتبة <٣٤ >م رم بن <؛ءنل الله رمم ح مثز جابر بن احلا
ر من مازن بتم من هو ،املازني ،مناهم عبد بن نونل بيت حفيد ،سو

،الغانيات اهلجرة احلبشة إليم هاجر ،اإلعالم تدمي ،تريو أخت ابن وهو
هو دينة إلسم شم ،سه اريعني ابن و ههد ،امل بعد آمنم ؛تبل ، ١بدر و

عه بعما هنو رجال ث سعمله ،مثزوان ابو كنيته •اإلعالم ني مم ا
ميع خمه ؛وتبل ،عشره نيم منه الثريق غي غمات ،اليمره على عمر

عجمه الغني بغتح ؛ثزوان .سه ومخسني ميع ابن وهو ،عشرة امل
مابيح هي له أحاديث ربعه ٢ تهمرويا .لغونوبا لراى ١ ومكون امل

٠ اجلقه مغه باب هي حد وا حديث

بن وهب بن حبيب بن ءده<ت الله >رءدي مظعون بن عثمان <٣٤>ا
صحت جمح بن حذائه هه بعد أملم ،لؤى.بن كعب بين من ،اجل عشر حال

دينه ١ إلسم مث ،احلبشه إىل — اهلجرتني وهاجر ،رجال وهلد — مل
اهليه هي اخلمر حزم وكان .بدرا ئنهب حيثا اهرب ال ؛وبال {اجل

• ميت أدنى مو من ميت ويفتك ،عقلي

لله مىت اثه وروي متم علية ا لال أما ٠٠ (—٥٠١) ؛لعثمان تال و
تي بابي ؛تال ء ؟"آموه هي صوم ؛تال ؟ذاك وما ،وا الئهار "

لعيتال إن <<تغعل> ال :تال <ذالث أنعل إثي :تال ؟"التيل وتقوم
،ومم ،ومث ،فمذ ،حثا الهلال وإة ،حثا جلسدك وإة ،حثا عليك

٠٠• (٥٠ا — )وأهطر

خى  من اهليثم آبي وبني بينه دعتم كلميه الله مىت الله رمول آ

ئما ١ نلثيهاا اؤل .رقال هاجرين من مات من وهو دينهبا امل هي مل
جرة عن شهرا حالحني راس كلى ثعبان وعشرين اثنتني بعد ؛وتيل ،اهل

ومىت ،موته بعد وجهه ومتم عليه الله مىت الئبئ وجتل .ههرا
لتبت تال شم .دنن *ا0ا عليه متم عليه الله مىت ا "هذا ؛و

.حجرا رامه عضد ووءتع ٠٠ . (٥ ٠ ٢ )تزطنا



ته توليت ولتا قي ١٠٠ (—٥٠٣) ؛بال حب ير بلغتا حل ٠٠٠اخل
لتلد 'انعم ؛قال دهن ولتا وكان ،بالبقيع ودعن ،آمهااا-لدار مو ا

لضابه ءفناد من ،جمهتدا ،مابدا وكان •هيه دهن من آول مو .ا
بئه عته روى لتائب ا خوه ،ا مه وأ ٠ مظمون بن قدا

بغتح ؛حبيب
ماهبح حعهه مل

<Y£Y> قمان بقهر بن ؛ <ءده لله ١ >رخي صلعا ١ أبي من حم
لثتغئ ستعمله ،ا لئبئ ا لله مىت ا متم مليه ا لقائد على و هلم .ا

مول حياة حمليها يزل متم حمليه الله مىت الله ر له ،و ،بكر أبي وخال
نه من وحمتني لله حم •صر خال لبحرين ،صان ووآله ،صر حم خمن •وا

ا ومات .البصرة حلى مته هب مهن إ له ٠ومح لتا .اهراد كثري عتب و و
مول مات لله ر لله ميت ا عتم حمليه ا زمت ،و بال .التته حمىل حتيد وحم

م اؤل / تكونوا خلال <إمادما لقاما آخر كفتم <هتهد معشر يا ؛هل
كان <التته من هامتتعوا <رتة القام من حمحر شأ حتهد إمادم و

مابيح ١ هي مشها ،احاديه وعشرون تسع <حتله ٠ اهلجرة ■حديثان مل

<Y£Y> رية بن حمدي لله >رضي م وه بن <؛ءده ا رهازر بن خلر
يب لكس ضرمئ ا لكوهه مكن ،اخل نتقل مث ،ا ة إىل ا زير ومات ،ومكثها اجل

ة •هبا لعني بغتح ؛مهر له ا كر املمه بغتح ؛تربة .املمي و
لغاء مكون ا لة الءام و ومة ^^١ بتتنيم ؛٧١^ •املمه املمخ

بة ١ اءلرا حمىل مابيح ١ هي له ٠ مل < ،الوال رزق باب هي نحديشا مل
لزكاة وجوب باب دهي • ا

لله رضي حامت من عدي لله حمبد من ؛حمته ا معيد بن ا
متم حمليه للها ميت لئبئ ١ حمىل تدم ،لقائيا ؛وهتل ٠ مسع سل و

مدم ،حمشر سل كان <دا نيا و مول هاكرمه ،نصرا حمليه الله مىت الله ر
متم تال ةدلوما ١ حمىل ه—وأجل < بإمادمه وهرح < و تاكم ١ إذا "(٥ ٠ ٤ ) ٠٠ ؛و

٠٠. (مه£“)كرموم ها توم كرمي

عجمها القاء ومكرن الميم بغتح ؛تظعون .مل
هي له .اآلولى الموحدة الباء وكسر المهلل الخاء

٠لباجد١ باب هي واحد

+ *- مظعون —— حمته روى



٢٢٧

مىت الغيب خرج هلتا ،كثري نغر مع أخته وثييت (“٥٠٠)
 نغب ،الله رسول يا ؛لت هتا تامت الممجد من ومتم حمليه الله

كان من ابئأ هاتي ،العرب احياء ٧٦٠ تشه هاد ،الواعد وحتاب .الوالد
يعطي ،االمري ويطلق ،العاتي ويعق ،الغيد يعري  .النائل و
،عشها "ختوا :نعال ،الغائي حاتم :قالت ؟"أبوال كان "من :فعال
 ؛تال ؟معي ومش ؛هتالت "،االخالق مكارم حيب <كان> أياما هان

٠ (٥٠٥—)مائه سيع وكانوا "،معها "ومن

متم حمليه الله مىت الله رسول تدني دلتا حمىل حممي تدم و
€تومه معه وهبت ،اإلماآلم حمىل وهبت ،ثومه تهبصد ^^^^١ بكر آبي
تتا هيمن يرذوا هلم ،تومه مثي حريغا ،جوادا وكان .العرب من ر
الله رسول وكان .اجلواب .حاضر ،تحيرهم وحمتد <ممدمم معظما وكان
إذا ،طويال عدي وكان .عليه خبل إذا يكرمه ومتم محليه الله مىت

ق رجله كانت الغرم ركب ومات ،طيع هي يالكونه عدي نزل .االرش خت

ا من هب تى ال ن ٢ هاومى ا سه وعشرون مائه وله ،املختار ز حمليه مي
• وعمره ،امده ؛ابنتيه لبل من إال حمقسمم له يبق ومل .املختار

رأى وكان .صه الله رضي اخلطاب بن عمر حمىل يوما عدي دخل

آكرملق — اعرهال والله بلى ؛هتال ؟تعرفين آما ؛قتال «جدآء مته

عرنه باحمن — الله ووهيت ،نكروا إذا وعرهت ،كغروا إذا املمت {امل

 ،اهلؤمتني أمري يا حميي ؛هغال ،دبروا ١ اذا واتيلت ،ثمدروا إذا
وهتتت ،اجلمل يوم سه الله رضي طالب آبي من علئ مع وههد .حميي
تد ابنه وتتل <ءيثه  مشها ،حديثا ومئون مثه تهمرويا .يومتد حم

.احاديه نيهغما بيح لمما ١ هي

خالد بن ثوذه بن <:ءثه الله >رضي خالد بن £التتأ <هءآ>
 بغتح £؛التتآ .الياديه يسكن وكان ،الغتح بعد املم ،العامري

لة الدال وتشديد العني بالت امل غتوحه باهلاء ؛قوذة .و اهل
ماهبح هي له •المعجا والدال التاكقه والواو  هي واحد حديه امل

• البيوع من حمهتا المغهى باب

، ٥٠٣ ،٢
ن صبتم ؛مبيت ١ ٤٢١ ،٣ ،ا ،صاكر ابن ٢

اليت عيد ابن ،ن وقيت ؛آتبلتم ٣



لله ؤريف مارية بن صيربا ^٢٤٦^ ي ؛كندك ا أبا يكىت امس
نة احماب من وكان ،ثليم بثي من (م*جتحيآل من وهو ،امل

 اتولق إذا تذين ١ كلى ءوال ؛تعاىل توله ليهم نزل تدين ١ تيقاتني ١
وكان ،اآلية (.(<٥٠٧)اتوتو علميه / أمحلكم ما أجد ال تلت لتحملهم

شتاتني من لله إىل امل  ؛دعائه يل يتول إليه يتبين آن حيي ،تعاىل ا
ربت إهلي • إليك ناتيفئي ،عظمي ووهن ،سي ك

تد تال صمئ عود بن حم حد كت ؛احل ،مارية بن العرباض من وا
يدرى ال ،أملم من رابع آى ، إلمالم ١ ربع آنا ؛يتول عبسة بن وعمرو

 ؛يربار وميعنيء محس شل بالشام مات •صاحبه تبل املم أهبما
له اء الت ومكون العني بكسر والضاد املوقدة والياء املمه

عجمه ١ • ئتتطان حتهتا والياء ة اا a ^ 0اا بالعني ؛رية والط ٠ مل
مابيح يل متها ،حديشا وثالثون احد مروباته سة اهل • احاديث مخ

■

 عمريه من عدي اخو ءده<ت الله ؤرئي عمرية بن ثرم <٣٤٧^
خيه ابن سو من عدو عته روى ،الكشنؤ  ؛ثرم ٠ وحتيره ،أ

لة العني بضم له وباملين ،١١̂ ومكون املمه  مي له • املمه
صابيح • باملعروف االمر باب يل واحد حديث امل

<TtA> سد بن عرجنة لله >رفي ا ذكر.يل'وه ،انمغو بن <؛ءده ا
امت باب لقئ امره ،اخل لله مىت ا عتم عليه ا نغا يثخد ان و  من ا
هب من مث ،ورق كان ،ذ هب و نغه ذ لكادم بضم القالب يوم آ  ئي روام ا

ا • أبيه عن طرته بن لتحمن١ عبد عن بيحامس

\<،£T> ة لله رضي ئرحمح بن عرجن هجعئ ؛عته ا ختلد ،اال  يل وا
بيه امم ،ثريج ؛وتيل ،ذرحمح ؛ومتحل ،ثرحمح ؛ومتحل ،ئرحمح ؛تتيل ا

سعجمه الغني بطإل ؛ثريح .لكونها أهل ني عداده ؛وثريح .ا
سعجمه الئاد بضم سبهله باحلاء وكالمها ا  بطم ؛وثريج •ا
سهمله التني • واجلمي ء١وبالت ا

ب ثميرهو ——— روى ١  اسهملهب وبالمين ٢
ن من ؛عن ٣



٢٢٩

مابيح يل له حد حديه اهل مركم أتاكم *رمن وموت وا على مجع وأ
جل حد ر يغرق ،عصاكم يثن ان يريد ،وا اعتكم و كذله *ا ،فاتتلوه مج و

ديه هو تبله اتذي احل هتات هنات صيكون اته ٠٠ ؛و ٠ .....احلديه ٠٠ و

 عمر استعمله ،اجلعد بن ؛عنه الله رضي البارتي عروه ؛،٣٥٠ ح
ديتئ ابن بال ،نمهم ويعت < لكونه ١ تضاء على ؛جليه مئ;,دال !امل

استعمله .اجلعد أبي بن عروه ؛هو وإمثا ،أخطا نقد اجلعد ابن
 ،انراس عدة معه<ا> مرابطا وكان .حريح تبل الكونه تشاء على عمر

ني رايت ؛مثرتده بن هبيب وبال •درهم أالمث بعشره احرتام نرم منها
الله مييل ني للجهاد مربوطه هرما ميعني اجلعد بن عروة دار

.موقع ؛بارق >ءئوجن

••••• عدي بن بارى >وهو االزدء من بطن بارق ؛القواوي بال
بن تيل وإمثا <االزد بن رق ؛االزد ال  له يعاد جبل عند نزل الئه ،با

الله مىت الله رمعول عن روى ،الكونه عروه مكن •إليه نضب بارق
ثه ومتم عليه ٠ ٢٥٠٨)حديشا عشر حال

صابيح ني له حد حديه امل و ١و لئركها باب ني وا ٠ له ١حل

رنة عصام ^٣٥١ ح لله ررضي امل به له ؛،؛عنه ا يه حم هو •وروا و
ديه ١ تليل ديه ١ كتب ني له .حل هي ،حل صابيح و حد حديه امل باب هي وا

لكتاب لكئار إىل ا • (٥٠٩) ا

لله >رضي التعدي عطبه <أهآ> أبيه امم ني اختلد <؛ءده ا

،عروه ؛وتهل ،عمرو ؛وتيل ،تيم :وتيل ،معد ؛وتيل ،عوف ؛فتيل
 ،اليمن اهل <عده> روى .بكر بن سد بمي من ،عمهره بن عامر ؛وتيل
يه له - ٠ لئاما واهل مابيح ١ ني له ٠ يه ١ورو ،مم >حديثان مل

٤٢٠ ،ا ،النووي ١ ٤١٩ ،١ <لنووي١ ٢
به له ٣ — + * ورواية حم



٢٣

^٢ ٥ ابن بال ،تريظة بنتي من ءخه<ت الله رمم ح الترظتي عملثأ <٢

(>اه)'ابهه امعم على <حآتالم ال البرت كبد

لتبئ رأى ع ومتم عليه الله مىت ا عنه روى •منه ومس

مابيح ١ هي له .مجاهد ١٣٣ حد حديه / مل .ء ١المر ١ حكم باب مم وا

جبي ءمريء;,هن بن سس بن <؛ءثه الله >رضي عامر بن عتبة <٢٥٤^
هنئ جهينة بن تيم ممر على واليا كان ١ .تعبه هي اختلد وتد *اجل

محان سه مات .عزله مث ،شيان آبي بن عتبه أخيه بعد لمعاويه
سه وياته مت •ومخسني سون مخ صابيح هي سها •ومخ  وثالثون حالحه امل
أ •حديثا

 بن نوهل بن عامر بن <؛ءده الله حر>دي احلارث بن عتبه ح)،هآبج

.مئة تتح يوم أملم ،الئوخللئ الرتحئ متت بن ساف عبد
 الواو وفتح ١̂٠١ ومكون التني بكسر - يرؤعه ابو وكنيته
له والعني مابيح١ هي له •“ املمه حتمات (باب هي واحد حديه مل >امل

"\<Xo> لله >رثي مالال بن عتبه لليثي <:ءحه ا عي له ،ا
مابيح حد حديث 'امل د بامب آخر هي وا ها .اجل

لله رثي جهل آبي بن عكرمه ؛*٣٥٧^ سم ؛عنه ا عمرو ؛جهل آمي وا
رية بن هشام من وم بن صرب بن الله كيد بن ،املغ  بن يتظة بن خمز
جهل أبو كان €الرتهت املخزومئ لبمثا بن لؤى بن كعب بن ة مت

كم بابي يكئى مول وكقاه ،احل لله ر لله مىت ا متم عليه ا >ابا و
هرب ،مشهورا هارما وكان ٠ <جهل نلحتت ،باليمن نلحق ،الغتح يوم و

ره بقت حكيم ۶١ امرأته به ا مىت القيي به فاتت ،هشام بن احل
لله لله ؤصلى املمي رأم هلتا (ومت عليه ا ؤ بال <وملم عليه ا

هاجر بالراكب "مرحبا "م(ااه)امل

٥٠٥ ٠٢ ٠٢ ، البت عبد ابن ١
+ - * لبمثا ——— الله عبد بن ٢

٥٠٦ ،٢ ،٢ <اليت عيد ابن ٣



٢٣١

 عليه الله مىت الله رمول بال مئة من دنا ولتا (—٠١٢)

فال ،مهاجرا ،مؤمتا ،جهل آبي بن عكرمة ياهتكم” ت بهالحما ومتم
 بال ٠.*امليت يبلغ دال <احلت يؤذي امليت مت ناة ،أباه تسعوا
الله مىت الله رمول باب إىل عكرمة هانتهى ؛الزبري بن الله عبد
 ،عكرمة بقدوم <ومتم >ءديه الله مىت الله رمول خرب نا ،ومتم عليه

 عليه الله مىت الرمول على وما ،رجليه على تائما ووهب ناستيشر
٠بعكرمه نرحا ،رداء ومتم

،له هريك ال وحده الله إال إله ال ان احهد ؛تعال عكرمة ندخل
 ،القام واصدق ،الئام آبت انت ؛تال حم < ورموله عيده واته
 ؛تال حإل ،منه امتتياء آم الت *مطاطي وهو ذله يتول ،الئام واوىن
 ،هيه وضعت ٢ مركب او <عاديتكها عداوه كل يل امتغغر ،الله رمول يا

؛ومتم عليه الله مىت الله رمول نقال ،الثرلق إشهار به آريد
او ،به تكتم متطق او ،عادانيها عداوة كن لعكرمة اغغر "التهإل

 < لله ١ رمول يا ؛نتال مييده'م عن حممت ن ١ يريد * هيه وقع ٢ مركب
ير مرني  وأج الله إآل إله ال ان أشهد "تل ؛تال ،هاعمله تعلم ما خب
 والله آنا ؛عكرمة تال حإل "<مييده هي وجاهد ،ورموله عبده حمتدا

 إآل الله مييل عن ٢̂^ ني انعتها كنت نغتت ادع ال ،الله رمول يا
 مييل عن املدآ هي آتاتل كنت تتاال وال ،الله مييل هي ءتعغها انغتت
 تتل حئى القتال هي اجتهد حإل ،الله مييل هي ئعغه أتيت إآل الله
آاه(م)-ههيدا

وصلئ يعلى ابي مسند دلي (”٥١٣)  وئام ابي بن سد عن امل
 عليه الله مىت الله رمول آمن < مئة فتح يوم كان لتا ؛تال

وإن اتتلوهم " ؛تال وامراتني ،رجال أربعه إآل التام وعتم
وهم سل ،جهل ابي بن عكرمة ت الكعبة باعتار متعنتني وجدمت  الله و

بن الله وعبد ،س اهلهطات التاق بخإل ٠٠٠ ،باتثبا بن ومتيم ،خطل ين

•"مرح آبي بن سد

ن يسد ميدة ١
ن مد ت ملصي ١ ٢
ن صد ؛املن ٣

٤٢٩ ،١ ،التووي <ن مئة يوم تتح ؛مئة هتح يوم ٤



٢٣٢

إليه فاشبق الكعبة باستار متعتق وهز نادرال خطل ابن باتا
احي وكان ،تنارا معيد سبق مرميا بن وعتار *حريح بن سيد

لرجلني ١٣٤ تا ،فقتله ا عي التام / نادركه غيابة بن متيم وأ
هتال عامش بتهمناما البحر هركب عكرمة وأتا .لتتلوه التوق
تكم هاج ،احلموا ؛التغينأ الهل لتعينه ١ اصحاب  عنكم تغني ال آهل
منا اإلخالص إآل البحر هي ينجين مل لنت ؛عكرمة تال (هامشا هيثا

لبت هي ينجني لتهإل ،مثيره ا متا عافيتني ائت إن عهد علت له ا
تي آن ليه انا تدا أ ى حم جدته يدم ني يدي افع مح  عغؤا نال

.واعلم هجاء .كرميا

تا دعا هلتا ،عحمان عند اختغي هائه سد بن الله عبد وا
متم عليه الله مىت الله رمول وتغه حثى به جاء لببيعه القام و
متم عليه الله مىت التبئ على عبد بايع الله ل رمو يا ؛هتال ،و

مهر ترفع < لله ١ له تعل < ليهإ ننظر ا له كن <حالبا ذ حم ،ياىب ذ
ابه على اتبل حإل < بايعه ،رحيد ١ رجل ليكم كان اما " ؛هتال احم

غت رآني حني هدا إىل فيقوم ؛لواهانا ٠'،'فيقتله بيعته عن بيني مم
؟بعينه إليثا اومات هال ؟نله هي ما الله يارصول يدرينا وما
(.»ص)-االءين خائنه له تكون ان لنبء ينبغي ال "إته ؛نال

متم عليه الله مىت القبئ واستعمل  تمدقا على عكرمة و

.عظيم اثر التت؛ل امل تتال هي وله .الوداع حجة حمام ثوازن
ومعره ،جهو على جهل آبي بن عكرمه عنه الله رضي بكر ابو امتعمل

كانوا ،عمان اهل إىل تتوا و جهه حإل ،عليهم فظهر <ار بكر أبو و
يضا جع هلتا .اليمن إىل ا ١̂ اهل تتال من ر  الئام إىل مار ٠^

اهدا — باجلرد عسكروا هلتا .المسلمين عساكر مع بكر أبي ايام جم
دينة من مهلني على رنا ،معسكرهم هي يطوى بكر أيو خرج " امل  مب

هاشتهى ،ظاهرة وعدة ،ورماح ،اهرام نيةمحا حوله عظيما ءخيا

حيد ١  ٥ <٤ <١ ،االثريا ابن ذا ههغته هديد ؛فيقوم ر
ينا ٢ يك ٠ يدر ن يدر

عمله ؛استعمل ٣ ن احم لنووي {ن حول عظيما جيشا ؛حوله عظيما خباء ٤ ٤٣٠ <ا ،ا



٢٣٣

ليم ذا ء إ اه <ءليه بسلم ،عكرمه خباء هو فإ جز ريا و عليه ومهرض ،خ

عونه ١ لغا معي <نيها لي حاجت ال ؛هتال < مل ينار ا  له هدمها ٠د

ير لشام إلى فسار ،خم ستشهد ،ا مو :وتهل <باجتايني وا ،لقبالري
ليل ج ت و ر لتغر مي مرج اجبادين وكانت <ا غر ١ و الث مشه كالهما مل • عشره ج

 عليه الله مىت الله لرمو تاتلت ؛الريموك يوم عكرمة وتال
كم وائت ،موطن كت هي وملم دى ثم .حم ؟املوت على يبايع من :نا

رث عته فبايعه ا ار ،هشام بن احل ضر بع هي االزور بن و جوم من مائه أر  و
يعا ١حبتو ٢ حثى ،خالد فسطاط م ١ تت ١هتاتلو < غرمائهم حاتجر مج  ا
تتلوا ار إآل و .االزور بن هر

يتا لرهري عن ورو عظم كان جهل آبي بن عكرمه ةا ا لتاس أ  ا
ن *بالء كا مته يركب و ره ؟جرح حثى اال جهه مد لله اثق ؛له فتيل *وو  ا

نق جاهد كتت ؛هتال بنغطئ وار لعىن الالت عن بتلهم أ ا وا هل  ،نابذ
استبتيها لله عن أحل موله ا لله ال ور بدا وا دد فلم ،ا  إتداما إآل يز

.قتل حثى

يوم وتيل ،إمادمه وحسن ،مهان منه الغتح يعد عكرمه واملم
 بكسر — جتايين١ يوم ؛وتهل ،عحرة حالم سته عمر زمن هي الريموك

لضر مرج يوم ؛لفيل *فلسطين آرض من موضع ” وفتحها ^^١ محه ا

.عشرة ثالث

مول عن علمه ۶٢ تالت لله ر لله مىت ا صتم عليه ا **رايت ؛و
بي دتا جهل ال ته هي ٣مه ملم هلتا <"اجل لله >صىت تال عكرمه أ  عليه ا

متم هدا <؛و اه(.*م)هو " ء

حكا ؛تالت سول إىل عكرمه و صتم عليه لله ١ مىت لله ١ ر / و

لله ؤعد ابن هذا ؛تالوا لمديحهبا مت إذا اثه ١٣٠ مهتا ،جهل آبي ا
عليه واحتى ،الله فصد ،خطيبا ومتم عليه الله متى الله رمول

تال لتام -(٠١٥) ؛و  اإلمادم هي خيارهم الجاهليه هي خيارهم معادن "ا

(."هاه)-دهتوا إذا

 ن املونه املعوهنت ١
ن خرجت ؛جرح ٢ ٦ <٤ ،٢ ،١ االثير ابن ،ن مترها ؛عدتا ٣



٢٣٤

له ثنتان د حد حديث له .منة ومعثون ا باب يف وا
عانتة لصمافتة ١ ٠ وامل

^٣ ٥ لله >رضي وهب بن عكرمة <٨ كحب هي وجدنا ما <؛ءئه ا
ني روي .لتابعني ١ محي وال ،لتحابه ١ هي ١ذكر له ملعارف ١

مابيح ١ عر ولغظه < عنه حديث مل ابئ بائه ,حي  عتب يتل مل إذ < حم
ديث .واحلياء الزهق باب هي حديثه .مرمل ؛أته احل

 لقعد١ بن .ثرتوم بن <؛ءده الله >رضي ثوي،إ بن يكراو <آ0حآ
زشئء :وتيل الثميمزء عليه الله متسم القبئ على تدم وكان امل

لة العني بكسر ؛يكراو .تومه مصدتات ومتم  الكافر ومكون املمه
عجمه والتني وبالراء عجمه ١ ل ١ بالت ؛ذويب .امل  متغري مل

له احلاء بضم ؛ثرئوص .ذئب لقافم ١ وخم الزاء ومكون املمه
له وبالتاب له العني ومكون اجلمي بغتح ؛قعد • املمه  له .املمه

جابيح هي .االطعمه باب هي واحد حديث امل

ن بن علمز <٣٦٠ > لله >رضي حيبا عمرو بن ثحرز بن <؛ءده ا

شغئ لثثهمئ اليمامئ احل اء وجتوز املمي بضم ؛حترز .ا احل
له التني بضم ؛قثيم .معجمه زاي معمما الزاء وكسر اهلمه

حديث بيحاملما هي له .الياء ومكون لمهمله ١ حلاء ١ ونتح لمهملمه ١
.واملص اجللوم باب هي واحد

٣>ا لله >رضي قلق بن علز <٦ ل ،اليمامئ الحتغئ ءده<ت ا  تا

ظئه ؛اليز عبد ابن ٥) لحنغي ١ علمئ بن طلق والد آ ١ ٦) •

له الغاء بغتح :قلق بيحملما ١ هي له .لةم1 ومكون املمه

ليد من يجور ال ما باب هي واحد حديه بن طلق مثير وهو ،التالة هي ا
.لتكر١ مم حديث روى اتذي علئ

ات له ١ كر كرا ذ له.ن ذ
ن حديثا ؛حديث ٢



٢٣٥

ضرمي العالء <٣٦٢^ همبد :وتيل ،تباد امسه ؛منه الله رفي احل

.كثير اختالل والدم امم دلي ،الله

. (٥١٧)هوت حضر بن ملمى من مياد ابن ؛هو ؛اجلوزق ابن بال

 وا؛نئم ،البحرين على ومتم عليه الله متى للقبة عامال كان
صر بكرم آبد ذللء على بل :وتيل ،عثرة أربع مشه العالء مات آن إىل و
 ؛وتيل ،عشرة أربع شل متمي بيت بارء ملات *البصرة آرء عمر وآلم
 جماب دكان .وعشرين إحدى سه عتها راجعا او ،باليحرين مات

.تاهلئ بكلمات اليحر خاش ،الدعوة

العالء مع حمزونا ؛تال متجانب < بن سهم ؤعن ردي
لطلب ،مغزال شزلغا •له نامعتجيب دعوات بثاله فدعا دارين الحضرمي

تبينلئ إنا التهإل :وبال ركعتين تمتى تتام ،يجده فلم ،الماء
 وال ،ونشرب <به نتوئا محيتا امنعا لتهإلا ،عدؤلث نقاتل <معيهالئ وني

يب هيه الحد يكون امثلقت حين بماء نحن فإذا ،تليال نسرنا ،غيرنا من
 حئى .وحركتها ،وتيإدا وماوت <وتزؤدنا ،منه هتوئانا <ءده النماء

نعيت :بيالحما تلت مث تلميال فعرنا ؟ال ام له امتجيب هل انظر

 ثم .تق ماء يميه لم فكاثه ،المكان ذللت إىل فرجعت <. إداوتي
يا ،عليم يا :فقال ،وبيتهم بينتا واليحر دارين أتيتا حثى مرنا

 عدؤك نقاتل < مييللث دلي عبيطق تاإ ٠ عظيم يا ،علئ يا ٠ حليم

<ليودنا يبلغ م1ف <اليحر لنخلنا ٠مييال إليهم لنا فاجعل لتهإلا
 وجع آخذه رجع فلتا •حيتا لنا يبتت دمل ،الماء منت على ومشينا

• عنه الله رضي فمات حديد

ضرمي بن العالء عطي :رواية وفي ٣ يا <ءلئ يا :فنادى احل

بن العالء عري لتا :رواية وعي •فمعي *كرمي يا ،حليم يا *عظيم

قرمئ ،علئ يا .كريم يا ،حليم يا :تال دارين اهل إىل البحر احل
٠ عظيم يا

+ *" عنه الله رضي مهات ——— روى ١ جاشب ٢ ب :حم خا ٦٩٥ ،١ ،٢ ،اجلوزي ابن ،ن مل
— + * عظيم يا ■— رواية وهي ٣



٢٣٦

 وكان .البحرين ني الندة أهل تتال م عظيم آثر له وكان
نرئ١ العالء عن رأيت :يتول مريرة أبو ثة مل أمحه أزال ال اهلاء ثال

دينة وتدم ،نرمه على البحر تطع آبدات كان هلتا ،البحرين يريد امل
رجله حتت ماء نتبع ،تعاىل الله فدعا ،ماءهم تغد بالتمناء

 جيد ومل ،فاخذه نرجع متاعه بعاق ملهم رجل ومن ،فارحتلوا ،فارتووا
ماء مثير على وحنن فمات ،اليمرة إىل البحرين من معه وخرجت .املاء

،ببولنا له ٠ فحفرتا <ففطناه ،فمطرنا ،سحابه لنا / الله مآبقى ١٣٦
الله رمول ب أحما من رجل ؛فتلنا ،ومعلينا ٠ودفقا ،له يلحد ومل
 هلم <له لنلحد ترجعنا <له نلحد ومل ،لفتاه ومتم عليه الله مىت
ربه موقع جند مابيح١ هي له .ت .التلم باب يف واحد حديث مل

بن مالك بن عامر بن ءثه<ت الله >رءدي يامر بن عقار <٣٦٣^
خمزوم بيت موىل اليقظان أبو كنيته " بالغون " امنمن كنانا

 يقال له اخوين مع مكه تدم عقار والد يامرا آن وذلال ،وحليفهم
ا إىل ومالك احلارث فرجع ،رابع هلم أخ طلب يف .وماله ،احلارث :هل
ئه يامر وآنام ،اليمن رية بن حذيغا آبا ثحالد .مب  فزؤجه املغ

.عيارا له مثولنت <ممةه ؛هلا يعاد < <له> أمه حذيغه ابو
٠ حليغم وابوه ،موىل تعيار ،حذيغه أبو هاعتقه

عتنعغني من وكان ،تليها أملم ئه ١ءتبو اتذين امل لريجعوا مب
شركون وأحرته ،اإلمالم عن  الله مىت الله رمول وكان .بالقار امل

متم عليه  كوني نار م*يا (—٥١٨) ؛ويقول عليه يده هيمت ء به مير و
٠٠• (٥١٨—)إبراهيم على كنت مها ،عيار على ومالما بردا

ديتا وإىل ،احلبغه إىل وهاجر ههد .القبلتني إىل ومىت ،امل
شاهد ،بدرا ؛ومتم عليه الله مىت الثمي ومياه ،كتها وامل

طيب الطيب .اجلته إليهم تقتتاق اتذين االربعه احد وهو .امل
.امريا الكوفه إىل عمر بعحه

— + * حليد _____ موىل ١ £٣ ،٤ ،٢ ،١ االحري ابن ٢



٢٣٧

عت ءمل(ت بال (—٥١٩)  ومتم علميه الله مىت الله رمول مس
عليه الله مىت الله رمول مر إميانا *ملي "عيار ؛يتول
يه وباته ٠ به ومتم ١̂ حهيدة أؤل - مم تتلها (اإلسالم يف ١٠̂^
 فان ،ادياص يا "مربا ؛نقال ،بالبطحاء بان يعت وهجا - جهل ابو

قه إىل مصريكم ٠٠. (٠١٩—)اجل

نتظم وقي الله مىت الله رمول تال تال ماله بن امن عن ؛امل
ئه م'لق ؛وصتم عليه ق اجل تا حه إىل حت  ،وعيار ،علئ ،نغر حال

٠٠. (٥٢٠ )وجلان

بوه هو وكان  وصهيب ،عيار إسالم وكان ،اؤال املم منت وأته وأ

لله مىت القني كان حني ،واحد وتت لخي  االرمت دار يف ومغم عليه ا
بن  ،مغني طالب ابي بن علن مع حهد •رجال دثالحني بضمه بعد ،االرمت ا

تتل هو ،وثالثني ميع منة و بن و الث ا ،ثيابه غي سالك ودهن ،وتعني ث
وأبو ،عباس وابن ،علن عخه روى •ينله دمل ،علمن عليه ومىت

بو ،مومس عبد دجعغرء ،أمامه وا لله و من وثميرهم ،جعغر بن ا
;'.'.ب ؛- .حيبه يغري ال ،طويال ،أدم وكان ٠ بهالتحا

تأل عت فإتي ،لني من حبربه ايتوني ؛يقتل ان تبل و مول مس ر
لله لله مىت ا صتم عليه ا من حترهبا حربه آخر (—٥۴١ )٠٠ ؛يتول و

حا اآه(.مم)-لنب هربه امل

سول آن ؛التحيحني لخي هبت وتد لله ر لله مىت ا  ومتم عليه ا
ل يح ؛تا لغته تقتله عيار "و آآه(.'م)اليامثية ا

 الغئه من انه لعلمهم ،يتبعونه يفين يوم لتحابه ١ وكانت
ديه هبذا العادله تعاىل لله سجدا بغى من اون عيارا كان .احل
د وبىت ،اإلمالم يف ،مكر ٧٦٠١ زمن يف اليمامة تتال وههد •تبا جم

ليطمني معشر يا ؛ونادى صخرة على فاحرف ؟تغؤون اجلته امن ،ا
نا ،لنإ ،لنإ نه وتطعت .ياسر بن عيار ا هو ،اذ آحت يقاتل و

لقتال .الكوفه على عمر واستعمله .ا

ن ههمت ؛امتشهنت



٢٣٨

لله ملئ التني تال ؛بالت عائشة وص متم عليه ا  اماا ت و
ا رحد ١ اختار آلإ مرينا سن ر عتا خثر لترمذي ١ ٠ ١رو . ٠'مه

يح بإسناد . (٥٢٢) مطم هرط على مم

عن الوليد بن خالد عن كلتمه عن ؛امحد اإلمام سند ص ورويتا
لله مىت التني عتم عليه ا لله عاداه عتارا عادى ؛اعن ؛و ومش ،ا

نتقم نتقمه عتارا ا  كلتهأ يدرك مل ،منقطع وهدا ٠٠ ٠ (٥٢٤)لله ١ ا
ثنان تهمرويا .خالدا ما م منها حديشاء ومئون ا انيت بيحامل مح

.حاديه ١

لله رمس ح ملمه ابيت بن عمر <٣٦٤^ / ؛ملمات آمم واسم <؛ءده ا
يبه مىت لتني ١ ربيب هو ،ملخرومسا االمد عبد بن للها عبد ١ ٣٧ عليه ٦ ا

متم ته .و قأ بارز ولد .ملمة آم وأ التفات م أبويه مع امل
لقانية جرة من ا لله رمول وتبش ،اهل لله مىت ا متم عليه ا وهو ،و

̂ء وهو .صلين تسع ابن للء عيد زمن حمما دينة مروان بن امل شأ ،بامل
.حديشان بيحملما ١ م منها <حديها عحر احفا مروياته .نينومحا حامل

. ان <٣٦٥►؛ لله >رثي حصين بن عمر خلد بن عبيد بن ءده<ت ا
عي نتح نالتو بنم - ئقهد ابو كنيته ،اخلزا مكون اجلمي و و

لة ال لتوبا الياء  مات ان إىل اليمرة مكن < خيرب عام املم ،— املمه
ني اثنين سله هبا س كان .حالم سله ؛وتيل ،ومخ ،التحابة فلالء من و

نقهائهم بة وله ،املم هل عمران والد حمين ني العلماء واختلمد .و حم
؟ال آم

زي ابن تال (—٥٢٥) لثلتيح غي اجلو لتحيح ؛ ا ملم آته ا .أ

جامع باب ني كتابه ني ردى الترمذي أن تاله ما [ويؤئدوه
ان عن ؛بإصشاده عوات لتا  الله مىت التنب قال تال لحمينا بن عمر

متم علميه يد كم ،حمين يا ٠٠ ؛البي و ؛سبعه ؛تال ٠٠ ؟لهاإ اليوم مت
لرمثبتك تعت ارتايهم ؛تال < ءلتماا ني وواحد ،االرز ني مئة

ل ،السماء ني الذي ؛تال ؟"ورهبتك يا ؛تا انلث ا أم ،حمين ا'

ن االمالم ؛اإلمام ١
٨٩ ،٤ ،٢ ،امحد ،ن اعاده ؛عاداه ٢
ن خليربا ؛خيرب ٣ ٤٧٥ ،آ ،النووي {ن التنتيح ؛التلشيح ٤



٢٣٩

مته ،ملمتأ لو طم تلتا <دال> يتغعاناث،ام كلمتهن مل يا ؛تال أ

التهإل ،اتل* ؛بال ،وعدتين لتتنيا الكلمتني <ءمتدي> الله لرمو

حدمي هذا ؛الثرمذي تال ٠٠-نغمي هت من واعدني ،رهدي لهمتي ٦
(.٥٢٥.)-غريب حمن

(٥ ٢ تد تال (—٦ [على ويغثل احد اليمرة تدم ما ؛ميرين بن حم
ب ح؛منك ا بن عمران على يغئل ومتم عليه الله مىت التبئ احم

ين تقد وإآل ، باليمرة املتيمني لتبابت ١ من املراد ولعت •مح
مها فغل تد إته هق وال < عته لله ١ رمض علي املؤمتني امري حت

تتظم في ذكر ما مدا .عليه عي ؛تال الئواوي والئيخ ،امل

ذيبه لد املن وكان ؛هت من لهم خري راكب اليمرة تدم ما ؛بالله حي

٥٢-)عمران ٦.)

،اليمرة تاضي كان
ومثز .٠فاعلها <٠امصلها
 إىل الثقاب عمرمن ومعحه

.احلروب تللء يشهد ومل

 وتد ؛العمدة هرح يف العهد دتيق بن ين الن تغي دال'الثيخ
ئكة اة مخ  كان ؛وهتل *حمين بن صران يف تتم كانت املال

 يآه(م)وابوم هو املمم ؛اجلزرو االحري ابن وتال •يراهم
انون ماثت ومروياته صابيح يف متها حديشاء ومث  عشر (زو ميعات امل

٠حديشا

كالب بن جعلهر بن عده<ت الله >رض االحوم بن عمرو
قمي ابنه عته روى •عليمان ايو كنيته < لكالبن ١ احل

صابيح هي له • نمليما .الئحر يوم خطيات خلي واحد حديث امل

 ثم <ائاما عامر بن الله عبد ٠انتقضا

 ،ثمزواء وصتم عليه الله متى القبئ مع
،الدعوة يجما وكان ،التام ليغئه لممرة

٥١٩ هء <١ <الترمذي ذا كلمتان ؛كلمتين ١
٥١٩ ،٥ ،ا ،الترمذي ٢
٥١٩ <ه ،ا ،الترمذي ٣

ن بمرة ؛مياليمرة ٤
٨٣ ٠٤ ٠١ ،االثبمرا ابن ؛ن يمي اخل ؛اجلحمي ٠

ب نمليما ابنه عنه روى ٦



٢٤

١٣٨

هشام بن وائل بن <:ءثه الله ؤرثي العام بن مرو <٢٦٧^
رتم التهمي  تدم ،محان سه ؛وتيل ،اهلجرة من مخس سه اطم ،ال

يعا فاملموا ،طلحه أبي بن وعحمان ،الوليد بن خالد مع ووآله .مج
متم عليه الله مىت القبئ ل نلم ،ثنان كلى و تيب حثى كلميها يز

متم عليه الله مىت القبء  .ومعاوية ،وعحمان ،لعمر وعمل •د
.وفاته إلى عليها له عامال يزل ومل ،لعمر ممر افتتح ^ؤالذي وهو

ومه ١ العادات من وكان اهليه ١ غي ملمح إذا آته ؛مسر لي جل
 جاريه إىل عمدوا ،العجم احهر من ،بوشة شهر من ليله عشر ثنتا دخل
آفنل والثياب ،احليل مبن عليها ومحلوا ،وارضومها / أبويها بني بكر
أهلها آتى عمرو نتح فلتا .القيل يف لتوها ٢ هم ،يكون ما

يلتا إة ،االمري أيها :نتالوا ،إليدا إآل هجري ال ،سئه هذا حل
إن :عمرو''.لهم لقال ،التته فذكروا ؟ذاك وما :لهم حمتال ،هبا

فء ،تبله كان ما يهدم اإلمالم وإة ،اإلمالم حمي حمكون ال هذا أشهر مل
ي ال والقيل ر  ،سها ،باجلاه سر آهل مار حثى ،كحيرا وال تليال ال ،جي

.القيل با إآل سملحتهم تقوم ال الته

له راى هلتا أميت إتلة :هاجابه بذله عمر إىل كتب ،عمرو ذ

 ،كتابه داخل بطاته وأرمل ،تبله كان ما يهدم اإلسالم الن ،نعلت باتذي
عمر الله عبد من هيهات حمإذا ،القيل حمي ألتها ان :إليه وكتب
ؤسني أمري حمال تبله من تجري كنت نإن ،بعد اتا عمر ئيل إىل امل
ريك اتذي >هو التيار الواحد الله كان وإن ،جتر  الله حممثال جي

ريه آن ٢ <تعاىل يوم تبل وكان ،القيل حمي اليطاته هالىت .جي
عثر صثه الله أجراه وتد ،القليب يوم هامسمحوا ،بيوم القليب

لستة تله الله حمتطع .واحدة ليله هي ذراعا عن باإلسالم التبمه ا
.اليوم إلى سر أهل

 آتطعه حم ،وعزله سني اربع من حنوا عليها عخمان ،واتت
 ،اشتني ؛وهتل ،وأربعين حالث سنه هبا عمرو فمات ،معاويه إياها
•مشى كما احلكمني احد وكان .سه تسعون يومثذ وله ،مثان :وقيل

ن اليها :إليه ١ ١٠٠ ،٧٠١ ،كحري ابن ٢ ٦٠٧ ،ا ،الدين ويل ،ن اياه :إياها ٣



افظ تال  كلى كاء ؛يتول املوت ممد وكان ؛اجلدزى ابن احل
حقب من خترج تغمي وكاح ،الئولة جويف يف وكاح ،رقوى جبال سقي
(م)لربه سه

 عزله هم ،الله سمد ابئه بعده ممر وود .مملوك كن واعتق
حون حممه مروياته .معاويه حماتيه المصابيح يف مشها <حسمها وحال

.حاديه ١

<V*\A> ن ١لوذ بن زيد بن ؛ممدك لله ١ ريف ح تدم بن <و>ءمر
 استعمله «سدة عشرة مخس دله ،اخلتدق مشاهده اؤل ،االئمارإ
ان على <ومتم ^عليه الله متى التبئ  وبعه ،عشر سا*ه باليمن جتر

 ،واجلروح ،والتدتات ،والثنت ،الغراثين نيه كتابا معه<آ>
 ،داؤد ابو رواه ،التحن كتب ني مشهور هذا وكتابه ٠ تيا والت

لشمائئ • (٥٢٩)موقع هي مشهم واحد يتوله دمل ٠متعربا ومثيرمها ،وا

سهن حاله سه مات ؛وتيل ،وخمسين إحلم ؛وتهل <بادمسمثة ومخ
له احلاء بغتح ؛تؤم •وخيمني آربء  ^^١ ومكون املمه

عجمه١ عجمه١ بالدال :ن١لوذ ٠مل مابيح١ يف له ٠مل واحد حديه مل
٠ ت لتئا ١ باب يف

 املمطليت ضرار آبي بن <؛عانه الله حر>دي احلاره بن عمرو <٢٦٩^؛
عداده ٤ ،ومتم عليه الله مىت القبئ زوج جويرقه اخو .اخلزاعي

إسحاق وأبو ،علمه من حقيق واتل ابو سه روم .لكونه١ اهل يف
باب بعد باب هي واحد حديه المصابيح هي له ٠ لتبيعيا

.الكرامات

،الغمري خويلد بن ؛ <ءده الله رض ح امئه ين عمرو <٢٧٠ >
 ،جندة العرب رجال من وكان ،احد من املحركني امتراد حني آطم
ين مع .حهد مشهد واؤل ،وجراه — بالغون — معونه بثر يوم اململ
طلته حم ،لظنيلا بن عامر ناسر ٠ ناميته جن نا بعد ا

لبت سمد ابن ١ ٤٣٧ ،٢ ،ا ،ا
ن عحر ت عقره ٢
٤٧٥ ،ا ،النووي ٣

لبيعي ... ...II عداده ٤ ب ا “ ء
ييعي ٠ ني ؛امل لصن وفي ذا امل ٦٠٧ ٠١ <ا
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١٣٩

بثه (تريو إىل عينا ومتم حمليه الله مىت التيئ بعنه سه و
 / أيام مات >داطم ،اإلسادم إلى يدعوه بكتاب الئجاحن إلى مة

دينه با معاويه وباه تييل ،معاويه .مئني سه ؛وليل ،مل

جاز امل يل عداده ،الله وعبد ،جعغر ابناه عنه روى •احل
لقمري .الله عبد من نبرتا لثا أخيه وابن الئاد بغتح :ا
 املوثده الياء ومكون ^^١ بكسر ؛الربربان •اهلم وسكون

المصابيح ني له ،حديتا عشرون مروئامت • وبالغاد ٠١٧١ وكسر
٠الطعمه١ باب هي حد١و حديه

خالد بن عامر بن <؛عنه الله رضي ح تبسه بن عمرو <٣٧١ ح
ي إىل رجع حم •اإلسالم يف اربعه رابع كان ،جتحمح أبو ،امس
 ،وصتم عليه الله مىت الله رسول خبيت يرمد وهو ،مليم بني تومه
دينه مهابا ،خيرب انتمت ما بعد <م>هتد  عن رغبت ؛يتول كان ٠بامل
اهلئه يف تومى أهله  أمل من رجال تلقيت ،باطله آهتا ورايت ،اجل

ليم احلت فينزل .احلجاره يعبد منت امروم إئى • <حهتدت ،الكتاب
هالهه نيئمب ،أحجار باربعه نياتى ،سهم االجل فيخرج إله معهم

حش جيد لعته مث .يعبده اهلاء احستها ويجعل ،لتدره ،سه ا
كه خري <ءدى> تنيغد ،باطل هذا أن هرايت ،غيره ياخد هم ،,هيرت

ذله رايت فإذا ،تومد أهله عن يرغب رجل مئه من خيرج ؛هتال هذا من
 ،مئة إآل هته يف يكن تلم •التين يافنل يايف هائه ،فاتبعه
٠ومتعته مسه فآمنت .وجنته حثي عنه وآمال فآتي

له ١ لعين ١ بغتح ؛تيمه وثده ١ لباء ١و ملمه والتهن مل
غئله وكسر الغون بغتح ؛ئجمحح •والعني الياء بني ئون بال امل

له وباحلاء اجلمي صابيح يف له •املمه تات واحد حديه امل ب-او مسما
اص

+ * وبالتاى —— عداده ١
ربت ٣ ن خ بر خب

١٦٠ ،١ ،٤ ٠٢ ،معد ابن ٣
١٦٠ ،١ ،٤ ،٢ ،معد ابن ،ن له ؛إهلا ٤ ير ؛خري ٥ ١٦٠ ،١ ،٤ ،ا ،معد ابن ،ن خم
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<xvr> اجلهيت ؛سه؛ الله رضي مريم آبا يكد ،مره بن عمرو،
شاهد كشر ١ ههد ،الزدي ١ ؛ويقال  ،للطهن ت وهتل ٠ لئام ١ ومكن ،اهل
 حديث بيحلمما١ هي له •مرمي آبو كتبمه •معاوية أيام ومات
• لثيسري١ من الواله على ما باب هي واحد

• الله عيد بن كثري جت <؛ءحم الله رئي ح عوى بن عمرو <٢٧٣*؛
حل ،اإلسالم تدمي كان .ملحت بن زيد ابن <هو> ويوف  ولآ إة ؛ومت

 من تنهي وأعينهم ١توتو )ر ؛هيه نزلت منت وهو ،اخلندق مشاهده
(.«ه؟م)الدعع

دينة مكن  عيد ابنه عنه روى .معاوية آئام أخر هبا ومات ،امل
مابيح١ م—■' اكثر وني .الله لتأ بالكتاب االعتمام باب يل ،مل ؛وا

،جاهلت ملحة بن زيد الن غلط وهو <جته عن ابيه عن ملحب من زيد عن

اب ،عود بن عمرو جت لتو لله عيد بن كثري رواه وا عوف بن عمرو بن ا
 االعتصام كعاب هي أحاديه ثالحة بيحلمماا هي له >جتم عن أبيه عن

لعيد ماله باب ويف ،والستة بالكتاب .االتاق كتاب وهي ،ا

لله >رئي احلمق بن عمرو <٢٧٤>  بن حبيب بن الكاهن بن <؛ءنه ا
به له ،اخلزاعي ربيعه بن عمرو عهورها ،نغير بن جبير عته روى .حم
 هي له .ومخسني إحدى منه بالمومل تتل ٠ثميرهماو ،هداد بن
ما١ باب هي واحد حديه بيحلمماا .نال

مم بن زاثدة بن <؛ءنه الله >رئي تيم بن عمرو <٣٧٥*؛ اال
هو <لعامرق١ الرتحن بن و لله عبد بتت عاتكه ؛وامسها مكتوم ۶٢ ا ا

وكان ،بمئة تدميا املم ،خويلد بنت خدجيه خال ابن وهو ،المخزومية
هاجرين من عب مع االؤلني امل متخلغه •عمري بن مم سول ا مىت الله ر

دينه١ على مثزواته هي مرة عقره حاله ومتم عليه الله وكان ،مل
دينه مات .ضريرا هي له .يالقامحيه شهيدا تتل ؛وتيل <بامل

.املرملني سيد هضاثل باب هي واحد حديث لممابيح١

،االثريا ابن ،ن الكامل ؛بكاهن
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عصان بن صرو بن <:ءده الله >رض حرمي من صرد <٣٧٧
لشم رأى ،البمنزومئ القرهمأ ،منه وسمع ،وسلم عليه الله مىت ا

،عظيما ماال لكب ،وبيعته مفتته / فم بالبركة له ولمحا ،برأمه ومسح
ميه لبثي وولي .لكونها أهل انحنى من وكان تبيت وتبل • لكونه١ آ

بالكونه هات .سته حمقرة احتتا وله ومتم محليه الله مىت التيئ
له احلاء بضم :ثرمي . وصانين خبمم سه ء ا الق ونتح املمه

حتقه وبالغاء الياء ومكون صابيح هي له .امل .حديهان امل

<Y W> الغغارق <:ءده الله >رمين لتحم١ آبي ،موىل صير،
لتحم أبي وامم بد بن حويرح :ا لله حم رق خلد بن ا لغغا صير فهد .ا

لتحم بابي :لثب وإئما .مواله مع خيرب ما حلم أكل يابى الئه ،ا
لتصب على ذبح لتحم آبي .ا مزة بغتح ؛ا ساكنه الد وبعده .اهل

ني منها ،آحاديح عشرة محمير مروقات . مكسورة موثدة وباء

ما ١ .حديثان بيح مل

هي عداده ،الئتغن <:ءده الله وريف رويبه بن ثماره <٣٧٨^

العني بضم :مثارة .ومحمر ،بكر أبو حمثه روى •الكونيين
 تعجيل باب من غمل هي واحد حديه المصابيح ني له ٠ الميم وتقغيد

.التالة

، اآلهجعي حمول أبي بن <:ءده الله >رضي ماله بن حمول <وإلأ>
،لئاما نزل .الغتح يوم اهجع رأيه معه وكانت ،خيبر مشاهده اوىل

له١ عبد نزما ني وسيعين هالث سته بها ومات ٠لمحق ومكن بن مل

عقر احد المصابيح ني متها ،حديثا وسثون ميعه تهمروقا •مروان
.حديها

٤٧٤ ،٢ ،التووي ذا ماثتني :صانين ١ - + ٠ مكمورة ■I اللحم أبي ٢
غيد سس عحه روى ٣ ب املمي وخت ٤٩٩ ،٣ ،ا ،املر عيد ابن ،ن ماله ابي بن ماله االهجعي ٤
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ر بن عياز <٢٨٠ > ا محتال بن ناجيه بن ؛ <ءته لله ١ >رءدي مح

اثة لثصيصي اجل  ومتم عليه الله مىت الله لرسول ا وكان ،ا
ار .أملها من معدود وهو ،اليمره نزل •تدميا اء بكسر :مي احل

لة غيد املمه لة العني بكسر :يقال .املمي وخت بالقاف املمه .و
قاته مابيح١ يل مثها حديشاء هالبون مرو .أحاديث أربعه مل

ءلثماا ومن

لغيبة <٣٨ا > ؤمنني ۶٢ غشه حما الغامرة ا :محئها الله رض امل
لؤمحن عبد وأم اهتا ،حمته الله رضي يق لتت ١ بكر أبي بتت ۶١ :ا

رء بن عامر بتت رومان سلمت ،كتانه بن ماله بني من عومي  بعد مغرية أ

انيه انا عحر مث فقطبها < مطعم بن جبري . على مستاة كانت .إمن
جها ،وصتم حمليه الله مىت القيب  من عثر منه عي بمئه وتزؤ

تبل ،التبؤة جرة و قيل ،سحني مث ولها .حباله اهل ،ذله مثير ؛و
ا وأعرس دينة هب  من اثنني مشه حوال هي بدر من متمرهه بعد ،بامل

جره ١ انيه راس على ،هل بقيت ،متين تسع وهلا ،ههرا عشر مح  تسع .معها و
ني ا عتها ومات ،س ٠مثيرها بكرا يتزؤح ومل عشره حصاني وهل

متاذنت (—٠٣١) لكنية ني وصتم حمليه الله مىت الله رسول وا ،ا
ا هتال اآه(.'م)-التبري بن الله عبد اخته بابن "تكتني :هل

كانت اغلة ،نقيهه و ديث كحرية ،عامله ،مث بايام ،احل نةا'  عار
حعارها ،العرمسم لتحابه اكثر من وهي ،وا ا روي .روايه ا رسول عن هل
مائتا ،حديه لد١ وصتم محليه الله مىت الله .أحاديث وعشرة ،حديث و

دينه ماتت ان مثه :وتيل ،ومخسني سيع سحه بامل ليله ،ومخسني مه
مضان من خلت عشرة لسبع الئالشاء هدحلت ،ليال تعغن <حأن وأمرت .ر
جتمع ،هريرة ابو عليها وصلى ،ليال بالبقيع زهتا على وا آهل جنا

دينه بالوا ،العوايل واهل .امل ها / ناسا اكحر ليله شر مل :و .حم
ديته حمىل مروان خليغه ،يومتد هريرة أبو وكان  .معاويه أقام يل ،امل

مطلتمن ،١̂١ م{ض» •غيانم ام ،1بء و

ن رفعا عارههت ١
ليالن :ليله ٢
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يي اإلمام ردى تد أبو العته حم لصني حم ماحب صمود بن ا
لكتاب اغشه اى ردى :تال <ءليم> الله رحمه ا باهياء تنخر كانت حم

من سرته هي بمورحها اش جربيل ؛ن ؛مشها ،امرأة تعطها مل عطيتها١

جتك هذه ؛وتال حرير حته قي بصورتها أش انه دردي ء زو وأج ،را
لنيئ ؤح مل ومت ؛لليه الله مىت ا تبد ،ثميرها بكرا يتز رسول و

هن ،حجرها ني ورأسه وصلمم عليه الله مىت الله  وكان ،بيتها هي ود
لوحي <عليه> ينزل انه هي معها وهو ا نزلت ،حل <لتماء.ا-منب آتهابر و

مغغرة ووسمت ،ومتم عليه الله مىت الله رسول خليغه بثت وآتها

(•٥٣٢)كرميا ورزنا

وق وكان ديته حدحتثي ؛تال عاتقه عن روى إذا مر بثت امل

صتم ؛بليه الله مىت الله رسول حبيبه يق لتت ١ يت ،و من ة ١ امل
لتهاء .عتها الله رضي ا

يح وني (—٥٣٣) بتهل نيام ابواب خلي ملم حم لقاسم عن :ا بن ا

تد متم عليه الله مىت الله رسول نال :عالت عاتقه عن حم :و
حي صال "ا مها الله إىل اال كانت :قال عت.'م وإن ادو إذا عاتقه و
علم :وياحلوا اإلمام تال •لزمته عماد عملت تنخل مل عاتقه أن وا

ئها <تق الئام كرت وإ هتبه من رايت النئ ،هذا ذ <ذالث عليه ا
خوهلا شتوئم ق د ٠ (٥٣٣—) —تبيح وجهل (مريح خطا وهذا <دحم

من لقابعني و ا

لبمرو :االحول مليمان بن عامم <٣٨٢^ انس عن روى ،حابعئ ،ا
عيد ،ماله بن عن ،مرجم بن الله و ئن ويل .حغمه و لقضاء باملدا  هي ا

ر خالهه و كاييل على يحتسب وكان ،املمخ ين امل از  وال ميوم وكان •داملو
كان ،يغطر تي و لعشاء بعد مي لغجر يطلع حثى ا على جلبه يضع هاد ،ا

ماثه واربعني حادم و٢ <احتني سحه مات ٠الرءق١ ح هي له ٠و هب ما امل
لقتوت باب هي ذكر • ا

ليغوي (ن تعط :تعطها ١ ٦٦ ،٥ ،ج ،ا
ليغوي ٢ ٦٦ ،٥ ،ج ،ا

٨٥٠ ،ا ،النووي آ ن مريح وجهل تبيح ٣
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٣ ٨ ئام ابي من :سد بن عامر <٨ هئ ^٠^١ و دنئ الرت امل
ع لذبيح ني له .ومائه أربع سه توتي •دعحمان ،اباه مس  ا

دينه١ حرم هي حديثان • مل

،الئطيغئ عامر بن ربيعه بن :حمابس من الئحمن عيد <٣٨٤ح
م ،الكونيني من ،حابعئ ،الئخعئ ت رقلبئاا وتال هت ا  عزيز ،ومم

ديث ع ،عياس امن ص روى .احل .آها£ابامر ومس

له بالعني :حمابس وحدة والباء املمه لة والتني امل .املمه
عجمه الغني بضإل :الثقهغئ لضخ بععق وهي .الثاء وفتح امل :ا

لرمحن عبد  هي له .....عابس الن االمول غي يثبت دمل ،عاسم بن ا
صابيح ساجد باب ني واحد حديه امل .امل

مىت القبئ زمن أدرك :الثهتئ ثفيم بن الله عبد <٣٨٠^
 واحد مثير حرجه وتد ،رؤية وال ،روايه له يعرى وال <وعتم عليه الله
عا ١ أحماب من لتحيح < الشبابه د ١عد هي رقمل ٠ تابعئ ته ٢ . :وا
ع د وابن عمرء مس م •اليمان بن وثذيعه ،سعو  العني بانإل ت حم

لذبيح هي له .الكاف وفتح لمهملمها الكي باب هي واحد حديه ا
داا-تتتم

٣ ٨ ،كعب بن ثقيل بين من :الئتهلئ قييق من الله عيد <٧
ثتاهتم ،لثابعني١ مشاهري من  ومن ،وعائغه ،وعحمان ،عليا مسع .و

عجمه الغني بغتح :ثييق .يسمم ر امل .االوىل التاف ومم
ن سحه مات ./العني بضإل :ثقيل ١٤٢ ا صابيح هي حديثه .ومائه مث امل

.وفتلها التنن باب هي

لرمحن عبد <٢٨٧ح لرمحن عبد بن :الله عبد بن ا آبي بن ا
نئ تعضه دنيني من ،الئابعئ الئمارو ١ املاز  عن روى .امل
تسع سحه مات .ومثيره <اشم بن ماله وعته ،يسار بن وعطاء ،ابيه
صابيح هي حديثه .ومائه وثالثني ن باب هي امل ا  أهل تتال باب مح

١̂ ^٠
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٣ ٨  تابعي ،نت؛التت ريالئما ١ رافع بن يغا؛دةت من عبيد <٧
ل .مشهور  بتت ءاسما دعن ابيه عن روى ،يمح وال ،صمه له ؛وهت
بالتاء المهملة ١̂٠١ بكسر ؛رقاعه >ءميم بالعني و .المهملة و

لئتتئ عجمه ١ ^^١ بضم :ا نتح مل .لتابوبا الههمله ١̂٠١ و
ساهله ا باب هي حديثه عامله هي هل .امل

٣ ٨ من <مدتئ ،رقالئماا حمامم من زيد من ؛صيم من عباد <٧
حقاهتم ،القامعني مشاهري  زيد بن الله عبد عته عن روى •و

عثه ولتل ،القابعني هي معدود هو .رقاالئما بري وابي ،رقاالئما
شدق يوم انا ؛تال اته ني خبمم امن اخل  عيهاوا احياء واذكر ،س
لشماء مع وكقا ائه يقتضي وهدا .تريظه بثي من خوها ،االطام ني ا

ابئ  ،الربري بن الله عبد من اكرب التقنري على هإثه .حم
وثدء١ ءلبا١ بغتح — قيهر من نلئسما١و عجمه١ لغني١ وكسر مل " مل

صابيح فخ بعش وهي صابيح هي .مشهور وهو ،صيم بن مباده ت امل امل
لوس باب يف حدحيه لقوم اجل ش وا •وامل

لرمحن عبد <٣٩٠ > ار ؛ليلى وابو ؛ليلى ابي من ا تيل ،مب ؛و
ابئ ؛ليلى دابو •آتيته من بالل من داؤد وما ،احدا ههد ،حم

شاهدا من يعنها ا ،لكونه١ إىل شتتل١ مث (مل حقر ،خلهن علل مع و
ني معه وتتل .مشاهده ،؛' .مبئ

من االوىل لثبته١ هي وهو <ءمر خالنه من بقيت متني لث ولد
تد ايضا لولده ليلى ابي ابن ؛يقال وتد ،الكوبيني تابعي وهو ،حم

لغقه ني مشهور إمام ،لكونها تاضئ تول <مذهب ماحب ،ا اطلق وإذا •و
طلقر ابا :يعشون نإمتا ،ليلى ابي ابن [امل

تد لغتهاء اطلق وإذا ، حم نون مإمتا ،ليلى ابي ابن :ا :مي
تدا تد وؤلد .حم سيعني ربعا سه هذا حم ن سحه ومات ،و ا مح

.ومائه وارمعني

٢٨٦ .ه ،١ ،االحريا ابن ؛ابي ابن ؛ابو ١
مد ابا ٢ مد :حم ن .ابا حم



عحمان ،وعليا ،أباه مسع  آتوب وأبا ،ثلهد من ومهل ،و
 ،يجره من وكعب ،وحذيغة ،عازب من والربأء ،ارمت من وزيد ،الئمارو١

١̂ وابا  وخلو ،صرين وابن ،وجماهد ،المعمي ومشه .وغريهم ،ء ١^
 أبي بن الرمحن عبد ابرك ؛التائب بن عطاء بال •كحمر مواهم
 عن كثهم وملم علميه الله ملمر القيب احماب عن ومائة عشرين ليلى

 ابي بن التبمن عبد رايت ؛نري من املحل عبد وتال •الئمار ١
 وعتم علميه الله مىت الله رمول أصحاب من نغر تيها حلقت مي ليلى

يتمتون حلديثه يسمعون • عازب بن الريآء ؛منهم ،له و

 عبد حمل ولدن القماء اح حعرت ما ؛احلارم بن الله عيد وبال
ماجم بدير معد .ليلى ابي من الرمحن ،االحعث امن وتعه يل ،اجل

الم سه انني ح تيل ،ومح تيل ٠ بثجيل تتل ؛و ٠ لبمرها بنهر تمرق ؛و
لة والتني حتت من هاملحقا الياء بغتح ؛يعار • املمه

نيته ياء بيتهما املمهلتني احلاثني ونتح اهلمزة بضم ؛آ
.اكلمه حمحت ما باب هي املمابيح يل حديثه ٠ ماكثة

 بن احلاره بن ربيعه بن وعيا بن ؛السل بن الله عبد <٢٩١ح
 حدمي املصابيح عي له .ماله بن ائس مسع < اهلاقمي املطلب عبد

.القكاح الولءمثي باب واحد'هي

،لله ١ عبد ابا يكىت ٠ لعؤام ١ من ؛ / لربريا بن عروه <٣٩٢>

 مسع ،املدينة اهل من التبعة الغتهاء واحد ،التابعني كبار من
• عمرو من الله وعبد ،وعائشة ،مكر ابي بتت أمساء واته ،اباه

تتظم وهي  بن والئعهان ،وامامه .هابت بن زيد مسع اته ؛اهل
هاه(م)وامنءيام ،هريرة وابا ،بغري

قيها وكان  ايام كان وإذا ٠مانيا مات < لتوم ١ يسرد .خل
ملون ،هياكلون ،القام يدتل ،حائطه حلم الشءلب إذا وكان .وحي
 تؤة ال الله هاء ما تلت جئتك دخلت إذ ال >الو ؛اآلية هذه ردد دخله
ج حثى ، مسه(ه)بالده إال ر .خي

١٠٢ ،ا <الممتتي ذا بر-جيل



ويقوم ،الممحد إلى نظرا القرآن ربع يوم كن يقرا دكان
التيلمه من كاد مث ،رجله تطعت ليله إآل حركه نما ،التيل

تعلم إتلق التهإل ؛يتول وكان ،لالكله رجله تطعت وتد ٠ لمقبله ١

ا آمو لم أتي  ،أربعه اطراد لتي كان إته التهإل ،تق موء إلى هب
لقد آخضق لثزا ،الله وآيم .الحمد هلال ،حالحه وبقيت ،واحده ناخذت

بتليت ولنت ،ابئهء تما لطاملا ا عشرين اثنتني منه ولد •هت  ومات ،و
لئن ،القرع شاحيه هي ،وتسعني أربع سه بيحلمما ١ هي له .هشاك و

.أحاديه حالحه

لتيئ زوج ميمونة موىل ؛يسار بن عطاء <٢٩٢^ الله مىت ا
متم طيه هو ،و المشهورين معين الغا من ،يسار ,بن عليمان اخو و

كثير وكان ،صر وابن ؛هريرة وأبي ،سيد أبي كن روى •يالمدينه

ماء <.يوما> ويغطر ،يوما حمموم وكان •حمتام ابن عن االوايه
ل ،وتسعني ميع محثه؛م  .منة نونوحما ربعا وله ،ومائه حالم منه ؛وهت

مابيح هي له ن ال من (باب هي واحد حديح امل لتدته له حت .ا

وهو ،جر البر من امله ،عياس ابن موىل ؛ عكرمه <٣٩٤^

ق بن الله عبد ين علمي من ،معاديه من يزيد من خالد باحرتام ،رهت
بعت ؛هقال مليا هاتى ،مكرمه ذللت هيلغ ،دينار أالف بآربعه معيا

بعه أبيك علم  ناقاله فامتتاله ،خالد إىل هراح ،دينار أالق بار

.هاعتته

 عن الله بكتاب اعلم احد بيت ما ؛يقول الثعيئ وكان
؛تتاده وتال .التام اعلم مكرمه ؛زيد بن جابر وتال .مكرمه

بن وحيىي ،مريين وابن ،جماهد فتقه وتد .مكرمه بالثغسري أعلمهم

 رحلي هي ينخل معيا امن كان ؛يتول وكان •آنس بن وماله ،صعيد
من رايت وإذا ؛معني ابن تال .والتقه القرآن يعتمتي ،التهل

٠ إلمالم ١ على هتمهها عكرمه هي يتكتم

ن ليم ؛لثن ١
٣١٢ ،٠ ٠١ ،سد امن ،ن "ملثمه :منزله ٣
٢٠٨ ،٢ ،٠ ،التمبي {ن كان ؛تال ٤

٤٣١ ،ا ،النووي ذا على ؛ني ٠



 وليس ،البحور من حبرا ،العلم كثري كان ؛سد بن محتد وبال
تخ ديثه حي * (٥٣٧ر حب

روى .مئة لتهاء احد .بلد إلى بلد من ينتقل عكرمة وكان
 (سيد وآبا ،هريرة ابا ومسع ،المصابيح كتاب ني معتا ابن عن كثيرا

دينة مات .وعائشة مل ل ،ومائة معمع متأ با ل ،خبمم سه ؛وهت ت وهت
ن وله ،عث سة انو ؟اعلم متلق احد مل ؛جبري بن لمهد نيل .متة مث
.عكرمة :تال

<Y*\o> تد بن ؛حعيب بن عمرو  العاس بن عمرو بن الله عبد بن حم
لتهمئ رج مل (ا لبغارؤ خي مسلم ا  احاديثه يروى الثه ،حدحيا عنه و

ابا :جده عن أبيه ص بقوله يريد كان فإن {جده عن أبيه عن
جتم و جده محتد عن حعيب عن / روى تد نيكوزا <و آلة ،مرمل هن

بركه وال ،ومتم عليه الله مىت الشبئ يلق لم جده محتدا وإن .ا
حعيب دجت ،لعيب وهو نفه ابا ٥̂ عن اهبه عن :بقوله يريد كان

 عبد ٠̂ عن روى حعيبا ان إىل ذهب تد فيكون ،الله عبد هو اتذي
شعيب ،الله رجا لم فلهذا .الله عبد جده يدرك لم و ني حديثه خي

ا .حمحيمه

ثبت **(٠٣٨) تطتئ لت ١ وا ع :ومثيره ،ار ا .الله عبد من حعيب مم
لتيعمابورى بكر ابد وتال اع مح :ا عبد جده من حعيب مم

صابيح كتاب وني ٠ (٥٢٨”ر الله .كثيرة لعيب احاديح امل

ني عداده تابعي الئتغي ممويد بن :الثريد بن عمرو ^٢٩٦^

الغين يغتح :الثريد .واباه .تياس ابن ع0م ،الغاثد اهل

عجمه ١ كسر مل صابيح ني حديثه ٠اء لت ١و  احاديقه ومن ،واحد مثير امل
ح آخر ني حديث ا لطرية الغال باب حم .وا

<rvz> امم تيل *بيهاا عن اته عن طلحة ابي بن :إمحاق بن عمر
يد بتت ثتيدة :اته فاعة بن جت صابيح ني له .ر ني حديث امل
لعطام باب لغشاؤب ا .وا

ن ليكون ليكوزت



٢٥٢

دان من ؛لعزيزعبدا بن مر <٣٩٨^ كم بن مر الترحي االموي احل
امم آم اته ،العادل إلمام ١و <اهدلرا ها حم  بن حمام 'بعث"ن ليلئ توامس

امد ت-ال •٠اخلغاسم بن مس ١̂ :جم حثى بر>ثا 1>ل كلمه ٠^
له ويل .مشه تعتمنا له حمبد بن مليمان معد احلال سة ستهن امل ومخ

و اثهرر بعون العمر من ومل ،التتيق بكيت آبي خالنه حت  ء سات أر
تبل تكملبا مل ؛و لرمد .العبادة من ملها حمىل وكان .مب حسن ،وا و

ريه لت يته أيام ميما ال ،ا متاتبه ،وال  يف ذكر دله ٠ ظاهره كقربه و
صابيح ل هي امل لبيوع باب عن مه ي ا ا املهن .حمهن

،نومحصا ،وصر ،بكر ابو ؛خيط الخلغاء :الثوري متيان بال
يس ،وحملئ لعزيز عبد بن و تالت .ا اته احممل ما :ناطبمه زوجته و

ل .مات ان إىل ويل منذ .احتالم من وال ،جنابه من ال امثتسل ا وهت :هل
للي ه ا لله :هتالت متمه للق ما وا ٠ مثيرم مي

لتمحقن زيد أبو بال ا :ا لعزيز حمبد ين صر حقل مل  له دعي ا
لزجل ارى :تال إليه نظر بلتا . بطبيب آمن هال ،التت متي تد ا
ليه يسق مل من حمىل ايثا املوت تامن وال :وتال مبره نرفع ،املوت حم
لئبيب رتال [رايفا الثإل حست مل :ا ؤسهن امري يا يدلال ا ؟امل
رنت تد ،تعم ؛'تال أمري ٤ <يا> لتعاجل :تال مطدي<آ ني وتع حني حم

ؤمنني مب آن اخاق فإتي ،امل موب خري ريي :نتالك> نله حت حم
 إيل يعي رهعت ما أذني ححمه عند حغاثي آن علمت لو والله إليه
لته ،آذني آياما يلبم نلم .لتاتال ني سس خر التهج ،فتناو
.مات حثى

ل املوت مرز ،مرش لما اته وروي ليه خل له عيد من صطمه حم  امل
،المال هدا من ولحك أنواه اتغرت إتال ،المؤمنين أمري يا :قتال

تركتهم م هيئ ال حميله و م آوميت للو ،هل أمل من نظراتي وإىل ،إيل هب

لصيب ،ن تعلمه :لتعلمه ١ ١١٣ ،١ ،ج ،ا
٢٣٩ ،ز ،الجوزى امن ،ن بطيب :بطبيب ٢
 ٢٣٩ ،د ،الجودي ابن ٣

٢٣٩ ،ز ،الجوزى ابن {ن تنمالج :لتعالج ٤
٢٣٩ ،ز ،الجوزي ابن ،ن خرب وهي ؛خير ربي ه

٢٣٩ ،ز الجوزيء ابن ذر هي ؛عند ٦
٢٣٩ ،ز ،الجوزي ابن ذم يدك ؛يني ٧

٢٣٩ ،ز ،الجوزى ابن {ن جن :خر ٨



ته م حئا سعت ما ؛بال مث اسدوىن ؛نغال هب ما أعطهم ومل <هل
م ليم ميي وإة ،هل ومو ،الكتاب تزل لحىا الله ؛ووليي ،فيهم د

ين يتوتى لتاحل ي من[آ] ا ،الله يثيت رجل اتا ،رجلني احد حب
رجا له فيجعل عامي على مكب رجل واتا ،خم تويه اكن مل هائي ،امل ا

هحظر “ ذكرا عشر بقعه دهم “ إليهم بعث ثم •الله معميه على
لغتيه بغلهم ؛ / بال نبكى عيناه هذرهت ،إليهم تذبن ا تركتهم ا
ير تركتهم لد تعاىل الله حبمد وإئي ،هلم هيئ ال عاله بتئ .خب
مرين مني مثل كم ابا ان ن ؛ا يبخل ،تشبعوا ان هب بو و .القار كم ا

يبخل ،تلهتقروا او يبخل تعتقروا ان وكان ،اجلثة و قه و احء اجل
من إليه يعخل تشبعوا ان > • الله عمهكم توموا <الثار و

؛نتال ،فاجلوه اجلععوني ؛مرضه يف بال عمر ان ؛ليح وكن
لكن ،فعميت وهنيتحي ،نتئرت أمرتين احلم انا  ،الله إآل إله ال و

لئظر واحت رامه رفء شم • بناس مم ما حضره ارى أتي ؛ونال ،ا
اعه ورثاه ؛كحري فعال مج

كه وعم تعهمحا عتت ال يعهم فيه هالغام ه ماجور مج
(٥٣٩مشقورؤ نفرها من هكاته حياته عليه تعهمحا رتت

نتظم ديف جب من بتني ليال لعشر توهي انه ؛امل  إحعص سه ر

مائه  يزار مشهور مناه وتربه — محام من لريبة برية “ بعان ير بت و
ربك يت تسع ابن وكان ،فيه سن مناه تربه موضع واحرتى ،به و

ههن (.٥٤٠) وثال

ع ولد يل على مشتمال مجندا مثاليه هي الحكم امن مج ته مج ،مري
حسن لئاتب معرفته عن يستغىن ال ما التلهاثى من وفيه < طريقته و وا

اهبه احدا رايت ما ؛وتال خاللتد تبل خللهم ماباء بن انم ومتى ٠ به
.اللهىت هذا من ومتم عليه الله متى الله برمول ماله

شي ٢ ١ ن متندوئي ١ ؛حمدو
ن سعتم ؛سعت ٢

 ١٢٦ ،٢ ٠٢ ،اجلوزي ابن ٣
١٢٦ ،٢ ، ٢ ،اجلودي ابن ،ن مكه ؛مكء ء

ن عهله تولتهم ؛عاله تركتهم ٠
 ١٢٦ ٠٢ ،٢ ،اجلودي ابن ذا هو ؛هم ٦

ن بقرية •قرية ٧



ينار من ماله وتال ر ويل لتا ؛د د من مس لعزيز مس عأ تال ا ،ر
لثاء بال رؤس مي ا مهة مدا من ؛اجل U تام اتذي التاحل اخلمل -Lc

م معيل ؟لتام١ خليفأ تام إذا إئه :هتالوا ؟بذله كلمكم ما ؛هل
ت ماحل لذئاب مم .هاغشا كن واس ا

ر كان ؛حيوه بن رجاء وتال د بن مس لعزيز مس فته تبل ا من خال
عظم لقام ا عهم ا هتغلد هتها ،وآمل ٠برصا باثىن ثيابه تؤموا ا

وية بن حتيد وتال ديث هي يروي حنبل من امحد تال ؛زجن احل
ئح منب مام ماتت كل راس كلى يبعث الله نإ ٠٠ (؛—٥٤١) ه مي د هل

يتها اآلتة اتت هي هتظر ٠٠،د ر هو هإذا االوىل امل لعزيز كبد بن مس  • ا
ديح وهذا داؤد روام احبمد ذكرم احتي احل بو  ابي رواية منب منته هي ا

متم مليه الله ملمم الله رعود عن هريرة له • و لعلماء ومح هي ا
ائة ر على االوىل امل د من مس لعزيز مس ءعة يلين الغانيات ويل ،ا  <اث

لئاحلة ويل معه دمي ثريجء امن ملمحم ا حل الءا لتهل ابو ؛مت ا
لضلوكي تيل ،ا لقاضي ؛و بن ا نئ ا لباتال تيل ،ا بو ؛و حامد ا

ثيتئ شرا امسة ويل *اإل بو اإلمام اخل لغزالئ حامد ا (.٥٤١ —)ا

تد وروى ده سد بن حم لتواق حجاج عن بإستا مرني ؛تال ا عمر ا
عينا١ على وال وهو لعزيز١ مد بن رتي ان مل يت ٠حيابا له اح له هاحرت

هم ماثة باربع ثوب فكان <ثيابا ه هتطعه در عه ما ؛هقال <متمي امخ
لظه رتاه ،خليفة وهو حوب بثراء مرا حم ،وامث بعه هاح ر بار ا خم  درمه
ل فلمسه ا ليقه ما [نتال] الله مبحان :مم .(وادئدرمءه ا

عن د و ميد مس د بن صر رايت ؛تال مهل من احل لعزيزم مت برا ا
يهم كان ما هرت *بيته باهل ظامل من باحي لقام ذله هعل ثر ،امل ا
هيم وص .بعد ايي على يتدم كان ما ؛تال ابيه كن جعغر بن إبرا

تد بن بكر حياء او (مظلها رت هيه إال صر من كتاب حم او .عقة إ
طفاء لتنيا من خرج حثى خري او ٠ عطاء تتدير او ،تسم او ،بدعة إ .ا

٢٧٠ <١ ،ليوطيا ،ن ونى ؛وتى ١
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لعزيز مبد بن عمر تام <؛دال> مدميان ابي بن حتاد وعن  ني ا
حى جامع  عبد وعن • *الله معمية يل لتا طامة ال ؛موحد باعلى معال مب

د من صر خادم من بإستاده واتد ين الله لعزيز مه ال مل ائه ؛ا ث مي
كم ولع وآته ،ماء آن لس1 ومل يوم من *طعام من ،آرز كت عن اهل

انات بعمل أمر واته مان بطريق اخل • خرا

عن عمتا ؛تال يزيد بن مهاجر د لعزيز عبد بن عمر مس صئا ،ا  مم
لتدته لتياه لتاخذ وإئا رأيتنا سد ا لقابل العام يف ا منت ا

ن اضي العام <حدي عليه ق مت ا ،هبابه يعمل أرام كتت ولقد •اهل  مه
ج ر من صر فلم :تال كليب بن عامم دعن .مثيرها لدأ ما ،إلينا خي
ائة ورده ،العدؤ من رجال العزيز عيد يإساده *درهم الد مب  ؛و

تى كان عمر سد اة ديد وحآله ،تئزمها ،بغئه حم .حب

لقار متته ما اكل من يتوقا وكان لتكر حثى .ا وإثه .ا

عل ومل الله مب كتب كاتبا عزل اخلام يامر كان وإئه .التني جي
 من صمون وص ٠القبله ايمتقبلو ن١ ،إلتامه١ يل لمؤذنا آخذ إدا

ال :وتال ،للعلماء معتما العزيز عبد بن عمر كان ؛تال مهران
،تبله كان بما عالم ،حليم ،عغيد هو من إآل تائيا يكون أن ينبغي

ان تهبتا ينهى وكان .الئام مالمه يخاف ال ،الؤأى بحقير'ذوي

.معحلقيات يتمن

قال ومئني اجلمبل عن مثل وأته  يدي الله كئ بماء تلال ؛مث
يتحتظ أن ؛له تيل وإته .نيها باني احممم ان اكره فانا ،عتها

م خروجه وني ،الثإل من وهرابه ،طعامه يف ر :بال ،تبله من كماله حب
لقيامه يوم دون يوما أخاف أتي تعلم كتت إن التهإل تؤمن هال ا

اهد وعن *خويل ده جم لعاطت امر ني ائتمر إذا كان عمر أة ؛بإحما ا
،نفك مال من امرج نفد امر ني ائتمر وإذا .المال ييت عن امرج

،وعتم عليه الله مىت التبت هعر من هيئ معه يتغن ان ومهس ١و
ا ،اظلماره من واطئام .ذله سلو

ويا ١  ٤٦٩ ،ا ،لتو
ن ناله ؛مإله ٣

ن للمدهن ؛غني، ٣



عن  صر لرب على الثراب منوي حنن بيتما ؛تال ماهلء من يوش د
الله ' مب ؛مكتوب هيه ،اء—املم من رة عليتا ثل العزيز عيد ين

• القار من العزيز عيد من لعمر الله من امان ٠ الرحيم ^^١

لعزيز عبد من صر ولد يوم وتوهي *ومتني إحثى سه مممر ا

معها ومثة وحالحون تسع وعهره ،ومائه إحدى سه رجب من بتني خلمس جل
شي بابه ضربته ،اميه بغي احغ ؛له يقال احغء صر وكان •شهرآ

 يهال ،حثه بوجهه رجل ولعم من ؛يتول اخلقاب بن سر وكان •وجهه
.عدال اآلري١

ليه ؛بال اخلطاب بن عمر آن ؛بإستاده t معد من حمتد وتال

ها اتفين وحلم من الغني ذو من حعري • ،٥٤٣)جورا ملثت مها عبال ميال

حياه هي واسلم ،الجاهليه ادرلق ؛وزحه،ا ميمون من صرو <٣٩٩^

كبار من وهو *حملته ومل ،ك ومتم >ءديه الله صلمر التيئ
مائه حج ،صمود وامن *جمل من ومعاذ ،يس عن روى •النابعين

.سيعين :وتيل ،حيه

هحه هي اليخارق عته روى تاما 'وهو  هي زنت ترده رم ائه ؛حم
٠ (٥٤٤ )نرجموما الترده هاجتمعت ،الجاهإله

 كتاب هي واحد حديث املصابيح هي له *وسيعني اربع سله مات
.اإلتاق

التابعيات ومن

هي كانت ،ره١رر بن اسد بن ؛االمحن عبد بثت سره <٤• ٠ح
نيا آم عائحه حجر ؤس  ٠اكحهر عتها روت ٠وربتها ،عتها الله رهي مل
تد الحال١ امو عتها روى .مثهرما وعن حارحه من الرمحن عبد من حم

• ٢ سحه وسيعين سيع بغت وهي ،ومائه فاله سحه ماتت •اآلمنارؤ
الحدود<م كتاب >غي المصابيح هي حديقها

ن مات ؛ماتت ١
I ومي ٢ I I  I , ب سه 
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لغني١ حرد

؛وتمل ،لئالثما الله رثي البارع من ثثهد
ل ،الثلولئ الله متى القبئ ابرك .هامئ < آلزديا ؛وهت

ه> هل ت ؛تال ،صبته هي اختلد وتد ،ومتم <ء  الله رعود ؛هبد على ومل

ماهحثي ،هبايعته ،ومتم كليه الله مىت .و

نتح الغني مث>. ؛ئنيد عجتني الئاد و مكون امل  الياء و
بالغاء للمالئ ٠ و ثتثأ الثاء يضم ؛وا مهئم امل  .املمي ومت

لثلولئ له التني بغتح ؛وا مابيح ١ نسخ معي هي حديحه .املمه  مل
لله .بالعمل الغمد باب هي .باحلق اكلم وا

لتحابة من الغاء حرق ا

<v من جعدع من ؛سه لله ١ ريف لله ١ عبد من لئقمحع ١ <٤٠ 
ليثاء لعامرق ا لثيئ ى .ءا وهد ،ا  ومسع ،ومتم كليه الله مىت ا

مكون اجلمي وهتح الغاء بضم ؛الئقيع .مشه ا الياء و  حتهت
لة والعني تغطتان لصم معلم ؛جتدع .املمه ثون ا وضم الغون و

لة ' لتال١ بالعني املمه  الباء بغتح ؛التقاء ٠ المهملة و
وحده تشديد امل صابيح هي له .واملد الكمال و فمل هي واحد حديه امل

لئياهه باب .ا

رع بن <؛سه الله >رثي ثتيلئ من تروه <٤٠ ١٢^ ملمة من احلا
ش آمل من ،الق بيسا  ومتم عليه الله مىت الله رمرل علمه تعم ،اهل

نتقل ،واملم ،تسع شأ لكوهه إىل وا ر دمن ا مكثها .الثقاب من مس .و
.مصبا هاعرا وكان ٠ ومتسيهم ثومه وجوه من وكان

مكون الغاء بغتح ؛تروه لة ١̂٠١ و بضم ؛ثتيلء .املمه
هتح املمي لتهن و لة ا حقاه الياء هم املمه  [كاد زمن امل

بالكاد مابيح ني له .و ن هي واحد حليه امل ا لطريه الغال باب مح * وا

مكون ١ بالغاء الياء و  ب و
ن مغنمهم ؛متسيهم ٢
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لغضل <حتءمء لعقام بن ا الله ملمى معه متزا ؛عشهما الله ريف ا
هبت ،حنيتا وعتم علمه ههد ،هبت هيما معه و شهد ،الوداع حجة و  و

اء حممي وكان ،حهده منت غسله الئام إىل خرج حم .علئ على امل
اهدا توئي ،جم حص وله د شقردن إ  طاعون ني ،االردة بتاحيت ،شل و
اني سه ،تتواس موك يوم تتل ؛وتمحل ،عثرة مح .الري

هبت لقبئ اج ت لتحيحني ١ هي و  ردفه ٢ وعتم عليه الله مىت ا
مدلغه ليله ورآءه .(معه)اخل

مابيح ١ هي له .القام امحل من وكان ،احاديه حالحات مل

/ تيم ين ناهذ بن <؛ميه الله رريف ثههد بن لهتفا <حهمع
رو ١٤٨ ت ،؛-وبايع <بعدما ما ههد هم ،احد مشاهده اؤل ،االومئ االمنا  حت

ر هتح حهد .الئجره نتقل حم ،مم كن .الئام إملر ا حق مه تض ،مب و
ا ية هب عاو لئئهن إىل خروجه زمن مل ،وصني مت سل مبا ومات ،ا

حمل معاوية ةا ؛نقلوا وتد .امخ وهو ،وخمسين هالم سه ؛وتيل

مل ال نإتلء <بدئ يا اعكي ؛البنه وبال نعشه له بعده حت توثي ،حم  و
اله .مئني شأ معاوية عجمه ١ وياالت̂اد اللهاء مفتح ؛هت .مل

ثجهد لغاء بالغون ؛ناهذ .العني خبإل ؛و عجبمه والت̂ال وا .امل
ياته سون مرو ها ٠حديشا مخ مابيح هي خم .احاديه ميعا امل

ريوز <٤٠٦^؛ لتيلمئ ن لئجاهئ اخت ابن عده<ت الله رريف ا ،ا
يعاد ،سعاء هرس عن ،قارس ابناء من وهو يرو ؛له و  لنزوله احلمب

ير يف لئباك ابتاه عته روى .عشان خالهه هي مات . مح عبد ،ا و
يرمها ،الله لتئمي .ومث لغون وخمون العني بغتح ؛ا لثنيوبا ا

لة لقبؤء ادعى اتذي لعضيت ١ اآلمود تاتل وهو .املمه ،باليمن ا
لقبئ اقام أخر هي تتله  هي خربه ووصل ،مل،و عليه الله ملى ا

('اتتله—٥٤٦) ؛ومتم عليه الله مىت وتال .هيه مات اليت مرضه
قتله ؛رواية وهي التمحلعم'م لربوز التاحل ^^،١ من مبارك رجل أ

مباركني<بيت> اهل ءه)آ "م(إ

٠١٧ ،٢ ٠٢ ،الرب عبد امن ذا تليم ؛تيم ١
ير يل لشزوله ٢ له ؛مح او وي ذا احلمري ملز ٠٠٤ ا ،احلو

٠٣١ ،٣٠٢ ،املر عيد ابن ٣
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ساء ومن

عليه الله حمتى التبئ بتت ؛عتهاك الله >رءدي باءمها <٤٠٧^
لدهتا دصتم تريي خدجية و لبيت مثي و لئبؤ لبل ا مس ؟ا ،سني خب
ين فاء عيده وهي ،تول تي بتامت امغر دهي لعامل جها •ا علئ تزو

جره من الثانية لتتاا هي عته الله رضي طالب آبي بن حهيت هي اهل
خمس حمقها تزؤجها يوم وكان •احلئة ذي ني عليها وبض ،رمضان

وامل ،واهلمس ،واملسن ،املش لد هولتت .احهر وخبما سه عحره
تقت ،كلحوم .ور

؛وتال ،اوالهبا من ورقيه ،ممثا :الثواوق اإلمام يذكر ومل

ينب تزؤج عونا ،عليا له هولتت ،جعغر بن الله عيد ز (.٥٤٧)و

جها كلحوم ۶١ وآنا ،زيدا له ثوملت ،الخئاب ين عمر هتزؤ
تد تزوجها حم ،جعغر من عون ؛عمر دهاء معد تزوجها هم  من حم

د تزوجها حإل ٠جعغر لتديعة لتبها .جعغر بن الله مس «ا
 ،والمرضية ،والزضيا ،والمحة ،والقاهره ،وساركآل

١̂و ،والهحتحة على دخلت إذا وكانت .حمتد ۶١ كنيتها .ء ١^
ا رتب ومتم عليه الله مىت لقبئ١ تعل ،إليها وتام ،هب .يعها و

عاها عن لثل ،بتوال ؛وهلم عليه الله ملى الله رمول د
ز لم اتتي المرأه أمن ؛هتال معتاها  حليين ها <تق حمره تر ومل ،حت
٠٠. (٠٤٨)الشبيأءا بتات هي مكروه

تبلت ؛تالت عاشقة عن الله مىت الله رسول عري هي ناهسا ا
يتها كان وهتم عليه يه حم  ،ومتم كلمن الله مىت الله رمول حم
 ۶۵ ،اله—حنم عن او يهيته عن اجلها حإل بتيت،مم يا مرحبا١٠ ؛هتال

ليها امت إئه ليها اعت اثه حإل ،هيكت إ  ؛هتلت ،هضتكت حنيتا إ
ترب هرحا كاليوم رايه ما بالتها ،حزن من ا

ن ألص :تءثي ١
احءن ؛رحب ٢

ن حمهته ؛حميتها ٣



وسلم عليه الله مىت الله رسول ست اللفي كنت ما ؛لت هتا C عنه
كان جربيل ان ٠٠ ؛إلئ است إته ؛تعالت صاحلها تبق إذا حثى

 ،مزمن العام به عارضيت واته ؛،عن عام كت هي بالقران يعارضين

ونعم ،بي حلوتا بهتي اهل اول م واته ،اجلي حضر قد إآل اراه وال
صيده تكوني ان حرضني "اال ؛تال مث ،لذله هيكهت <"له انا التلد

فاء او *٠؟ االتت هذه فماء  >لذالئ نسكت ؛تالت *'املؤمنني "

. (ىم)الثتيحني هي ٠اخرجا

بستة وصتم عليه الله مىت الغنب موت بعد باملدينه ماتت
وامل ،وعشرون تسع ؛وتيل ،وعشرون صان وهلا ،حبالحة :وتيل ،اههر
يت اني ؛يتولون امل ،عميم ينه ءوامسا ،علمن ومثتلها •عشر مث

 • علن عليها مىت ت .وعروه عقاسء ابن وتال ،العيام عليها ومىت
بوبكر عليها مىت :وإبراهيم الئعني وتال .ا

هنت ،عيام عليها مىت ؛القواوي وتال ٠ (٥٥*هلالر ود

ش وابناه مت“ءل عنها روى سن *امل  وامن عياسء وابن *وامل

.عمبيس بنت ءواصما ،سلمة والم ،وعائشة ،ممول

تيل قاهتا ؛و ران ومها ،حديشان مرو ؛املمابيح هي مذكو

• الوليدة باب هي لئانن ١ و المساجد باب هي احممما

 بن ماله ين ههر من <؛ءدها الله ؤرضي تيس بنت هامهما <٤٠٨^
لقصر كانت <تيثرم ين الئباك اخت .الرتحئة الغهرقة كنانة بن ا

 تروي اليت دمي •االول املهاجرات من وكانت ،منين بعشر منه اكرب

وكانت .وكمال ،وعقل ،مجال ذات وكانت .واجلثاما التهال حديه
مىت الله رسول واتكحها .هطتتها ،اسريه بن حغم بن عمرو ابي حتت
مامه وصتم عليه الله قاهتا ٠زيد بن ا  ٠حنيشا وحالحون احد مرو

سة المصابيح هي منها ٥) .احاديه مخ ٠ ١)

ن عنها :عنه ١
ن عليه ؛عليها ٢
ن عليه ؛عليها ٣

ياهتا ٤ ن مربياته ؛مرد
ياهتا ٠ ن مربياته ؛مرد
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ا الله ؤرمم ماله بقت غزيعه <٤٠٩^ ن بن <؛ءهن  آمم اخه <شا

.رواية وهلا .الرضوان بيعه ههلت .وآته آلبيه ريلخدا سعيد
دينها آمل ئد حديثها فتح ءلغاا بضم :ثزيعه .مل المهمله الزاء و

بالياء لتاكنه و حقاه ا غتوحه لمهملها لعني١و تبت امل  عضها روت ٠امل
ينب ماا يل كجره بن كعب بلت ز  شهمبحا والله ؟.العن ياب عي بيحمل
.اعلم وتعاىل

التحابه عن القال حرد

بن هالل بثي من ،اهلاليل ؛عثه الله رضي مخارق بن ئييصه
٠ ومتم كليه الله متى لقبن ١ على ولد ،البمرة آهل هي عداده ،عامر
 بضإل ؛ئخارق •وبهرهما التهبي عصان وابو ،تطن ابئه عته روى

اء املمي باخل عجمه و بالت امل له ء١و بالقال املمه مئه مروياتته .و
مابيح غي مشها ،أحاديث ٠) .حديثان اهل ٠ ٣)

^٤١١̂ عامر بن ريد من حءده؛،ت الله رضي الغمان بن تتاده 
ههد ،بدرو ،عقبئ <رياالئما آلوممي١  ابي اخو وهو ،كتها المشاهد بععما و

مييت .الته الخدرق سعيد جثته على فالت احد يوم عيثه ا هاتى ،و
 ةامرا عئدي إن ،الله رسول يا ؛هتال ومتم عليه الله متى الله رمول

٠احيها  الله مىت الله لرمو نرتها ،تعذرني ان خقهت عيثي رات هي وإن 

ستوت ،بيده’ ومتم عليه أن بعد وامئهما ،عيحيه توى٢ وكانت ،ورجعت وا

•كبر

ميبت لتا ؛روايه وني إىل يدم هى وهي جاء ،احد يوم عيثه ا
٥) ؛هتال ومتم عليه الله متى الله رمول ٥ رجل إتى الله لرمو يا (—٣

ان لي الله نابع يردنتي ثمال ،اعور يعلن ان وأخاف ،الشاء يحي مبتلى
 دعوت هثت وإن ،لجئه١ وله واحتسبت ميرت حثت إن٠٠ ؛نقال ،علت يرتها
يرتها وان ،بالجته لي ادع بل ؛تال ٠٠.كانت كما هكانت تعاىل الله

 هعابت مكانها إلى غرتما ومتم عليه الله متى الله رمول ناختما ،علت
(.٠٠٣—) نظرا يعثي .واحتها ،عينيه احسن

مئهما ١ ها ؛ا  ن احم
+ - * نظرا يعين —- روايه وهي ٢
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عشرين اثنني مله تتادة توشي مثهن نيم بناوهو ،و  كليه ومىت ،و

ربه شي ونزل ،صر هد أبو الته أخوه ت .املدري مم

ربه يل نزل الكواووت اإلمام وبال  بن والحارث <مدمه بن محتد ت
علي تدم ؛تال معشر آبي كن االسمعئ كن ونقل (”٥٥٥) (.٥٥٤ )خزيمه

 ؟جل الت من ؛نقال التعمان بن تتادة ولد من رجل العزيز عبد بن عمر
:قتال

عينه الخد على مالت الذي ابن أنا
لتت1 أحسسن الممطغى بكئ شرئت

اعرها الؤل كانت كما شعابت

رد ما حسن ويا عني ما حسن غيا

ت عشه الله ريف العزيز عبد بن صر لقال

لبن عن ثعبان ال المكارم حللئ

اء / حيبا (٥٥٥—ابواالر بعد هعادا مب

تلوعه عينه أن ايضات وروينا ا تعرف ال حبيه مارت امل  آمبمه
̂<7«ال> ما شي ملها ،أحاديث ميعة تهمرويا .ذهبت كانت  بيحامل

.حديثان

يقال ؛عنه الله رفي عامر بن امةئد ^٤١٢^ الله عبد ابن ؛و

بنا يقال ،لكال طم ،لعامرقا ؛و ههد ،يهاجر ولم ،مكه ومكن <قدميا ا  و
غيد القاف بضم ؛امةئد .الوداع حتت هي له ٠ المهمله لا الن وخت

.حديثان بيح لمما ١

 بن معاوية والد ،هالل من ءده<ث الله >رفي إياس بن تزع <٤١٢►؛
 الموصول ،البصرة تافئ <ثتة بن معاويه بن إياس جت ومو ،ة'تن

والياء الهمزة بكسر ؛إياس .اليمرة يمكن ترة وكان .بالتكاء

مشها ،حديثا وثالهون اثنان مروقاته .الههمله ويالتين تحت المحقاه
صابيح ني .حديثان امل

تلوع عينها ؛لنقلثءة ١ ي«*.اه.ع ٢ ن - اهل
يتهما ٣ ا ١ ؛آ ن مب
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:ويعاد ،احلعليب <؛ءده الله >رش ماله بن ثطبة €<ا>£

ا ١ :ويقال ،التغلبي ومكون العاق بعنم :تعلية .كوتي نيحلهب

فتح اهلطا ءالغا ماا هي له •املوغلة الباء و يه بيح هل .واحد مح

خالدا بن سان من <:ءخه الله >رءدي حمامم من تيم £<ها>
علميه الله مل الله رمول احممل تدم ،تبهما ابا يكئى ،التميمي

 عليه الله مل الله لرمو فقال ،تسع سه ناملم ،مهم وتد ىن ومتم
لوبر اهل سد 'اهذا :ومتم ٠٠.آهه()ا

ص حرم قد وكان  هي اخل
:عال امبح للتا .فهربت سه

ص رايت ليها سلحت اخل  و
حرهبا والله غال حيحيا ا

ية ليته ٢ من حت  تعمه متح و

واحد ثلق ثلكه تيم كان هما

 هي يعث ،حليما حماتال وكان
شون١ لغسل١ باب يل •هل

اهلئا م بذات هعبم ،مكر الته جل ر حم

 لكريها ١ لرجل ١ تفلح ثب معا
ا اميت وال (٠٥٧)متيما ابدا هب

هجمعهم ،ذكرا وحالهون اصان

مؤدبا
م زري م حمتد هب هت ا .امم

تغىت ، الكريم  ومي
مكسبة <اخى امن

ته  يحرثما ان فاء ما ورمح

 متما بالدك هحط عن زار إذا

لكله يان و (٥٥٨)حهتعا توم حب

لعمريني مابيح١ هي وله •ا حديت مل

 دعم يديه المس احتضر دلتا
إذ القوم فإن ٠ كبركم ١ علميكم مؤدبا ،بنج يا :وتال

هم١ رب باءهم خلقوا ك امغرهم صؤدوا وإذا ،آ
مطناعه ل بالط وعلميكم يههه ما نعم هائه ،وا

 هائها والحلما وإياكم .التغيم عن به

:وتال عرها هرهام .علئ <احو تنوح وال .الرجل

حمامم بن تيم لله١ مالم علميك

٥٣٦ <٢ ٠٢ ،الرب عبد ابن ذا خلد :خالد ١
مه اهبم ٢ ٣٢ ،٨٠١ <ىقري ابن ذا للكرمي هب

١̂ ،ن مليه :مكسبه ٣ ^٨ ،٨ ٠ ٢٢ ،٢
٣٢ ،٨٠٢ ،كثير ابن ٤

ليته ٥ ٢١٧ ،٦ ،ب سظورء ابن البمتدزأ :او
٢٧ ،١ ،٢ ،المعوي زه ثمل :الغسل ٦
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وهب من مهمر بن <؛ءنه الله رمم ح غرزه آمي من تيم <ألاء
٠ جلهقئ ١ ؛وهتل ،ارم ٠٠١١

حديث إآل اهلشني سد له جلم املرة عبد ابن بال
(.حبهه)واحه

وبالزاى اهلمهلة ء ١لر ١ ومكون املعجمه الغني بغتح ٠ مترنه
.املعاملة لي لباهله ١ باب لي واحد حعيث ملجابيح ١ لي له >الءعامبا

القهار بقي عن هعلبه بن <ءئهي الله حر>دي هتد بن قيم <٤١٧̂؛
أو يالتاد هو هل «هتد أبيه امم ضبط هي العلهاء اختلد .أمناري
غتوحة بالقاف ؛هلؤئا ١ وهي (“٥٦٠ ) ٠بالغاء تطنئ ١ الن وبال ،امل  ؛ر

خطا :معني امن بال ١̂ عبد ا ^̂ بالتاقء :انه امسه هي مهيب بن 
(.٥٦٠—)ماكوال ابن الرد هذا على وتابعه ،بالتاء هو إتصا

 كلس واثغتوا ،الثهى اوتات باب هي واحد حديح املجابيح هي له
.حلديه١ ذله صد

الثاء ومن

<A ؛ءئها الله >رءدي العنربية خمرمه بثت ثيله <٤١> / 

ل ،التميهئة ابقتا وثحيبه ،منئأ كنها روت .التقوية ؛وهت
ئحيبه̂ مهتبة وهلا ،أبيهما ؟جث ومي ، ربيبتاها وكانتا <ءدهة

من املحقاة الياء ومكون القاف بغتح :ئيله .١ ممئران وثلية
.واملص والقوم اجللوم باب هي واحد محيه بيحاملجا هي هلا •حتت

بعنيالثا ومن

.تقاهه من يزيد غلب وامم ؛الغائي غلب بن تييمة <٤١٩^

 بضم ؛ثنائه .؟املوثد وبالباء الالم ومكون اهلاء بضم ؛ثلب
.وبالتاء املخئغه والكون القال

ها روت ١ غران سس مم  آ ٠ مم
بيبتنا ٢ بيبتها • ها ر ن ر
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جابيح يل آبيه عن حديثا ردى لتهد باب يف امل لنبائح ا ،وا
.التالة شه باب ني خم1 وحديثا

ين ؛حازم أبي وامم ؛حازم ابي بن تيم <٤٢٠ >  ابرك ،عود بن مح
املئه بايعه ومتم عليه ألله مىت الغنب إىل جاء ،وآملم ،اجل فوجده هل

متم عليه الله مىت تدئي تد لغريق يل وهو ،و تابعي ني يعت •ا
ا وأبوه لكونهء ١ .بن حم

(٠ ٦ افظ روى "(١ لرمحن عبد احل اكم ،خراو بن يومد بن ا ابو واحل
يرمهاو ،الله عبد • (٠٦١ “)العشرة عن روى آته ؛مث

لتابعني يف وليس  ابن نال •تيم مثير .العشرة عن روى من ا
 ومتم عليه الله متمه التنب احماب عن أروى بالكوهه كان ما ؛عييته

ائه ١ جاوز حثى عمره وطال • حازم أبي بن قيم من  ٠ كثرية بستني مل
١̂ عبد عن إال ،العشرة عن روى  وابن ،بالل عن وردى •عود بن ۵^

ل و عتار ،مم جرير ،يامر بن و د بن و لشبابه من وكثري *الله مس ليم *ا  و
لتابعني قي لقهروان شهد .هو إآل العشرة من تسعه عن روى من ا مع ا

ان مثه مات .طالب آبي بن علن مابيح ١ يف له •ميع آو وتسعني مح هل
.العحره مغالب غي 'واحد حديه

٠ اد ين تيس <٤٢>ا لطبقه من ؛ليمرن ١ مس حميل كن روى ،االوىل ا
بن عبد ،ذت وابي ،وا له العني بقر ؛ثياب •مالم، بن الله و املمه
ميد وتدة الياء ومت ما يف له .امل لقتال باب يف واحد حديه بيحامل  ا

هاد يف .اجل

تد بن ممالغا <آآأ> ،عتهم الله رءيل يق التت بكر آبي بن ؛حم
لغتها احد لتبعه ءا ين ا شهور ديته امل كابر من وكان ،باهل لتابعني أ  ،ا

مانه امل افلل من وكان بركتا ما ؛ معيد بن حيىي تال .ز  ا
ديته لتامم على نغئله أحدا بامل تد بن ا اعة عن ردى .حم من "مح

معاويه *عائشه ؛متهم به لتحا ١ • و

٦١٤ ،٢ ،الدين ويل ذا معدة ؛معيد



متتنت :مملتاا :بال كمر ،بكر ابي خالله بالغتوى ثقةما ا ،و
ن سا كنت ،ماتت آن إملم ،و كنت <لها<ا> مالزما و جالس و امن البحر ا

جلمت ،ءباس كان ،فاكثرء ،مريرا وابي ،صر ابن مع و مع يعين هناك و
ما ؛بال أيوب وعن •يعلم ال عتا ووتود *وورع *جم علم حممر ابن

فتل رجال رايت • له حالل ومي الد ماثة حرك لقد € لقامم ١ من أ

د بن صر ان ماله وعن لعزيز مس ،هيئ اآلمر من يل كان لو :بال ا
دينة لمكةا بني مملتاا مات .لخالفها مملعاا لوتيت  آو حانا وامل
واحلق .أنربي يل ومؤ ،حقا الغراب علئ هج ؛البنه عتال .معتصرا
كان كان حقول ]وءان وإيان ،باهله الح من شحوا مبره كث وتد •د ح

ني ماثة م ربعني١و إحعى سه مات ،س ن سه :وتيل ،و ا سه :وقيل ،مه
ثض بنتان او ،مله ميعون وله ،عحرة ا صابيح يف له .ومعبعون ا امل

حلمما ،حديثان يت دهن ياب هي ا اني ،امل  يوم خطبه باب يل واحل
.الضر

كاد حرق لتحابة من ا ا

روامم كعب [وبن ٠٠٠٦٠١ من ؛ك عنه الله رمي ح ماله بن كعب ^٤٢٣^

ب آبي رم لثنيا بن عمرو <مم ز ئمارو ١ اخل  لعتبه ١ هبد ،ال
ختلد ،نيهلغا١ احد وكان د .حيوك متهر معحما وما ،بدرا ههودم غي وا

لقبو حعراء بن حتان ؛حالحه وكانوا ،ومتم كليه الله متمم ا
كعب ،رواحه وابن ،هابت .و

ين الئالحه أحد وهو  عليه الله مىت الله لرمو عن حختغوا احت
عتم  من وهالل ،ماله من كعب ؛وهم ،عليهم الله وحاب ،حبوه غزوة هي و
ة ارة ،آمس ميعة بن ومر يتال ر ١̂ ابزك ؛ؤد يدم كعب جرح ٠^
دينه مات .الله مييل هي جرحا عقر أحد أحد ،مخسني ممنه بامل

ع ابن دمو ،ومخعني حالم سه :وقيل ياته •دمعين مس ا ومرو ننومح
مابيح هي منها ،حديقا «ءثر احد امل

٥٠٧ ،ا <الغووي ١
٣٤٧ €< ،٢ ،اآلحيرا ابن ٢

٢ ،ابزمدالبر ٣ ٧ ٧٠١٠١
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 حليد <ءدم من أمية بن ؛عئدك الله ررض كجره بن كعب ^٤٢٤^
؛نزل وهله .ومثبريها ،الرخوان هبعا وحهد ،سامله ل حائر ،رالئما ١

ددرآآه(<م او معانات او مهام من آلنغديآ

■  علنا ،بالقدوم <هكثرحه عماده دخل ،ببيته هي مشم له وكان
يل بئر مث .ثهاده يشامت ان يريد <مفدبا خرج ورام كعب جاء

متنع طاثل الضم مدا عند كان لو :فعال ندمه .حيتثذ فاسلم ،ال
كن وكان ماء ،الكوهه مي حيشة و تيل ،ومخسني إحدى سه بامل  سحه ؛و
ل ،اثنتني س ينوهوا ،حاله سه :وهت تيل .سه سيعني و مخ تسع ؛و
ني ب مابيحا يل سها ،حليقا وأربعون سمعه تهمروبا ■د  آرمعه مل

.أحاديه

هزؤ مره بن كعمم ح)،آءك ٧̂̂ امل ̂ث الله  سكن ،لتلمهن ١ ءده
مت'االثثن ئاته .ومخسني تسع منه هبا ومات ،لئاما  عشر أحد مرو

ما يف سها <حدحيا هل ياب يف واحد حديه بيحامل .الرت

سب حشيل من كنده <س> ٠) <؛ءده الله >ردي اال ٦  أخو (٣
ان بغتح :قلده •هبا مات آن املم هئ»ب وآبام ،الته آمئه بن صغو
الة واذال والالم ،الكاف ما هي له ٠ املمه  باب هي واحد حديه بيح اهل

.االمتيداخ

لثاء ومن ا

يه ماله بن كعمم بئء كبحه ^٤٢٧^ بغي من ؛ععها الله رخي االمنار
١̂ عبد ؟جن هي كبحه ؛ويعاد ،الغيار <من> ماله  ابي بن̂ 
سكون لكادا بدتح :قبحه .باليرماء تعرق ،عبيده الباء و

وئده بالغني امل عجمه و ها كجيحه ،امل ري غ  بلهتح ؛جرتاء ٠مت
وئده الباء مكون اهل لة ١̂٠١ و دويا املمه ا لبملة مل ا .ا هي هل

مابيح١ االستيدازم باب يف واحد حديه مل

ن حالعت :كعب جاء ١
امت ٢ تام ؛مي ن خي
٧٥٧ ،٢ ٠١ ،املر عمد امن ٣
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١٥٣

التابعني ومن

<  آمو كئبمه ،عياس امن موىل ؛سلم آمي من كريب <٤٣٨^
حزين ع ،ر معاويه ،كيام ابن مس مامه ،و لبور ،وأ عائشة ،وا وأمل ،و
لسل وأمل ،بميمونة ،نلمه • دثمهرمم ،ا

ليخارو بال عيشه مات ؛ا ان منه بامل ٠ / (٠٦٤ر تعمنيو مح

الغين ومكون ،١^١ يكسر ^^^؛ •كرب تمغير ؛كريب
.والقوت وباهلاء ال-تال وكسر الهجا

ريي ماجي بن كعب إسباق ابو هو ؛االحبار كعب <هأء> م ابرك ،احل

أبي خالله عي واسلم ،يرم ولم ،وصتم عليه الله مىت التبن زمن
،وصهيب < صر عن روى .الخقاب من صر زمن قي ؛دليل بكرم

عائحه ثغتوا .و نيشه زامل وا توليته ،علمه كثرة ى—عل (امل .و
سحه بحمم مات .كثيرا علبا عنده إن ؛لعال ء٢الترد ابو ذكره

.والعني الثاء بكسر ؛ماتع .عحهان خالله هي ،وثالثني اثحهن
الله مىت الهرسلين مئد قضاتل باب يل واحد حديم الممابيح هي له

على ،أمجعني ومتم عليهم سائر كت أل و ينلقا١ و ايه حل ينبغي ما هن
.التاتلون يماله ن١

الم١ حرق ل

ربه بن تييط <٤٣٠ > <؛ءده انله >ريف الغثهلن ت
زنا جا لناثغن حل ين أبو كنبمه ،ا كان [ولو] ؛بالوا •رز

ستم عليه الله مىت القني لبائل يكرم و رزين ابو ماله هإذا ،ا
عجبته ̂م ١ بغتح ؛تييط .صالته أ كر آل لعاق و بالغا ا ،و

ربه .ايهمله .الموثدة الباء وممر المهمله التاب بغتح ؛ت
.أحاديث حالله الهماييح هي له .عتل متغري ؛عتيل

 ٥٢٣ ،١ ،النووي ١
ن بكسراء ؛التاء بكسر ٢
ن عليه ؛عليهم ٣
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ء القما ومن

امه <٤٣ا> رم بتت مت  جمير من حرن من ؛عشها الله رمم احلا
اكض وآم ،المقلب همد بن العباس امراء ،الغهنل ۶١ < العامرته

وعبد ،وعثها ،ومعبدا ،وعبيدالله ،الله وعبد ،الغحل ولحت •بتيه
:عرلغاا يتول وليها .النبش

يبه وحلت ما بل فبل من جت جب <وههل نعلمه 
لنخل أم بطن من كعثه ا> أكرم ا (مسم)وكهل كهله من <هب

 حغيد ۶١ واخت ،ومتم عليه الله متى القين زوج ميمونه آخت وهي
ت بيهما احلارث خب ما ال يلهى ،،اسما واخت ،واهت تى و ما عميم احب .الهت
ملهت امراة اؤل إثها ؛يغال هاجرت < خديجه بعد ا دينة إىل و  بعد امل
لعياس إمادم يقيل <يزورها ومتم عليه الله متى الله رمول وكان .ا و
الله متي التنب عن روت •والمحجم الصني١ متوم وكانت .بيتها ني

 التغرى تبابه ؛هلا يقال اخرى اخت وهلا .كثرية احاديث ومتم عليه

.الوليد بن خالد ۶١

ر ؛تبايه ضن ؛ثنن ٠االولى ^^^؟١ £البا وتخغيد الةم خب
.نقيد بوزن ؛ثتهم .ممئر والغاء المهمله بالحاء ؛ئنيد .ممهل

لدفل ۶٢ روى متم عليه الله مىت الغنب عن ا  ني متها ،حديثا ثالثون و
صابيح .اعلم والله .لقجاماتا تطهير باب هي حدمي امل

بهلتحا ١ من املمي حرف

لئويرثء بن ماله <س> لتيحن احتم بن <:ءته الله >رضي ا ،ا
ومكن ،ليله عشرين عنده قاموا ،ومتم عليه الله متى الغبن على وند

ا ومات ،اليمرة .وتسعني اربع مشه هب

٧٥٨ ،٢ ، ١ ،لري ١ عبد بن ١ ١
٧٥٨ ،٢ ،ا ،لريا عيد ابن ٢

ن لخديجه١ خديجهت ٢
ريا ابن ،ن احلرمي ؛احلويرم ٤ ٢٧٧ ،٤ ،ا ،االث



عجمها احلين ومكون اهلزة بغتح ؛أمشم لياء مل غتوحة وا .امل
ياته سه مرو سة بيحلمما ١ يل مشها ٠حديثا عشر مخ .أحاديث مخ

ئما١ معمعه بن ماله <٤٣٣►؛ هإل ،اخلزرجن <:ءثه الله >رئي رنال
 متى الله لرمو عن له وروي ،احلديث تليل وهو ،اليمره مكن ،ملازنن١

،اإلمرآء حديث ماله بن آنس عشه روى .احاديح خمسة ومتم عليه الله
مابيح خلي وهو عراج̂ ني حممل حمي امل ثغق متا وهو ،امل لبفارن عليه ا / ا

٠) ومسلم ٦ .اإلسراء آ>اديثآ أحسن وهو (،٦

 أمامه لئثرآءا أبي والد <؛عته الله رضي ح تهطم بن ماله <٤٢٤^

له العني مض.ب ؛الئثرأء .ارمن لت ١ نتح املمه عجمه ١ الغني و مل
له ءوالغا والهاء بالقاف :ئهطم .واست ابته عته روى .املمه

.بحالتو التيد باب حمي حديشا الثثرآء ابو
ا

<T o>£ كتاب ني الئيخ قال ءده<ت الله >رضي كعب بن ماله
 عليه الله مىت الله رمول بال ابيه كن ماله بن كعب عن ؛لتباق١

ئبان راما :ومتم ديه ١ آخر إىل ٠'... ٠ .جائعان ذ ل < حل بن كعب ؛وهت
.التواب وهو ،ماله

؛مليم آبي وامم <؛ءثه الله ►؛رئي مليم آبي بن ثجاهع حآآ£ك
 مق مشه مغر حمي اجلمل يوم تتل ،التلمن وهب بن حعليه بن مسعود

مروناحه .اسعجمه والثني وباجلمي اليم بضم ؛جتامع .وثالثني
مابيح١ ني منها ،أحاديث خمسه ،؛.االئحيه غمل حمي واحد حديه مل

عم. <٤٣٧►؛ رن١ جاريه بن مج ئما ابوه -كان <؛عته الله >رطي ال
 ،بارئا وكان ،مستقيما تج*ع وكان ،ارالغر مسجد امل من حمتامشا
ه آخذ ؛يقال ش صعود ابن خم .القرآن مت

ليغوي ؛ن من :حمي ١ ٢٤٤ ،٢ ،٢ ،ا
ن حديث ؛أحاديث ٢



٢٧١

فتح املمي بضم ؛ثقئع .معاوية أتام أخر م مجمع مات اجلمي و
تشديد كسرها لغانية ١ املمي و بالعني و لة و مع ،املمه اعل امم ت جم  من حم
لتجميع نا مد اخيه ابن عته روى •ا  له • ومثيره ،يزيد بن المح

صابيح ني ه باب يل واحد حديث امل لغنائم مت ٠ ا

تعمر بن الحارم بن <؛ءنه الله حر>دي حاطب بن محتد <٤٣٨^
 ولد ٠حمبات الخئاب وعته <رثالحا والخيه ،والبيه <له <الجمحي لترهن١

كه توهي .الحبشه بارز ،عمر ابن مات سله ،وميعني أربع منه مب
.حاطب—ر •ومتم عليه الله متى لقبنا بامم ميت من أؤل إته ؛ويقال

اء لثاء باحل لتني وا له العني بكون ؛تعرت .املمه نتح املمه و
ين صابيح ني له .املمي لتكاح إعالن باب ني واحد حديه امل .ا

تد <٤٣٩►؛ ى بن <؛ءده الله حر>دي الله عيد بن حم  لترهنا مح

مم الهجرة تبل ولد ،االمدؤ هاجر ،سني خم ،الحبشه أرز إلى أبيه مع و
دينه١ إىل مئة من هاجر مث مابيح هي له ٠مل  باب ني حدوا حديث اهل

خطوبه إىل التظر .امل

مود <٤٤٠ > *إمرى بن راتع بن <؛ءده الله >رءدي لبيد بن حم
 وصتم عليه الله متى الله رمول عهد على ولد ،االههلن رقاالئما القيم

.أحاديث عنه وحتث

به وله ؛رقالبخا تال (—٥٦٧)  له يعرى وال ؛حاتم أبو وتال ،حم

عبد ابن تال .نيهالغا لثبتها ني بعنيلغا١ ني ملم وذكره .محبه
لتحيح ؛الين ليخارق تول وا . (٥٦٧—)ا

دينه <مات العلمآ£م من ؟حد بييد بن محمود وكان ه هبمب  مت حم

صابيح هي له .وتسعني رتأء فإتل باب ني واحد حدمي امل لغ . ا

 عامر بن ك،ب بن <؛ءنه الله ►؛رضي مسعود بن ثئئما <٤٤١ ح
.المشاهد من بعنهما وما ،والخندق ،احدا ههد < ،الحارث االنصارق

٠ ب ٨ ومثمرهعته روى



tl-jl ١ ومتم اهلمهله احلاء ونتح املمي بتم ت ثنثتة

بإثان ويعاد ؛ووالغوا تال ؟*املشتد حتت من ةملحقا ١
 يل واحد حديه ملمابيح ١ هي له .املمهلة لتابا وهتح (<٥٦٨ )الياء
• الكسب باب هي الييوع كتاب

رم بن <؛ءته الله ر>دي> ثليم بن ،خيتف <٤٤٢^  عود من احلا
املمي بكسر ؛خيتف .امتهان طالب آبي بن كلن وآله ،الغاعدؤ

 بفم ؛وثنهم .وبالتاء الثون وهتح ملعجمها اخلاء ومكون
٠لعتريةا باب هي واحد حديه املصابيح هي له • الالم وفتح التني

 بن يهز بيت من <؛ءدم الله >ريف اليهزم كب بن مره <٤٤٢^
٠/ مره بن كعب امهه ؛وتيل ،احلاره

.(مه)كعب بن مره بهلتحاا هي المعروقو :مليالثر بال

ومكون الياء مبتح ؛يهز •مشيئ وهلم <احدان أتهجما ؛وتيل
الردن مات ٠لمعجمه١ اى وبالت اهلاء هي له •ومخسني سع مشه با

.عحمان سالب ني واحد حديه املصابيح

 أحماب عن كان <؛ءخه الله >ريف االئمارق ماله بن مردام
م عشه روى ٠الثجره ٠مثيره له هلى ،واحدا حليقا حازم آمي بن هل

صابيح هي حلديه١و •لقاما تغري باب هي امل

دان ^٤٤٥^  بن العام ٧٢٠٢ من ؛سدك الله رئي ح احلكم بن مر
عشمان كم ابن وهو االموقء ،الرتح شاف مهد من محم مثد بن أمية
<مئه هتح بعد أملم احلكم إ وابن وكان •العام آبي بن عنان بن

 كان الته <الغامم وج إىل وملم عليه الله صلى الله رمول وطرده
 مىت الله رعود عهد حمىل ولد •لثمان؛ خالنه هي وتوني <مته يغشي
جرها عن اصتني سه ليل <ومتم عليه الله • هل

٥٤٦ <ا <الدووي ،ن برح :وج



٢٧٣

الح ،وذم كليه الله متى المعي ير لم ؛االثير ابن تال

متم علميه الله مىت الئيئ  سه >وخرج ،الناثد إىل أباه نض و

(.٥٧٠) <ابدهمروان

ا يزل للم دينه إىل .برت ،عصان ويل حثى هب  صبا ،امل
بنه ،كحريه أمواال وأعطاه ،لعثمان كاتبا مروان وكان .معه وا
ؤل له ملقاا نكرنا *بتهترا مله يتا كانوا ،عثمان على ذ ددن و  اة ير

ريا ئما ،به يامر مل عثمان إىل يتعب متا كث وان راى هو وا .مر
ر غلتا .حديدا تتاال تاتل عثمان مح

عائشه <والتبري ،طلحه مار هلتا  عثمان دم إق ،والله ؛تال و
ارى ،نقتله بعهم هرماه ،هدا عند [إال] مان١ له أخد ان .إىلوتو من ال

بايعه ،هاتاه <ءدئ دا مث ،و ر عينه ١ إىل مت  حثى بها يزل نلم < مل
دينه هوآله معاويه ويل تعت هلتا .امل تة اقام و امل أخرج <احل

دينه ١ خرجوه—٥٧١ ) ،منها أميه بيت مل و معهم (وأ ر  عقبه بن سلم حل
دينه١ باهل ظئر حثى معه ورجع ،عليهم  على وتدم ،حالها نانتهبها <مل
لرمرى وعن .ذله له نشكر يزيد  ومروان الربري ابن اجتمع ؛بال ا
؛ليهد بيت مروان هدكر عاتقه عند

ما ه كالئهاب إآل المرا و ضوء ب ٦ و
م—ماط هو إذ بعد رمادا يعود

ل هو ما لقلت هتت لو ؛لتبريا ابن لهتا ؛هدا من احن

اعترت إذا آلمور ١ الله إىل نغوش

تربني ال للههبا هعتدا باال

٣٥ ،٢ ،١ ،االههرا ابن ١
ور :يعود ٢ ٢٧ ،١ ،٢ ،االبار امن ،ن حي

٢٧ ،١ ،ا ،االيار ابن *هؤءدن ؛هغؤءق ٣



١•‘ 
سق

ط 

٢٧٤

؛مروان لعال

لقلب ضمري وداو لتتثى ر—بالع ا وا
خاشع باس ،تليان يشوي مها و

<النبري ابن وتال ح

ي وال ان يستو مممل عبد عبد
تاطع االتارب الرحام عتل

داذك >دال مر

عبد هه ن C جنيه جتانس و ا ر خل
هو ربه يثاجي يبيت كع و را

؛لربري ١ ؟ابن ح هتال

هل وللخري رلون آ ديهم مي هب
عتهم إذا طوب ني مج جامع اخل امل

دان تغال ؛مر

للشر ن أهل و عرتو بثكلبم حم
ليهم تثري مايع ١ بالفجور إ ال

عت ما ؛عاتقه غتالت ،الزبري ابن فسكت ح له مس  أمحش تط جماد
لكن ٠ هذه من لشر هي إرم ملروان و • (٠٧١“)■ <الئ ليس ا

 ٢٨ ،١ ،١ ،االيار ابين
م  ٢٨ <١ <١ ،االيار ابن ؛ن مكلم ؛مممل
٢٨ ،١ ،١ ،االيار ابن

ديهم م :هب ٢٨ ،١ ،١ ،االبار ابن ذا هنهل
٢٨ ،١ ،٢ ،االبار ابن ،ن من ؛ني ٠

جامع ٦ مع ؛امل ٢٨ <١ <١ ،االبار ابن ؛ن اجلوا
٢٨ ،١ ،٢ ،االيار ابن ٧



٢٧٥

دان دكان وج تد مر ية بن يزيد بن خالد باح تز ن ،معاو كا و
د ،لملها مبد البسيه يعتد <حآن له بدا ثر ،اآلمر بعز يل يطيعه  ومه

لعزيز لع ان واراد ا كان .خالدا ؟خي خل إذا و على سه أجلسه د

ل ،مريره بن يا تنخ ؛محتال سه جيمل ان أراد <و> يوما حمخم طبه ا  ؟ر
لله ،اإلست جبت ما ،وا قها ،عتال له و ر U-Lg دخل حثى مغضبا خالد مت

حع جل الت هدا تزؤجت :محتال اته هدا يسمع ال :نتالت ،كدا كدا مث

وان يعلم وال ،احد مته  كرها كليه وادخل .ذله من بشيع علمتين٢ ته٢ مر
هح (تنخل كنت وان دخل ثر ،مشه له وائتمر / فامم  خالد أم على مر

ليوم له تلت ما خالد له تال ما :وتال يئ حتحقي ما :هتالت ؟ا ،حب
وان نظن هبت <عشمها نام إذا حثى ،حكت ما على االمر آن مر  هي و
جو يها ١ و تقت < ر بو ١ ومث قعت ،٠٢١ ال ده وو ما جهه على و هي تزل هلم < و

يها ار جو يها وامرت جيبها حثت ثر •مات حئى يغتونه و ار جو
ؤمغني امري مات : ^وتلن عليه وحمن ،هحققن حو*ندمها ه امل ا ،جن

.اههر مئة :وتيل <اعهر نيةهما وممر لئام١ على واليته وكانت

تال :طالب ابي ين علي له و له راية ليحهلئ   يغيب ما بعد ضال
لكلب كلمة أمره له مكا،*ر .مدمتاه نفه ا .ا تال  ي١لو١و : مت .مدمتاه كان  لكلب كلمه إمره له و نفه ا .ا

غظ دمل ٠ ومتم عليه لله ١ مىت لقيب ١ اىر ن ١مرو  ٠حيثا عشه حي
مابيح حمي حديثه .ومئني خبمم مشه بسحق مات بن املسور بشركة اهل

رمه ٠ خم

لتسم جابر بن تزيده حا*££ك لله رضي ح ا :مزيد <:ءده ا
عجمه ١ الت̂اى ومكون املمي بغتح  حتت من املحئاه الياء ونتح مل
له ال وبالت لة العهن بفتح :التبدي .املمه الباء ومكون املمه

مابيح حمي له .املوثده .اجلهاد ألة إعداد باب حمي واحد حديه اهل

ن البشه :البسيه ١
ن يفع خيلءت ٢
٢٩ ،٠ ٠١ ،معد ابن ،ن مطيع :رطبت ٣

.٠ ،٢ ،معد ابن (ن نغمته :يغتومشه £
٣٠ ،٠ ،١ <سد ابن ٠ ن املمر :ممر ٦ ٣٠٠٥ ،ا ،معد ابن ككمحءزا :كلمه ٧

تدبزن :الواتدي ٨ الوا

٢



٢٧٦

كان ،الرتهي <؛ءته الله ؤرفم النهري هداد بن ئسثورد
متم عليه الله متمم الذبي تبق يوم متالما  ،عشه ووعى ٠ مشه مسع ولكقه ، و
.ممر سكن

لة التني وسكون املمي مبم النع،تويدت  الثاء ونتح املمه
ختوطة لة الزاء وكسر الواو ومكون نوق من بقتطتهن امل  ل١وبالت املمه

لة مابيح١ ني منها ،أحاديث ميعة مروهاته .املمه سة مل .أحاديث مخ

رمة بن اليسؤر ءتخ££؛م عيد ابا يكقى ت ته عته الله ءديمحم خم
لة التني وسكون املمي بكسر — اليسؤر ،الزحهن  —الواو ونتح املمه
عجمه١ اخلاء ومكون املمي بغتح - وت،قتمة  بن نوفل بن - الزاء ونتح مل
 وهو <الرتهن ^^^١ كالب بن زهره بن متاى عبد بن وهيب ؛وقيل ،أهيب
• عوف بن الرمحن عبد آخت ابن

.

ئة ولد ديشه١ وتدم <بسنتني اهلجره بعد مب ثأ١ ذي ني مل سله حل
الله متى التنب وتبش ،الهر باربعة ^١٠̂ امن من امغر وهو ،مثان

اني وله ومتم عليه من نقيها وكان .وعلم وحغظ ،منه ومسع ،متني مث
دينة يزل دمل ^؛^،١و الغعبل أهل  إىل وانتقل عحمانء تتل ان إىل بامل
ا وكان مئة •يزيد بيعه وكرم ،معاوية مات ان إىل هب

كة متيما يزل نلم  وهبا مكة وحامر عسكره يزيد نغح ان إىل مب
 ميني وهو بيتجنيق ١ جارألح من ء ١ حجرت مبسور ١ خلاماب .هبربر ١ ضن

جر جون با ودهن نقتل ،باحل اربع سنه الؤل١ ربيع مستهن ني وذله .حل
بة ولوالده وللمسور .وسكني ديشه والده توئي .حم  ربع٢ سنه بامل

سن  من اليسؤر مماع ومخ .مته عشره وخهم سثة مائة وعمره (ومح

• حديثا وعشرون شنانا مروياته .ومتم عليه الله متى الله رمول
صابيح هي له ٠أحاديث ثالثة امل

ن والده :لوالده ١
ن ءن ؛ش ٢



٢٧٧

:اخل مبد ابن تال <:ءغه الله >رضي الرتهئ طم <ءء>\،
ادري وال ،ملم بن الله عييد <:حتيل و ء الله مهد بن .م1»«« معال
(.٥٧٢)ملم من الله ببهد :يكون ان والتواب *هو تربو آت من

مابيح ١ يل وله ٣;-.'.—ر .التطؤع موم باب يل واحد حعيث هل

عبد بن احلارث بن <؛عده الله ؤرمم ربيعه بن مقلب ح*معك
قلب  الله رحمول عهد على مثالما كان ،الرتهب مشاد عبد بن هاهم بن امل

لغزو عمر متم •/احلجاز امل يل عداده •ومتم كليه اللله مىت ١٥٧
 له •رواية عنه ممر آمل إىل <يعع> ومل <وءدثرين تسع شأ الريتبأ

مابيح هي • حديشان امل

ي من <:ءده الله - حر*دي الثلمئ ثكامي بن مطر <٤٠١> يلهم حب
لة العني بضم ؛ثقامي •الكونيني مثي عداده ،متمور بن املمه

غيد لة وبالتني املمي وكسر الكاف وخت وهو ،واحد حديث له .املمه
صابيح ني مذكور • بالغدر اإلميان باب مثي امل

به له يعرف ال :الريتن وتال ٠ (مه)حم

<CoT> االئمارو ادس بن صرو بن <؛ءده الله >رضي جبل بن معاذ 
قمئ اخلزرجئ أمنل من جبل بن معاذ كان :التاريخ امل آ"دال،اجل

،العينني أكحل ،الوجه وضيئ ،وخماء ،وحياء ،حلما االمنار حجاب
متم عليه الله مىت التيئ ردمثه ٢ ٠مجيال ،يالثناا اق بت و

رجه هي وحجبه ،ورأءه لبش إىل خم • راكب وهو ،ماحيا ا

 رمول وآخى ،االئمار من لعتبه١ ههدوا احتنني التبعني أحد وهو
؛وتيل .مسود من الله متد دبين بيته ومت عليه الله مىت الله

ته آخى من بسما وما ،بدرا ههد .طالب آمي بن جعغر وبني هب
شاهد لتدتات تبو إليه وجعل ،ومعتما تاضيا اليمن إىل وبعثه <امل ا

لعتاد من •باليمن ا

يد ١ د ابن ،ن الله مثد :الله مت ٣٦١ ،١ ،١ ،البت مس
٦١٧ ،ا ،الدين وجل ٢

+ - ع راكب —— التاريخ آمل تال ٣



٢٧٨

لقني دبال -(٥٧٤) لله مىت ا متم عليه ا الزجل "نعم :و

تال "،معاد علم" ؛و تقي 'ا حلالل ا ام با ر ذ واحل ا ص)-جبل بن مم 'م(.ء

ن هلد وحالهلن حاله امن وهو ومات ،سه عشرين ابن وهو بدرا سا
بن عبيده آبي بعد ،الئام على معانا الخقاب بن صر استعمل .منه

اح له عامه من ملات ،اجلر  الردن ١ بثاحيه ،ممتوا طاعون ني شهيدا ذ
ن منه ا ٠ عحره ميع سنه :وتيل ،عشره مح

(م)االؤل والصحيح ؛الئوادق بال امو هص  هبن موءنع متو
بيت لزمله١ ٠مثها بدا آلئه أليها الئاعون شبم <دم^الت و

لثماثي داؤد ابي سن وني مىت الله رمول اة :معاذ عن :وا
،"آلحبلق إتي ،والله معاد "يا :وبال بيده اخذ ومتم عليه الله

ميه :ل؛دت بر دي<آ> صة ال سان يا "أد :ء<تتول> ماله كد د
للهم كره على عقيأ ا حكرك ذ حسن و ته و " ٠ ،٥٧٦ )عباد

ومل حئيغا لله تانتا اتة كان إبراهيم ءإن :مسعود ابن رص
كان إبراهيم إة سعود ابن يا :بالوا ،<م (اه)^املقركني من يلغ
يه كثا إنا ؛نتاف آته .بإبراهيم معانا حن

رتآن مجع :انس تال لله ملى الله رمول عهد على ال عليه ا
متم معاذ ،كعب بن ابن :االئمار من كنهم ،أربعه و وزيد ،جبل من و
ملم البخارو روام •زيد وآبد *هابت بن . (٥٧٨)و

متم عليه لله١ >مىت للها رسول تال :تال نس١ رص رحم١" <؛و
حتهم ،بكر أبو باتيت اتيت عر ني وا لله ا حياء وآمدهتم <ءمر ا
علمهم ،عثمان حلالل وأ ام با ر فرضهمو .جبل بن معاذ واحل ،حابت بن زيد أ

 بن عبيده أبو االته هدم وأمني امني آته ولكت ،ابن والرامم
١̂ رواه 'م*اجلتاح حديه :الثرحمتي وتال ،ماجه وابن ٠̂^

يح حسن . (٥٧٩)حم

علم ١ عرب :ا رتحميف ،ن ا ل ٦٦٧ ،٥ ،١ ،ا
لرها :لرمله١ ٢ وي ؛ن ا ٥٦١ ،ا ،احلو <.n,J؛؛i؛j .قتة ة

ما ٦ هت حسم :مد عذي {ن ا ٦٦٤ ،ه ،ا <الرت



؛وملم كليه الله ملى الله رسول بال بال هريره أبي وص
لزجل "تعم لزجل تعم ،صر اص تعم ،مكر آبد ا يد ابو ا بن<ا> ةمت

لرجل تعم ١̂٠^^١ لزجل تعم ،حقري من آمتحد ا  بن دهم من هابت ا
لزجل تعم ،مهام د ا  بن عمرو بن معاذ الزجل تعم ،جبل بن ما

موح لقماتي ،الثرمين رواه •"اجل يح بإستاد وا ٠ (٥٨٠ )حم

الله ملى الله رعود عهد على يغتون كانوا الذين احد ومعاذ
هاجرين من حادثه وهم ،وعتم طيه عمان ،صر ؛امل من وحادثه ،وعلي ،و

 جامر وعن •هابت بن وزيد ،جبل بن ومعاذ ،كعب بن ابز الئمارت١
 ،وخلتا ،وجها / القام امحن عن واع معاذ كان ؛الله عبد <حنب

سحهم  التهإل ؛معاذ تال بالغام الئاعون وتء ولتا .كنا وا
يبهم معاذ أل على ادخل اتتاء امرأتان له فطعئبء ، هذا من من  هم هل
آفاق هإذا <ءهله يفض فجعل .معاذ طعن مث ،الرمحن عمد ابنه طعن
سثة آمي تعلم اتلء ، نوعرته ،متتلئ متتين ،ري ؛تال حيلثم.  بغش ال
له بال اناق ١مثإذ ء عليه .حم

،حبيب بزاثر مرحبا ،باملوت مرحبا ؛بال ةالونا حضرته ولتا
لتهم <ناده على جاء خاهه كنت آتي تعلم إثلء ا اليوم وانا ،ا

لكرى ليها البقاء وطول ،التنيا احي اكن مل ائي ،نارجوكء
شهار هجار لغرس وال ،اال لكن ،اال جر لبا و مكابدة ،اهلوا لقاعات و  ،ا

امحه مز لذكر حلق عتد بالركب العلماء و .ا

ديه ١ وني متم عليه الله مىت بال حل لعشاء امام "معاد ؛و ا
حل (."،٥٨١) رتوهتن او برتوء م رمية الزهوة ؛مت  ؛ومتحل ،هب
جر د ابن وبال .حب ومل حتيلها لله تانتا تها كان معانا إن !سو

حركني من يلث حل .امل ني هدا الله تال إمنا ؛ذله يف له ومت
د ابن فاعاد < ميمإبرا يعلم اتذي ؛االته ؛تال حم توله سو

كذله ،ءنوجز لله املطيع ؛والقانت ،به ديوتإل ،اخلير  معاذ كان و
جن عن لله مطيعا < للخري معتما سوله و صتم عليه لله ١ مىت ور • و

 ٦٦٧ ،٥ ،٢ ،الرتمذي ١
ن امهحه :وامهحهم ٢
٣٧٧ ،٤ ،٢ ،االحهرا ابن <ن ل-عوعته :نوعزته ٣
ارجوألن ؛فارجوك ٤

٢٧٨ ٠٤ ،ا ،االحريا امن ،ن زتوهتن برتوهتن ؛رتوتني او برتوه ٠
ثك ٧ ؛مح ن ئدنه



٢٨

عاذ عتب وال سون سبعه تهمرويا .هل ها ،ومخ مابيح يل خم  امل
٠ حديثا وعشرون تسعه

هنء امن من معاذ £<آه> ود <؛ءده الله >رحي اجل  ملا م معد
ديه لئن ابته ومهل ،صهل ابته عنه روى ممرم دميه آن إال ،احل حا  ا

مابيح يل وملعان .ثلوالغضا الرعاثب يف محان سة اهل حاديه مح •ا

 له <التدمت االخنس بن ؛عته الله رثي يزيد من معن ه£ك£ح
ن والبيه به ه وجل  بدرا ،وجده ،بوموآ ،هو هلد من يعرى وال .حم

تيل ،مثهره ح ؛و ده المي مار ،ممر مكن .بدرا ههو إىل و
حاديه خمسة مروياته ٠الصكندريه١ ها ،أ ما١ يف حم واحد حديه بيحهل

٠ الغتامث عمه باب قي

أبي وامم ءثه<ت الله >ترثي صغيان آبي بن معاوية حهه£ك
،املؤمنني خال ،الرتحي حمس مد بن أمئة من حرب بن خمر :مغيان
لعاهلن رب رمول وم وكاتب •آحها)ا

له املم اني و  كليه ابله مىت القنب واستكتبه ،سحه عشر هت
صتم تيل' ،و  له يكتب كان أنا ،هيثا الوحي من له يكتب مل ؛و

ها ،سحه عشرين بالغام اإلمارة توتى .كتبه رحي صر آيام هي حم
متة ،شين أريع عنهما الله له و له ،عثمان خال الله رض علي وخال

دمها ش بتسليم االمر له متوثقا ثم <ء  عتهها الله رض علمت ين امل
ليه .سحه عشرين إ

صتم عليه الله مىت الله رمول إزار عنده وكان  ،وردآءه ،و
،تمميمد هي كئنوني :وعال .واظلماره احعارم من وهيئ ،وتصميمه

جوني زاره وآزروض ،ردأثه يف وادر حثوا .بإ هدئت متخرت وا ملواقع ،و
لتجول ره بقعره ا ظغا عال ،وآ فعلوا ؛و له ا خلوا ،بي ذ ن بييت و  وهب

ين آرحم امح لؤ .ا

ش ١ أ ستوثق ن شو



٢٨١

ملم عليه الله مىت الله رمول اة نتل ليه نظر و  آو مرة إ
تيت إن معاوية <يا'*> ؛له نعال يتوقا وهو تني مت صا و باثق <ا

ءسل اس حم)وا 'ا(آ

 الواضعات التقة كتاب ني عليه الله رمحه الئيخ آمو بال
ومعاوية :االعتقاد سح ني العاتقة الغرية واالعالم / النابتة ١٥٩

لتبت كاتب كان عته الله رضي متم عليه الله مىت ا  على وأمينه <و
(.٠٨٤)املؤمنني وخال وحيه

رك بن الله لعبد وقيل لبا أم أفتل أهو معاوية ني تتول ما :ا
رتاب :قال ؟العزيز عبد بن عمر لرمو مع معاوية متخرى ني دخل ل

متم هيعل لله ١ مىت لله ١  مات ٠لعزيزا عبد بن •صر من فلل ١و خري د
ن وله ،بسحق مثني ست رجب ني ا ل <سات وميعون مه اثنني سه :وهت

ا تيل ،ننيومت انون مق ؛و ئا .ومح مئون مائات تهمرو  سها حديشاء و
ح يف هب ما .حديشا عشر اربعه امل

 عتبات بنت هند واته ،يزيد واخوه ،مليان أيو وأبوه ،هو املم
بيعه بن طم إته :يتول معاوية وكان .مئة نتح يل مهم عبد بن ر أ
دييئة يوم كتم ،احل مىت الله لرمو مع وههد ،واته ابيه من إماآلمه و

متم عليه الله نائم من واعطاه ،حنينا و ازن مت واربعني بعري مائة هو
قية كان ،أو ؤتغات من وأبوه هو و ن مث ،قلوهبم امل روى •سالمهماإ مح
،الله عبد بن وجرير ء٢لرتد١ وابو <ءتام ابن لتحابت١ من عنه

لتعمان بن ،بشري من وا لنري وابن ،صر وا لتائب ،معيد وأبو ،ا وا
مامه وابو ،يزيد <حني ش أليه عتم •مهل بن أ  سهت مثي اخلالفات امل

بعنيوأ احدى كر .بسحق توتي اته على اثغتواد ،ر صر ة ١ واوذ
.العرب كسرى هذا :تال معاوية وراى لئام١ دخل لتا لغئاب١ بن

'ألله رسول قال مشد خلالمثةبا أطمع زلت ما :قال اثه عته روي
منم عليه الله مىت سحاق امن قال ا|(.حمم)دامحن وتيت "إن ؛و :إ

س معد سه عحرين وخلينه <سه عشرين امهرا معاوية كان ني مخ  من س
.عنه الله رضي علئ خالنه

 ٣١٧ ،١٢ ،ا ،اهلندي المتقي ١
٢٩ ،ا ،اليستي ٢



٢٨٢

ربة أبيت بن الرمحن عبد عن رديئا حاا م  الله مىت لقيبا ص بيتمل
لتهم1' ؛لمعاوية بال أته ومتم عليه روام ."مهبيا هاديا اجعله ا

مذي (*٥٨٦^^) حدمي هو ؛وبال ،الرت

رييا حيدة بن معاوية ئبج0*حا ير بن «ءذهبج الله ؤرشيت لتح  بن حب
ز [ة]جت وهو ،كعب مان مثزا .حكيم بن هب حيىي مثل هبام ومات ،خرا
 إذا ،صحيح إستاد ؛نتال ٠̂ عن أبيه عن حكهم بن هبز عن ؛معني بن
ديث محن آعرابن وهو ،حكيم ابنه عقه روى .ثقة دوهنم من كان .احل
اء بغتح ؛تيدة لة احل مكون املمه بالت حتت من الياء و لة ال و  .املمه

نتح القال بقإل ؛ئثري عجمه القني و ئر ،امل ر مم شتانا تتهمرويا .حت
مابيح ليت منها <حديثا وأربعون .أحاديه مئة امل

 خمر بن خالد بن <؛ءته الله >رءني احلكم بن معاوية <يهأ>
دينة ينزل كان < لتلميا  عري بثالثة مروياته .مليم بض يل ويسكن ،امل

مابيح هي له .حديها  ال ما باب شيت بعضها وواحدآ ،أحاديث ثالثة اهل
طتتة ني وبعضها ،التالة هي جيوز .الكهانة باب هي وبعضها <ثالثا امل

<CoA> وهو ،علئ ابا يكقى ءنه<ت الله >رءدي ميار بن معتل 
ن ،مزنئ .اليمرة خم

نتظم ويل ديبية حهد ائه ؛امل رسول عن الثجرة امثصان ورهع ،احل
متم عليه الله مىت الله • (٠٨٧)اهلها بايع حني و

 وإليه ،معتل هنر ؛إليه اهلنعموب القهر هحغر (اليمره عمر ووآلم
عتلئ القهر ينعب عتلي والقمر ،امل خالهه أخر حمي تويل .باليمره امل

؛تعيل .التني وختغيفم الياء بغتح ؛يتار .التثني بعد معاوية

.حديثا وهالحون ربعةا تهمرويا .لتابا ومتر العني ومكون املمي بغتح

عتلي ن املعليت ؛امل



منا عن  مرضه لتي جمحار بن ءتعيل على زياد بن الله د ييع دخل ؛حل

/ الله رحمرل من سمعته حديثا ما>دتحلق إني ؛تعيل هقال ،هيه مات تذي ١
طها للم رعية الله عاه اسرت "من ؛يعول ومتم عليه الله مىت حي

د مل بنصيحة ريه من يوجد رحيها وإة ،اجلتة رائحة جي  مائة س

س(.'م عامر

،دي مل زياد ابن نال تح واليوم :تعيل تال ،اليوم ليل به حت
تسع منه مات ائه وليه •به احتثلق مل ،هذه حايل علئ أكن مل لو
.ومخسني

<lo°i> مكة لتح عهد ؛عته الله رضي االحجعئ نمشا بن تعيل،
دينة إىل صؤل مث ،الكوثمه ونزل  كانت .مريا احلتة يوم وتتل ،امل

دينة الحرة • تنيا خلاضال وكان .ومتني ثالث ستة بامل

،واحق بثت بروع حقيه وعلم علمحد الله ملى الله رمول عن له روي
لتماثن ،داؤد ابو رواه ابومعيد وتال .والرتمذي ،ماجة وابن ،وا

.تق واحق بثت بروع كانت وال ،مثان بن تبيل الله خلق ما التارف^ت
.(صه)احلناظ علمه ملا لهوجها حمه غلط الدارمي ناله احلي وهذا
صابيح ني له  باب هي واالخر ،التداق باب غي آحنمما ؛حديثان .امل

.والقضاء اإلمارة

 موىل ،باشا آبي ابن ؛عتهك الله >ترءدي الدومئ ئعيييب <٤٦٠ حت
كة تدميا أملم وكان ،بدرا حهد ،وئام ابي بن معد  إىل وهاجر ،مب

بشة لتبئ على تدم حئى هبا واتام ،الغانية اهلجرة احل  الله مىت ا
دينه ومتم عليه لتبئ خاتم على وكان ،إليها هاجر حم ،امل  الله مىت ا
 ياكل عمر وكان ،اهلاد بيت على وعمر ،بكر أبو وامتعمله <ومتم عليه
ريك كان لو ؛ويقول معه تيد وبينه بيين وكان ،صحغه ني ما؟كليت غ
.هيحرب غمه موضع همه صر ويع الهاء من حرب إذا وكان .رمح

ن حدثتين ؛به حتدثين مل ١
ن يكن ؛اكن ٢
ن لتزل ؛ونزل ٣



٢٨٤

■ الطبيب إليه يطلب عمر وكان ،اجلذام هله امرع تد وكان
الرجل هلدا طب من مها كند هل هلهات لقال البني اهل من رجالن سم

بوآء ثداويه ولكقا عليه تقدر لال يلهبه حبع آما ؛عتاال ؟املاحل
 بارفه يشبه هل ؛نقاال ،يقد آن عظيط عافية ؛عهر فيال ٠ يوتغه
هعمدا <،دمجع> ؟*مكيلهن حمه لنا بامجع :باال (ئعم :لعال ؟حتظل
مشهما كل أخذ مث *معيتييا أفجعا مث ،هافقئتا ،حنظله كز إىل

عحان> جعال مث ،تسهه باحغم إذا حثى ،باحلنظل تسيه هبلون <مي
 رماله ١ هم <متا اخضر يتحخم معيتيب جعل حىت ،أخرى آخذا احمقت
.متمامكا زال مما *يزيد ال ؛وباال

ملى الله رمول خامت يدم عن حمط اللي وهو القوادوت وبال
دينه١ ني رىيا بثر قي وصتم عليه الله ذ خالنه .ني مل ا حني ومن •حم

 وله ؛بال .كاالمان اخلامت وكان ،املعلمني بني لكلمه١ اختلقت معط
(,٥٩٠)عقب

ن خالله أخر هي ؛وتيل ،علت خالله هي ريعني١ مشه مات .صا
 بعتما العال وكمر الياء ومكون العني ونتح املمي بضم ؛ثتيييب

هي له .احاديح بأ مروقاته .موثده وياء ماكنه اخرى ياء
مابيح١ د ال ما باب هي واحد حديه مل و .لتالق١ هي العمل من جي

 وعال ،شاهع بن <؛ءده الله ء؛ريف الله عبد ين تعمر <٤٦١ح
تعمر ؛التواوة • (٥٩١) ،القرح نضله < بن الله عبد بن >

 وتاثرت ،الغانيه هلجره ١ احلبشة إىل وهاجر <تدميا أملم
دينه١ إىل هجرمت ١عمر ١وعاء *ومكنها ٠خيرب عام إليها هاجر حم ٠مل

ص١ إئه ٠وتيل ٠طويال فيه لله١ مىت لله١ رمول حعر حلق حت ومتم '
 ومكون املمي بغتح ؛تعمر .عظيمه متعبه وهذه ،الوداع حجة يف
له١ لعني١ مة مروقاته ٠ملمه ماييح١ هي له .احاديه مخ .حديثان مل

ن يتقه يوتلههت ١
ن مكيالن ؛مكيلني ٢ ٥٧٠ *١ ،النووي ٣



٢٨٠

من عامر آبي بن <:ءده الله مءمل حعيه بن املعمرة ؛<٦٣►؛
ئ سعود ١٦١ لتكهء امن بال م ،احلمم رية ؛وآخرون ،ا اهلم بفم املغ

٠ألم()اههر والئإل وكسرها

،ن ١الرهو بيعه وحهد ٠مهاجرا وتدم ،اخلندق مام اطم
الله رض كمر ووآله ،لئاملية ١و ،والريموك ، الئام ونتوح (ليهامل وا

امحن إثه ويعاده •البمرة ديوان وئع مهن آول وهو ،اليمرء <حءده
امراءم مثانني

نتظم عي وتال امن من القواوي ونقل .(آآم)امرآة مائة :امل
حر سم ني امرآه مائة حاله امحن آته ؛االمه حل <ا لد ؛ومت (؛٥٩٤)آ

:لتالت نعيم اعور إته :شاءه <من >العراه وهتل
انية صله هو والله رية تال •موء ظرف قي ،مي :لتاسيئ١ حموم املغ

شان احلجاره نعيد كتا <٠ألتيثا حجر من احسن حجرا رايتا إذا *داآلو
ينا إلينا الله يعث حئى ،ربا نعرب ال ،مثيره وآخذنا نفشا من هن ،ا

ل متا ثيل من آته :واخربنا ،هاجببنام ،اإليهان إىل هدعا خن
فيي ،متاتلكم نقتل نتعنت .اجلثة حضرته لنا وتال •ذراريكم و

ني هبا وجاهعق ،نيئال هبا بايعت مييين هذه اللهم :الوعاء
رية وكان .مكي يذلال اكلم وآنت ،مييله دهن توتى منت املغ

متم عليه الله مىت القبئ لغتنه واعتزل ،و مان تتل بعد ا *حم
 بن ملعاوية مريها١ وهو ،منة سبعين وهوابن ،مخسني ملة بالكونه مات
صابيح هي منها ،حنيثا وثالثون وممثة مائه مروياته •مخيان آبي  امل
• حدحيا عقر ميعة

ريه <٤٦٢^ محان أؤل ني الله رمحه الئيخ تال :زياد بن املغ
ريه عن :باجلنازة املني باب • زياد بن املع

٢٩٥ ،ا ،تتهيأ ابن ،ن لنعماءه :إته فاءه ١
ور*ن ٢ آء ٢٩٥ ،٢ ،تتييه ابن ،ن ديتم :ذميم ٣

٢٩٥ ،ا ،تتيبة ابن ،ن من :هي ٤
ن هذه :مدا ه



٢٨٦

يث] رفع :يعاد لصيه 'هذا [امن ليه الله متى القيب إىل ا مج
ر <،ومتم رية هاة ؟وتع آين من ادري ال بثن يدحت يعرى ال زياد من املغ
ديه ١ وهذا ٠ التابعني هي وال التحايل هي آماد  عن يردى إمتا حل

رية .حعية بن املغ

الكشعي كريهة ابو <:ءنه الله رثي ح يكرب معد بن املقدام <٤٦٤►؛
هي عداده •كشدة وهد هي ومتم عليه الله متى الله رمول على وهد

وتسعون إحلى وله ،ننيومها ميع -ة*مع بالغام مات (محم مكن <الئام اهل
مابيح هي مشها ،ربعون١و ميعة ماثة مروياته .منه  عشر احد امل

• حديها

،الكئعؤ هعلية بن <:ءده الله رضي ح عمرو بن املقداد <٤٦٥►؛
ليل ل ،تضاعئ لثه :و عبد بن الموت ١ ملتدأث١ حائد •حضرمي هو ؛وهت

١̂ يغوه ؛وهتل ،حجره ني كان الته أو ،االمود بن متداد ؛فيت ٠̂^
 نزل ان إىل " اإلمادم هي ماسا وكان — <هتبقام> له عبدا كان بل

ههد ،اإلمادم تدمي كان (،<•٠٩٥) هممآلبآ ردادعوهم :تعاىل توله
شاهد ،واحدا ،بدرا  رمول مع نارم بدرا خهد ائه يهبت ومل ،كتها وامل

املتدادم مثير وعتم عليه الله متى لله١

►؛عليه الله متى الله رحمول تال :تال زيد عن :اخلرحمج وهي
متم مرني دجت م الله "إة <:و ب ا بعه حب ني *أر يهم آته واخرب *"حي
حالها ذلال يقول آ ،منهم علي ٠٠ :تال ،لنا متهم الله يارمول :تيل

ن• ،واملقداد ،ذت *روابو ملما ش حديث :الثرحمتي تال ٠٠و • (٥٩٦)مح

 متى القبئ أحماب من اخليار ،الكبار ،التجباء ،الغحالء من وكان

يته يصغر وكان ،التئت أهل من كان .ومتم عليه الله روى .حل
٠ حهاب بن وطارق علي عنه

ن هبذا هذات ١
٦١٦ ،ا ،الدين ويل ٢
+ * ههاب —■■■■■■ ... روى ٣



رد مات ثة على باجل دينة ممن اعهال ثال (امل مل  m l حل c باب  ر
لتام (ا  / حون حادم منه بالبقيع ودعن  ن وله ،ولال  • ستة ميعو
.احاديء ث بيحاملما م مشها (حعيثا وأربعون ناحنا تهمروها

؛ ►٤٦٦> لله >رضي ثتئد من مهاجر  دم ا ؛ء > ير بن  نبدكا من مث
الب بن مره بن مم بن ، ١مهاجر جإ ؛ويقال ،التهمن لرتحن ١ ك

ئنغذا لقبئ إىل هاجر .خلد بن عمرو ؛واسه (لتبان و مىت ا
لله متم عليه ا (سلما و مول هتال  لله ر لله مىت ا متم عليه ا ؛و

هذا هاجر " (.'م امل ثرمسم

ل طم ؛وهت لغتح يوم ا و •ا تلي هب لشئ ؛على م ا  مىت ا
عتم كليه الله متم (يبول وهو و .توثا حثى يرت ومل (عليه و
مات (البصرة مكن ا و لعال بضم ؛ثنئح .هب وضم 'لقونا ومكون ا

عجمه ١ وبا التاء وبالعني اجلمي بضم ؛هدكان ٠ مل
لة ه روى •املمه ؛مامان • املشدر بن ثخني مامان آمو مم

لة احلاء بضم ؛وثنني *مهملتني بعينهن دلغاا وفتح املمه
عجمه ١ ماهبح م له ٠ الياء معد ويالقون مل ميه ١ امل دكور ١ حل .مل

من لثاء و ا

؛ ►٤٦٧> رم بنت ؛عنها الله ريف املؤمنني أم ميمونة  بن احلا
لية جبير بن نزن [بشت] لعامرية اهلال ،ا الل بتم من   بن عامر بن ه

ل (مس ها إن ؛يقال  اها ،برة ؛كان امم لله مىت القني حل ا
متم ؛بليه ؛و ت كانت .ميمونة  د حت لثقغن سو اهلية ني ا < اجل

ا رهت جها فغا بو فتزؤ هم ا لعش عبد من ر جها ،عنها لتويل ،ا هتزؤ
لتني لله مىت ا متم عليه ا لتعدء ذي هي و كلى بسرد ،ميع شأ ا

ميال عشر ميعة لله وترت •مكة من ا ثها ا ن يل ماتت أ كا امل
تلي جها ا ه هيه حزؤ حهى خم ني إ مع قيل ،و ى ؛و مهن إمح • ومح

“ + * .الياء بعد سس عنه روى ١
٧٥٩ ،٢ ،ا ،البر مبد ابن ٢

ن الجالبة ؛الجاهلية ٣
ن مات ؛ماتت ٤



٢٨٨

بن طيها ومىت نزل ٠٠٢كبا ا ها يل و رب بن ت يزيد ،مهمام ا  من و
كانت ،اآلمم هي < حالتهما و خت و لغخل آم أ لعيام امرأة ا خت (ا أء وأ آمس
مي ،صيم بتت متم عليه لله ١ مىت لتممر ١ ازواج أخر د وج دمل ٠ د  يتز

اء بغتح ؛تزن .بععما له احل سكون املمه اى و لز نوبا ا لغو
عجمه لباء بعلم ؛يقهر •امل وحدة ا فتح امل مكون اجلمي و لياء و ا ا حتهت

قاحها .نقطتان سبعون عثة مرو مابيح ١ يل متها ،حديثا و  تسعه مل
يث حاد .أ

مي ثعتها الله رضي ماريه ^٤٦٨^ عود مرقه و الله متى الله ر

بته وآم ،ومتم عليه هيم ا ليه أهداما .إبرا تومت إ ر مللق س اهل  — مم
لدل بغلته مع يه وكانت .يعغور ومحاره ،د يله ،جعده ،بيضاء مار ،مج

 خالله يل عحرة مق سته توئجمت •التين حسنه وكانت ،لتراها ،هاملمت

.بالبقيع ودهتت ،صر

من لغابعني و ا

م الله رضي طالب آبي بن علئ بن محتد <ا\*،ا> هبما أبو هو مم
لقامم نغيه> واته ،ا هئقه تيم بثت خوله <احل ،حتيغه بثي سىب من ،اجل
ليمامه سىب من آته كانت بل ؛ويقال ابي بن حميل إىل عمارت ،ا

اء تالت •طالب يت ؛بكر آبي بثت أمس تد آم را تغقه بن حم  ،سودآء امل
>،(.٩٨) حتيغه لبئي امه كانت

عته (—٥٩٩) إل قال و سوليا ؛ومتم كليه الله مىت الله لرمول ك ر
لد إن ،الله لد يل و متيه بعئك و كقيه باسمئت أ  ؛تال ؟بكئقتلق وا

هذا "نعم" ه و ائط تال .طالب ابي من لعلئ رمخ بن احل زي ا و قد ؛اجل و
ن جماعه كان ا بتو تد با وكتوا ،حم تد ؛الغامم ا بي بن حم بكرم أ

تد لله عبيد بن [و) طلحه بن وحم تد ،ا ن عيد بن وحم وم بن االمح  ا،ء
تد تد < بلتعه آبي بن حاطب بن وحم هعث بن وحم . (٥٩٩—)هتم بن اآل

ن خالتها :خالتهما ١
 ن عتها ؛عئهما ٢

بن ٣ ٦٦ ،ه ،ا ،معد ا



٢٨٩

من بن كلمات و تغتل ا <يكن> مل نلهه كليه كرمت من ؛امل
لله إن ؛ومشها .تدر بنده نيا للن جن م ا مة جعل و ئبمنا اجل

نغمكم ها تبيعوها فال ،ال لصني بن كلم صن / *بغري مله كتب ؛تال ا
لطاء مبد احلمم الزوم يتو ،يتهئده ا لد < عدهاو  إليه ليحملن له وحي
لد مائة ليؤ من أ مائة ،ا لبحر من لدا و دم او ،ا زية إليه يؤ  *اجل
كتب ءبد و له ١> تغيةا بنا إملم كتب ١ ن ١ ؛لتاج ١ إىل <مل ، هتندم < مل
علمين مث ،تدهوتو ياج نكتب * إليك يرت ما ا تد إىل احل  بن حم

لتنغيأ جز كر لله إن ؛ناجاب ،بالقتل يتونده حديد بكتاب ا  و
اله منني ماثة ف جو وأنا ،خلته إىل نظره و لله ينظر ان ار لئ ا  إ
ا يمتعني ؟نظر ك هب عه ؛تال ،حم لياج مل لك مبد إىل بكتابه ا  ،امل

له مبد فكتب له امل لتوم مللء إىل بعينه ذ  ما ^^^؛ مله نقال <ا
٠ء نبو بيت من خرج إنا ،كتب هو وال ،مشه هذا خرج

دينه با مات ، عمر خالنه من بقيتا لسنتني ولد  إحىب سل مل
س وله ،ومحانني منون مخ هن ،سل و ما ١ هي له .بالبقيع ود  ميحمل
حد حديه مامى باب يف وا • اال

تد <٤٧٠ > لباقر كلي من حم ع ؛ا ينلعاا زين أباه مس ،مي
ت الله عبد ۶١٠ وآته كبار من .طالب أبي بن من علي بن حسن حب
لقابعني  ،عيام وابن ،مريرة وآبي ،سهد وابي ،جامر عن وروى • ا

شس لباتر وميت .وا لعلم هي تسمثر الثه ،ا قيل ،توتع اى ،ا ؛و
ئه لعلم برت ال ته مات * خغئه لعلم ،حثه آم ،ا ي،  ميع مشه باملد

مائة كخرو تيل < و اني ؛و اله وله ،عحره مث منون ح *مشه و

نتظم هي وتال اله ؛امل ميعون ث . (٦٠ ٠ )و

بن ١ زي ا ٧٧ ،٣ .ا ،اجلو
ليك ٢ ليد ؛إ ن ا

ظة ؛نظره ٣ بن ،ن حل زي ا ٧٧ ٠٢ ٠١ ،اجلو
يد ٤ نه ^ و ب كمر خال

ن ٥ لدين ديل ذا مت ؛سو ٦١٨ ،٢ ،ا
ته ٦ لتابعني I وآ ب ا



تقي التسمر يل بالبقيع وبنن  بن امنش أبيه وعم ،أبوه هله ا
ملم علميه الله ملى لقيبا عم نيها ،منية هي ا o(*«P الله رض علمي و

تلب عيد بن العبام مابيح هي له •عشه الله رضي اهل  واحد حديه آهل
٠ »“ر>ل ١ لثمن باب خلي

تد <٤٧١۶ لشيق بكر أبي بن حم لدته ،٦٠١} ؛ا بعت أمساء و

هامر ،اإلحرام عند عثر <ا|«>* احلليلهه بلي الوداع حنأ ثي مثمي
،اإلحرام عتد تغتل أن أمساء أته ومتم علميه الله ملى القبئ

صتم علميه الله مىت التبئ حياه من يدره دمل •مئة ذله ومار و
 ذله يبلغ ال ،االؤل ربيع من آيام إىل الضده ذي من ليال حمس إال

زض طالب أبي بن كلي وآلم .تريق لقنثا من وكان ٠ احهر أربعه
عن ،كحيرا عاتقه عن روى •دبيبه وكان ،ممر عته الله يرها و  من مث

مر معاويه احماب تتله ٠ لشبابه ١  (،٦٠٢وحالحهنر محان مشه مب
حجة تته هي ذكر المصابيح خلي له •محار جيغه جوف خلي واحرتوه

-الوداع

تد <٤٧٧  موىل وهو ،بكر ابو كنيته املميرؤت صيرين بن حم
 مسن وصران ،٨^^١ وامسن ،صهر دامن ،مريرة ابا مسع ،ماله من آنس
 هي مالثتا تدورآ يعمل وكان ،ورحما ،فتيها وكان -وائما ،سينا
 سبى لنا وتيدإ ،ميرين ابيه مع الوليد بن خالد لعباه ،الثمر عني

 ،العراق إىل مميره عتد صر إىل معحه ،ميرين ابام الوليد بن خالد
 فكاتبه ،ماله بن الئم طلحه أبو فوهبه ،اآلئمارؤ طلحه اآلبي فوهبه
تد له وولد •أداها ،اللها أربعين على انس  ،ومعبد ،وانس ،حم
تد وار •وحغمه ،وحيىي  حئر ،التتيق بكر آبي مواله مغته حم

انيه إمالكها  وهم يسوء وكان ،كعب من ابت ؛معهم ،بدرتا حمشر مح
تد وولد • يؤتئون  هشام تال •عحمان خالخله من بتيننا لسنتني حم

 علميه الله مىت الله رمول أحماب من البمري احلسن ادرلئ حثان بن
عشرين مائه ومتم ٠ مشهم حالحهن ميرين امن وادرك ،و

ههر ١ رين ؛ا ح
ن نلثال :ئتاك ٣
لقدور ؛قدور ٣ ن ا
ومبه ٤ ن هومب ؛خل

+ — * تالس^^هئهم ٠



مه كانت و ،يومني كز تقتم ،الشاء هاضاتت عن آخذته مح
تتوم ،التمر وصوم وتنخل ،القهار عارتعا حتوئا وكانت ،التيل و
متسرج وكانت ،القهار عن حمهلا إىل مشه تخرج هاد .بيتها م سجلما

جها ما إىل تتوم مث ،التيل من مرا  نيفيئ التراج طغي لرمبا ٠ سال
ا • تصح حثى ت أ• ;« ا ١ هل

حتد وولد ين وركبه .واحدة امرأة من / ولدا حادثون مل ،د
طماما احرتى ؛نقال التين ذله صيب م واختلغوا ،الجله وحبس

ق وتمن لرتكه .كرهه بقيع لقمام ا امل عن هاخرب .درهم لد ٢ باربعين
ين امن حبس كان ؛اهلدائتئ وعن .هحيس عليه اهلاد وبتي <به أ مري

رتى الئه يتا اح بعه ز ؛لهتا هارء مند رة هي نوجد ،درهم الد بار
لزيت ام*» ،املعمرة هي كانت الغارة ين ابن حىب ولتا ٠ كته ا سري

لتجن هي لتيان تال ا لتيل هي كان إذا :ا وإذا ،أهله إىل هاهنمي ا
عيته ال والله ال :هغال ،هتعال أصبحت وكان .التلطان خيانه كلى ا

ريت ؛يتول •مه معومتجأ ،سه حادثني سد بقيع رجال ع

تد مع نزوال كتا ؛كتاب آم وتالت ين ين حم ري ،الدار هي م
لتيل هي بكائه نسمع هكقا خحكه ،ا لقهار هي و بن هقام وص •ا

آة ارى إتي ؛صرين ابن بال حثان شاما هي املر ال آهتا هاحمرف هل
تيل .عشها بصري هامرفم .يل صت تد رأى :و هي سيرين بن حم

ن ١ ة ١ ت هلشام ١ و من ١ يهوت : هعال «لقريا ١ تتتمت اءجل واموت ،حل
هو ،بعدم تد بعدم ومات ،املش غتويف <مئي أحرمت و ائه حم  لتسع يوم هب
هي حديثه >مدة وسبعين ميع بناوهو ،ومائه كحرة مته .هوال من مفين

صابيح بي رمآل روام ٠التؤيا باب هي امل • هريرة ا

<LVT> تد لثقغء بكر ابي بن حم ،ذءحجا رباح بن عروة بن ؛ا
ما ١ هي له .اهلوثده بالباء ت رباح .ماله بن انس ص روى بيحمل

.معرهه الوتوفم باب أؤل هي حديم

ن قعلليات من اختها حغمه كان ١
ديها ؛ممادها ٢ ن مم

ن ركب ت ركبه ٣  ٢٤٧ ٠٣ ،ا ،اجلوزي ابن ،ن بكاه ؛بكائه ٤
ن وتال ؛نقال ٠
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يد <٤٧٤^ رمه من ؛تيم بن حم حيءا اليقلب مد من خت لرت
رمه  حديث ملماميح ١ هي له .اهلعجمه اخلاء ومكون املمي ملهتح ؛خت

- مل-ردلدةبج ١ؤو عرنه من الطع باب هي واحد

وق <هيع> مباذع ماله من ؛االجدع من مسر تبل اسلم ،الكوهن ال
لثم وهاه متم >ءليه الله مىت ا من اآلوىل التدر وادرك < ته و

لقحابه عمر مكرم كابي ا بن ،ومحلي ،وحمحهان ،و د وا  ،وحماغثة ،سو
كان .االعالم احد و

لش ما ؛حراحيل بن مرة تال ل و وق حم وتال *مر
 ،االمود ؛هؤالء هنم للجئه خلقوا البيت اهل كان إن ؛الشني
تد وتال •ومسروق ،وعلمتمه تتثر من حم  الله حمبد بن خالد إن ؛اهل

مغش - اليمره كلى حمامال كان -  يومئذ وهو ألغا ثالثني مسروق إىل ا
تاج يقبلها ضم حم

تي ،وجد حم ،مغريا مرق ،عائقة امشته ومتيت •مسروتا مه
بالكونه ومات .اخلوارج حرب كلن مع وههد .عائثأ مابي نكئى
اله او حبتنيا مشه  والعني ال والت باجلمي ؛اآلجدع .ومثهن ح

لتني .املمه

ادو بال لقو وق مىت ؛ا ،عمحلبا*-ءمر وليت بكرم أمي خلد مر
كان .عثمان عن يرو ومل أخت ابن وهو .باليمن نارم الرس أبوه و

وق وكان .معديكرب بن عمرو (.٦٠٢) صام ٠̂^ حثى حمميت سر

عب ^٤٧٦^ ئام ابي من ؛معد بن مم ع ،الرتحن و وعلن ،اباه مس
اله مشه عات >صر وابن ،طالب امي بن صابيح هي له .ومائه ح امل

.الغرتآء هطل باب هي واحد حديه

موىل وكان ،كامل سىب من ت منلغا ١ الله عبد بن مفهول ؛<٤٧٧^
من لرجل هوهبه ،العاص آبي بن سهد بن لعمرو ؛وتيل ،تيم من المراه

.هذيل

١٧٧ ،١ ،١ ،البغوي ١
- + * يقيلها هلم —— ة من قال ٣
٥٤٧ ،ا ،النووي *ن تورم :تومتت> ٣

٦١٩ ٠١ ،العني دلو ؛ن -بن ؛من ٤
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سيد ،االوزاعن معتم ومتا •يقمع ال يسمها كان ؛تيل  من و
املميت امن ؛أربعه العلماء ،^؛١٠̂ تال .العزيز عبد

دينه ومكعول ،بالبعرة ليمرن ١ واملني < لكونه با والثعني ،يامل
 وكان ،منه بالغتيا امبر بالغام مكحول زمان ني يكن دمل • بالئام

ي ال ١ ٦٥  والت؟ى رايي ١ هح ،بالله آل ٤ توة وال حول ال ؛يتول حثى م مب
طي *'-..:.-■'•ب -دحمميب خي

ع  سد وابا <امامه وابا ،االشع بن وواحلمه <ماالق بن انس مس
ا ماكثا وكان <بدحمق مات .وغريهم ،ارمي لث ١ اني منه هب عقره مه

منت مكحوال اعذ ؛مكتوبا نيه وكان ،يلبه ال خامت له كان .ومائه
لذبيح ني له .القار وهو ،واحلياء ^^١ باب ني واحد حعيه ا

لله مىت توله متم عليه ا ؛و ؤمنون  ن.'ا هبمون "امل لينو

؛ ^٤٧٨^ س  اعه ،ابام ممع الله عبيد بن ؛طلحه بن مو  من ومج
مائه ربعا منه مات .بهلتحا١ مابيح١ هي له .و ني واحد حديث هل

لله ٠لتكاه١ هيه جتمب ما باب علم وا .ا

لكون حرد التحابه من ا

لله حر>دي هسمب بن ناجيه ؛^٤٧٩^ ملمن عمري بن ءدم؛مت ا ،اال

،١ اهلديده امل هي سدود وهو ،صرو بن ئاجيه إته :ويقال
عن ،اخلزا با كتب هي ليم  ا رف حم عا .عنااخلز ناجيه امل لئيخ  وا

عم١ باب هي املذكور حلدميا امند الله رمحه ناعن تاجيه إىل هل .اخل

ديث وذللث من١لن١ كتاب من خوذما احل شن ،ر ومما .ؤداد ابي و
ملمن تاجيه عن روياه لله ،رسوب بذن ماحب اال لله مىت ا عليه ا

>(.ء)ومذم

متم علميه الله مىت الله رمول لئام ،ذكوان ؛اممه وكان ؛و
ديعه امل هي معدود وهو .تريو من جنا إذ ،تاجيه حهد .امل

>التفوان وبيعه السمهبيه

 ب المديحه س جصب بن ١
٦٢٠ ،ا ،العين ولي ،ن كيد ؛إذ ٢



٢٩٤

 ناجية ؛البدن ماحب سنده ني حنبل من امحد وجعل
مطلةي اخلزاعئ احلارم م0مم)امل

مىت الله رسول مبهم التديبئأ ني القليب نزل احلم وهو
متم كليه الله عينه با مات • و ية أيام ني مل  ني له •معاو

ما١ ٠ذكرنا كما اهلدى باب يف واحد حديه بيحجل
■٠  عوق من صرو بن ؛ك عته الله ►؛رضي اخلير نييثة <٤٨٠►؛

والياء املوتدة الباء ونتح لقونا خبر ؛ئتيقة • اهلذلئ
•حنيحان ملمابيح ١ ني له ٠ املعجرمبة القني هم الساكنة

ثعلبة من معد بن <؛ءبده الله حر>دي بقري بن تعمان <٤٨١^
 وحتكه ،اهلجرة بعد لالمنار ولد مولود أؤل ،االمتارق ،اخلزرج
تلتظ بتمرة ومتم عليه الله مىت الله رمول ا مث ٠هب

 االئمار إىل "انظروا ؛وملم عليه الله ملى الله رمول تقال
 ،وبدرا ،الغانية العتبة ابوه بغري حهد ٠٠• ^(آ)لدغر وحيها

شاهد تيق بكر أبا بايع آمنارم أؤل وهو .كتها وامل استشهد •امل
 ٠ اهلجرة من كشره هنىت شل الثمر بعني الوليد 'بنخالد مع

ني ثتظم و • "(ماما)سني، طل تتل اثه ؛اهل

نيه ا ائه (—٦٠٨) ؛■و ية <م>ووآل < لكونه ١ ص عزل هل  ءمحم معاو
ند ندم نمهدا اعحى كليه و معد منقا هامرت بال اهلشرب و هلا يا ؛و

رتأن امل من لكم عم ابن مدا ،محم ،يسرتهد عليكم صم ،والقرف ال
ثد نإئا <له احكم ،االمري <الله> املح ؛قالوا ؟ليه ترون فها

نفشا على له حكيتا ،دينارين بدينارين العطاء هي رجل كن من ا
؛يتول وانشا لقبضها ،دينار الد اربعون ^نكا

ه،.ه ،١ ،االههرا ابن ١
٦٢٠ ،٢ ،الدين ولي ذا انزل ؛نزل ٢ ن نتلغظ :نتلمظ ٣

ان ٤ ٢٩٩ ٠١ ٠١ الربء عبد ابن ذا هندان ؛ممد
٢٤ ٠٥ ،١ ،االهريا ابن ه

٢٤ ،٠ ،٢ ،االحريا ابن ذا من بدينار ؛بدينارين ٦ ن وكان ؛فكان ٧
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انكماهها ممد للحاجات ار ومل

لقس نعمان كتعهان مشهر امن ا
تال اوبي نال إذا يكن ومل بامل

ور حيل االتوام إىل كسل  مثر
اممر'اصلماهآعاهما ض

ر يغتنم ال من خري وال ضو ٠ (٦٠٨—)حب

هن نيمها وله ،ومتم عليه الله مىت القين مات ؛هتل خم
والبويه وله / •للهعبدا آخت ،رواحة بثت كمرة واته .اههر وسبعه ١٦٦

لكونه مكن .محبه ن عليها واليا وكان ،ا م دلي حم •معاوية من ،مح
وعشرون وحالحه مائه مروياته .ومئني ربع ١ سه محض آهل وتتله
مابيح مي متها <حديشا ا امل *عفر نيهمح

<ت الله ►؛رضي نتأن بن القعهان <٤٨٣►؛ التعهان ؛وتيل ممه
و بن زني مقرن بن صر .الغتح يوم ينهمز ءلوأ <معه> كان ،امل

ديد التافم ونتح املمي بضم ؛ثثؤن ن وبالتم املكسورة *١١̂ وحت
 لكتاب ١ باب ىن احاديه حالحه وله .بالتاف لئرتين ١ من نائل امم
حس سه هناوند يوم تتل .الكئار إىل امهر يومئذ وهو ،وعشرين إ

• املعلمني كلى الله ونتح ،عليهم ممه الله رثي يس امتعمله الجيوي

د ين ئتيم ^٤٨٢^ حجعن عامر بن ؛ك عته الله رضي ح سو ،اال
صتم عليه الله مىت التبن إىل هاجر سى الحم وهو ،باخلندق و
هارمل ” االحزاب رام يومئد شيان وابو — مغيان وابي تريظه بين بني

،عحهان خالله ني مات <باملديده مكن ٠واجلثود الريح عليهم الله
تعه لخي تتل مل :وتيل مل و .طالب ابي بن علن تدوم نيل اجل

له العني وخلتح القون خبم :ثتيم مابيح خلي له .املمه حديث اهل
.المان١ باب يف

٢٤ ،٥ ،ا ،االحيرا ابن ،ن اذكر :اممر ١
٥ ،االثيرا ابن ،الآنن :الق لم ٢ ٠ ٢٤ ،١
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ملمنا لا ثن من نعيم <٤٨٤^ مي ح آل لد <:دهع ايلمه ر • يزيد وا
ال مابيح يل له .المشببة المعجمة ويالزاى الهاء بغتح ؛مز  امل
ود كتاب نحا هي حديث • احلد

<Ao>£ لئؤاس ن من ا عا  عمرو بن خالد بن <؛عده الله رثي ح مي

تشديد الغون بغتح :القؤاس .الئام مكن ء بنالكال الواو و

ن .المهمله لتينوبا عا  الميم ومكون ةا0,(اا التين مكسر ؛مي

بالعني  هي وله .التئت أصحاب عن كان القؤام .المهطه و

بعه بيحالمما يها أر .حاد

 يل يعد ؛كندك الله ح؛رثي االحجعن نروه ابو نوبل ^٤٨٦^
 بفتح ؛ثروة ^^•١ .وعيد هروءم ؛ابتام عشه روى ،الكونيين

لغاء مكون ا مابيح١ هي له ٠المهملة ،١١̂ و حد حدمي مل  باب ني وا

 .الترآن فشاتل

<AV>£ ية بن نونل و بن <:ءدم الله >رثي معاو يعاد ،ير ابن ؛و

 اإلعالم وهي منه مثين الجاملئه ني عمر ،الكشانن يلي الث عروة

مات .ذله ليل أملم وكان ٠ مكة نتح مشاهده ؤل ٢ * محه متين

دينة من بامل يه بن يزيد ز لئيلي .معاو مكون ^^١ بكسر ؛ا و
لياء مابيح١ هي له . ا حد حديه هل >المحتمات باب ني وا

 برده امي والد ؛سدك الله ^٧^ مكرم بن ييار <٤٨٨^

طمي لبله ء ١ وبالت الياء وتخغيد الكون بكر ؛يبار .اال .ا
مابيح١ هي له •يبار بن هاني امهه برده وابو  باب ني واحد حديه مل

.القار مغه

من لتابعني و ا

<tA°i> اوي نال ؛مرجم من نافع لثو موىل ^(هرمزره من ناقع :ا
.ذيلميا كان .اخلئاب بن عهر بن الله عيد

يلي لياء ومكون سس احل - + ٠ خ ا



 صر وبعثه ،مثراته عي صر ابن امابه .القابعني كبار من وهو

لشن يعلمهم ممر إىل العديد عبد بن .ا

يخ هي الله عبد ابو احلاكم بال "*(٦١٠ ر بال نبايورت تار
 ثيب ،خرامان سىب من مو ؛وليل ،نيابور مىب عن هو ؛رقلبخا ١

احلاكم ذكره كذا .كابل سس من ؛وتيل ،عهر ابن باحرتام مغري وهو
ى من :وتيل ،تارخيه عن موافع يف جبال سىب من :وهتل ، العرب مس

(.مآل)-الطالتان

وآيا ،اخلدرق سيد وأبا ،مريرة وأيا ،ير ابن سيده ممع
 >حتة وكان ،معوذ بتت والئب؛ع ،وعائشة ،خديج بن ورافع ،ليابة
:عيينة ابن وتال .فعبضا عليتا الله من :عمر بن الله مبد تال
نيته مات .شافع حديث من وحق ١ حديح / آى  .ومايه عشرة سبع مشا باهل

(•٦١١) عشرين سه :امحد اإلمام وتال

نيث المشهورين من وهو  ٠بقبلهم يؤخذ اتمحن تلقتاا ومن ،باحل
.عليه عهر امن حديه معظم ،به ويعهل ،حديثهم وجيمع

عت إذا كنت :ماله وتال  ال أن أبايل ال عمر ابن عن نافع حديثم مس
.عشرين سحه :وتيل ،ومائة عشرة ميع *ه4م مات .احد من أمسعه
اجلمي ومتس اجللة ١̂٠١ ومكون املهبمله التني بغتح :ترجى

لة وبآلتني .الله محاها مئات خبول باب ؤل١ هي حديثه >امل

التحابه من الواو حرق

كنيته ،االسم ماله بن <:ءده الله ورضي معبد بن مبه١و ؛،٤٩٠ح
 ..ها#ي ال ،اليكاء كثري وامبه وكان .تسع شأ املمم .يرمافه ابو

 .بالرتة ومات (اجلزيرة إىل حتول حم ،يالكونه نزل .سعته
له والتاب املكعورة اهلوثده وبالباء بالواو :مبه ١و .املمه

لة اء الت ومكون الغاف بكر :يرناله يف له .وباللهاء املمه
٠مليوع١ كتاب هي واحد حديه املصابيح

٠٨٩ ٠١ ،لتووم١ ذا لمغرب١ :لعرب
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سع بن واست <ء\،ا> شقي ا والتبئ !مث <:ءته الله >رض ا
يعاد <وههدما ،تبوال إلسم يتجهز ومتم علميه الله مىن خدم إته ت و

ين ثاله وملم عليه الله ملى القيب مات ،التئة !هل من وكان •حم
نفى ببيت • سلة مائة امن وهو امل

لة التني ومكون اهلمزة بغتح :اآلصتع التاف ونتح املمه
بالعني لة و ياته • املمه سون مق مرو صابيح ني متها ،حديها ومخ امل

سة يه! مخ .حاد

 وائل من ربيعة بن ءخه<ت الله >رضي حجر بن واتل <٤٩٢^
ضرمئ وهد .ملوكهم من !بوم وكان ،حضرموت !هتال من قيال كان ،احل

صتم عليه الله مىت التبئ على  الله مىت الغيب به بئر ؛ويقال ،و
صتم عليه .باتام تدومه تبل !حمابه و

يائيكم ؛وتال "(٦١٢)  موت حضر من ،بعهده أرز من ثجر بن وائل "
،"امللوك !حباء بتية وهو ،رسوله وهي وجت عر الله ني رامثبا طائعا
خل غلتا بط <نفد من و!دشام ، به رثي عليه د جبا هءردأ له و  وا
رك لتهز١" ؛وتال عليه لد وولده واتل هي با (•"٦١٢)" ولدم وو

ستعمله ،عليه شىت !و ،املحرب على معه تعده !و تيال على وا  من اال
يام إىل وحماو ، لكونها نزل •موت حضر ية ! هد ،معاو جلط ،عليه وو وا
٠ ير لرت ١ على معه

!با كليته وكانت ،حضرموت راية معه وكانت ،مئني علئ مع وههد
 احلاء بقز ؛غجر . — الياء وسكون الغون ونتح اهلاء بقز — ثقيدة

لة :للملد :يتولون موت حضر و!مل ٠ ،١^^ اجلمي وسكون املمه
لثقاة اهلاء وسكون القائم بغتح س ثيال وميعون !حد مرويامت ٠ — ا

صابيح ني متها ،حديثا .عثر ححاا امل

متع بالعني — اال لة و  + “* املمه
لتووي ،ن عليه :به ٦١٣ !، ،ا

ن كان :كانت
+ - * والراء ... حجر



٢٩٩

حم <٤٩٣^ .مكة «عودان من ،حبح <؛ممه >رضي حرب بن ؤ
لئامم بعد اطم مث ،كابر وهو عته الله رضي محزة تتل اتين وهو <ا

،القام خري تتلتم ؛وبال <الكتاب مسيله وتتل ،اليمامه وحهد
هئالقام موىل وكان •حبمم ومات ،الئام نزل .هذه حبربيت و

سحاق ابناه سه ردى .تطعم بن جليري روى ٠ ومثيرمما ،وحرب ،إ
انية وهتل ،احاديه أربعة وصتم عليه الله متى الله رسول عن .مث
لذبيح هي له .الئياتات باب ني واحد حديث ا

لثابعنيا ومن

 ال-تاء ببز ■ الروآيي الكونئء ^^؛١ من وكمحء <اهء>
نتح ة و ز كسر اهل  بن كالب بن رواس املم منسوب — ةل»ه.»اا التني و
مابور ترى من ثرية من أمله ؛تيل (•٦١٣) ربيعه  من وهو •هن

ديه مشاتخ ١٦٨ لثقات احل لسم ،ا نيثهم ا لرجوع ،حب ،توهلم إىل / ا
ل رامحت ما ؛معني ابن بال -الغدر كبير  حمنيت كان وكيءء من احن
• كثيرا حيتا مشه مسع وتد ،حنينه ابي بتول

 من وأحنط للعم اوص رامحت ما ؛حتيل بن أمحد تال (—٦١٤)
معه رأيه ما .واحدا يوما إآل حديه ني حق رأيته ما ' .وكيع

 ىعينا تر مل من حنمي ؛يتول امحد وكان •تق ؟ورته وال كتابا
له كيع ؛حم بن حيىي من إلت احي هو ؛امحد وتال *اجلراح بن و

يتا وكيع كان ؟ لهتا ؟وكيعا نثلت كيد ؛له نقيل ،سيد  حلغم مم
لقضاء ويل تلتا ،متهاه بن متيعا سيد من حيىي وكان .وكيع هجره ا

لقضاء هويل ،معاذ بن ملجاذ (.٦١٤—)يهجره ومل ،ا

 راجع ومو ،بغيد ودهن *حماحورآء يوم ومائة وتسعني ميع سه مات
كيع كان .مكة من اعيل مسع •القابعني تبع من و ابي بن إمس
،والتغيانني ،واالوزاعن .جريج وابن ،واالحممش ،عروة بن وهشام ،خالد
ابيح هي له .ومائة وعشرين تسع ستة والدته وكانت .وحعبة  ذكر امس

.وسلم عليه الله صلى القبئ ازواج مناعب باب هي

يرمما سس سه روى ١ ب ومث
يته ٢ ٦١٥ ،ا ،النووي ذا رايت ؛را ٦١٥ ،ا ،النووي ،ن رتعه ؛ورتة ٣ ٦١٥ ،٢ ،النووي <ن تيل ؛هتيل ٤ ٦١٥ ،ا ،النووي <ن تال ؛هتال ه



التعابأ عن اهلاء حرد

يه بن <؛ءده الله >رهي يزيد من ،مان <٤٩٠►؛ أمم من هت
لتنحص كعب بن يزيد من هاني ؛دتيل ريلتا ١ شهان  ،الكونن ا
الله مىت القبن فغيره ،الحكم ابا :الجاهلية يف يكئى كان

؛ تهيك ٠كتها المشامد ههد ٠لريح بابي :٥وكئا ومتم عليه
الذال وخمون املمي بغتح ؛التححجي .اهلاء وكسر الغون بغتح

بسما املمهلة الحاء وكسر المعجمه سوب جيم و حج إلى حم وامسه ،حم
لد الته به مستي ،ادد بن ماله  هلات يقال باليمن حبمرآء أكمة على و
بعه بيحلمما١ يف له .شج .احاديه أر

بن يزيد بن ذباب بن <؛ءده الله >رهي االملمي هزال £<٩٦►؛
مىت الله رعود له تال التي وهو ،اآلممملي ثعيم أيو هو كليب

وبه ولو شرته آال ٠٠ ت ؟ماعز ارمجو حني ومت طيه الله  كان حب
٠٠.س()له خريا

شببة والراى اهلاء بغتح ؛مرال عجمها امل  ت لباب .مل
عجمه ١ الدال بضم صابيح يف ذكر له .الموحدة والباء مل يل امل
.احلدود باب حسان

ميه من <؛ءدم الله >رضي عامر بن مشام <٤٩٧^ بن ديد من أ
ماس اهلية هي يسمى كان ،االمنارق امل فئام ،شهابا ؛اجل

متم عليه الله مىت لقنب١  ٠هبا ومات ،ليمرة١ مكن ٠هشاما ؛و
ائني ؛ لصمام ١ ه مروياته •مهملتني ومينني مهملتني حب مت

صابيح في مشها ،أحاديه .الميت دهن باب في واحد حديه امل

خويلد بن حرام بن <؛ءدم الله >رضي حكهم بن مشام £<٩٨►؛

لنعامة فضالء من وكان ،الغتح يوم اشم ،االسو الرتحن وخيارهم ،ا
ينهى ،باملعروف يامر منت حكر عن و .امل

يه ١ ٥٩٦ ٠٢ ٠١ الريء عبد ابن ،ن شهيل ؛هن
يه ٢ يل ؛هن ن هن

ن ١* نعيم ابو ٣ سحام١ ٤ ن احلسام ؛حل



٣

ما آما ؛معول [زو يتكرم آمر بلغه إذا اخلئاب من صر وكان
ل مات ٠ مداك يكون ؤلال وهشام آنا بتهء  شل آموه ومات ،آميه مت
ل < ومخسني أربع لة احلاء مكسر ؛ينام .صان سه :وهت املمه

عجمه١ الراى ،وتئغيغ ١٦٩ عليه الله مىت / الله رعود ص له روى ٠مل
ماميح١ هي له .احاديه ث وعتم من يضمن ما باب هي واحد حديح مل

نايات .اجل

ملي بن يزيد بن :سه الله رهي تبهمه والد ثلب <مء>
عح أترع وهو ،دمنم كليه الله مىت القنب كلمى وهد ،الثاتن  مه

لالما ٦ومبمجون اهلاء بضإل - با(لا نسيت ،حعره ننبت رآمه على
ميم احمامسم — البموحدة وبالباء >كدداء يروونه احل

(>٦١٦) الة،ر ومكون اهلاء فتح التواب ؛االثري ابن تال
تلد مابيحا هي له ٠ يزيدك :هتيل امسه هي >خم .حديشان مل

القامعني ومن

الل <٠٠ >م  رافعا ومممع ،أبيه كن روى ؛الثزنن مامر من م
•اللبام كتاب هي ممه حديها الله رمجه الئيخ روى .النزنن

يثه داؤد أبو واخرج  من عامر من هالل عن ؛الثخ كتاب هي مح
ميه لله مىت القنب راى آته ؛أ طب ومتم كليه ا • خي

 عن هالل عن معاوية أبو روام هكذا ؛سده امن وتال
الل عن والتواب <ومم وهو (•’حاا)آسه د من دافع م عامر بن م •صر

الل <٠•ا> أبي من كلن ابرك تامعن ،احجع موىل ؛مبال من م
ل ابا وشع *تيم من طبمل كن وروى طالب و ئما١ مم ؛حياد .رقال

لئقطتني ذات بالياء بالتني حتت من ا له و هي حديثه .املمه
ونق والله .التشاؤب باب هي املصابيح رهد امل .واملعني وامل

٦٠٠ ٠١ <لتووي١ ١
 ٦٩ ،٠ ،٢ ،االحريا ابن ٣
ن من ؛عن ٣



التعابة من الياء حرب

موا بن يزيد ؛<حآمه يعاد ت ك عته الله رثي ح ،الثوآئ دال ؛و
؛لثوأثن ١ ٠جابر امنه عته روى ،لعامرق ١ ؛ويقال ،لغزاعن ١

لة التني بضإل غيد املمه  مواءه <مدي> إىل مصوب ،بالن الواو وخت
عه بن عامر من مابيحا هي لد .مس مىت من باب هي واحد حدمي مل

.تنيمت التاله

مة له <؛حمده الله >ردي حيبان بن يزيد <٠٠ ٣►؛ ويذكر ،ورواية حم
من صرب وعشه - املمي بكسر - يدمع بن دكمحع ص ردى .الوحدان ني

مابيح ني له .مغوان بن الله عبد  الوتوى باب ني واحد حدمي امل
.بعرنه

امة بن يزيد <ءتعمه ؛ويقال ءانه<ت الله ►؛رضي الغنب مت
ركا حتيتا ههد تد كان ،الثوأتي .ذلال معد أملم حم ٠حم

عليه الله ميت لقنب ١ من مهاما له النعرد ؛لثرمذؤا قال
.(سم)ومت

لة وبالعني الغون بلهتح ؛تعامه مابيح ١ ني له ٠ املمه  هل
.والعارية الغمب باب ني واحد حديح

م من مبيده أبي من <؛ءده الله >رهي أمية من ميىل <مهه> ا مه
تظلن الثبمهمن هو ،امل ية ابن يعلى و إىل مصوب ؛االؤل •خم

متة  الغون مث املمي بضم — ئنية اتد إىل ؛والثاني ،آ
غتوحة والياء التاكنه وكان ،مئة فتح يوم بعد املم . — اهل
 ميع سه طالب ابي بن علن مع مييهن وتتل ،بالكرم سروبا ،جوادا

مرويامت .مئة يسكن وكان ،وتبوك ،والئاتد ،حنينا وحهد ،وحالثهن
انية ون مث عشر .وثالثني ث بيحاملما هي سها <حديشا و

١٠٣ ،ه ،ا ،االثيرا امن ١
 ن مساع ؛يهاعا ٢
هله ١ ——— نعامه ٣  + “* هلمه
ن * يعلى ٤



جابر من وهب بن <؛ءمت الله >رضي موه من يعلى <مه أل
ديبيل خهد ،الثتغن <والئامم ،وحتبيتا ،والنتع ،وخهمر ،اخل
ومتم إلواء وختعيخم املمي مغتح " زم ١ لتتا أبو كنهه

نابيح غي له الئاى-م .احاديح ثالثة امل

٥►؛ ٠ لله ►؛رءيل يعمر <٧ ره بغي من <؛ءته ا ا د من احل هو مس لد و  وا

مة آبي اء بكسر - خرا عجمه ١ اخل لت / وختغيغم مل تقوطة ى١ا ٠ — امل
ماا ني حعهثا خرامة أبو بتها عته روى • بالقدر اإليهان باب ني بيحمل

ه> ،احلارث بن مالم من ءمت<ت الله >رثي الله عبد من يوط <مح
هو ئيلء بثي من و الم عليهما يعقوب من يوصد أوالد من إمرآ لت ولد .ا

ل حياه ني و ل ،وعتم عليه الله مىت الله حي ليه ومح عي هاتعده إ
حغظ .رامه ومسح ،يومد ؛ومهام ،حجره عليه الله مىت التنب عن و

متم منهم ،د ية له ؛يتول منب د ية وال رؤ مابيح١ ني له •له روا مل
طعمة ماب هي واحد حدمي .اآل

الثساء ومن

ريه <٠٠ ٩►؛ لله >رءدي يامر امل نث ل <؛عتها ا ا يقا ۶٢ ؛هل
يضة هي مح ا عتها روت ،يثبمان من هائي جده و هت ة حغيد بتت محمي

هي ياسرء بنها بثت و م ؛ثتهرء •ا لياء مب لت ا لتنب .ب— ؟و
لة تر ،املمه لة بالباء ؛محمية حيرءم مم  املمي ونفح املمه

عجمه ١ والناب الياء ومكون جاميح هي هلا ٠ مل هي واحد حديث امل
لقبيح ثواب باب • ا

القابعني ومن

 علمه عن روى ،االكوع من ملمة موىل عبيدت ابي بن يزيد <٥١ >م
عته تد و ات فمل هي حليقد .ومثيره ،معيد من حم عجز • امل

٧٦٤ ،٢٠١ ،البر عبد ابن «ابنن ؛۶١ ١
هتا ؛حغيدثها ٢ ن حغ̂د ة ٣ ٥٦٤ ،٠ ،ا ، االثريا ابن (ن حغيفأ ؛محمي
مابيح هي ٤ ن * حديث امل



صابيح كتاب رواه أمساء يل ادمير ل أردنا ما هدا  له ومن ،امل
اثلهم ذكر من عليها يتنوع وما ،حدمي احشاء ني ذكر والقيود ،مم

٠لاللتبا الوانعه  الله وآستغغر ،الئوهيق على الله أحمد وإيي • 
عونه وآماله ،والتثمري والثميان التهو عن لتعم .والئمره اهل

• لقصري ١ وتعم ملوىل ١

أء؛دي ■يهيت يل كانت اليت ،اخمييت من الوعد مبق هيما واحرع
<اىبمبادحتين واالثتة ،اهلحتحني العلماء من طاتغة بذكر لكتاب ١ ختم

مابيح ١ كتاب خال  الئيوخ الئهم ،معرهتهم من بت وال ،ذكرهم عن هل
لثة على جارية نعب وذكر *املشهورون حرود على وارقبه .القوم ا

عجم .امل

ش ،واللوم الطعن س حيرسين والله  من بقي قهما إىل وحي
هيد على الله وملى .اليوم إىل سلى مته هيما أحسن كما عهري

تد وخامتهم ،االخمياء وتدوة ،وخامتهم االشبياء • أمجعني وأله حم

من والعشره القامع هي املمي يوم تشميته من الغراع وتع وتد
مىت الثني هجره من ومائتان والد وثالثني محان حمه االخر ربيع

. (٦٢٠ ) ومتم عليه الله
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