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1

ومى
من
ف سبيل ابله وذكر الحدرث )ق:ات) حد دي بكرعوةوافته م
_

لهي
4

2

اومن بعده »*

سويزهجرة |اللبشة »
ظٍِخالدنيزيد 4تحدم بنمعاوية ناا اسحاقعنعبدالله نعتبة عن ابنمسعود بمثنارسو لاللصل الله
عاره

50-0

م
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9اللستد
ا
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للبمان كايتب أجلاعفضدر فأرجى وأ ن كانمتخن فك
|ازافتنىاولانبلاء فصبر قفقالماقات فاعدت ققال
أرسول الله صل اله عليهوالهوسل اللبم اشفه اللبمعافهتمقالم فت قناعادلى ذلك الوجعبعده» هذا حدرث
لعل ترط التركين +ولمنخر جاه *
تىمانعود ناسحاق
اخيرنا اوحرو عمات بن احمدين عبداللاهلدقاق فدادسناعيدالمثاكبنتردالرقا*
فا

عاممداةرنا .وكير الععزى قالقال ابوهبرةماعىوجه الارض مؤمن ولامؤمنة الا
المضرني انبتأعتكر
وهو حبنىقوالمقااتعلمك ذلك باياه بررة قال !نييوكنت ادعو ابيالىالاسلام قتانىوانى دعوتها
للله لاله عاسبدوا لهوسل
ذاتيومنا سممتنىفيزسولاللهصلاللعهليوهالموسلمماك هر م تالى رسو ا

قلت بارسؤل الل اليودات ادع واالناسللىامفتانىعلي وانى دع وتهاوما فاسممتى فمياكاكر «فادعات |
تارمو لالله ان بعدى اءانيه برة الىالاسلام فدعالهارسو لالصلان  7اودرو جينال اىميالثها

ضاقتت بفابيبدريء بس نايلك
بمي
فاند
مدعوة رسول الله ضلاللهعليهوواالوهسلفل| كتنعتل الباب اذ الب
سانهاوجعات علرأسها ارهاوقال تتارفقبااباهريرة ففتدتفى!لبفالبمادخات ا

0ي
:ب2

وانحمدا رسو لاللهف جرعت الىرسو لاللهصلاللعهليهوواالهوساواناابيى من الفرحكاكنتابكىمنالإ
وجعات اقول انشر بارسو الله قد است<ابالله دعويك وهدى اللَهام انى هريرة الى الاسلام 0

ان محبيى وا ال عىباد.ه 7منين ويحببهم الينا قال فال رسول الله صلى الله علينه واله وس اللهمحبب
كلاعلارهءراسوست
لعد
رداك ةا عنامله الىعادك أوْ منينوحبيهم البعاما على الا.رض مؤمرت وهلاؤمنة الا وهو تحبنلىمبا
9 301
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واحبه» هذا حدرث تمي اسلاسنادو مر جأه *
حدنا » اوالعياس مد بنيعقوب نناابراهيم بن سلما البر لسىشا ضرارينرد ناعائدبن خبي نأ

هوا

أسمعيلاببينخالد غنعبدالله المزنيعنعبدا(رحمن بن ابيبك رالصد يق ارلضلىهعنهاقال كانفل ناسجاسالىالني
كي
صل اللهعليهوادوس ذاذتاسكلالنتىصل اللعلهيهواموسا نش ؛ى اختليجوجههفَالله النيوصل التعليةوااالهوسل
*داحد بث يسم الاسناد وإنخرحأه *
كنرخذكذ لك فلمبزليختلج حتى مات ه

وانااقول اللبم انكان اج <قضدرفارحنى وانكانمتأخرا فارتءى وان كانالبلاءفصير فىفالالابمشه الليم
عافه قال ةفتمت ماعادلى ذلك الوجم لمد(خم )*

عكرمة  4بنتمار ننا ااوكلثميرعزى قالقال ابوهريرة ماعل وجه الارضمومن ولامؤمنة الاوهوحتى
قتلوماعلمك قالاىوكنت ادعو اىالى الاسلالاقمانىالحدرث بطوله وفياخره الليمحيب عبيدك هذا
وامهالوعبادك الؤمنينوحعمالمهها#أعللاون مؤهن ولاامؤمنة الاوهونحينى واحنه كن م

 0ضرار 4ن صر د ناماددنخرن :اسبيل بنانيخالدء وعنداللهالزىء نعبداار من بناىبكرالصديق
قالكان فلان جلس الىال:ني ص لى اللهعليهواادوس فاذ الكألبىصل اللهعليهواالهوسرنثى* اختاكعمبوجبه

فقاللهالنبيضملال لهيوا لدوسل نككذاكفريزل مختلجحتمىات «صصيح(قل)تضر ارواه »

«الستدركمماتشيص»  ١ظط»<..١
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فاظر ق الاغى اليساععةةفماللهالني صللاللهعلبهواالوسرماعم الىلام اللوهالافادلمحجتكفقالاتلثاقةمن

خاتالبَآ تْوالدذى سنك بالك" امة ].رستلالهكف ان نط وار لالا شالاه النتيوصل الله عليه
كر هوس إاعىابيبالذى انطقبا بعذرك مالذئقات قالقات اللبمالك شتيرب استحدانناك ولامعك اله

اعانكعلخلمنا ولاسنكرنٌ قنديك فيربويتك انترننا اقول وفرق نار لالقالزن اسألكانتضوعل

تمدوان تبببنراءتي فقالله النبيصلاللهعليهوالهوسلموالذى بعق اللكنيانة بلاقعدارلأينت الاك
 ب فو أءا لازي كر تمك لنلف  3المازة عرلويهاة هذا الحدرث عن آاخْرم 8ومحبىبنمكدرور2
(
كم
0

المصرى هذالست اعررفه بعدالةولاجرح*

سٍِ 5نا 6اوبكرن سداق انأعلاىبن عبدالعزيز سمادل

سعدا نالاضهانى اشرنلك عنسماكّء نن أنى

ه
لسولل
اكبر
ظبيانعنابنعباس رضي الله عنهها قالجاء اع ادف اىلىالنبىصل اللله علنهوااالهوسلةفقالماعرف ان
فقالاراءت ازدعوت هذا العدق منهذه كلقا هداق زلووال اللهقالنمقال فدعاالعذق ؤملالعدق مزل

ملرنخلة حسمَظ فيالارض لكمل سرحت ىافى النى مب الل عهليه والهوسلمقالمقالله ازجعفرجع
ا
حتىعادالى محكابءه» هذاحدرث يح علىشر ط مسلموللخرجاه::
حدثنا * اوجمد احمدن عبدالله امك :ينا وسف بنمودى لأروزيثنا عباددنيعقوب تالوليدن انيور
فاندق عرد عبادن عبدالله عنعل رطىاللهعنة الكناممرسولالله اصللله عليهوالقوسل  9:رج

فبيعض نواحما ؛فا استقله شحر ولاجبل الا قال الشلام عليك بارسو لالله»* هذا حديث كيم الاسناد
وخر حأه *

ْ

 0ان » اوبكر احمد نكامل القاضئ 'مناغبد الملك نكامل الرتامي تتأؤهب نجر /تاشعبة غن يمرو
لليه والهوسليوانااقول
صلال ع
ابنصلة عنعبدالله بنسلمة عزعلى رذى الله عنه قال صرضيت فانى عليالني
اللهم

عليهالب
0ينة فاطرق الاعى ابيساعة فةال“3نااعرانى لاص الله والافاذلحجتك فقالتالناقةمن خلفالباب والذئ
0
5
اا
5ه4هو
ع,رل3يازل
سآ

41-3

بعك بالحق انهذا ماسرقنولاملحكنى اخدسواة فعَالَ لهبااعرالىبالذى انظقهاماقات قال قالتلهم انك

لست نرب استحد نناكقات وذكرباقي الميزوه وكذت» قال الماورواة هذا المديث قات وى لمث
اعرقه بعدالةولاح ,رح( قات)تهوالذى اختلقه *
 3شربك اءعن الداعرن اليظيياذعن |نعباس قال جاءاعر افالىالننيصيلاللهعليهولهوسلم0-0

افك مالقا مال ازنك ازفرك هكدني مداق راسلوللدقال نمفدعاالعذق فجعل ,مزلمنالنخلة
وس وجل بزعقالل الننيصل الل عدوا" له وسلم مقالله ازجمفرجم حتىعادالىمكانه (م)
رىغ الشذىعنعباذ ناك  5نعليكناممراسوللله صل التعهليه
,انلواليد بوانن
ا
11
قاا الستقبله شحجؤلاضيل الاق(الام عليكنارسول اللهل
عضانو
ولا ل  3تفرجحفييع
وشا عن #4رو بن سه ع ٠
ن عندالله ؛نشلمة عن علي عطنتفماذنى رشوزلالله
صملاللهعليو
هالهو_
سل

(هن6

وانا

«تابالاريخ »
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ولهوسلنينحريمض ظهورموقلو .سالغنااللهمم فبارأيحمربنالطاب رسول اللهصل اللعهليهلموسلم
نلقمئاالعدو غداجياعا رحالا واحك..ان
ان بأذنهم فينحربعض ظهورم قالادسول اللهكب سنااذا,ا:

6
العدطلءا

أت بأورسول الله 0

لطعام وفوقذاك فكاناعلام
أزوادم حمل لإناس بيؤد المفنة مهن ا||
أا
عو الناس 8ابب

م6امسمان 'جيشوامايق 0 3
من حاء اع تنكرطب مقافدعا أعثاباء اللهانمدعوتمدمااميش بأوعيته
ارك

فضحك وول اللهاضٍ 1اللهعل سمه وآلهوسل حت ددت واجذه فال
اوقاء إلا موه وبتي جثله

52ان لااله الا اللهواشهد ابىرسول اللهلايلقاللهعبدموٌ من :اال حيدتب عن الزار 0

حدرث ورد

0واد
4از

 2 7واجعفر مد بنعلىالشيببانايلحكوفة نناا مدن حاالزغمفارىعبي:دااللّ ومرع انارسامةن
زيدع دين

ت لوجاسها فطر <ني فياجمة فا
المتكدر عن ستبيئةة قالركيتت البحر قيسفينة فالكسرت فركيت

اسدفل :ر'عق الاندفق تات انلهاارث انامور دول اللهصل اللهعله والهوسل فبلاااه
فهازال يغمزبي وعدنى

اليالطريق حَى وضحي عل الطريق فلاوطبعنى رم ولتت

وتمز:علكيه *9-1

0
5

أنهودعنى * شبد | درت

35

من

رأه *
 0الاسناد ول نخ ح

سهد المصه

الي ن  1 05ع عبدالرز 0عن تمرح0

و

0 015ك:ات
_-

وال'ا

<لوسبا حولسوليات

 6بالمسحد فد ذل فسا0

0
صااللهعليهوآلدوب ل اذصغل اع ابيحجرو ري ددوى

1

مراء

لاحيمرقَا
ان الناقة الحولحت
سرل ا

!بالحة

فير بظعهضوره وقالواسلهناالله بهمفهارأىذ لك عمر #البارسولاللهكيف نا اذالتكن قينا العد وغد اجياعا
نيم ان تجيشوامابى
ان يدعومدعا  0-59باوعيتهملم
اعلام هن حاء لص أعمن كرعدبما >قامفد عاعاثشاء الله
سه
من الحيش فا

ء الاملاوه وبق مثله 000000

ادوس حجني دل نت واحدء فاك
ابلهصلىاللهعليهوا

اليد ان لااله الااننّه واعهد أوىرسو لاله لاياقاللهعيدمؤٌ بمهناالاحجب عنالنار عرسم 8

االمتكدرعنسفينةقالركبره 0000كد ااه افطر حنىفياجزة
« اسامة#نزيدعن ن
ومناك اق
عليهو:االه ول فط طأ أسه
ربا لمك سول اللهصل الله
تا اباالمأار
فهالسدظلرغى اانه فئات

*7

عي
 635بي الىالطرلق <تى وطبعق علىالطريق فلمو|ضيعنىعلىالطربق همهمفظنت انهودعنى #كد
ازال شمزبيو
ا
حبى * بن عبدالله المصري عن عبد الرٍزاق عن معمر ءعن الزهى .ى .عن سراح عن|.

ا

ه سسلماذد خل اع افيجهورى بدوى علىناقةحمر اء فا نانحبياب اميحد
رسول الله صلىاللهعليهوا ل و

فدخل فسلمذَالوايا رسو لالله ان الزاقة سرقة قالأمبنة قالوانم قالباعل خل احلقله من الاعى ابىان قامتِ

0

سين

معاللخيص» ١  .طمده»  . : .طكتاب اتاريخ « 4ج()»”

«الستدرك

علدو لدوسلحاجتهمن ورائعهائم قناطللق فللا إنمودكل واجدة ال مىكانمافا نبتهمافقات ذالكفملاحدت

0
1

منذسبعسنينباخذهكلدوم مين
ابيهذاءهل م

0
مهاا( واته ) امرأة ؤثُالت
كل واحدة الومكاان

25
0ص5ش5

فقال

رسؤال آلهصل اللهعابهوا .لوس ماسه ذادنته منهقتفل فيفنهوقال اخريح عدوالله اباررشودل الندمةالما

اي

راسوللله ,صل اله عليهوالموسلمراجذعناافاعلميناما ضنم فيا رجع رسول الله لصاله عليهوالهوسلم استتباته
ن3الصبوىمعها كيشان واقطوسمن فَةاللى رسول التدصل التمعليهوا لذو 0حل عيد !1الوا فاتخدمنه مااردتفةًا لت
والذى أامكاررماكنئانه شيثامنك فارقتنا(ماناه)بعيرفة|مين يديه فر!أىعينيه يدممات فبعثالىاصجابه فقَال
22 ,:

0

-

ما!سيدهذادتك لانكنا|تعمل 00

عملهوا عدباعليه لننحرهغدا:فمال رسول الله ص ايل

عليه والدو م لاننحروهواجعاودفي الابل يكون معها #هذاحديث صديح الا سنادولم نخرجاهبهذه السياقة »
7جداننا #ابويكربن اسداق انبأعباانلعىبدالعزيز نناناولننماتف ':االممتمربنسلمان قال سمعت ابييحدث
« 0ل
ع

ع.ناني العلا بزيد بنء,بدألله انلشخير عن سمرة  55أنه جديه انقصمةكانتعندستول

وا الموسلمشم اللنا سناا

اللهصل الله

منعافكل) *شيم قومجلس مكانهمقومخرون قالكذلكلى ضلوة.الاولل

يت
ده

قدَال زجل 1مهاعد ثى 1فةالسمر ةما كانت عدالامن ابا مياه دث صعيعمعلىشرطل الشيخينولخرجاه*

5يي  |:اوالعباس مدن يعوب ننااجهد بنءيسى الل ا عامفرويينسلمة عنالا وزاعى قال حدتي
5
و
5المطاب بنعابلدله ن حنطب المزؤى قال حدانى عبدالر حمنبنالي عمرة الا نصارى حدتى إبيق لكنامم

4

ا

وعد له ميل الله11

لان خمصة .واستا دن الناس.رسو لو .انيه صل الله1
واله

دص بىرسو

ق فمللمالتعود كلهواحدسة الىيكاناء
غ
لا
ود
وسل حاجتهمن ور نيام هالا
لالله صاىالل عليهواله

فاستهافقاتذ لكلمافءادت كلوا حدة ليمك هأ (واته)امأة فتالتاناخيهدانه ذم 5د 5سبعسني ياخده

 2 1مين فال اد نهفاد نتفمنة فتفلفيفه وقالاخرج عن والته انارسو اللله قالماسو لالله صل الله
عله.هواادوس اذارحه::علي دعم لادجمرسو لالله صل اللهعليه  1لدوسم يك  700ان واقط

و الله صلاشعليهوا لدو[ خيمنا اةلكشفاتخذ منهما اردت فتّاات والذدي اك مك

وك

.كاميد
ماراًس

فارقةةا( م اياه)لعير فعامبان بد يك فرأى عشية ان

مذا
لالبعيرك ه
فا م
نه
فبعث الىاكا به

كر فهالوا كنا تعمل ع ليهفلياكبروذهب له  0عدبالتتحره غذا وواللا :روه واحعلوه فىالايا يب
يا «

عه

يوه
0رِ ل  0عبد الله
 0ليان التببى»4

0
رجحل اهاعد ١ م

88

00

سيمرهلا

انام
ا
ن

0و

عيك رسو لاسرا

.

خم)*
ا:

 0الاوزاعى  4بنبا)لطاب بن عببالله ن جنطب جل  2عسك الرحمن بنابيمرة حسد ثنى الىقالكنامع
هآ وس
روسل فيغزوة فاصابناس خممة لايخ ل الول إلله صل لمعيو
رسو لالله صل الله علبدوا

:

ف

وستدركمماتلخيصس »> ظطلا<»
ال

١-0

«إكتابالتازيخع»

«ج(»)0

قصورالشام#هذاحد بث صوييحعلىشرط مس و خرسلهه
00دنا اوالعباس امد بنسعيد المعداني ارا نناعبداللّهن ممودمًا عبداز.ن سارلا احمد.نعبد اللهالبرقي

دناااق درن لانو اممنكحوكم.نانس ن ماللكرضىاللّعنهقال كنامع
سلوين
ايدالب
وييز
تنازبد
ونا صل الله عليه وراالدوسلفيسفرفنزلنامبزلافاذار جل فيالوادي تقول اللهامجعانيمن امة تمداارحومة
الغفورة المثابلحاقالفاشرفت عاللوادى فاذازجل طولأهكثر ممنثلااث ماثة ذراع فمّالليمنانت قال
لللهصل الله غليهوالهو سلقالاانهو ةقلتهوذ السممكلامك قالفانه واقرغه
تاس .مالك خادم رسو ا
عا عليهوواالهوسل جره ؤاء دي لدفَيعهاشه
عنىالسلامويل اخو الئاس قرثك !!سلامفانيتالنبي

وسإعليه مقمداتحدنان ققاللهيارسولاللهانياغا ؟كل كل سنة بوماوهذا بقوطمرين فا كلناوانتفنزات
علبوامائدة من السماءعلما خبزوحوات وكرضر()نا كلاو أطجاى وملا العصرتمودعهم 1أنتهمعلالدحاب
نحوالساء #هذاحدي يثمضميحالا سناد ولمنخر جاه *
مدن يعوب ننااجمد:,عبدا لخبار تناونس نبكير عنالاعمش عالنمنهال نمرو
حدننا 4اوالعباس
عن علبن صرةعن انه قالسافرت معرسول الله اصللله عليه و1ادوس 0وأتتمتة شيعا مخازلنا متزلا كال

انطلقالى هاتين'الشجرتين فقّل ان مات صالله عليهوا0
الماذا!ليك فاكوء خككلو' حدة منهامن ا

7لقَ:/ياءاس
ال
و
2ا
4
ل اوت كما فانطلتت غقلتِ

2ءافمقضى لاله
ايح احمتهافالتقياج.ي

صل

2ب
ام
0035
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الله ايبن

( )5الكر نس فتيمالكاف والراءقلكنثير امنافم؟١ قاموس
ٍ ار

الرياءنمتة قصور الشام(م) 2

ظ  0-554 0 0 0البلوى ينا اواسحاق الفزارى عن الا وزاعى عنم

حول عن انسكنامعسوك لل

ص الله عايهوالهوسم فيسفر فز لنامي زلافاذارجل فاليوادى ,شولالابماجعلني من اةممد المرحومة الة:ورة
| المثات لحافاثمرفت عي الواد ى فاذارجل ط ولهثلاث مائةذراع وا كثرالمت
أرسولاللهدلىاللهعليه
ولهوسلملذ و الوه عزنابرد
تسرك اليأس م
قرئك

انتاقات انس خادم

لماتعا طاثة واوا > بىالسلام وقلله

لو
السلام فايت النى صل اللع
هسلمفاخير نهلطاء حت عا
وا
هليه

وقعداتعدثان قدا لله

ا بأرسو لاله الىاعاالعكزيقكلعينة وماوهذا وم فطريفا كل اباواتح هزدتعلب]| مائدؤم »:السجاءع
ااه

بت وك فرس ذ كالاواطماني وصليناالمضر ث ومدعه تمرأتهمرعلاوة ناف و الناء هذا ا
( قات) بموضبوب قعبح اله ن وهو 1ك سور

اجرارت اليل بذاخ بالا كالىان بصحيم

هذ ١واسئاد ه»#خد ننا جمدبن سعيد امعدانى عثاراحد يتاغين” اذه بن #ود”تناعند ان بنسياره ينأ ادن عب ادلله

البرقثنا ازليبذلوي فاماهذا افتزاه واما 9 9
ممرسو لاللهصل الل عهاد +.وال وهسلفرايت
 9الامش » عن أانلهانلهعرن.:علىبنصسة عقانانليسهافرت
منه تحبا لنمازلا فقالنطاق :الهىاتينالشجراران :سول اللهصل الل عهليه واآلهوسل تقو ل لكما
ان ليهافانظلةتت ففات اذ لك فانتزعت كلواحدة مجهامن اصلهاةفريك كل اعد ٠ة الىصاحةة افالتمنا يهأ

) 2ار
ل

سي
تنسا

أوهل
بسل
5ل
ار

«الستدركمعالتخيص ١ 4 «د» ١
قريش

«كتاب تارم

ظج().4

وماعلمك .ذلكقالاتدكوحينشر فت من العقية |1بقشجرولاحجر الاخرساجد اولاسجد الالنني واني

اعرفهف مهخاءالنبواةةسيلمن تروف كاابايلبرالجة *مرجم فصنم للحمطعامامانلوعكارنسول اللصل الله
عليهواولهوس فىرعية باللقاالارسلوا اليه فاقبل وعليه غهامة "نظله قناظلروا اليهغيامة 'نظله فليادمخ الوم
وجد #قد سبقوهالىفيى' الشحرة فلماجلس مالفى“الشحرة عليهقال انظروا الىفبى"الشحرةة مالعليهفبيماهوقام
عليه وهوناشد وازلا يذهيوانه ال اىلرومفان الرومان اده عرفوه بالصفة فمتلوه فالته ت فاذا هو سبعة شر

ربق طر :يق 'ابلاثك
قداقيلوا منالروفماستقبلهمفالماجاءب قكالواجثنافان هذا النيخارج فهيذا الشهر ف ب
اليةناس وانابعثنا لطر قههذافتالهم الاهب هلخلفتم خلفعاجداهو خير مت قمالوالاقالوا اما اخبرناخيره
الابقاعلوه
فعثناالوظر نك هذ اقلافرأتم امى اأراده الله انْمَضِيه هل ستطيم احدم“ننارسده قاشلوا

شة ابه قالفاناه الراهب قال انشداس وليقاهلاوطااب فلبزل,ناشده <رتدىه ولعثمعه
لتم
شالب
0اوبكر بلالاوزو ده الراهبمن!الكمك والبت «هذأحديثميجعلارهلطشيخين وخر جاه *
حدثنا اوامسن احمدين مدالنوى باعياة بنسعيدالداري00-5قن شرح المضرمئئنا تي اللويد
حدثبى حير بن
خسعي
اد ع
لند نمعدان عن عتبةذبنعداتليى ل سأل رسو لاله صلاللعهليهوآله

وس لكيف كازاول انل /ازسولات قكاالنت حافتتى مر .سي سعد تبنكر فانطلقت انا وابن ل افيجملنا
و1باخدمعناز ادافقاتبإاخياذهبفانازاد اممنعننادفانطاق اخى وحكنت عندالبمفاقبل طير انا معانكاني)
0
ميت

سر انفقال احدها لصاحبهاهوهو قانلمفاقبلا بتدرانى فاخذانى فبطحاني للثفاء فشةذأبطنىم الو
فش أه فاخر جامنهعلفتين سوداوين ذِمَال اوها لضاحية حخصه الع خطه واحدتمعليهخخامالنبوةفقال احدها

لصاحهاجعله فيكفة واجمل الفامرى :امتة فيكفةفاذا اناانظر الىالالف فرقي اشفق ازيخرواعليفتالالوان
امتهوزنت هلمال بم ررمي وفرقت فرةاشديدا مانطاقت الى اي فاخير-ها بالذى رأت فاشفقت

ارت يكون قدَالتس وفقالت اعنذكبالتهفرحات ريز اللخهامتى على الرجل ور كبت خانىحت بلمنا انى
فتالتاد رت اماتق وذمى وحد تهابالذ ى لقيت فلبرعهاذ لك فدات ارايت خرج وى بورأضاء ات منلا
قصور

« تفيةعن تحيبرن سعيد عنخالدبن معدان عنعتبة بعبندااسلمى انرجلاقال يارسول التدكيف كاناول
شايكقال كانتحا ضبنت من"ى سعدقا نطلقتاناف ا,ن لمافيم لناوناخدمعنازاة! فتقياااخى اذه ف ناتابز!.د

ذانطاق اخي وكنت باهمانيز ظير ان اضان كامهما نسران فقّال احدهها لصاحبه اهوهوقال نمفاخذاني
فيطحاتيللةفاءفشةًا .يطنى ممستخر جأقابى فشمّاه فاخرجامنهعلقتين سوداونفةالاحدها لضاحيه حصهيعى خطه

 0اجمل الفامن انتهفىكفة فاذا اناانظرالى الالففوق
فا تمعليهتامالنبوة فقال اجدهالصاحيه احعلهفى
ون وفرقت فرقا شديدا مانطلقت الىائ
كاا
رطلً
اشنهق ان خرو يا لوان امته وزنت.ه لال عمان
فاجيرتيها بالذى را.تفاشفقت.ان بكونقدالتبس دبفةالت اعيذك بالله .فرحلت بهنراجلمهلاتتى عل الرحل
اتدرت امات وذمق وحدبتها الذيلقيتفي رعباذلك فمَالتان رأتخرج
وكات كل سق الغنااعي هال
026

نئ

١

يمض ١ 4 > ١ 90لكتاب الاريع... 6الاج (»)0
فدرك
اهلل
ال
لياهم
لسىسعل
سنيب عن ابنعراس رضىالتهعنب قالاوحىاللهالايعي
ا سنلميمد ب
لنأسعيد بن الفيعسودةعنقتادةع
اع

اتنا #حمد أل منادرده من امتك انإومنوابةولولا مد جلو

د مولولا مدماخلقت المنة

ث
دهذرا
حك«
والناار ولقد خاقثالعرش غلىالماء فاضطرب فكتيت عليه اللاه الاالله جمد رسولاللهفس
صحرح الاندناادو مخرجاه 0
وو حد ثنا ب نو سعيد مر ون شحمدبنهعورو العم ل نا او الميق ٠نل بناسحاق بن اراهيم الحنظل
ثنااو الحارث عند الله نمس الفهر ىنناامجخيل []طلية البأغيدامن نز دن اس لعن ابهعن جده عن عخؤ

للّلهعصلليه ولهوس لا اقرف ادم المطيثة قال بارت اسألك
ان امطاب رذ الل عهنه قال قال راسلوتا

ممق مد لاغقرت فلقالالله بااد  0عرفت مد اوم اخلقه قاليارب لانك لاخلمتى بد ك وفغت
لكل حك زفق زان فرايت عقوا م |!

 "7الدالله مد راسلولله فعلمت انلك :ضف

آل نك الااكين الاق اليك فال الله صدقت ١١١ادم انه لاحب الخاق الي اذ عنى لَه فقّد غفربت لك

0

واولا مد ماخاتتك ه»ذاحد يث صب الاسناد وهوا ول حد يث ذ كرنه لمبد الجن بن ز بد بن | سل
0

في هذ | الكتاب »

فز حد نا انو العباس مد بنيمقوب بناالعباس بن ممدالد ورىئنا
0

نْابيا
اي بكر ن

قراد انونوح |بأونس.ن اق ساق

عناني موشىقال خرج 'وطالن أ3ل1ىالشام وخرج  3ول الله صل الله

عليه وآ ل وهسلم فاشياخ منقر بشن فيافاوشارعلى الراهب هبط اسفواوارحالمى عفر اليهوالرا هب وكانوا
دعمليلدهوا
قبل ذ لك عر ون نه فلاتخرج الهموليالتفت قالو م تحارن رحالهم كمل لايم حتىجاء فاخذ د رسول اللهف
ص الله عليهوالهوسلموقالهذ اسيدالمالمي هذ رسولرت العالمنهذايئه الله رحمة لاءالمينفمّالله اشياخ من

دوس
1

قتادة عن ابن المسيب عرن اعنباس قال اوحىاللهالىعبسى آمن عحمد وأمس من اذركه من امتك ان

بو نوابه فلولاحمد م خاامّت ادم ولاالمنة و اللاناز و لم خلتت العرش عل الماء ؤاضطرب قكتبت عليه
لااله الااله عجمدرسوالللفسكن#صحيس (قلت)اظنهم وطيوعاعل سعيد *
اما اقترف ادمالخطيئة قال.يارب اساألك
عص
ومر
«إعن عبد الرمن #نززيدن  2ن اسهءن جده عفنت
لق د لاغذرت لفان زنك فنك داوم اخلتهقال لاك خاة::ى يدك وشخت فيمن روجك

زفت رأسى فزاينك قعؤلائم امراش مكلو بالجلابلا كاعرو ساول القافات انلفلنضفالىاسممك الا

لكك جعي لاسا مر لا ممدماخلتتتك» صحينح(قلت )بلموضوع وعبدال روماندقال الماك
وهواول حديثة كرثهلهفي هذاالكتاب (قات )رواه عبدالله بنمسلم الفهرى ولاادرى منئذاعن اسمعيل
ن مسلمة عنه #

:راد اونوح اناوس اببني اسحاق عنابيبكر اإفنيموسى اعبنبدقال خرج انوطالبالاشلىام ومعه
ق
تمدضل الل ليواولوس الحدريث بطوله»(خم) (قات) اظنهموضو عاذموحل 5

ن
لر

م١ 

ان0
 6شرل ع

الاختاراسرهماوكان اذا احدثالعبدجيربل بدارس دكار اجودالائن

بالخيزمن الريم١رسلة»  4هندا.خدث حورمعلىشر ط الشيخين ول مخرجاه ؛هذه السياقة ومن حديث

ابوب

!1الموتنانعم آت حدافقدرواه سلان بننحرب وغيره عن جمادوم  3.روا اوبوغارم تقةمامون»
000ون يعوب 0
انىا  1انواعدأ
و«ِداحءدن
اج 9ش
1
32ك53ان
118

عبداجبارانيز بيك 0

2ط

 0#نِ
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مال|ن||ري وحلا 00
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8ر9س3لة

بلىبعفو و ربصف  - 70قرط را جاده

حدثنا واو بكر خمدبجنمفر الا دىالثارى بغدادثناعبد اللّهيناجم بدن ابراهيمالدور فيلااحمدبننصر
أنمالك الزاعي ساعن

الحسين بن واقد  90أسة

01

حيى نميل تقولسمعت عبداللهبن ابياوق.

قولكاة رسولالل صلالله عليهواهوس يكثرالذكرويقل اللذوويطب ل الصاوة ونقصر اللطية ولانستتكت
 10فج العيد والارملة حت 'شرغلممن حاجمهم * هداحديث
0
005 23

واو

انيعوب

ناه

راء»
عيمحلد طُْالشيخينو لخ ج

ندلا
ان
ه ساما
رن

وساخينارجن واي

تإتبةاءع

يل
بل الصارةوتقصرالمطبة بلامتسين ابيعارلاحٍَ
كثر الذ  5رول الافو
من حأجمهمة:هداحدرث صوبم جلشر ط الشيخين و رجاه 0

« قااللما » 8وقد قد مث هذه الاحاديث الصحيخة فيدلاكل النبوة مانخلاق سيدنا الضط لدولالله
عن وجل ولقد اخترنام علىعم اعللعىالمين وقولالله عن وجل اللواعمحم ث مجعلرسالةه وقولهيعالىزتف:وا لقم
وف سطروزما انت بتعمةرنك جنول وانلك0001

والكاعل خاق ع ظييلمم#فاسمع اللانات

الصحرحة بعد ها *

حدننا  4علىبنشاذ العدلاملاء بناها رونت نالعباس المءاشمىناجندل نواقملتاجمر ون ١اوس ال0انصارى
اونلتاقملنفسه من شى*الاان ننتهك خرمات اللهفيكون 0

بينام

نقطاالخاتاراسر هاوكان

اذا احدث المبدجير بلندارسه كان ا<ودالناس اير منر :الرمحاارسلة( خم )*
 0و  5 0نمروءن  2قاد اث عنغعائشة ان رسو لالله صل الله عليهواالهوسسل محكتوب ف

الابيل لا فظولا غايظ ولا سخات بالاسوانق ولامجزي بالشيئةمثلهابل يعفو ولصفح( خم )*

:

الحسين ين واقدننايحبى بنعقيل عن االنىاوفى كانرسول اللّهصلٍاللعهليهوالهوسلٍيكثرالذكروقل

اللفو ويطيل الصلاة وقصرالمطبة و لانلتيكيت انيعثيمم العبدوالا رملةحتى فرغ لهممن حاجتهو( خ)*

ا شعبة ماعن قتادة عن.عبد اللهابلنى عتبةسمم ابأسعيدتقولكان رسول الله اصللله عليهولهوسلكثر
الذكرىوة|ل اللغوود

قيضي  12نابياوف( ع )*

ظٍِحدننا  3علىن جمشاذ نا هارونين لفاساهامس :انتيل نو الق ننامرو .ناوسبنا اب انلىعن ونةعن
قتادة

3

0

لستتدرلكمخعيص »
اال
ف

٠٠ 9+6«كتاب التارخ »

مِقَول هرلمن رج ليحمانىالقىومهفانقرلشا قدمنعوني 0

وج )»

بن مالانافقال
دنا
مل م
هاهرج
ىفان
رقيقال

وهلعند قومكمنمةقالنموسألهمنانهوفقال م:نهمدان ثمإنالرجل الحمدانيخشى ان تخفرهقومهفاق
للله اصللله عليهوراالهوسل فال 1لىقوي فاخبرممالقاكمنعا مقابلقال:م فانطلق ذاء وفدالا نصارفي
راسو
رجب * هداحديث صصحييح على شرط الشيخين وللخرجاه*
؛'

سوؤر اخركتا ب البعث .هه

« حدثنا  #الما 1اوعبدالله مدن عبدالله المافظ املاء في شوال سنةاحدى واردممائة حكتابالسر
كه نيار كنتانضيية الاإسااميةد فاخرجها اذ الاصل في المعراجقدخرجاه لمساردمكثيرة »
ااب الانتيروداي فل اسيليءوسراق دلا ثلالنبوة 4:
ك وم
تر
© اخبرني * الرمط|ل بن تمدبنالفضل بن مد الشعراق الجدى نذاراهيم أ

الندر ا اميمناغبدالمد
و
8

-

ابن د عناتنلان اعلنممفاع نحكيمعانلصا اعنيه برة رضى اللهعنه ان راسلولله اصللله
والدوسل قاال بعثت لاتممصاط الاخلاق #هذاحديث مرح علىشرط م| و نجوه
© اخبرنى * اجمدين جغفرالقطيىى ناعبدالله بر :احمد نعل

عبيند سععنيد نابي
سرى
د القياتلح

ن سعدينهثا ريع كنال عائشة رضى الله اا
عرويهعندقنادة عنزرارةاوقء ٠ر:

03

قمَال باااملو منين اسبثينى عن خلقرسو لاللهاصللله عليهوا لهوسل ق !.جلو طن القرانةال بل ةقالتفان
مر جاه
نا اصلله عليهواآلهولملالقران*هذ احديث صعبيح علشين طالشيخين ومل

1
وار
ح

غهرلي ::د نناجمادنزبد
ثس
 9خدينا 4اومرو عا تان اجمدينالشماك نبغد اد.نا خااملدين
لوه اصللله لله
اءنلرس
لمال
تزتها سراح ها له س: 1عائشة رذى الله عنهاقالت
وىا
ئ

هسلمسلامن لعئةة بكر ولاضر ب بده شيثاقط الاان يضر ب بها فيسبيل اللهلاتغالعن شى"قط
عليهو |ا ل و
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رقاليسونيهذا لج فلقا :ثمفاك
وبانفسل عليناففالة من ابن القوم فنامنالريذة وممناججل اح ف
فتلنايكذا وكذاجذامن برقالأذ مومااستتطىفاخد مخطام لجل فذهب بدح وارىفي حيظان الدنئةفقال
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كفيية فلال
للتالظ
ل فقَا

9

صل الله
لوللرسدول
اارس
نابا راجل-فمّالالستاذ مليكمورحة انهروكاه امالذينجتنممن الردذة قنافنواقال ان

الشمرخى نشوا وككتالو لدي ينهو فر افكاإنابن ترادأ
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عليهوا
0ما واكتلناستىاستوفينام قدمناالد ,دمن الغدفاذار -ول اللهضلالله عليهوا لوس قائمخ تاالناشعل المثبر
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فسمعته تقو«لدالمعطى الععللنانواوندعن نعهو لامك واباكوا ختتك واناك بوادناكادناكوءمرجلمانلا نصارفقال
ايل اللدهؤلاء نوهابةبنبربوع الذينقتلوافلااافليما هلية كذان .اث*ارنافرفم رسو لاللهصللالله عليه واله
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غلاممن بىعبدالطابفلم|اظهر اللاهلاسلام +وح منالربذةومعناظغينة
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العلييااوابدأعن تغول امك واباك واختك واخاك وادناكادناكومرجل من الا قل ديك التّههءلاء
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صمح الابا"دوم رجا لارسالفيه

« حد ننا» انوالعباسحمدين ستوب ناامدْ.عبدالجبارثنابو نس ببنكير عن مر ذبرنعن اسبيععيند ن
سرول اللهاصلللّهِ عليه وياآلهسل قالبرإبلماعنميك ان زوز اكثرمما
انعلبالسةرعطىنهما ا
جبير عن ا.
ارك الله عنوجل وماتنز ل الابامرءك الىقوله وماكاز ريلك سيا#هذا حديث صحبح مشر ط

الشيخين ولرمجاخم »
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يلسياء الدنا
عن سعيك إن جبير عن ابنعباس رطى اللةعنهما قال فصل المرا دمن الذدكرفوضع ف بت العزة ف ا
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مخملجبر بلعليهالسلام ينزله علالني صل الله عليهوالهوسلم ورتلناهئر ملا قال سيان خاجبساتونحوها»
هذا حديث تبح الامنناة ومر جام

حدننا  4او سهل احمد بن #9بن زياد النحوى تناابن اليطالب ناوهب إن جرر بن حازمثثناابيقال رحمعكانسومو
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نحي إن اوب لوكت رسنلي حبيب عن عبدالر م ف ا

عر زدبننابترضى! اللدعنه

أكلاعد رات صل اللهعليوهاوس زاف القران منالرقاع #هذاحديث حيس علشيرط الشدن
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كنيم نامعتهر سهان
نى الشيبائى بالحكوفة ننا احدن حازءالغفاري مناعلى حب
إاخبرنا ج#اعوفر عد ل
نه نالصباحعن تم ور دنار عن سعيدن جبير عن انعباسرضى سعساقال!انالنني صل اللِعليهوارالعسل
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نان سيان بنالعألاء بنجار نةال

14

ذ كرت له من امور رسواللل صهل العلليه لوهآوسله

ل(شر»

لبلأرجال وصرف الدهر والقّدر #

ير
ومالثى* قضاه الله غمن

صةد
نولرق
نفانوليقف

حتى خد جة بدعونيلانخبر ها »* ومالحا ني النيب من 'خبر

0ل

ا

شير ها ":8ام اآراه سيأالتاسمناخ

قسد
 0 2با م
جع

ل:نى

5

سيعت اله١»

صني
ال
3

فمأ مضى من قد الدهي والعص,
.٠

هم

عوث الى البشر
بأرناحمد يا بهفخيرة »* جبريل مابلك
2

دو
ل
5
جب
ل
الاصويعع 2

االروح ولد

عهلوا0
 ١طِوحدرث  5يحبىبنانيكثيررن :اليسامة ن الىهيبرة 0لدبي صلىالله

إرمتىوجبت لك الندوة

ش  1ال  0و 100شه فوش أهد لماقله»

 0لح

0
خرحنا ه لغرض

03

حك ىَ

0
1

نابي 02

للله صل الله عليه وا لهوسلم *
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حدثني ممدن صا نهاني” 'ناالحسين نالفضل ننا مدبنكناسة ننا هشام بنع وةعن ابيهقال سأألت
عائشةهل شاب رسو لاللهصل الله عليهوالهوسلفا تلماشانهالله ببيضاء #هذاحديث امليامسنادحفوظ
عهنسام ول1مخرجأه *
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 00معلىن جم اذالمدلانبًاومسران حجاجن ممما ممقال ناجهاد ,وسلمة'نانات قالقالقلالسن

مأكانشالق صل الله عليهواالهو سمعل ماشأبه النهبالشيتماأ  1فير 1ابلك ضد ةرةاوعازءشرة*هذا

حدرث صهييمعل شرطمسل وإضخر جا وههذه اللفظةاعااشهرت بانشةرضى اللهعنهاوهى منقولانسغسبة جدا»
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نكناسةة حدساهشام عن  .و بالكيالددى ل شاب رسو لاللهصلاللهعلينهوآ لهولى فقالت
د«شمد ا .
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انتمير عن اياذن لقيط:غنابير مثةةالاست النبصيل اللهعليهوال وهسل وعليهبرجاناخضران ولهشعر قدعلاه عصالليلهلهوا.
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ويصمضيحولعف رجثا (هلقاات)ذناكيمانت(خ )»
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عبد العز بزهلخضب رسو ا

يفىترأهسهما كبنت | ز د هن على
لبه
ل شني
ويم
صل اّعليه فوسلكقادنمتم الس اودولوعددت مااقبلعل
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حدنا ت#مد نصاط.نهادء 3السرى خزبعنمة نناعفان نناعبد الواحد زياد بناعاصمبن كل
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اخير قٍ #اسوعيد امدق د بنتمر والاحمسى بالكوفة داطسين بنجيدينااو نممالفضلبن دكينينا

) 0١توفي الف مقنعى فارسمتعل بىالسلاح١٠ #تمع
ابنع,نات

قال ا

ليود

وله دم ولاتفر» (قلت ) لاوالله الا د ا

له

ومشاء اوحام 2
 0عبد الواحد « نزياد شاعاصم»ن كايبعنأيه0 65 085
آله وسلمرن
اخيردى صقالنبيصلى الله علية و

كان 80002

الننى صل اللهعدوا
والهوسل زش
قأالك فمن كان الامن مضرمن

وقلت 2

ولدالتضر .

كان #صصييم *
 #عن 1022
 0تحبى  43بزسلهارتف الم

والنني
صل
الهعليو
ها لهو
ل بوامة حل هزم) *
ا
ف ناحبىبن مان اس هيا عن٠غاضية دنن سملمات ,

عليهوامولز ارقبر امهفالقمقنم فارؤى ا|كثرباكيا منذلك 0
ظٍِعممل * عن الزهى ىعن عبد اأرجر

 755عن اه قال متام

عنانه انالني صلالله

)*

ف رسو لاللصل اللهعليهدواالهوسل
فعا

قالوهو مرق وحهه وكان اذاسم استداروده كأ نه قظمةفر وكانيعرف ذلك منه (خم

«9ادر ك مالتلخيص 4

ايديم

5

يوكتاب التازمخ»

«ع0ه
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كك ولس الشبج» ابنهده م ١ ا:للتكتاابريخ »

»
لاو.ارد

ايراننوفد تجران؟.وا النبيص!اللهعليوهال وهسلرفةالواماتقول فيعيسى!,نمرم فتالهو روح ان وكلتهاً
للك اننلاعنك ابهلبس كد لك:ا5لوذ
اله واررستوله“قالو اله ها

اوعدت

كان

شتم]]
اليكقلوا نهقال فاذا

أ اللاضل الله عليه وآلو
هسل وج ول هدوالحسنوا سين فال رئيسهمالانلاعنوا هذ ا
ا
لرجل .فواشه لن

عنتنواه لضفن اعددالفر شين خاء وافمالوا  1ايبااالمادم انهاارئذان نلاعنلك سههاو ناوانانجت ات اتشيباقال )

0

قد اءة> م قانانالمذايقداظل من ان#هداحديث
1

 0رفا» امل

نمك

يح علىهيدا لو مخزيناه»

تحدموثنا
اليضل بن “#دالشعر اني

اباب دنعند اللهالمدانق 56ابمعيك
وده

انجعفريعزنندن عبداللهنقسيطعن ابيهنعنالىهننرةرضي اللتعنهقال  70022الله عليه وباالهوسل

كلول آعمالشيظاننائرمنه اتلطكمئةولهاستبل المولودصارخاالاما كازمنمرسموانرافانامهاحين وضعتها
0
4م
3
7ت
7ا9و#
بعنى امع قلت الياغيد هأالك ودر تتهامنالشيطان الرجيم فض ربدو نهااالمداب قطءن فيهفتقبالربهامبول حسن

مام »
وانبتهان,إناحسناوهاصكت امبافضمتها الىخالته! اممحيى «هذاحديث صحيح الاسنادولم رج
ن
ناننا
سيهاني
«ل خدا بناج اوبكر مد بناحمدين بالويهنادش برنمونى امد بنسعيدا,نالاص

عل عن

زائد ة عنميسرة ع,كك ص الوالسرلطهىعنبها ار سول اللهص ال عليهوالهوحل الاو نعي ]
ل طون ليواحر اللهويه ودر لا كهوالابرص وى الووغير يفبقولون لا»
هفقو
لفاعة
بالش
نا كن دث صبيحعمالاسناد ارح »
جد ناي  1ناسحا و البأهشام نعل ناموسئنناسمعيل نناداودين الىالفرات لتاعلباءبن:اجرعن 

ا
1
2ا

اد بانى

ه سل اقضل نسا اءلءالإنخديجة بنك خو يلد
قال 7قال رسول الهصل اللعهليهو ل و

11:00
وفاطمة:.

و1لخرجاه

اتسمس
سسيمم

ذل هوروحالله وكلته وعبدالته ورسوله قالواهل لازنلا عنكانه ليسكدٌ للكقال وذاك اباوداراٍ
نمقالفاذاشنمخاء ممولدهو لسن الحنينفال ينه لالامتراهذ الجلل فو اللّهلئن لآعنتموهليخسفن
احدالفر تينفاوءافّالوايااباالقاسم اعا ارادان يلاعنك سقباؤناوانا بحتأن تهفيناةقد اعفيتمقال ازالعذاب |
قداظل نجرال» روادعل نمسهرعنه(م) «

ف( اسمعيل »بن جعفر عنيزيدبنعابلدله بنقسيط عن ابيهعن ابىهررة قالرسول اللّتصرالله عليه
والهوسل كلولدادمالشيطاننا ألمنهتللك الطمنةوطاستهل المولودصارجا الاماكانمن م رمو انتعافان امهاحين ِ

وضعتها قالتالي اعيذ هانك وذ رتهامن الشيطان الرجيم فضربدوم! محجاب فطعن فيه فتقبلها رما قبول

حسن و انبتهانبانا حسناوهلكت امهافضمتها الىخالتها امحبى( صمب )*
| « زالدة عن مير عنعكرمةعنابنعباس ان رسول التءصل اللهعليهوا لهوسلقالفأنون عسى بالشفاغة

فيِتَولهلتعلمون احداهوكلة الله وروخه ويبرى” الا كهوالاءرص وبحي الموىغيرى فيقولوزلا( صريم )

فإعلباء ».نار عن عكرمة عن انن عباس مرفو عاافضل ساء الالمين خديجةوفا طلمةو مريم وآشية امرأة

عفررلم

_

 9كتاب تاريخ © ١ «ج(»)0
فمااملساتدلرتكلخيص » 4ده »#
رالمنقزني حدثني الىننا اسر ايلعن جار |
ف حدئني  4عل تبمدنالقَاضى نا المسينبنشدمبن بزادمناالمسيننتم و
ّْ

ى)١تالولدعيس اىبنمرمبو عماشوراء»
أعن زيد ال (

1

© اخبر لي جمدبن اسحاق الضئار البفيلنا احمد نبصنرث:نامر وءن ماد3ا|سباط عنالسدى عانلى ١

ونى
ولد

احيض اصابها فلماطهرت
ظ عانعباسر اضلىلعنها وعنصرة ع عنبدالله (قالا)خر جّمر مالىجاب الحبرن
اذهي رج معهاوهوقوله فارسلنا البهار وحنافتمثل طمادشر اسوبا وهوجير إلعليه السلام ففزعت منه فقالت أ

انياعوذ بالرحمنمنك ان كنت تيقاال انما ابأرسول رك لاهب لك غلاماكزيالائةنفرجت وعليهاجليابها . 1
00
العمه

فاخذيك هافنفخ فيجيب درعه 0د قد د حلتلانن ةصدر هفاشا اتيهتا اختها امرأء زكبارللة 1

ل لا لواب اوها الت اسرأة ركويلم اشمرت انيحب ققالت مر ايا اشعرت

| اقفيقحَباات مرا 0 1
»>نالله فولد ت م

بفطنك فدلك قولهء :وجلل« صد  5بكلمة
ت مافيبطنى سجدلاذ ى

خمرجت الى جا ب المحرا ب فاجاء ها اخلاش الى 0
ادبانحيى ولابلغ ال تضع مرب

|تدياة فو النامسالبتد موتزقل هزراءو تسكينامتتسيافناداساجير بل مزتمتها ان لازن 7
جذاعالمذل ازيف ست

أقدديعبلربك نحتتك سر باو هزى اليك مجذاع النخلة نسا قط عليك رطباجنيافهزنه فاجرى لما فايراب |وأ
نهرا والسرى النبر فتساقطتالنخلة رطياجنيافلأولد نه ذهب الشيطان فاخبر ياسر امْلان مر يم ولد ت فلا 2

| اراد وهاعل الكلام اشارت الىعيسىفتكل عيسى فافايلعبدالله] تأنىالكدتاب وجعلنى نبياو جمانى ماركا 53
لماو لدعيسىلمبقف الارض صلميعيدمرن .دون الله الاوقعساحد الوحبه #هيد |احديث صصحبح على 5

شرط

مسل وممخرجاه *

ف حد أنى  #عبلنعيسى له

9-5
ماسعهبنرعن داود بناليهندعن الشغبى
الازهرى ناعلىبن حجر تن

()١زبدالعمىهوا نَ الحوارى ١٠ قريب

ْ

| ف زعدند »العم ولدعيسىعا:شوومراء(قات)سنده واه *
اسباط عن السدى عن انيمالك عن ابنعبواسعن صر ةرنعبداف(ة الا)#خرجت مس الىجانن لحر اب
خض اص مافياطهرت اذهى برجل فتمثل لهادشر اس و يار عت مندفتاات الى اعوذبارحن منك انكنتقيا

انا الأرسول ريك نفروجعتلماجاٍ بوافاخةكما فنفخ فىجيب درعهاوكان مثوقامن قدا مهافدخات
اميم
الافيقة غيدر ماخيلت فاتهاالكتها امس]00ا ليلهنزو رهافل|تخت لمااليا البإزمتهافمالت اص |ةر كر,ي
د للذىني ,طن
جنى
سنيبط
| اشعرت اليجبيىقالت مسرم ايض ااشعرت افيحيل فةاامترأةزكريافانى اجد ما

بح
اال
رانب
فذلكِقوله مان عصدةايكلمةمن ادفو لدتاموأة كربا محبى وذ بلحاشتضم صم خرجت الىج
فاجاعها الخاضالىجذع النشلة تقباالليتتى مت قبلهذاالان فةناداهاجبريلمن تمتهانلامزفىقالفيا لوديه
ذاهلسشيطان فاخبرعياسرائيل انمرمولدت فلاارادوهاعل الكلام اشارتالىعيسى فتكلمفال اليعبدالله

١ىانلاكنتاب الايات فهاولدم بابلقفايرض صمال خارلو جبه(م) *
| ف دادد » ينابيهندءن الشمبي جعانبر اذوفد اننارنواالنبي صل اللمعليهوالهو سل فتالواماتهول فيعيسى

718-559

م(اعلساتدتراكشيمن » ١ 481ه » ١ كناب تارسك _ >04 1
نان
ان يمرو غن

سرع
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ا(1طشظا*

اللدعنهم| قال بعث عيسقين سج وحبى نزكريا فياثنى عشرالفاءن

الموايرن يسلموتالناضقالوكانفاتهومه عمله تتكاحان الانقالوكانتللكهمابنةاختمجبهبرمدارناونا
فكاتت  4كلو حاجة ضيه فباباهذلك امهاقالت لهااذاد خاغتلى الملك فلسكاحا جتلك فقولى حاجئ ان
ساينى غيرهذا
لا ناحتهاقثالت خاحل انمذمحيى 0
درا ررادي س هألله
ذمديمى 87ك
فعّالتمااسالك الاوذا 000000

|[ي[[ذزز
[|ذ|لذزا[|أا[[ز7

رطعينةهذ اغب غات من ذمة عل الارض

فرزل نغلحَىلمثاللهلخت صر عليهم خاءنه عوولع 3و

عرائيل فدلته علذلك الدمفالقاللة.فيقلبه

5
0
0

7

تن
ك
يو
هن فتنؤن!دين النامنيا
م
دل عن ذلك الدممتهم حتسلب

شرط
م أده علىش

واحدة حدى5

«مداخداث
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الشيخين ولمخرحاه *

 0500نا اوبكر مدرنعبدالله الشافى من.ناض لكثابهبنامدن شدا داللسمهي ننااونقيمتتاعند اللهبح

ان الينابت عن اسهعن سعيدن جميرعن |بنغعباس رضى انناعنهما قالاوحى اللهالىتمدص اللهعليوهالانيقتات
عو 1ك يجين الغاواينةااليانانك سيعين الغاوسيعين الفااوقك ,رواهحيدين الومالكزازء ن ليلعيم**

0

حور ذ وي اش بور جلافني ابنترم باراطت انيوأهسلا مه عاي) 2:

5

حد يننباي اوالمباس مد بنيعوب عالقا همد الدليق لناجرا 4ىالنيالا لالواهوطننا ريم يبن

5

سامعن هلال نعأللعن عبد اأرمن 0انيمر هء ناليهسبرةة رضى اللهعنه قالق5ار دو باشب الي له

سنم فيالد ياوالآخزةالانبياء اأخوة لملات امهاهم شتىود نهم واحدولين
 0وس ان اولىالناس بعينى اب
 2 ١بن ورينعنس ان سنحني #هذا حدثٌ حي علةلا الشبخين»
3

و حد نا#على نحمشاذ العدل ينااوالثى ناسلوان ين حرب ناحماذ .نز بد اعلنغيرة بن حبيب عن شهر 'ن
حوشت عن اليه برةرذئ اللدعنه قال جنةولدت مسمومرم ولدت عسى *

«إؤخدثتى »
« الامش »عانلها ل عن ان جبير عر _:ان عباس قال بعث عيسى و نحيى ن كزريا في اثنى عشر الها
7
من  2ارين

بن تن
2بيك الله 5

الناس وكالت

تو مهمعه نكاح نت الاخ قال وكاذنك للكىم نت ا تعيجبه
فما

نَان ا عن ابه !2مرعيك اليد عر :ابنعياس اوحى الله الى النئىصل الله

عدوالهوسل انيتتا تتحيبى سبعين الها واني قا لى بابن ابنتنك سبعين الفا وسبغين الفا (رواه)ميد بنالرنيع
وخمد بنشنداد المسمعى عن الىنعيمعلهقدمس * ٠

فلح  41عن هلالعن عبد الر من ين ىكمرة عن الئهررةمرفوعااءا اوإن النأنن تتق ق الدايازالاخرة'

الانبياء اخوة لبلات امه ماهم شت ونيم وأحدويس يوىنو
عسىى

(خم )*

رن الغيرة ان حبيتغن عر عن ايهريرة قالحنة و لدت ميمامعيبى ه
« حاد » ن زد ع ل

لله

عن

700
:

ع
يكينود

عن

«الستهرركمعالتلخيص »

«تابالتاريخ »
ليه » #2ك
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ببليآنالصبئنمال
قيتمرا ن الوثي عن قرفي البكالل كالدعازكرب رانه َال رت هبلىمن لديك ذرية

طيبة انك سميعالدعاءنيوه نالعظمهنى واشتءل ايكيا الآياتث قمال أ يكونلىغلاموقد,لبت
لبلى ابةقال
مر لكر انيهلكذلك قا رل بك هوعليهين وقدخلتتنكمنقبلول نلك شياعاجقاملر
تنكان لأتكارناثنلاثليالسوياقالنقتمعلىلسانهثلامةأيأمولياليهن وهوحيح لا بتكلنراجر

رسةبحوواعشيا بحبيخذالكتاب قوةوانابنلامهسكي صبييا الآيات
بيهكوان
ورحى ال
الح
فمنا
بمه
عالقو
الى نبعث حيا »

تىد ,نحمد ون الرواق نناعل نسعيد اليكرى يانلانشل نفام تناسلمة بنالفضل عنمدن
#ان
( حد
)
اسواق قَالِكانٍ 1رباومران تروجااختين فكانتامنحبى عندزكرا وكانت وسيمعندتمران فهاكهران
وام صم حامل عرم وه جنين في بطنهاوكانت فهابزٍمون قبدا ميبك اينهعنها الولدحق الست وكانوا اهل

يمن اللهعكان *

ح(دنا #اوالك بناسحاق البأحمدنغالب تنواعاهاتنٍوسامة (قالا)سنحامادينسلمةعن حابيلبشبهنيد
باس
وو نس بزعبيدو ميد نع الحسنعنالننىصل الله عليدوالهوس (و)علززبدعن و ف ,نمهر ازعن اعبن

عن الني صلللىلعهليوهآ هوس قالمامنآدميالواقد اخط اوم مخطيئة اوتملهاالاالزيكون عينىبنزكرا

7

مبخهطمبئة وليسلهاء
 3اخبرلي *#امدنمدالا مسى بالكو فةئنا الحسين نيد جدثنى مسروان بنْجعفر حدثني ميد بنمهاذ

 -بيمدركن عبدالرحم نننا المبيننِ كوان غنلون عن سددعر كنبومن ايلتدعندلكانحبْ9م1عيه
5لالد اوسودا وكازلا ققررت التضاء ولا يعتهيهن وكان شنا جبيىالو نجه والضورة :لين الجناحقليلل
الشعر قصي ارلاصابعطويليالانف اقر انطلجبوندقيق الصرت كنيزالمادةقويائي طلعةانبَ »
عن المنهال
ف اخبر!في يامدنسقوابلحافظ نامدن اسحاق الثتفيبنا مسلنجنادةة نال موعاوبةعن الا شمم
00

باهان .اعلنىتمران المونى عن:وف البكالى قالدعازكريا ريه فمالِرب اجمل ل اىبةتقالايتاك
«9جعفر  4نس
0هو ضح لمتكمالابات*
ال لاتكمالنامنثلاثلياال سوربايا قالفختماللعهلى لسانه ثلانة و
وقال  #اءناسحاق يزوج زحكربوامر ان اتن فكانت امحبىجندراكرياوكانتمسيمدارفيك
جمر أنوام ميسمحامل عوحم وهىجنين ف بطنرا»

حماد . 4نسلمة عنو نس وحبيب وحميدعن امس عنن النيصل الشعليةواالاوسم١(و)عك.نزيذ عبنوسف

اانمهران عن اعباس عن النى,صلاله عليه واادوس قاالملامانواقدداخطأ اوممخطيئة الإازيكون
:عب نككرا .يمضليئةوم عملوا(قات) اسناده جيد *
« وباسنادآخر © عحنكمب ق لاكانيحيى لاقرب النساء ولادشتهيهن وكانشايا حسن الؤجه لين الجناح
هلعبادة قوافيالطاعةي*ه
كي ا
بلا قصيرالا ماعطويل الان-ف افذراجاعيندفي قالصتوِ

«التدركمعالخيص» 5
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مردواق
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«عه»
السد ىعن

فاللك عن ان عباس رضى اللةعنرمأوعن

اكتاباترخ »١2-2 «اج»)00
اس قالوا) كان اخر أساء اعرايل

صىة 3

 6إزحكراا زا دن زممل وكان من ذر نة يسوب قال بر ثنى ملكي دو يرث من ال يعوب الابوة »

ينا هارون بنسلمان الاصماني اعد الرحمن ن مبدي نا خماد بنسامة |

 : 5جدنا > اوالمباس شمد.نومتوب
-

 -لم ع

عواادت القن عناتي راقمعن الي هررة رضي اللهعندعن النى صلاللهعله وا له وس قال كات زكراء]
ارا » هيدا حدرث ب

ّ شرظ عسل و مر جأه*

1

« ذكر حبى ن زكري نىاللهعليه|الصلوة و السلام »

« اخبر في 4تيد بن اسحاق الصفار ننا احمد رن نصر ينا مرو بن طلحة ننا اسبااط بن نصر عانلسدى

7

لك وافيصال عن ا.نعباس رضىالله عنبماوعنمرة الحمد الىعبند الله قال دعا زكريا رمه سرا
الى
عمنا
1

د

فقالرب

ابيو هن

شقناوانيخمت !اوالي من

العظم منىواشتعل الرأس شبباولمآكن بدعانك رب

0

ورانى وم العصبة وكانت اص! لى عاقرافهب لىسنللدبلكولا رثى برث موي ورث من ال يعمو ب]|

11

را
نكرري
لل4اوحسه
فز

إدىك

بواجمله ربرضيا وقولههب لىمن
برث نبوة آل,مقو

ل منازله انكسميعالدعاء
ذريةطيبةتهو

وفال رب يدرف فيكاو انيتخير الوارئين فاده لل وهو جيريل وهوقام يصلىفيالمحراب ان الله

إن

شرك إملام اسمه يحبى منجعل لدمن قبل سميا نسمقله احد نحبىوقالت اللاتكة ان الملهشرك يحبى

ودقا بكلمة من الله بصدق عبسى و حورا والمصوو الذى لا برد النساء فليا سيمالنداء جاءه الشيطاق
ع مص

قمال له بازكر باان الصوت الذى سمعت ليس مالنله ماهو من الشيطان سبخرنك ولوكان هن الله اوحام
اليك بوحى اليك وغيرهمن الام فشك مكاءهوقالانىيكونليغلاميةولمن انيكوزوقدبلئنى المكبر

واصرا نيعاقر قكاذللك الله يفمل مارشاء وقدخاقتك من قلي ولنك شيئا * هذاحديث ييحعلىشر ط
١

مسل و  9جأه *

بميل 'تلجمفر بن
ناماوسسي
« اخبرنا #اوعبدابٌ جمدناحمد نموسى الاضى يخارى نامدن اوب اي
سلمان,

«مالى

انادن بنمسلمن كريةيمتُوبقالبرثيملسيورثمن ل قوب النبوة»
رانجارا»
 0هاد  1تودلبه نات عنانيد فمعن اليهسبرة عن الننىصل اللهعليهوا لدوسلقالكانزك ي

0

4

١

3-0

.

:

7

5

« ذكربحيى بن زكر باغليه السلام»

ل الإاسباط  4عن الييدي عار٠لي.مالك وافيصاط عن ابنعباس وعنصرة اللممدانٍ عنعبدالله قالدعازكريا ْ
2

1

1

1

7

ا

دب
ْنَا ره سرا قالرباني وهنالمظمنى الىقوله اخلفوتاليوم العصبة نرثىيرث تعبونيويرثمنا ل0 .ستوبيرث

ل

لعقّوب ول قادة اللانر وهو جبريل اناللهشر كلغلام اسمه نحبى وقوله دا :ركاب من الله

اللايصدقعيسى وحصورااى الذي لايربدالنبياء فياسمعالابداء جاء ه الشيطار ف فلعيأاركريا اذالصوتالذي

مه
لي
لعد

7

00

ا

ا

ا

ل

5

:

سمعت لبس من اللهاعاهومن الشيطان سجر بك فشك وقال ايكون ى غلام قَولٍمن ابنيكون وقد ١

فايلصيروا سني عفكرقاذللك لمهل مبشاء وشقمدن وول لشتني (م)»

لإجتفر

ظج(»)0

الاالستدر كمعاتخيصس » ' 0طحعده» <١ الإكتابالارض»-

# 1الارخ ستواسحاقهن مبعث موسى « الىملك سلمان.نداود قالوو رثسامان داود قال اخدت اليدالنبوة

والرسالةانيه_له ملكالا.تبنى لاحدمنبعدهفتنزله لونوالاانش والظيروالر م
و

 23موجه

لومي

>2

غن الىمعشر

اوعبداللهالبوشاجى تنااحمد.ن حنبل حد”:م

,
.

-.

مدن كس قال بلغنا'انُسلمان .نْداود كن كن اما نة فرتسخ خمسة وعشرورت مهاللانس وحمسة
خمسه وعشر ونللطيروكازله الف بيت منقوار
وعشرون للحن و#سة وعشر ولناو وحش

سسه
رم
بىس
5ن

برعلال حشف منهاأ

ثلاثمائة صر نحة وسبعمالةسربة امو الزع1عاصف فرفعته فامرالر م فسا رت نفهاوح الاللهيه وهو سير

| بينالسماء والا,ون الاطلدات لكك زلاشكز عد  00د#ارلاجاءت الى فياحخبر تلك
حدثنا  #ثمدين انراهيم بن الفضل ل ن تن متمد الْعباني مسل.نجناد ة الترثى نا ابومعاونة
بناس رذى الله  05اكلان سلهان بنداود6
عنا
عانلاين اعلنمهاك  0سععيف جببنير ع
لهستماثة كروسيم نجئ" رثالا عن فحلسونهها يليه تمجى | اف الن فنحلسؤل ماين

راف

الانسنم ,دعو الطير فنظلعمندعوثم فتحءابم قال فيسير فالغداة الواحدة مسيرة شهر *

ا1

ف( حنننا  علىين اذ العدلأناالحسين5

8

البجل نذا اسمي!ل بنابان الارذى جد ى نحيىبن

كنت

ا  5ريا بن ازا ة عن أنه ع:ناتياستحاق

عن >رو

و ملك الاارض

ن عند لله الوادءئى قالسمءتمعاوية

| ارلعه لمان يناو وذو الترانينورحل من اهال حلوان ورجل أ رَفقيل لهلطن 0

بذنذال:لنن عيله الصلوةواللاع »
وذ حكر زكر ا
سه هتنا دناس

ا

احفان نضرننا عر و
<أق السلمن آنيا

اد ن طاحةالتدادينا اقباط

0
مولاطلرياسلحسف
دحب
0و
ل

4

١

نصر عق 'لسدي عق

|

« من شعيب عو سى

وسى
ا اناسحاق  #عانلزهرى عن لدي قأاللارح دالسوحاق مثنممبء

ي.

الىملك سلمان *

شةر
عخمس
ودي
اج مر عن مدنحكعب انان ساجانكانعسكره مائة فر
|أوعشرون للدن وخمسة وعشرونللو<دش وخمسة وعشر وللنطيرو ك :ل

اعلهاليلا

قوونامرعتراعلقلاناسش ومخمنسهةا3
سه

رحة وسبمالة  0رنة قاسالريمالءص'ف هفر فعتدفاص الريمكسار ت بهفاوح اللهآليهايقدزدت
الثلاتمائة م ب

فيملكك المكم اد3ا+

الااليس ان  1دك

بج

فلامش » عرالمهالءن سعيدعن!.عباس قال كان لياق وضيلة سياه رسىعمجيل ل حر
ا

أفجدنون ماييهتم ى” اشراف! أفنتحاسونما بل ا”شرافالانس ندعو الطيفرنظامهم مددعوار فتحملوم3
عر

1

ضْ

فبسيز مسيرة  4 0الغداة الواعددة م
*حبى #نزه “خربا,نالىزاهه  20نكن
ن

فيأسعه

ا

الوادوعى سمعات مغاونة قو لملك

لارضاربعةسلمان وذوالقرنين ورجلءن اهل حلوان ورجل آخر قتّيلله الحضرقاللا»
«ذكرزكر إع 'له الللاء » ش
اس وعن مسةءن عبد الل (هقالوا)كاناخراسياء  0رز
ببن
واسباط » عنالسدىعن ابىمالك ععن|

م
نا

7

0
3

0

| بيه
ب

«اللتدرك مالعلخيص »م ظطامده» 

«ج_»00

ظ«كتابتاررخ» 

انخز :عة ننا١براهيمبن امنذرالمزانىبتاحسين بنز بدبنعل حدثنى شهاب بنعبد ربدعن مربنع بن سين
قالمشيت مم مى حمد.نعلبن اعكسينالىجعفرفقات زعمالناس ازسلمان.نداود ل رنه ان يهب له ملكا
يا ثثىايل بنالحسينعنأبيه

لاسن لا.حد من نعده وانهاالعشيربنفتالما ادرىما احادرث انيم

هلنعبصيلليىه وال وهسللقالايلعنمهرملكافى امةنمىضى قبله ما ذلاكسولب قا 5ت
نع ان
وِ عاعنللي

ف حدثنا  4عللىين ىنا حيى نز كريانداود سنا حبيىبن نحيىناعبد الرجمن بحنمد المحارنيعن اشعث
ولد
دعناوج
ووله
عانسنحياق صعرنة عن |ءنمسعودرضى اللهعنه فيق

لها

وسلماناةمحكانفي الث اذفشت

فنهغ:نمالعومقالكرمقد استتعناأقندهفافسدمه الغنمقالفضئداود بالعنه لصاحبالكرم فَالسلمان غيرهذا

0ت
عليا
0بي النهقالوماذ الثقاليدفمالكرم الوصاحب الغنم فيقومعليه عقسود

لكاتو ربد فعالقنمالمصاجب

السكرم قيصيب مهاحتىاذا 0التكرمك كاند فمت الكرم الى صاحبه ود فاعلتغنمم الى صا حما اقلالله

ا
:

جل ففهمنا هاسلمان وكلاسناحكماوعلا *:
| وعن
|

اخيريا  #أنوسعيدالاجراين

نجنا المسين بنعيل السلمي حد ثى د بحنسازعر:

د

ادى رمن ومغاريهاافلك سامانبن داود سبعأاثة
مشث
ٍ ان جعفربن مدعن يقال اعطي لمان .نداود ملك م

ايلك اهل الدنياكلهممن ان والانسن والشنيا طويانلد وابو الطيروالسباعواعطي عل
ع نيه ونيةنأغ
1ر
عد

كلثى' ومنظق,كلشو وفي زماءهصنت الصنائمالمعجبةالتىمأسمع بهاالناس وسخر تله فلبز لمدن,ر ايام الله

ووره وححكيته حتى اذا اراد الله انبضه اوحىاليه ان استودع علالتدوتجاه اشادوه لدواد دبول
ناونين رجلا بلراسالة >
3ع

«اننا#اوالعبان مدن موب نااجمدين المبارمناو نسب نبكيرعن مدنأبيساوح راع عن الشمى
حد
قال
دتى الىعنابه عن علعن
معمى احلعىفر فلت رعهوا انُسلمان اليويدانبهتلهملك لابقلاحد قحال

2
3ايللهومس
عموولاا
1مر اللهملكافي امةيمني قبلهمابلم ذلكالنى منالعمرفيامته ه
0نلالاننى صل الله عليهو سإقال متع
بكيو1ر

00

وحاق
2المحاربي عن اشممث عنانى اس
امان
انمس
دتم
وة ع
دنا
سعود
ونمس

اذنحكيان في احمرثقالكرم

وغبرهقادانبتت عناقيده فافسدته الثنم فَضى داودبالننم لصاحب الكرم قال سلمانهير هذايانياللقال وماذاك قال
5فالكرم الىصاحب الانم فبقوم عبليسهحوتىدكا كان يد فع الغنمالى 80023يعيش يمنهاحت ادا
ند
عادالسكرم كا كارن د فمت الشكرم الى صا حبهو الغنم الى صما حبها قال الله قمهمنانها سلمانوكلاااننا
أححت

وعلا *

]|
ظاءن تمد #ن حسأن عنحمد,
ن جعفر بن مد عناببهأعطي سلهان ملك مشارق

الأرضو متارمها فلك

تةة اشهرملك ام اللدنياكلهومن الوب والاين والدواب والطير والسباع واعطي
سلوانسبع ماوثةسسن

كلعىومنطق كلعى وفؤمانة ميلات السائمالممجبة ح اتذىاا راد اللهان بمبضهاو حىالبه ازاستودع
لو حكيته اخاهوواد داودوكانو! اربعاثه وا بن رحلابلا رسالة(قاث)هذاباطل #

416

ف اسان »

«االلتد
تراكخميمصس» >< طيمه»

ظكابالاريخ»* | «اج()»

اسيأة تننتسل علىستطيلم فارأيامسرأة من جل الناس خمثلماخ|انلتثفانة فابض ته فا
تلشقع ها فاستترت
له
بهف
ذزاد
ك

فبعار غبةقالفسأل عنهافاخبران لمازوجاوانزوجهاغائب عساحة ()١كذا وكذ | قالفبعث

ا |يال لفيد عام .ل سمهالاىنقتلف المرةالثالثة فتزوج
للى اصلامحتسلحةؤاص وان سعثه يعدو ىمكذ

اسرأتهفياد خل علماليمليث الاسينا ختىبعثالل عهليه ملكين فيصورة اسنينفطلباانندخلاعليهفؤجداه
فينومععباديهفنمههاالمرسان بخلاعايه تسوراغليهالحرابة|لفاشمروهويصل اذهو بعايندنه جالسينةاال

اع من
ر
الاتمخف
بعاف
مةالا
من خصمان بنى بعضنا 0بم فاح ,ميننا بالق ولانشطط تقول شار
االمقدري بطولهفي اقراره مخطبثته *

« اخبرني » اجبد ن مد الاحمسىتنا ينين بن جميدنا جين بن-علل د ثنىم
ان عن مدبن
حدسبن

جعفر ن ميعدن بيهقااللختارالللنبوته وانتنبلرسالنهداودبنابشاجيعالل ذهلك النوروالمسكة وزاده
الزور من عنده فلك داود بن انشاسيعين سنةفا نصفالناس بعضهم من بعض وقطى بالفصل ينهمبالذىعامه الله

ا
واعطاه محنكمته وام ري|االمبالفاطامته 5الانلالمد.دباذن اللوهاصورننا الملانكةنحمل لهالتاوت فبرلككٍك»32
داوديدر بعلاللهوورهقاضييااجاالهاهيياأعن حرامهحت اذا|ارلاَّدهَانَبِضْه اليه اوحىاليهان استود.عورالله

الما يرما ادمابطنالاكسايانين داود قفمل»
اخبر قي او بكرالشاةفي  :.عيدو ك ا
نسياق التو

مادقتاوهيت عنداود بنابىهند عرن

شعني فيقولهغز وجلولدكتبنافي الزورمن بعدالذ كرقالفى زبورداود من بعد كك

6

الى

برثهاعباد بي الصالمونةالالمنة *

ظ ع 1ذكرنىالتسامان نداود ااه الله املنك اصللله عليهوسل6#
ا
حدننا6ا+نموفر مدسح نهانى نناالفضلتمد بالنمسيب املاءبامضاءابي بكرتمد بن اسحاق1 0
نلثغورمن العدولامميكوونذ وى سلاح ١١ تمع
( )١المسلحه قوم تحفظى ا

فابصر اصيأة تغتسلعلىسطح لا فرأى اصرأة امجنجل الناسخلقافانت من,االتفانة فابص ره فالت شعرها
فاستترت «دفزاده ذلك فبارغبةفسأل عنهافاخير ازلمازوجا غائباعسائحةكذا وكذا فبيثالى صاحب المساحة
فاصره انسبعثه الىعد وه دفو ااا بعثاهليا قلف المراةلثالئة فزوج اضرايلاد خل عليهاميلبث

|لاسبيرا حتىبعث اللّملكينفيصورة ادميين فطلباان بدخلاعليهفوجداه فيبومعباد بهفنعهما المرس فتسورا
ا
ض
بلى
عاليلهلحراب قاشعر وهو ياصذلهو مماين دنه فزع منبمافةالإلا نحن اباكن خصهان لبتعىضنا ع
فاجمعسنا الى اللديي 6

عن

:

جعفر الصادق » قالفاك داود سبعين سئة الحدرثك

 ٠داود  4نان هندعنالشعبىقالفيزبورداودمن بعددكرموسى االنارض ررجامعباديالصامونقا اللجن»ة
جنردكنسامانعليةالسبلام4
ٍِبراهيم  4نالمندر نتاحسين لزيد نلقحدثى شه انيبنق بدربه عن

رم«4تسه

بدمحم
حمربن علبن البسين قال مث يني

«التدركم ايض »  -طحده»  :وكاب اتاريع»  2ج(»)00
 00عن اءفرىهةسرذى اللاعنه لقال رس ولاللصلالنعليه لوهاو يلاخاقان دومح ظليتررجأ
ظمهنره نكسلمة هوخالتهامنذربته الىبوءالقيامة وجعل ينعيىاكنلان صهمو نضانمونرم مغر ضهم على
آدم فقلااىرت منهؤلاء قالدؤلاء ذرسكةالفراً ىَْرجلامهماتحبهو يضماين عينيهقاليارب منهدا

قال هذارجل من خرالامم منذريتك تقمالله داود قال يارتلجناشعزه #الستو نقينال اى “رنيقةده
هلكااوت قالاوم بق عن حرى
قال اق  0ب ولتمولاسبد لفلااصَمْوراد عجاءم
سنمن
ع 2و ىأر

اربعونسنة:قالاولم تعطها امنكداو دقالمجحد شحدت ذرتهوسى فنسيت ذرته وخظى” لفطئت ذرته» هذا
حديث صرح الاسناد ولمخرجاه *

 9اخبرنا  اوسعيد الالجسيئءنا المنينبرت حمتدتناان تخيراننا نيون بن بكريبناجامسدبتنحاق قوابلين
موسى الى داحومشساثة سنة وسعة وستونسنة *

1

اخبرني » انواحمدمدين ااسلحصافقارالشامى نا مدن نصر ناهرون طلحة القنادينا اسباظ اعلنسدى
ونجل وشددا ملكه قلاكان حرسه كلوم ولبلة اربعة الف
فيقوله ع

اربعةالف قالالسدى وكانداوه]

املد هص ثلامةاياموماشطىفيه بينالناس وومايخاوفيه ماده ونومامخلوفيه لنساه وكازله ١أسسمولسعون

اس
اعسأةوكانفهات.لمن ركنناكاننهصجد فضل ابراهيم واسحاة

وجدذلك فياشرمن الكت قال )

ارب ارى ايركلهقدذه ب بهاماىرالذينكان اوقببفىاءطنىمثل مااعطيتهموافملليمثلمافمات به قمالاذالوحلىه
0لهانأاباء لكا:لوالا بامستلها انت .اللىابراهم نذب ابنهواتلاسحاق بذهاب حبر دو اتل قوب حزم
 1ال
د0
:ه
#يو
3دلا
ع

عولسف  3لبتلمن .ذدلتكى" قالارب اتلني عثل مااتليتمنه واعطنيمثلمأ اعطيممقالفاوحى الله

كاث اذجاءهالشيطان قدمثل فيصورة #امةمن ذهب
ملل
ناءا
انلليكهمب:لى فاحترس قال فكت بعد ذلك ماش
حتى وقم بين رجليه وهوقاتم ,ص قال فديده الليياهخذه قطارمن التكوة فرنبظنم فبعث فيائره قالفابصر |
اموا
امج" 5ع فيهربرةقاكالني منازعيدهالدوسجلاخلق ادمالحددريث
هث ا.م .نس عدعن زيدن اسل غن
وقةه.ه ادملداودا ربعين سنةمن مره وقد هدم*

«لقال ابن اسحاق بينموسى الىداودخمس مائةسنة مدو

مرو »ن طلحة ثنااسباط عر السدى وشددنا ملك قال كان محر سه كل بوموليلة:اريعةًاالاك أرربية
|
"لاف وكان قدقسمالدرعئلانةيروماتقض في بهين الناس وومايخلوفيهلامبادة ونومامخلوفيه بنسائه وكان '
5سو
بحناْمقم
7سىهلم رميون اضيت دكن فماغ رمعنلكب المكنايد فضل 'براهيما
اربارىاليركله قدذهب ءابناعطنىمشلرمفاوحاللاهلواررتي!' باءك الوا سبلايالم نبتلمهاانت امل

0
0واعطني مثل ما اعطيتهم فاوحىالل اهليهانلك متتلفنازخفكت ماعنادافه إمكنل كك.اؤجاءه الشيطان فصورم

هيمبذيهابنه وال الاق بذهاب بصره واتلي يعققوب لحزيهعلىاندقال بار,جاتي عثنم اأبتليتهمنه

5نة
ة
ووم
نس
سات
و
4

0.

تم فبعث فيا ,ررم
الكو فنظرابن
مان
أجافةمن ذعت حي وقمبير حليه وهو قائمبصلفديده اليهلياخده فطار

فأبضر

ظ

المدلرفكييض» ١

لج»)0

طإوده» «إكتاباتاريخ» 

اولوا الم من  13واصبرمسكرنلكولامك كصاحى الموت اذنادى وهومكظو 5لاخر 2لاد
#2اخبرتى  #اسمعيل بن مدن الفضل الشعرالي.ناجدى بناسنيد بنداودننا حعفر بن-لمانعنعو ف العم اني
 02ن قاللماوقموسقي كنا جوت ظن ابهالموت فرك رجليه فاذاهي تحرك فُسحك وقال يارب
2ن

انخذت لمكسجد افيموضم ل+سحدفيه عط +

كني الله داود صاحب الزورعهلايلسلام 2:
 0 1ا خعرنأ #المسن بن حمدالا مهو لني تمدن اجد بنالبراء نناعيدالنمبنادر ٍ,س

قالوكان ٠ي اللهداود .نانثا ويد

عن أسهءن وهب

دون بن سول زارب بنرامبن حضرون

بنمنبه

ضفا
بن
ته
وحلند
2
3ط
عاب
م
وا
برن 0س
5
-

بوذا بن يعوب بن اسحاق بن ابراهييملايل وكان رجل قصير! ازرققليل الشعرطاهى الفققلىيها *

|ادالله بن وهسقال اخبرنى عبدالرحمن بنزد
« حدنًا ا والمياحسحمدينيعوب ناالربيعبنسلمان'ثعنب
ابناسم عن انبهفيقولالهتعالىالرمإ,لى الذنخرجوا منديار*وث الوف حدرا موت الىقولهوالتهعليميالظ لمن

0و4
9ا

تقالاوحى الله تعالي الى بيع ارنففيولدفلان رجل تل أللهبوجالوت ومنعلامته هذاالقرن نضعه علىسد
0ل فاخرج له
فيقبض إهافانه غاناه ارات الله اوحىالي انفيو  63رجلاقتلاللهه حالوت تالنم  -00قا

اثنىعشر رجلا امثالالسوارى وفبمرجل بارععلومعاللعرضهم ع7لىالقّرن فلارى شيئا قالفه النلك

غير

هؤلاء لولد قالنميني الللهلى ولد قصير استحبيت ازيراه الناس تاهلفغينم ولفانهو فوشب اننا
وكذذا قالنفرج! لبه قتَالهذا هولاشكفيهة#الفوضءالقرن عر  5ا
لللهازاهد:نا جمدنمهرا
 2اخيربأ  0أو عدالله مد بنعبد ال

وقذفها بن دنه ١ وهب

قال"مالىلنبيهولاتتحكن كصاحس الموت اذنادى وهو مكظوم»

عقا عن الحسن قال
يارت١وتاك

اوتعيمنا هشام

نْاسل
سعد عن زند ن

مسد  0لوت ثترراك راغليه.فاذامئ حرك فستددوقال

مسحدا فيموضع ل سحدفيه التققط د

مر

سووز ذكر دأود علييهه السلام ]4ه
2عن وهب 34آل د'ود نانشاءىنن عوبدين بأعسمن ولدموذا .بن عموب ناسحاق بنابراهيم وكانقصيرا
ازرق قلي لالشعر ط هرالقللاقتها 3
:

ارالى الدين :خر<وأ منداأرموم
ذوعبدارجن  #نزبدبن اسرعن انه فق وله

الوف حدر الوةلدات

أ ل اوحى الله الوسيعم انف ولد قلال رجل تقتل اللهبهجالوت ومن“علامته هذا المرن مدعل
ماقانهفاناه قال ان ني

0ع4دالي؛4ءه
ومسل رد

تقتلجالوت قالنمفاخرج لهانى عشر زخلااتءال الذوياى وقهم رجحل

بان أللهلىولدقصير اكه
بم عل يعرضهملىا لمرن فلارى يكافالان لك عمبرهؤلاء لولدقال نم
رععام
ظبا ع

ظ  5اه الناسسؤماته فقياالغلنمقان هوقافليشمب كذاوكذا تفرج اليه فال هذا هولا شك فيهفوضمع
« من لدله
ِن.

مها

يس 4.٠ لإهده « 02 6كتابالاريخ 4لج(»)0
9النلتدلركعمم
ا
نارعنافيه يرةرلضمىعنه الف النهىصلل الله عليهوالهسولقالمن قالايخير
عنهلالبنعلىعنعطاء ب س
متنوس نمتىفقدكذب معد احديك تي"عل متزط الشيخينولم خرجاه هذا الافظ اعااهمًا على حدرث
افيالعالية عن ابنعباس لاني لاحدانقول!اليخير من نو ننسمتى *

و خدنا » عنلحىمشاذ المدلننا مد بنغال ثناعفات .نمسواوسامة(ة الاثنا تماد سبلنمة انبأذاود
ابن اليهند عسنعيك بجنبيرعن أننعداس زاطلىلهعني] ازرسو لالله صل الله عليهوالهوسلص عل نىنيةفال
ماهذدقالوانة كداوكذا تال كأنيانظر الى.و نس بن متىعلى ناقة خطامهاليف وءليهجبةمن صوفوهو
م١ه

لر جاه
قول بيك اللبملبيك #هذا حديرث ييح علشرظط ملم وخ
ر-ذاجمرو بن طاحه 0 91
يننص .
ظِ أخبرتي  5اواعددهد ّاسحاةقالعدل ,نااجمد

أل
جن
ي ن
ْصبرعنالسدبئ
نن

مالك مر١ :بنعياأ يقالمالكلاننفطع ار اربعين وما
 0اخبربى  4اببوكرننبالواننادن كإذانتنا عقبلا سلوانثنا اوجره العطارقال يدك الوم لينلل

جوةاء «
لثردلاضل
انبك
ٍكا
وسكلعن قولالله فعنلوجوللا اكباهن من المسببحينفقال
هٍ اخبرلي  الوسعيد إلا خسى 'ثناالحسين نحميدثنا عمانبن ميدتنامعاونه بنهشام ناشر.كبنعبد اللةعن

جلتتمهالموتصج ولفظهعشية»
حالدعن الشعى انو نسءن م ا
 0ارق اعبات دن عبدالله بن مغقل اأزليثنا احمد.ننجدةالمرشىثنا حبى نعبداليدثنااو خالد

الاجر عن كير اس المطات فداق ح سط ا ف لمع ع للدممداو ى اللعندقالقال التيصلال

6
فابيالر»ويبوممطعناوينسنت

وسالذى دعانهفي بطن اموت استجيت له#هذا شاهد للقدمه »
علهوارآلهوسلرمن دعابدعان
اينى نامدا |جهيد نالبراءثناع :بدالمنعم بنادربس عن اسهعن وهب
سفر
الا
ا  0اخيرنا #انو مدا

أل بى ستو نَ

لتتفهيضيق فلاحملت عليهاال النبوة و لمااال لاحماهاالاقليلفتفسخ ته فسخ
خكا
مت كان عبد! صالحا و
أ اريمنحت امل فد ذأ من دل لهوخرج هاريامتها #ولعنوجل لنبيه مدصلل اللهعليه وسلم سب

انا

اولواالعزم

|لإفلبتح مهعلنال بنعلىءن عطاءين تسارعن ابيهسبرة أزالني صل اللهعايه والفوسلمقال مجقال اوينياً
|أمنول وق فتدكذب (خم)وا,غا ىكتايهم|حدنث اعبباسن لاننبئىلاحدان,قول انيخير منبونس »
ج امد .4نْسلمة اباداود عن سدجحياككنرء انعا انل

اللهصل اللهعليوهالهوسللسرعللسِةفقال ماهذه

قالوا مبة كذاو يداال  6فى انظرالبىونس علناقتهخطامهنا ليف وعليهجبةصوف وهو تقوللبيك

| الللبهميك( )ه
اسباط معن السدى عنالى مالك عن اعنباس مكث و لى في بظن الات :ريمن ونام
ا د اوحمر#العطار #سممةع

رةه
الصاوفيالرخاء
]بحينقالكانيكثر
كانمن|س
لضر"_ سثل ءعن قولهفاولا الم

|
 «٠شر بلك  #عنعالدعنالشعبىان,وس التقمه الموتضى ولفظهعشية*
!|

:فز عن  4اريس عنوه كان خلق بو نس ضرق قل حملتعليهاقسااللنبوة,فسخكم شيخ ارج تمثال |
< الدجاء

)354

فمدتها

و اليتزورلةب اتدوسأ»

2

3

«ج»000

بشرًا أوصئالىابنهعبدانمباعلثله بعد م شعييا

 10ا وصفته هعالليسلام 4
ف اخبرني  4ا وسعيدالحامسلىمناسابين بون ميدن الريع 9ناص وان بجنغفر خدثني حمميعدبانذ حدثى

مدر كبن عبدالرحمن انماسن بذكنوانعن امسن عن سمرة ع نكمبقال تمكانالياس نايلصاح جيا
ورنةمخاوفمبعرد 0

الرأس حخيصالبطن دقيق الساقينو ا

« شامة حمراءواغارفهه اب

الوارضالشام ومصعدبه إالسىماء فاورثاليسع من بعده النبوة*

د ذكرني اللونسبن متعليهالصاوة والسلام وهوالذى سماهالنذا النون ؛

5

اخيربى انوسعيدالاحسى ناسين بنحميد نذا وات جما هدثنى ميدمبعناذ حدثني مدرك ن

هعرنة عن كمب راطلىله عندقال وكانو نس ناملتذى سالال
سمسن
|بدالرحمنعن المسن نذكوان عن ال
ع
هعليه
مس
ذا التونفةالوذا النوئاذذهب مماضبنافظن ان إنتمدرعليه فنادى افلىظيات انلالهالإانت سبحانك! كنكما0ذليكار
هم

ومنالظا لمين فاست<اب اللهفلتهحاه منر:النومنظلرتاثتلاث ظالملةليل وظلمة البجر وظلمة باظلنموت وبات

علىقومهوارسله اليمائة الف اوردزورب فامنوافتمعاللاهلىالما ىلتىكتهاوللهيمهلبكيم بالعذاب»

ال4سلام

 9جد:ن:ا #اانولعياس دمرعترتنا اراهيم ن سلمان بنابي داودالبر :نسىمثتاخدنعبيدالطنافسىسنابوف:زن
ابنابىاسداوقالسبييى جدثتى ابراهيم بنمدن نا ننابيوقاص حدثنى والدى جمد عغرن امه سعدقالقال

منين
لتم
اكن
لكظاي
ااد
نبي ص الللعليهوآ لهوساردعوةذ يايلنونالتيدعابعافييطن الموتاللادالاانت ب
دع لهوام فيحكرءة الااستداب الثّله»* هذا حديث ضيح الاسناد ولخر جاه

«جدني  4اور بن انسحاق مناص ل كتايه تشاعبن المسينناليد .ناالمعافي بسلنهان تنافليسم بنسلمان
 2ف صد رم :

:

بشرا اوصى الى ابنه عبدانم بعث الله بعدم شعيبا (قات) في اسناده عابلدمنم وكقذدبب»
' بز ذ حجر الياس عليه السلام ب
روى #ء,

كم

ا

ضحم ارس خحميص الب نطن د قيق الساقين في صبد ره شامةحمراء واعا رفعهاللهالى ارض الشام لتصعد نه

الفياءاج

اسلذى باه التّوتعالى ذا النون »
هرويون
وذك
«
© وعن »كسا اك الاسنامكانيونس نن متى الذيساه الله ذا النون همال وذا النون اذذه_مغاضيا

فظن ان لن نقدر عاليلهآيات والمير *
ٍِ# 7-1ن عبيدثنا ونس بنالي اسحاق

بن
حدنى اب !را هيم ب

مدن سبعك جدانى اليعن ابهمعدقال الني

صل الل عهليهوسل دعوةذى النونالتي ذعاهافي بطنالوت لاالغالاانت سبسانك انىكنت منالظا لمينددع

بوأمسلريف كيرءةالااستداباللهله» ميم *

مس
0ليا
قا
0ذ3ك«ر
ل

«الستدركمماتلخيض » ١

«عردهم « 0إكتاباتاريع»

١

#إج' »00

رعنه) كراهية افد كرالكالانع مىوكانزر©لماجته 00
اص بالرجلين تنازعان ؛ 1ران اللهفارج الىتىفاكف

فإذالققى ساته إمتكع سيل شيربلغي كانذاتبو مبطأعليهافا وحىاللاهلاىبوب فميكانة داك 1
رجلك هذا متسل بأردوشرا ب فاستبطأنه فتلقتهواقبلعليهاق :داذهب اللهمأنه منالبلاء و هواحسن

"0كاذفياراًبدقالتاى باركاللهفيك هلرأ تى اسهد البتلىو امكل ناراك جلااشبهبةمنك ادكان٠
زه كاانعتيا
وفي
كيدا قالذانىاناهوقال وكازله اندران()١ اندر للقمح وا اند وللعنين فلست الله ساحالتن
 +فرغت فيه الدهت عدووسريي الاي ا

الورق حتىفاض * هداحديث.

يم و1شرط الشبخين وخر حأه *

 3حد او سعيد احمدبنالبثعتقنوبيننا مد بن لوب واومسلواحمدنر وب ن حفص(قلو )نامرون0
لللعهليوهالهوسل قمال
نلي ص ا
عنا
مز وق بناههامعن نادغ انللضرنن)ندوونشيرينهنك عنانىهسبرة ع
ب
همن
ذادا
لماعانىالله باأومطرعليه جر

طمل ت خأدة .مده ومجعله فثوه فقيلهب ابوب اماشيعقال ومن

 2ممنن رحمتك* هنا بان يع رار اطلبخارى وممخراجادة
جد نا #علىبن حمشا 5المدلينا أحمتن مد التوذى نناموسى بن اسمعيلبن بوهلالعنقتانوةقال |:سِ

ٍ

 3سيم تبلينفل عىكناسة نيتث المقدس*

مرو
اخبرنا

عدلانياف :مىناتححدبناجمبدن البرايءناعنكانتمب انهريس عنانيهعن وهب بزمنبه ْ

قكاالنعمر اوت لان واسعينسنة و أوصىعند مونة اليابنهحومل وقد باعلثله لعده أبنهلشربنغاويسياا

اليك فل واسه بالدعاء اليتوحيده وانهكانمتّمابالشام مره حتيمات وكان مر مخذاوتبن ةرك |
0ء
ا
2
0
ل
ذ
ِ
سب
0
ٍ
م
ه
ظ
ا

))١١دهالاديبلار ىذلار دب هيفسا مامطلا  ٠١عم

ارشب

فارجعالىببفتاىحكف رغنها كراهية ان.ذ كر الله الافيحق#وكان يخرابججته ذاذ | قضى حاجته امسكت
اعرانة بده حتى بلغ قياكان  0وماطاعلا فاوحىاللهلىاوب فمكيانهاناركض برجلك هذ |
ملبلسل ابارح وشترابة فاستطاً نه فتلقته واقبلعلها قداذهب اللهمأنهمِن البلاء وهو اجسن مااكان فلياراً"1

قالتاى بارك الله فنك همل أت مب اللهامبتولال علىذ لك ما رت رجلا اشبه به منك اذكان دا ]أ

لبمهث سحابتين فليا كانت انحد اها عالبىدر
لف
امير
قال فانى اناهو قال وكان له اندران اندر للقميح وابدر للش
القمح افرغتفيه الذهبع0

وم

بن ص زوق دناهاممع

غت الاخرى فيابدر الشعير الورق حفتىاض (خم)*

ينر بن-بيك عابنيهر برة عنالنبيصللالله
لسع
قتادة اعلننضر بنان

عايهو ١ا لهوسلقا لماءافىالاهبوبامطرعايبه جرادا من ذهب عل باخييدم بوديهجمل فيثونه فقيلله

ا|وب اماتشبع قال ومن يرشيحعممنتك (خ )م*
اىسة إاليمتقّد س *
نعل
 «١او هلال » عنقتادةقالاتلي اوبسنبيعنٍ مكلق
لإوروى  عنوهب أذ ابوب ثلاناوسعين سبنة واوصىعصنودته الى ابنه حومل وقد لاملثله بعدم
ةات
اله نشر اين ايوب أبذدا وسهاهذ | الحكفل وكانممّمابالشام مرهحتىماتانس وسبعينسنو

شرا

ا9جاملرسرتدسريكرموادتليخيعصن» ذ ١ك١راللّدفمصم-هطاالدهتو»لمجدا بلسينسباالييلكهاتفاالتبقاتاريخ»  ج004

اللهعلى ادوال
بسكينة والصبر عل

بلاثهالذى اتلاه.هف اللهثمالعبدانهاو اب و كان انوبرجلاطو يلاجعدالشعرواسم العينين حسن الخاق

وكانغل جبينهمكتوبالبتل الصاروكانقصير المئقعريض الصدر غليظ الساقين والساعد بن وكان يم
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صهواب الامكة وكابو] اهل كفر وس فيالوزن وكانالله
عيب آلأىهسل مدبانو
ل  90بشعث
| وسمعلهم 0
ل الآشيث  4اعد

راجاهنهلم الدع
1

معلامناحاتمبن اليصغيرة حدئني رار الباهل قال 25تان عباس عر :

هلاك قوم شعيب وقول! اللهفأخدم عذات2

الظلة همال  7-5ح راشديدا اخذياشاسهم فدخلوا

اجو فال ميوت فلنتممقعربوأ الىالبرنة فعث اللهسعد اندهاظلمم0

ففذلة

امن فوح<دوا هابرداولذة فنادى

يعضوم

«االستتدرر
لكخمم
يص» ١

«4ده» ١«كتاب اريخ » ١ #اج(»)0

فيمسجد تال لما صا قايرت الليفاذ! اضرعم اناوفوعظهموذكرمه اذا لس خرج فيه ريت اليل

ا

مد اذدوااب فكرو ابصال مشواءحتى انواعلى شرعبلى

طريق صال فاختبافيه تعانية وقالوا اذاخر ج علينا قتلناه واينا اهله فبيتناام فاالملره الارض فاستوت عليهم
فاجتمعواومشوا الى اناقةؤهيعل جوطها قا َةَفتَال الشقلاحدهمايتبافاعةرهافاناهافتعاظمهذلك فاضرب عن

ذلك فبعث1فخارعظم لذلك مل لاسبدث رجلاالايعاظمه ذ للكمامنرهاحتى مثى اليهاوتطاولفضر ب
عى قو بمافوقعت 0 ,فىر جل منهمصاكاافقال اد رك الناقة فد عدّرت فاقبل و خرجواتلقونه ناد

اماع رهافلات لاذ نب لناقاألنظرواهل ربكودنفصيلهافاناد ركتموه فسىاللّه عانبكرفاملمذ اب

سد
ل

ا
للى
حطربب ا
لأر جوا.طلبويه ولمياري التصيل امه تض

ذعهديوا باخد وه
مااللغهارة قصيراوفص

فاوحي الله اللي المبلفطارفى السماء حنينمالاهالطير قوالدخل صا +القرمةفيارالفصيل بكحتى سالتدموعه
بم استقيل صاهاف رغارغو قتمرفااخرىرغااخر مال صا لكلرغوة اجل و مجتعوافىدار ك ثألاية ايامذلك

وعد غيرمكذوب الاانآنةالعذاب م الاول تصبحوجوههم مصفرة وااليلووثماني محمرةواليومالثالث
لود ءشااضهرا ازا وجرهيي عاطليت بالملوق صغيرمم وكبيرم ذ كرمو اوقا امسو اصاخو اباججعهم

الاقد مضبىوءمنناديض المذابفليم|اصبحوا نو مالثانياذاوجوههم حمرة كاعاخضبت بالدماء فصاجوا

رةادءهلاك
ياقلستعىضيوّ
4ال
4ا
ا
2ا
وض واو لكاوعر فوا انه العذاب فلامسو اصباحواباججعهمالاقدمضى.ومانمن الاجلوحضر؟العذاب فغي

اصيحو اليومالثالث اذا وجوههممسودةكا تماطليتبالقارفصاحواجميه |الاقدحضر؟ العذذا بت فتكيفنى تاحوختطو]
اء
بمر وا لومكرانت اكفانهم الانطاعثم القواانفسهم بالارض موا ليون باصالرمساملى
لجنصوطه
اان
وك
ش

مرةوالي الآ ,ض

مره لابدر ون من حيث بأبيهمالعداب كن فو قهممن السياء اومن نحت ارجلهممن الا ,رض

خُشعاو فرقفالم اصبحوا الببوو رابع انهمصيحة مانلسماء فيهاصوت كل ص اعبة و صوت كل “5-*5لهو

فيالارض فتقطءت 00

فاصبجواني ديارم جا:عين * هذا جد يث جامع كلرذهلا ك ال عو

ختصار باسناد
شرد لهشبر بجنحوشب وليس لهاسناد غيرها وسلتمغنعن اخراجه ولهشاهد عالىلسبايل

ل مسل»*

يح دل علصىة

جددنا  4انوبكراسمعيل بن مد الزعفرانيبالرىنااو رحمدنالفرج الازر قبناحجاج بن مدقال
4ا او الزييرقالسمءت جار بنعبداللّه قولقالر 3ل التص الللفعليهواوالدوسملاأنىعل اجر
وقالانجر ع ذ
ك املياتهذاقومامط ينإو اروسلموال.ا ففعثاللهلهاملناقة
جمدالله وا"عليه قالامابهدفلابياألوارسولكك

مارم حو حجبم
أ

حدم ص كيان

مِنالبدررفينهدم والرجلمسي حي فهارأواذلك انخذوا .دن| لحمال سوبا

فنحتوهاو جاوهاو حوذو هاوكاو افيسعةمنمءما م القع ةكلامزقات)اوبكرواه وهوا.ام"

 0إنجرج

ددسم لإ ابىعلى| لجر جمدالله
ملبهوا
,الو الزيير سمعت جارِمولقال رسولالله صل اه ع

7-5
واثنى عليهمقأان امبندفلايأوارسولكلاالات

سة!ي!
بايلنيهدسئسننيا

25

هكانت
ُفبع اثلله ويقةف

 9الترلاممالتتخيض6

١

ب احده »م

ف

اثالى لاع ()»

آ!

كازنملاماالىان شمط وهلازدادون الاطغنانا نه

« جد اننا»اووكرياامتبرىناابوعبدالتهالبوشتجى ثنياسوب نكيب الممبىندا
الىسم نسبرة حداتى الىعن اسه عنجده ققاال نزلنا اجر في عنوة 0 001

نعبدالعزيزن
 4و لهوسلمن

كانتمل منهذاالماء طعامافلاته ةقالفهم من من العجين وسهممن حاس الس ذالمَوَة هذا حديث صيح

|ن"جمرارت الناسنزلوا معرسولالله
الاسناد ول لخرجاه#اعااشماعل حد! بث جوبريه بن اسماءعن نافمعنا
صايلأنعليه 1لهوسل حجرعود نغيرهده الالفاظ *:

ربن
« حدننا  4اسمعيلبمندن المستريا سوق تامتناية يتاججاج بدنعن ل بن عالبلداعن ش
حوشب عن مرون خارحة قالقلنا لهمحدثنا حدرث عودفّال اخداعينو اا صل اللهيهو اموسل

عنكود وكانت عودقومصا اعمراللهفيالدنيا قطالامارم حتىجمل احدمبني الممحكن مالنمدرفيهدم
والرجل مهمحيفلارأواذلك انخذوامن المبال ونافرهين فنحتوها وجاوها وجوفوها وكانوا فيسعة من

معائّثهم فقالواياد اسلادعلنارينكلليخرجلنا١| يةنلالك زسول البله فدعاصا رندفاخرجلهمالناقةوكان شر مها
وماوشر هم ومامعلومافاذا كانيومشر ممخلاواعنماوعانلعوا حلبواعنهاالماء فلثواكل اناءووعاءوسقاء فاوح الله
لوصا انقومك سيعقرون قنك فقالمفمةالواماحكنا لنفعل1قتاعلاقنّروها انتموشك ان ولدفيكمولوه

0

.هأ قال ماعلامة ذالك المولود فو الله 3ده
عفر

الاقتلناه قال فانهغلام ل رازرق اضهب قال وكاذفي الدينة ١

شيخانعن زان محنيدعاهنهلااءن برغت عننالاملناتاكسوللا.خر ابئةلاجدلاكفو الجمع بينههامجلس قزال حدعا
لصاحيه مامنعك انيز وجابنك قاللااجدلةكفواقال فان,1وكترة وابأ ازوجابنك فرْوحِهفو لدسبماذلك

المولود وكانفي لد بنعةاسيةرهط لفسدونفي ال ريق  0نقاللهمصا اعأسمرهامولود فيذاختارو١

مسأخةض .نظروأ
عانيةنسوةقوابلمن القرءةوجماوامعهم شرطافكانوابطوفون فالمبفادُاوجدوا ام
 0م والدهافان كانغلاما فلبثوا.نظرون ماهو وان كانت جارءة اضعوىا عنهافها ؤجدواذ لك المولودصر خن
النسوةقلنهذا الذي بر مد رسولاتَ صا ا العيلإانحدو و طال كد اه ببنهم وبينه و قالوا 0
صالخا ارادهذ ١قتذاهوكانشرمولودوكا بنشب فاليومشبابغيرفهيالجمةوبشب فيالجسةشبابغيرمأ
ب الذينفسدون ف الارض ولا ,يصلحوزوالشيخان
فُوالشهر وبشك فيالشهرشباب غيره فيالسنة فاجتمع الاي

|

فتالوانستعمل عليناهذًا الغلام لاز لته وشمرف جددءهفكانواسعة كان صا لابنمامعهمفيالقربةبلكانف ايلبرية
ف

ف حرملة #بنعبدالمزز بانين سإرة حدثنئاي عرز امهجعدنهقاليزلنا المجرفىغرزوة تنوكفال
يسس
منحا
اهمم
ججينن وم ن
عمنت
الننييصل الله عليهوالهوسممنكانمل مهذنا الماء طعامافلياقه قاالنلهم
فالقوه ص#برعم »*

2حجاج الاعور #عناو,يجت رين عبداللهنبشهربن حوشب عينرون خارجة قالقلناله حد.تاحديث
دفنالا ع

 2عن رس ولاللهص اللهعادوواالهوسل عنتود وكانتكود قومصا ابرعاف ل لساك |

اجمارم

«التدرك مماتلخيص »١ <0ه»

ظ

« كتاب اتارير» ١ «ج(»)0

ل
سيهو
جز ذكر صا النبيصل اللعل
وميل نان
مدن يمقوب ثناالعباس بانلمددوري تتاحيىبنمعين أنتنانوأكي عم:,ا

 9١حدثنا #اوالمباس

2ك
جالد عن ناولفشايي اضاحٌ النيصلاللهعلينه وسبل منالعرب لمااهلك الل عهادا واقنضى :اسرهامرت1

ا

ودعدهاذاستخلفواالارضفاتشرو لمعتوعل الفلا ظهر ف ادم وعبدواغير الله ابلمثله اليمصا ا وكاتوا
قوماعريا وهو مرى اوسطهم تسباوافضلهم موضعا وكانت منازلهم الجرالىقرع وه ,ووادى القّرىعأسة
دىاز فبعثه اللاهلبمغلاما شابافدعام االلىه حتى شط كوبرولابتبعه مهم الاقليل
عشر ميلا فمابين المحرال

نوح و لكسن

مكم وكانوا من ولدلاوذين سامين
لومان تل
مستضعفون فهاحكت عادوئودو منكانا مه
توسوابراهيمىقبلهيمني قبل اراهيمالاهود و صاط»

نل2دلدم

:

#حمد ند الاخنىئننا بلجي نحميد.ن اسمتناص واف بجنعفر تنأ ميدرن' معاذحدتى
|  ١اخيرن ا
يللهصل اللهعايهوسلم
نأطونح البعفردي عْن .سمرة عن لعسةقال مكانصاط ع ا
3االحسنن ذكوانء «
عق وك 4

كان ليه تعيسمنهم
 :سوام
#ال حديث

امد الىا!ميك جاهلاسرط

ر
0ص4ا
1
د

سوم

ثناعبدالنم 'ونادرس عن أسهعن وهب بنمشية
والحسن بنالبراء
لدوبن مد الاسفرانيثا ا
صا

اللهلعشاصأ ا الىقومه حين ر اهن
نعبيد نجاار نعود انجاب بنسام ن نوحقالوهب ان

| الروكان رجلااجر الىال.باغونابظ العموزوكا على لوافناء! بكاوت عيب ىبن سسرجمعلييه االسلاملاتخد حداء
ريه حينما اولسييك بعد تياو
ماقة
ولامسكناولابز ال م ن
ولاءدهن ولانتخذيتا

00
||اازعين وماقبلأنتمعرال:

ةاولك

8
ينها 3اوقد جياه

شامة علامةفابثفهم اربمينعامادعوم الىاللهمن لدرن

بلسلام 
3ا
ع

4ار و جا ثر
ج

 #ذكرص 0
وكيم » عن أسمعيل بنابىحالد عن فالعاىا ل صا من الع د لما اهاك الله عادا ع راتوا تعدهأ
«(
ذاستخلفوا فيالارض فانتشرواتم عتواعل اللهفلاظررسا دم وعبدواغيرالله بعثاللهالوم ص الماوكانوا عرباوم
من أو سطرم نسساوافضا  3وار

زمالجر الىفرع وهووادى القرىعانة عثسرميلافم| بين الجر
و متا

ذ«كرصاط
واد
ل
22

الىا لححاز فبعته الله البمغلا ماابشاقد عام الىالله حى شمط وككبر ولا.تبعه منهمالاقايل مستضعفون فبلك
عادوعود ومنكان 5
ْ

0

تلك الام وكانوا من ولدلاود سن سام اب

وليكن لين وح وابراهيم تبى

« وعنكمب  »#بالدند الذحكور من رواءة سمرة عنه قالكانصا أب اىلله دشبه بعيسى حمر الىاليياض مأهو

ململ الراعتغ
 0وعن وهب  #بأسنباد واه الصا فيه

بن جارين عود2

جابربنسام بننوح بعث الىقومه حين

راهق الحم وكان رحلا اجمرالى البباض جه اين كات عثى ا
ولاعخديةااولا:
1

يسنن
متسلسسببتد

ب ناقرةيه حيمانودهت

عق بوتاطندت 3م

كن عيسقلاتعدد علا ولاندهن

ارتعين انا الحدرث نا

4-

«االست
لدرتكخميص

» ظ«كده»  «إكاباتارخ»

«ج 04
ظ

هود بانلجر و ز »زم *

سس

دنا #اواللسن جمدنامدن شبويه الرئيس عروبناجعفر بن مد الدشٍاورى ناعكن هران الرازى
0

زالفضل عن جمدين اسحاق عنمد نمدا نِاي سعيد ااداعي عناني الطفيالعامر نوالقال

عاديطالترى اللاعنه قو ل رجلمن خحضرةوتهل رايت كشيبااجر مخالطه مدرة #راءوسدر
نت ن
دررجاه قاللاوتمد سوال ملتال
ةاوكذا قال واللهبااميرااؤمنين!للثاتنمتة نقمت
كثيرمتاكحذ
ا الدانااميز ا

قال فيهقبرهود صل اللعهله وسل*

واعوح

ا

م

ْ

نالبراءسنا عبدانمبااندنريهس ع
قنال وسعل وهب

ت
نلا
اف
كىنو
راة ننس ث؛ل
تنووف
نمنبه عن هودا كاناوالمنالذى ولدلهموفاهلب لتويكواءخاواللم
0
8
ربق
0
٠
0مه وا  2رات 1ديل ادعث ان هودا لبتاكون ولدامن الاساء وولاده فهموليس
1ا
صه

اهمولكنه اخ وانابث العادوكانوهلا نسمىعاداقدحاطي ولا:.نسبقبائهمولايامارشهولامريمكن ني
الارضا ةمكانواكشرمه عدداولا اعظمعنهم اجساماء لااشدممم شاف وار قداقبلتطاءبمقالوالمنود
ب
عمفى
شوابه
وفنا ارح موا رايهم واءو الهم وذ
واهليهم فدخات ارج

“مقامواعل بابذلك شوك

از موالهم

ميت ارجاهمينهموبينالاارض حتى قلمتهم:قال وهب ولماست الله اليهغ هود بن

3بد اللهبرنبح ابلنمارث تزعاددن عوص.بن ارمبن سام نننوحكارف  0رمل وضعه الثةدثى مالنبلاد
قعهوالمداكع
” 5كانت مساك نعادتي رمالها وكانبتلادغادا خص إلادا ا

7تاق انراز وحنانافيا بدك عليهم

وعتواعن اللوكانوا اكاب اونانسدورامن دوذ اللهارسالللعهليهاملرتحالعقي »م 5

لركم ف اخبرنا او سهيدالاحسي بالحكوفة.ننا المسين بنحميد بالنرسع حدثنى مروان بنجعفر حدثني حميد
5

2

اسميسم

انمعاذ حدثنى مُدرك نناالمسن كنوذان

عكس قال كان اللههوداشبهالنباس
عن اللسن عن سمرة ن

ادمعليبها السثلام ة
16»6و
قبرهودبين الجروز صم *
فو شلمة الابدرش عن حمدبن اسحاقعر:ن مد نعبدالله.ناليسع يدا نيزااعىعناالطيءنع ليانةقاللرجل

 1اوكنااءرار سير جيل

حيه اسداقيااحم رالطهمدرةجمر
صامومض

واليه بأاميرأوّمنينالكاتثمتهنمترج لقدراهقال لاولكن حدثتعنه 0قالوماشاندقالؤ»هقبرهود علنه السلام»

ان
كٍِعبدالتم #
دريس عن اسهعن وهب وكانسئل كانهود ابا انفال لاولكنه اخوالمن وفيالتوراة

نسب الىتوح لكا نت العصبية بين العرب ونفرت مضرباءها اسمغيل اذعت الءن:هودا إباوانها بعث الى
عادو بكن فالارضامةكاو اكترمنمعدداولااعظماجسامافهار ا وأالرقد اقباتقالوماو دضوفنابالر3

لجمعوا باهارم فى شع ب >قامواعلىفالشعب يردوق الربحفدخات مننحت ازجلهم حى قلموموك لطا

ف(وعنكس  4كاز هودالنبىاشبه الناسباد معلمهاالتلام(:قلت) اسناده واف»

246

جز ذكر

7

3

لكخميعص» ١ طع<ه »« 4كاب اتاريخ» « 0ج7 04
«االستتدر
5

1

١

7

7

7

-

سءود وعنانأس من اصواب النيصللاللعهليهوا لهوسل ص فوعأقال
انعباس رطىاللهعنهها وغنصرة عنن٠ا

م عندا راهيم تحوقربةلوطواوها تست الزهار انوا  -رسدوم لتواابنةلوطنستقمن الا
كلملا
نجت ا
لماخز
لإهلها وكانلهاتان فقالو المابإجارية هالمن ميزل قالت نعم ممكانولابدخاواحتى 3بي فكانت ابأهفقاَالتباانتاه
وتيك فيفضحومووكقادنقومه موه ان

سن
اذركقتياناعلل باب المدئة ماراًنت وجوه قاومحمي

يضيف رجلا حى قالىاحلعلينا فايضيف الرحال خاءموم بعلاحداالابيت اهللوط نفرحت اح ادفاكب تَّ
لجو هعم ققاططءمقومه مرعوذن البدفلا اوه قاللممم للووطياقوم
قومدقالت انفيببت لوط رخالا مار,أنت مثاو

انوا الله ولا ذزونفيضيني اليس مكورجلرشيدهز لاءمناني هن اطهر اكممرايدون 75نهك ان
تضيف الرجال قدعلمث امناثلنافي :.المبيون حق» الكلنعرماردفلا تباوامنهباحرليهعليهمقاللوان ١
نمن
يكا
لىكقرة اواوي الر
اوتاه

3
07

نر علوت لعل ه لوانلى! نصار انمرو عم اوعشيرة .ع 0

وندمن أضيبافي وما 5قال لوطلوانليبمقوةاوامركن

شديل سمط حينئد جبر ل

2

3

جئاحيه ففقااعينهم وخرجو اددوس بعءضهم فيا ناربعض عميانا تولون النجالنجفاازفي بت لوطاسحرقوم
فيالارض

فذلك

فطوسنا اعينهموقالوا بالوطاار مل رك
عن ضر نمه

قو لالله عن وجل ولفد راودوه

ص

إنبصلوا

اليكفاسربا هلكقطممن الليل ولايلتفت مني احدالا امرللكفايعانااهرلك قولوامضواحيث وءهرون

فاخر جهم الّهالى الشام وقال لوط اهلكوم الساعة ققاوا اثلمنومرالا بالصبي اليس الصبح تقريب فهانف
ر جلوطُّ واهله مء4ة امرايةفَدِلِكِ قو لالله عن روجالا اي
كانالسح رخ

ل

عر هذا حدررث حيسم

جاه *

«رخ636روءةس
١رم#

2
6

ط حدننا #

بدن

حالم
أشمى نا
|ار اهيم الما

0

1

نصر بنعلىالمفضى

اخبرني انىعن شعبةعانبي اسحاقنتعمر وين ميمون عن عبداسّقال كان هود الني اصللله علب.ه ول راد
ىر طالشيخين وخر حأم *:
حلد انههلراحدرث ريح عل مش

ا اوبكر  0زعبدالله نيا ال
(إحد

الأعطاء بن |ا

معد ل

اا6

ناف خيثمة نامؤه ل ناسمعول تاجاد تنت هه

” وسابط قالانه لالك امةالالتق بيهامكة فيسدفياحت كوت واذقير

ابراهيم توقر نهلوطوانوها  01مبالر ق
ئلواانم رسدوم لو ١ اتذلوط ستق هعالوالم|ابإجارههلمن مزل

ظ قالتنمككم  1 -تيكرفانت اباهافالتبابتام ادرلك فتباناعلرباب المدسنةمارأيت وجوه قوم احسنمهم

لابأخذم عد م القصة بطولها (م)*
.

 0ذكرهود عليه السلا م »#

ا شعبة  #عن ابياسحاق عتمنر و .نميموف

فت
0
ع
ق8
43١0
عنعبدالله قالكان هودعليه السلام رجلاجإدا (خ م)*ا

عطاء » داب عن عبد الرحمن بن سابطة اانلههاك امةالإلحق با فيعبدفها حتىءوتوان

»(..

االلستدترلكمخعيض »
9

«كتاباتاريع» ١ «ج()»

ادا احسن الناسمضحكااذاضخك واخندله
الالصاب
ثعنجي
حسن الوقجهيدق الانف صخيرالاذن طوإلى ا
طالرؤانةوا حكلهواقلهاذ لتوجة وشولحيق ان عهن قومهمابلنمهن الاذىالمظيمالذى!رادوه عليهحيث قول
ل9ة ١و
جه

د لوان !لى,؟ قوة اواويالى ركن
شد

اع اخيرنا

يك»>

:

انوعبدالله.بلنطة  53ل بن المهمنناالمسين بن الفرجعباننلااواقدىةال و باغناانأ راهيم لاهاجر

رو

م

االرىد الداع إيوسخوم سباطر دذا فانطاق ومعهسارة وقالتلاني قدوهبت نفاسىلفتاهوحاىليه ا نتتزوجها.
فكاناولوحيا,زلهغلنهواأءمن بهلو
و 1فريهط معهمن قومه وقااتلىمهاجر الىرباىنهه والعزيززالحكيمفاخرجو 8

من ارض بابلالاىلارضالمقدنسة حتنورد حران لاخر جزه ويا  3نا اللاير000000 1
اتؤى
لكات
طواقه
رلالىل
ولقف
اليه النمانار ,اهيمرجع الاىلشامووممهلوطقنبللّهلو ا

اغا اماق

لف:
ادداار بمةفآالا
اوم م صعو رتمص اؤروكات اهلهذه الم
وهى جمسسةة مدائن اعظمهاسدوم مود م ر
انانقز للوطسدومافليت فيهمبضعاوعشربن له بأمرعونهاهو دعوه الاىللهوالى عاد نه ويرك مامعله

املنفو احش و اللحبائث وكانت الضيافة مفترضة علىلواطفيتارضت على ابراهيمو اسمعيل فكانقومدلا بضيفون
ىلقارنفقاامون
5انمنالءالمي'ن وندعوذال5 .اءفغيرلله؛دل لك علا اساننيه ف !
 02فكاو الو الد ر

0
اا.لي
0اول
عال)يسه
دم

ع

م ربعمن ززواجم قالوهب و 3كرعبداللبهنعبا اسن الذي

على ايان اراساك ذ
تىالت مان لانتنان لانو از نووت تين وعمار حاو ةعّ
7
جدوع فال بعضهملبعضامنعتم ثكمااركهذه ال هظرة مناننااءلسبيل
 0لق وانهماصامم قحطشودي

كانلكفا معاشفتقالواعكنيمفها فاقبل بمضهمعلبىعض قتالااوجماوا ستكوفها ومجدنقوه فيبلا١5ونيا
تمر قواء فاماعوهوا تشعو سيره

للاايق بلادكماذافملتمذلك خاءهمابليسعلىتانللجكبال
انا 1

فيهيئةصبيوني * اح صبي راه الئاسواوسمه فنمدوه مم
همغه

ب دمذهب فكارنف اينهم

ذ:لكو حذرع العذاب وإعتذر
منالناسالافملو اقبكها:ان تلكسنتهمحتىبءث اللهاليهلوظا فنهاهلوط عر

اهما ليافوم الكملنادقاولتاععهنا سبقكيما ف اامزائن 1.1اا2لقحديث عناعببناس »
اخبرنا )كخ #دين اسحاق الصفازننا امدين نصربتاعرع بنطلحةننا اشراظ ع,الس عقي مالك عن

اين

نوجه دقيقالانف صغيرالاذنطول الاصايم جداكان ح١دن التامج يتجكاو اليه أؤارز مواليقه
ال

سوافقإس لتو مهاوه مينله ا من الاذءى الم«الذئ 'اراذوه عليه حيث قولاؤاذلىكم5
فلقاولاقدى #وبلننىارنف ابراهيملا حرالىالقا م جوه متهاطر ندافانطلق ومعه سارة (قات)
ا

 3نوا اريمة لاف الف انسازقابث فهم بضعاوعشر نسنة
فكدرفصة طويلة منها ازلوطا بعث الى قومه
لدعوثم#و قب الن الذيجلهمعلاىيانالفاحشةانعابم قحطقتالاومن جد عوه بتعرمكيار 3غرنسيلافبوه
والكحوه خاء م اميس في هيثة صبي | حدلبىي رآهالناس واوسمه فتكحوه وسلبوه *
 2اسياط  1عن ادق عنابىمالك عن اءنعباس وعن مسرل عات ماهد 1

الللاتتكة خر جتمن عند
ارافم

لأنكد كك الزن)ذل وح )ا")وكاب قلارقهن ...وج(0>6
ننا مرو بطلنحةالقذاد.ننااسباط :بن نصرعن السديعن
اق الصفارمنانصامردق
دتمد
س4
ارنا
نواخ
9
األعهرمة عن ابن عباس رذى الاين قالولوط الب:ي صيلاللهعليهوسسلكاناب؛ن ايأ ,راهيم الخليلعلهيالسلام»
ْ هذ أاستاد ع
0

وق كابت اسمعيل بن جر

3

عبد الصمدن مغفقلليقت

وه|بن  5نبول

ارزاهيمبامراً ي
نهد ارق وها اخوه  00ارض ا :
لشاموهوفيقولنالث

ا اوالحسن بنشبويه الرئيس::
| حد نن6

اساسوهننا مدين

إانا|سءاق #الولوط النىعليسه الصلوةمعدم

00

فارانبنازرن باخور |بناخى' ابهريم الخليل-
0

ولونشكة قوم لوط »

لدي بناسمعيل با عاد

« حد ننا إنمدبينعقوب وعيد النّهنجمد.نموسى الصدلاتي )ق3الا).نا

5

0
عاد نسلمةءنحمد.نيمروءنلعن اللهيس برقرضى اللهعنهفي قو لهعنوجل اواو

وتمرطلقل

دكين لصيل اللعهليهوآلهوساررحماللهلوطا كان بأوكال ركنشد ددومابعث اللهمده سلماأ الاو ةين
قومه»#هداحديث

/

عن

انيه

جهيم عل نظ

وخر

حأه هده الزنبأدة اغا ا

عل حداث.الزهم ىعن سعيدوا  3اميك

رة مختصرا *

2ا

١ !

مد لوبط امعان لعل الاك سما ناز تين شارك نامدن ورع نا نْجر ماواوى
4

:

:

.

الوركن شد بد قال بلغنا انهلمث ىقط رط  2وة من قومه »

2

ى

-.

.
*
د٠عر

ن! سحاقالصعارئنا احمدبن نض تنامرون طاحة التناذينااباط عالنسدىيقال انطاقلوط عي
منادم
حخبر
سا
|
ع0
!

اه سد وم وو حك م تكحوتف الرحالفيز لفيهمقبعثهاللهاليهمفد عامو وعظيم وكان من م

ماقص الله فيكتاءه د
م« اخبرنا  #احد

عه

الاخدسي تنا6

من ريك حدانى ميدن معاذحدثنى مدرك نعبدالرحن نا حسِن ن

ذكوانءنالمسنعن سمرة عن كس الاحبارةال كانلوط ني الله وكان ابن اخ ابراهيموكان رجلا ايض

 0سباط ا ءعن السدى عن عكرمة عن !اعم
ع و روى

قالولوظ كان اناي ابراهيم عليما السلام #صىيعم »*

اخوءلوالاالىارض الشام #وعن ابناسحاق
وصبيا
 #عن وهب قال خرج إراهيمبأمراةمبارة

قالهو لوط زفارات بن أزر »*
اد

0
و0

م أني سلمة عن ني هسبرة فيقوله اووى الووكن عنديد ةالقال
سلمةعنعدن عزو ن
بن

مللهلوطا كان أوى 65
رح ا
عليولهوسلم
اللهصل الله

عند ف|لعثألله إلعداه أسدأالافي'روة

اسيا ط *#عن السدى قال انطاق لوطو نزل على اهل سدوم فوجدم :حكحون الرجال فيمئهااللهييم
فدعاممووعظهم*

وءن #سمرة عن كعبت الاحبار بذاك الاسنادااظل كانلوط ناليله وكانا ناي ابراهيموكانايض

زا
زا
ز[|
110
|
>.
52
|[|

ةهن
وط
و
ه
ر
ل
ا
م
5
ؤ
ل
د
و
0
ف
إ
3
ع
ق
ف

«الستد رك مماتخيص »١2 4

«.ده  #2ا كلتتاابريخ »م «ج»)2

وهواول من امنبابارهيموقولهفا للهالصديق اناللهلاستلعثلهذامثلك ولكنهزندان جربك وتبر5

فلانسوءن باظللنك فاالنله جمالك للناس اماماولاحول ولاقوةلابرا هيموخا ق آلااس ا رم

 1وهب حددثاطو باللاىان قال وهب وبلغنى ان رسولالله صل الله عليه واالهودليواوا كان
الناس ال دىعوقما سبقهااليه احدوشومن وءالقيامة فليشفعن لاهل هذه الد عو ة و اقبل الله  9ابراهيمفي
رناىبهايم اصدق الصا د قينوقال لاسحاى اسمع منىبااصبرالضابربنفاني
ذلك المقام فال ااسملعم

قد ابتليتكمااليومبلاء عظيمل امبتلءه احدامنخلتي باتليتكيا ابراهيم بالاريق فصبرت صبرالبصيرمثلهاحد
املنءالمين وابتليتك بالمهاد فويوحانيتدوضعيف فصدقت وصبرت صبرا صودقا ل,صد ق مثلهاحد من

0ا
اه
اولغهد
اع0ال4

وعظم ذلك في طاعة اييك ورأيت ذلك هنيعا صغيرا
تمل سك ت
امالمين وابتليتك باسحاقبالذيع فل
قاللهك! رجو مناحسن ف انه ويسرنه حس.:لقالهواني اعاهد م اليوم عبدالااحيسن به امااانت

ا|براهيم فقّدوجبت لك الجن عليفانت خايل مى ن بين أهل الارض ذون رجال العالمين وهى فضيلة1نلبا
احد قلك ولا اهحددك نر ابراهيمساجد | تمظيم|لأسمع ممنقول الله متشحكرا لولهاما اانتسبحااق

ساأللك يالهى انتصطنينى لنفسك واندشفمى فيعبادك
فنمنعلعياشثت وسلنى واحتم اونك سو لاكق
اموحدن فللمااك عبد لا شرك لكشيئاالأاجرنهاملننار قال لهرنه اوجبت لك ماسالت وضمئتلك
ولاتك ويم

د

ا

وعدالا اخلفهوعهة اللاحب0سن نه وعطاء هنئالليسعرذود نه

مدن سالإنهاني'ننا انلحنسيانيانناولفغضلسانالتهدي ننااسر اثيلعن الياسحاق عن التميمي

عن انعباسرضى اللغنهاقوله واذاتل ائراهيمرهبكليات فامهنقالمناسك االجحهدذيث يم الاسناد

وشواهدهاكثيرة قدخر جتها 'فكتاب المناسك »

عصلليه وسل]4
لاطلّنبي
للو
سج ذاكر

؟
0اشقت » الرواياتفيانه من مت ابراهيم ضلاللهعليهوسل ماختلقوا اهومن ولده اومن ولد اخيه
قد

(خبرنا )المسن بناملادسفرابنى نناابوامسن بنالبراء بعنبداالنم عنابه عن وهب بنهنبه قاللاوفيت
فا
سارة تزوج ابراهيم امرأة قاللها حجورا فولدتله سبعة فر بافس ومد بكنيوسان ولوط وسرخ واميم
ونمشان وذكرابضا فيهذا الكتاب وهب مدين درجات لابرااهيم وانلوطاكانمنهم *
واخبرنا 4

اح وهبفنن!لههذهالكر افات الامنكتننداوللها البودالذين
طويلة (فلت) وعبدالمنملاشي' وهبنص
دلواالتوراة فاظنك .يغبرها *

1

ته
ىوم»(ب

© عناابشيتحاق عر : التميمىعننعباس واذاشل الراهيم رنهكرات قالمناسك اليم» صريم

جز ذكر لوط عليه السلا -
ا

عن  4و هببنمنبهقاللماتوفيت سارةتزوح

يافس وندووكان ولوط وسراخ وميم تدشان ,

الل

لإاسياط

« الستدر كّممالتلخيص »

دده #2

«ج»00

 8.كتا ب التاريخ »

« دنا > اسمعيل بنالفضل بن عمدالشعرافينناجد ينناسنيهبنداودبناحجاس بن دعن شعبةعن الىاسحاق |

ن
ءحو
علا
صايا
عن

عبدالله قال الدبيح # 70هذا حدرث صب علىشرط الششن ولممخرجاه #

لوحبائناه #ابوعبدالله نبطنةثنا الحبين بن الهم ثاثنلاأسين بانلفرج ثنا جمدين عم رالواقدي 'نااق ساان
داود بنعبد الرحمنالعطار عنعبدالله إن 5بن خثيمعن سعيدبن جبيرعن انءباحر الي 1قالان

الصخرةالتفىى اصلتبيرالذي علهابرا هيم د أن هرط علة ك شه اغبرلفهو احمن ني قردنوحهفذكر
وواحقددىث(نا ) خمدين جمرو الأو سى عءن اليالل بيرعن جابررضى اللهعنه قال لارأى
حدشاطو يلا * قال ال

ابراهيمفيالنامانيذب اسحاق اخذده فد كرهبطوله»قالاما وكقد كر والواقتدىناس دوه ذ!القول عن
ابيهينر وعد اهن ملامو مي برن فلادةالليثي وعمانبنعفان وابى!إنكعس وعبدالله بن مسسعودوعيد اللهبنيمر

وعبدالله إنعمرووالنّهاءا(وقدكتناترىه شائغالحدديث قبلنا وفي سائرالمدن التىطلبناالحدرث فيهوم لامختلفون
االذبيحاسمعيل امد خلال

ا
سل اللهعليه

وا البح ل جر لوه الادجىعيدالله تنعبد للطلكك

ءالديحين لا
اناان

ا

لدف

 8مر:

ولد 0-5

عل

فى أحد مصنئق شارة اللادلة دان ون قو ل

من قال انواسجاق * ,

لباعبلهوذم( فاخبرنا)االمسنبانلمادستز ابننىانالاحوسن بن
اوهو
هبه
فوام«االرواية عي وهبببنمن

البىراء نناعبدالمنمبن ادريس عن اسهءعن وهب بنمنبهقالحدرث اسيحاق حين امسالله ابراهيمان بدنحه وهب الله

تته الملاتكة فراكانا سبعاوحىالل اهلىابرا هري ان :بذحدو مجعلدقر باباوكان
رلةقال
ايللي
لابراهيماسي افقف ا

القربان ومئذ قبل ورف ككتمابراهيم ذلك اسحاق وجي النبا واس ال  13ا قال النانر الصدرق

للهت) #صحييح *«
خثيم عرنلسعيد بجبنير عن أبن عب(اسقمث
ععبنة عنال ايس حاق عن اليالا<و صعن عبد الله الذيساسحاق *
مد
ف سنيد © بن داود بنا حجاج بن ش

((خقما)ت) قال ابودا ود سنيد لليكن بذاك »
الواقدي #ثناداودالعطارعن عبداللبهنعمان بن خثيمعن سغيدعن |بن عقبااسلالصخرة التىفى اصل ثبيرالق

قههبطكيش اغبر لهنواح منثبير قال الواقدي ثنامدبنمرو الاورسي
عذلبيحها ابراهيم اعسحلاي
سيحاق الحديث»#قال الا وذ 5الؤاقدئ هندا
عناي البليرعن جابرقالاري ابراهيم افلمينامان.اببذ

دو ابنتمر
وان
عيئو
سةالل
مناد
القول باسانيده عن اليهسيرةو مداه ادم عماذواني؛ نكمتوعمير نق
ت 1ارى مشائخالمدرث فيسائرالمدن وم لامختلفون اذبح اسمعيلوقاعدتم فيه
وعبدالله منرو
قولالني صلالل عهليهواالدوسل نانالذعيين اليانقالوالارت لاجد مص هنم الادلة متاروذقول
من قال انه اسحاق *
عدتعنم الوحديث اسحاق حين  0 6اعد ا
ظُِعبدالنم  0 #لتراء

ا«لستد ارلكتملمخيص 4

ههه »

١ «بكالارخ» «ج»0

ااق يذنح ده خل على
لاافتناحدامنهم ابد افتمثل الشرطانلحم رجلايعرفونهقالفاقبل حت اذاخرجج ابراهيمس ي
ايمرا ابراهيم فال لماابن اصبح اابهريم غادياياسحاققالت سارة غدالبعض حاجته قالاشليطازلاوالله

ذك شى' لمي نكنليذ مح ابنهقال
ماغدالذلك قالت نإزة يناهالود ايليذمحه قالتسارة وليسفيل
اونابللله قالتسارة ول بذ مخدقالزعماذرءهامره بذلك فعّااتسارة ققد احسر:ا
يي

"0

سارة حتى اذا درك لجان وعد مزوعل ,ب١رانه فقَال |إناصبح اابنوك

ذيحكقال سخا
فاد اتالغدابيا,بعض حاجته قالال مشطازلاوالله ماغد! لك 1لبعض حاجته و[لكنه غدايلك ليد

3لك اقملسلاو ترات ان اباد لبا هري الشيطان
0اكانا ليذحنى قالبلقلاقلال ز عم ان الله أمره ذ
0ف
واسرع الىاببرراهيمفقالاانن اصبحت فاد ينك قالغدوت لبءض حا+ت قاللا وانلهما غدو تله الالتذحدقال
5

ولماذنحه قالزمت اذاللهامرك ذلك تالفاليهن!ك؛انالله ساتعولا فعار قفالا! خذ ابرا هيم اسحاق
0
1ل

حلىاق
سه إ
الل
600لم اسحاقعافاهالله وفداه بذ عظيمقال اراهيما ق ناني فاناللقهداعفاكو اوحىا

الى اعطيتتك د عو ة استجيف لك فها قال اسحاؤفا بيادعوك ان ستجيب لى اعاعبد ليك مانلاولين

والااخر نلا دشر كنك شيثافاداخلمهنة قال احواسياقةهذا الحدرتمضكلا00
0
لمسكدات لمعة 0و 1الشيخان ذان هذا اء
5هندند
٠2سي
ف
0

1

هندع22 00

الاحاروار هر |

لاغيار عليه *

عنها قاله واسحاق يعنىالد بح» (وحدينا)

حماد.نسلمة عنعمد اللهزعمانبن خثيم عن سعيدبن جبيرعن اءنعياس 5قالالذي اراداراهيديدنحهأسجاق*

«(حدنا»
منهمابد| فتمثل الشيطا ن لحمرجلا عرفوه فاقبل حتى اذا خرج ابراهيم بأسحاق ليذحه دخل علىسارة |
ا

براهيم فمّال لما ان اصبح ا,راهيم غادي!باسحاققالت لبمض حاحته قواالللآنه قالنك فرغداءه|

قال ليذيحهقالتلكر لدان قال بلىوالقالت سارة فميذحه قالزعمان ريه :امه يذكلقالت .
هذا اص ان يطيعريهانكان امه دذلك نفرج الشيطان فادرك اسحاق وهو عشىع!ار ايهفقال ابن |

اصبح انوك غاديا قاللبعض حاجتهفةال لا والله بلغد الك ليذحبك قال مأ كان الى ليذعنى قالبلى قال إقال

زع ان الله امره بذلك قال اسحاق فوالله ان امه ليطيعنه فتركه الشيطان واسرع الى ابراهيم فقسال ابن
اصبحت غاديا بانك قلابلعض حاجتى قال لاوالله ما غدوت به الا لتد نحة قال ولماذنحه قال زعمت ان الله
امرك يدك قالفوالله لئنكاناللهامسليلافمانقفاللا اخذ ابراهيم اسحاق ليذنحيهحهوسبل٠1 ناوّعافاهالله
وفداه يذ عظيمفقال ق0اى بني فان الله قدعفاك فاوحى :الله الى اسحا و انىاضطئك دعوةاستجبب لك

فيباقال |سحاؤفانى ادعوك ان تستجيب لى اع عابد لقيك من الاولين والاخرينلا.شرك بك شيئًافادخله
المنة»صحيسم لاغيا رعليه *

(حماد  4بنسامة عن داود عن عحكرمة عن ابن عباس قال هو اسحاق يمنى الذبيح * قالماد عن ابن
2-6

2
ذ1زذ[زذز0ز0ز

تر كيمس »
االتد
الإ

 2كاب اترخ» الإج( »)0

طه»

أسمعيل واسحاق ارن ر بيلسميمالدعاء خاء جير بل عليهالسلامال سازةالشرع فقال الشرى نولديقالله
اسحاق ومن وراء

ل

تحقيعقوب قالفضر بت حمهتهامافدذلك قوله ءاالك

 00بحيب قالوا 0 3

0
2 0 ١اي ادبن حمد

اسحاقنن!

وعدن وراوضياء وقرةعينلوالديهة

سار

 0بع0

0
بن جعة,

مدت المسنءعن سهرة 00دف

منطفًا فكان أريض حول اأرأبن والاعحية مب
اعتتف او

 00اهلالبيثابه حميد حيد»
رحمة الله وركانه

من اي 0

| ميد إن معاد *نامدرك ان عبدالرمن

وحهباوقاا دت أالد واناخوز

م

قر همأجالاو ظرذا وكان عض

شاارقلق

ل هرمن احسن الناسوجها1

ا

ك
مكاي
نا 3

مالا واحسته
فكان يعقوت

يها ل ما أقْ يعوب وعدص

كغير لزلز اس وا لبدوالله وكان سكن الرومفى

5ا
ك

1012 2اخ او بكرمدن امؤمل نا اافضل ن حمدالشعر انىنناسنيد بنداود ثتاوكيععن سيآ نءن داود 02

عىبما ونشرناهبأسحاق قاللشرى  0لشرنه مرانينحين ولدوحين
لسدرط
لبا
انع
أنىهند عن عكرمة عن اب
ىه

1

| لاسناد ولمرجاه *

«إذكرمنقالانالك ببح اسرحااهقيبمنعليب»|السلام »
|العياس مد بنرهيعوب
ف حدينا  4و

ععندأ
هن
جمدبن عبد اللب
,نا

ابن وهساخبرليو نسعن ابن 1شهاب
1بأ

ازمر وبن اليسفيانبن اسيدينجارية الشره اكننا اقاللابيهريرةالاخبرك ع عن اسحاقبن باهي لني قال
ارت والله لأن1افتنعند هاآلا براهيم
حسحا
|اوهصررة بلىقالكمب ب لمارأىابراهيمان يذي ا

0مر«نامالنلذ
بذ«كاق
الكبرا سمعيلواسخاق
على

ناه جبريل بالبشارة فاللسارة الشرى  95قالله اق

ون وراء اسحاق

تعموب قضر بت اما فذلك قوله”نعالى الدوانا وز الاآمات  #كنسح 2

فر السمرى (ثحنما)يند .نمماذ ثمندارك بن
ج ومان
نوص.
فسمإرة عر كم(سقلت) استاذه واه وه

دل عانمسن  2ان عانمسن عسمنرة عن كش الاخبار قال كان السخاقٌمَن احسن النناس

 1ا

جاللا واحسئه منطةأ وود

ملل

توا

رايم خلماوخاما ولد لهيسوب
ينا 01

كيغضير شمر الوأس والحسد
اان ع
كظف
أوعص فكازة يسوب احسنهما وانطق| وآكثر هاخالا و

والوجه ياسلكنروم *
داود  4بنانيهند ع

عكرفة 2

-اشاس

صين حين ولد
ونشركة باسحاق قال لشرى لسوّة لشرانة ن

وحين نى' #دمة
 0 0نس * 0

ناسحاق
اللابي شل بره اللا اخيركك 75-
قا
|ة
الزهرى انحرو بناىستميان الثقئى أخبره ان كما

لىقالمارأى ابراهيمان يذيحاحا ق قالالشيطان واللهلثنلمافتن عندهاآل اراهيملاافتن لهذا
قال نا
اذأ[1ذذ1ذ1#1ذ1ذذ11001أ0ظ2

«إكتابالتريخع 4

«الستدركمع اللغيص» « 2دهه»

«اج(»)0

ن الله اع اطمنالته واحسنتها نصرف عنه وجاء اتليس الىتفهتاَجارلاان 3عب
افا
كهيم
نالبرا
بذلك قا
بت والدا يذ ثمولذه قال هو يزعم
رهل
ابراهيمبا نك قالت ذ فهحباجته قالفانه بر بد ان.يذ نحه قال و
انالله امرءه بذلك قالت فقد احسن حيث اطاع الله ادرك:اسمعيل فمّال بااسمعيل ايبنذهب بك ابوك
والوم قاليز عمانالله
2قال لخاحته قالفانه ذهب تكليذ قحاكلوهل تروأالداقط ببذذ ولد ه قالنمه ق
م«انالا
امه ذلك ا فد أحسن حيتث اطأاعريهقال رج :نحتى انتهى نه الىمنى حيث اسم انتهىالى تحر

البد ن اليو ققال :ييان اللهاممبياناذ حلك تقالاسمعيل فاطمفانط ع رةبك كلخيرتقما السمعيلهلاعامت
ايدذ للثقاللا قالاصبت انىاخاف انتحزن ولسك.و بت الشكين مواخا افق عنفىأناهجدران
2ذح
م5قام

تنضيرولايرانى قفعل!براهيمعل لحزفيحلقهفاذا الزفينحاس مانحتنك الشفرة تنمازت

كاده بالمجر

كلذلكلاستطيع ان محزقالاراهيم انهذا الامرمنافاترق رأسهفاذانوعل ؤاقف بين انه قال انراهيم

ص
-

يمدزّل فداكقدحههناكء.ىقال الواقدى وحدانى رسع ةة نعمانعن هلال ناسنامة عن عطاء بنتسارعن
١3ن ف

:

ان  3لهالالذسعف تتمعيل #

ذكحراق نابراهيم صلواتالل وهسلامه مم 4
اس
«
 422ا ئ#ل لن عموب العدل ننانحبى بن ابيطا!  2كازكانالمابك عنحماد ”,نسلمة عرد علىنز بد

عالنمسين عانلااحنف بنقيس عن العباس

يه اللدعنه 5قالقالرولا صلالله عليه وافوسل

قالىالتهداود بأرت اسممالنا 0قواونف رب ا

حاق حادلى نفسة مزاع كتووري”
قاالسان

ظ الناسعنعلبن زد بن خد كانفردلة»
اخبرنى  انواحجمدجمدبن اسحاق"الند ل الصفاربنا امدبن ندر اوسا" با بن نصر
 0يشاك انعباس رضى اللهعنهها قالكان تسا رة نت نسعينسنةواب ارهِيم|َ نمالةوعشر ن سنبة

فماذهب عن اراغيم الروغ وجاءنه البشرى باسحاق وامنينم كانخافهقأل .ترد لله الذئ :وهابللكعلبر
0
فاذاهوحز فيشححاسذنالشفرة سينا وثلانابا لمجرولاتحزقال! رافح فال 20تالثهفرفمرأسَةقاذاهو
.فيان

بنده فال ابراهيمم بابنيقدزل فداك فدمحههناكعنى #قال الواقدى خدنىرسعة3
بوعل واقف بي
طاء بنسارعن عبدالله نسلامالالبح اسمعيلقلت ماللواقدى وللصحاح *
عنهاتلن اسامة عن

( ذكراسداق عاليلهسلا م 4

« على » .نجدعان عانمسن عرى الاحنف بنقيسعن العباستقالراسلولله اصلمله عليهوا لدوسل
قالتىاللهداؤد يأرب أسمعالنناس قولونرباسحاق قالارنف اسحاق جادلى بنفسه»#رواه الناس عنابن
اجلاعان ه
ا اسياط © عراءلسدى عن عكرمة عناعباس قالكانت ناضاننة سكن سسئة وارهيم انماثةوعشرين

0
0

ستنةفياذ هب ع1

هاةل المدلثالذىوهلى
أراهيم الروعوجاءثه البشرى باسحاق وأمن تمنكان مخاف ف

زهي

عل

ظءءء» « 2اكتابالارص» 

«التدركمعاللخيس» 

ظج(»)0

عطاء بن ابىرباح عرض عبد الله بن عباس رضىالل عهنههاانه اقلالفلدى اسمعيل وزتمت اليهود انه اسحاق
وكذ نت الهو د »
حدننا 4عبدالرحمن بن امسن الق ضى بناباراهيمبنالمسينناآدم بنابىأياس نناغسة و اخبرثيمدن
مو ماليفقيه ناابراهيم بن
 00بنادين 1هتق ينحاار باشيعن بارت عن الشعبي عن|بنء,راف

طخينوم مخرجاه *:
عنهها ابدقلفيالذىفداه اذم عظيمقال هواسمعيل :هذا حدرث بح عاللىششري

حد ننا#اوالفبا
مس م
ودن
ب

بنااحمدين اعلبجبدارننااو نس بنبكير عنمدبناسحاق قالس.ءت مد

 1١الاتَرنطياتقلولذى االمله ابراهيمهذمحهم عن أنيها ولانناجد ذلك فكىتاباللهفي :
رد براهيموماأصي نه منذمابنهاله أسمعيل ذلك انا قولحين فرغ منقصةالمذ وح من انى
امنء اسحاق يعقوب قول بان
رو
وحاق
ابراهيمةالونشر ناهياسحاسقيامى_:الصا حينم :مول فبشرناها بأس
كيا هذ 4اسحاق ولدفيه منالله موعود عاوعده وما الدىاميد بحهالا اسمعيل*
وبانابن فلب ن

 :ا  4ابوعبداللهجمدين اجمدالاضبباتي.ناالمسة 3 .المسين.ين الفرجننااوعبدالله الواقدى قال

حلاق ايها اراد ابراهيمانمذ وابناراد ذحه عني امبيت |القدس فكت كلا
سمعي
اياس
وناف
قداختاف علي
انبي مالك مونلد مالكالدار وكاذمولىلءمانن
سمعت مذنلك .امنخبار الحد مم كداني ان!ابسبرة ع

عفازعنعطاء بنلسارقفاالغمالت غوات عير الناار ىعن ذ بح الله ابع|كانفااسلمعيل لا بااءسيل
سبعستينرأى اراهيمق النومي مر [دبالشامانيد 42اسمعيل فركباليهعلى البراق <تىجاء هفوحده عند امه

فاخذسدهومضى ىهلاصاىنه وجاءه الشيطانفيصورة رجل يعرفه فاليا ابراهيم!انبريدقالاراهيم في حاجتى

قالير بدانذم اسمعيل قال ابراهيمارت والد ادذي ولده قالن امنت قالابراهيم وقاللترعمانالّه امرك

ف عمر  4بنقيس عن عطاء عن| بنعباس قا اللمفدى اسمعيل وزيمالتهود انه اييجاق وحكذوا فسمعه ان
وهب منه وهوهالك *

:

ليذي فداه اللهيذب عظيمهواسمعيل( خم )*:
شعبة * عن بازعنالشععى عن اعبنباسة االف

سلقرطِي تقول انالذىاصر اللهبراهيمبذيحه من بثيةاسمغيل وانالنجد
«إاءن اسحاق 4سمعت مدبنك ا
ذلكني كتابالله وذلك انا رك حينفرغ مقنصة ة الذوح ودشرناه باسحاق نيامنالصالين وقال
فبشر نأهاباسحاقومن وراءاسحاق عقوب قولءابن وب 3بنفلريكنياسمذماحسحاق ولهفيه املنله موعود

عاوعده وماالذى ام بذ بحه الااسمعيل*
 5الواقدى © قال اختات علينا فى اسمعيل واسحاق ابعالد موا من الذعحعنى اوبيتاأقد س خدنني
ايلك موا لديا عنعطاء نسار سألت خوات نجبير عن ذبح الله فمّأاسلمم يل لالخ
انابي سبرةعنماب

امعيل سسبنعن ر أىابراهيم فيالنومفيف مينزلبهالشامان يذمحهفركب اليهعلى البراق جحاتءهفو جدهعندامه
فأخذ ده و مي نهلماامينه جواء «الشيطان فيصورة رجل بعرفهوذ كرالقّصة الىانقال فذهب بحزفيحلته

002
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« الستدرك املعتنيص »*١ . ٠هه  #2طكتاب التارم م

شدي نيقباط الكناروكانياساهله بالملاة واركة دكن متدرية مريطيافال و70 6ل
من ل الهموكان لابعداحدا شيئًا الااجزه فسهاه اللّهدصادق الوعدوكان رسولاسيا *

حيى بن اليمانبنا سفيانعن
حدننا ا والعياس مدن يعوب ن االعباس بنمدالدورى نناحتىنبنامعي
ننازنعنالسرعن!العاررش التّهعنهماقالالذنبي اسمعيل#هذ!حديثصحبحعلشرط الشيخين ولمخرجاه *
ال
 0حدينا ابوشمدلاما جمد بعبندالله المشرى !ا اسن بنحماديناعبداأرحمن بنسلمان عن اس,
عن و برينالىفاختةعن  +أهدءن ان مررذى الله عنمها وفدبنايذجعظي قمال سمعيل عندذيح براهيملكيش»

#إحدننا #اوبكر مدن عبداتٌ الشافىننا عبيدين حاتمالمافظ ا:لنماجاسمعيل .نعبيد نم ربنلكرعة
الح ارفىنناعبدالرحيم المطابينتاعيد اللهن مدالعتبيمناعبداللهبنسعيدالصنا بج قالحضرنا مجلسمعاوبة بناني

شان نكرالتايسمعيل واسحاق بابنراهيم فقال بسضهما|لذي اسمعيل وقال بعضهمبل اسجاقالذييح
فال معاوبسةمطتمعل الخبريكنا ندرسولاللهصلىاللعهليه ورأالهوسل فاناهالافععاَلايليا رسولاللّهخلفت
للتةصل الله |
البلاديا سةوالماءيا ساهلك المالوضاعالعيالفعدعلى عاافاءاعلللهيك ياابنالذحينقتيسم رسو ا

عليهوالهوسم ولمسكرعليهفتلنايااميراو منينوما الذبحان قالازعبد المطلب  1ام حفرزصزم درلل انف
سهل الله امرهاان تحربعض ولده فاخر جهمفا سهمستهمتقررج الببهمالسدافة راد ديدفزيهاخواله من
ىز ه وقالوا ارض ربك وافدا نك قالففداه عالةناقة قالفهو الدسحو أسمعيل الثاني*
ربننص رالمولاني يناعبد اللهبن وهب
#احد نا  0او العياس مد سن رنعقوب تناح

اخير ار

بنقبس عن

|

علاء
الانف عرريض الحكتف طول الاصادم بارز املق قوى شديد عتيف ااعللكنفان:وكان ناس اهلهبالضلوم
والكوة وكان عندرىه صرضيا وكانت زكاانان
فسمأه الله صاد قّ الوعد وكان رسولا نبيا(قات

الا رناموالحموكانلابعد احداشيعاالاانجزه |

) اسئاده ضعيف

*

ببان  6اعلنشعى عن ابنعباسقال الدبيح اسمعيل (خ م )*

4

ن الىفاختة عن #اهد عن ابنتمر و فديناه ذم عظيم قالاسمعيل عند ذنحإراهيم الحكبش ٍ
ا

رواه »*
زثقاوتي)

عدار  4 8المطابي ثنا عبداه بن مد التي 'بناعبد الله بن سيعيدالصناحى قال تحضرنا عجاس صعاوزية
فقال بعضممالذبيح اسحاق و قال بعضهم اسمعيل فقَال معاويسةقطتم عالمىبير كناعندرسول الوص الله
فهت
خسوللالل
عليه وأاله وسلمظاياذ اعسابيقال بار

البلاد باسةوامال عاساأ«هلك المال وضاع العيال فعبد

عليمم اافاء الله عليك بإاأن اديس كارا صلالّعليهواله وسل ومرشكرعلفينها ابميارالمؤْمنين

|[
|[|0ز|0
[ا|||[[|#ز

وما الذبيحان قال ان عبد المطلب لما حفر زمرّم نذرلله ان سبل له امرها ان حر بعضولدهفاخرفجهاميهم
ينهم نفرجج السهملعبداللهافادرذحه فنعهاخو الهمرن بنخىزوموقالواارض رءك

وافدابنك فداه عاثةناقة

قالفبوالذ بيح واسمعيل الثاي(قات) اسكاقة وأه*

«والماءياسا

«(مر

جادي0وا0

اللالتتدارك معانفيض » ١ .مم < لاكتاب اتازض»  0ط3ج(»)0

أرضىات غنعاقالاول مننطقنالعزب ؤوضمالكاب علىلفظ وه منطقهثمجمسلكتنباا واح..دامثل
لسعماللهالرجمن!ارحيم الوصول حت فرق نه ولده اسمعيلبن ابراهيمصاوات اللهعلع| #هد احديث
تيم
 2و

1

الاسنا ولمخرجاه*

ف اخبرنا) اتوعبدال الضفارثناادبن مدبعيسى القاضىانثوننانيم عن ابيهعن اليالضحى اظن ”ه
لل
وسل قال
واآله
عن مسر وق عن عد الله رضى الله عنهء.ر 3ت الني صااللهعليه

ككل ى ولاة من النييين

٠لرمن
4ا:طولعق
0
نبا

نسبارواهيم إلدن ,اتبعوهالاان»ة
مقرااًن اولىالتنا
أوان وليئ'وخليق الىابراتييم ث ت
الأسين نالفرج تنامدنن تمر حدق
 :و 9حدنثاه ماو عند اللهبن بطةننااسان بن لجهمبنا

اح

الثورئعة أيه

وو سن يه لوعن ا ع امنالتيصل اللعهليهوالموسلمقاكان

بوي

0التبيينوان ولبى وخَللْمنهم اىابراهيم مقرأالثتى اصلله عليه وا لدوسلاناولىالناسابراهيم ال0ى10
ل نه  (#حديث )لينعيامذا عت وين حداث الواقدئضصح فانهلاندمن :مسر وق *

قنسبان تنعلىئن زيادسناابرا هيم ن مونسى نناهشا م ببونسافت عمعنمر عن
| اتخبرناهاتويكرين"استعا اما
صو ابالبط
ستمتموصر
لللهص ىاللهعليهوا لهوسلاف اذفاتتح
| الزهرئ عنا يكمب نالك عن|سهقالقال رسو ا
ياث يسمعلىشرطالشيخين وخ رجاه::
دهذ
حهم#
سنمامعيل من
ةمور ماقا لان هري فالرحما ا
منلم
ذغا
سخير ا.

|ط اخبرنا او سميد ادن مالا بحاملسكوفة نناالمسين نحميد نناص ان بنجعفر السمرئ نناجريدين

عكس ولاكار ل اسبع لان
لسطط تواست موا و عخننةيان بلكدأن كن دابلتن ع تزه ى
| انرافيم الله الذى اسلهنّتصادق الوعد وكان رجلافيهحدةمجاهدا عداء الله ويعطيه الله التصر عابم والظفر
يت«مستلع١ا>باوجمد6همسم
أوكان شنديد:المرب على الكفار لاتخافني الّدلو مة لاثمصغير الى أس غليظ المنق طويل اليدينوالر جلي

]يرب بندنهركبتيه وهو قائمصغيز العينين طويل الانفعس قن لكك طويل الاصابم ازز للق قوى

تقالاولمن نطق بالعرسة ووضع البجكتا لل كل لتطفدونان مجمله كتاباوامدا مثل سماللهالرحمنن الرحيم
و

ال

ترد به ولدة اشمعيل #صحيج (#قلت) عبدالغزير واه »

ل

ء ارعس
«والثورى م #ن

لعي للدي

ل عليوهول ان
سودت نعبد ال عن الب ص اق

لوتلابةيين:و ان وليى وخابلى اب اينراهيممقرأ ان'اؤلى الناسءا راهيم للذين اتبعوهالآابة
|الككلمناتؤ
( :الواقدى) تخدثنى الثورى فد كرهولم #:ك ف سدده»

 00بلجق

د لام

700

ا

١

0
اي

0
الوعد وكان رجلا فبهدحدة

ااف فيالللهومة
يجاهد اعداءاللوه ليهاللاهلنصزعليهومالظفروكانش يدد المرتعل اىلحكذارل م

ال

ل

زب يده وكتيهدوقممني انين طوبل

«التدركمعالتاخيص»  2ظط0ءه»

طكتابالاريخ» | ظإج(»)0

فاطمربك في امىلكقالفاعنيعليهقال ما معة مل ابراهيمنبنيهواسمميل نناولهالمجارة وتقولارن

لزن
رسا تقبلما الك انتت السميع الملييما عت ع
زاك#را! النبرى بناشحمدبنعبدالسلامبنا اسحاقانبأجريرغرتعطاءب الشنائبٍعنسعيد
وبرن
ااخ
«
!نجبير عنان عباس رضى اللهعنها قاللمابنى |راهيوالبيت اوحىاللهاليهان اذت فالناس بالمبج قال

فال اأراهيمالاان ربك قمد اتذذ ناوامركاننجوهوالنحجات [ةلاش يتيز طبراوكير كد
اوتراب لبيكاللم لبيك* هد | حديث يم الاسناذ ولممخرجاه*:
اخبرنا  #الحسن بنيعقوب العدلننا كيو نانيطالبننا عبدالوهاب تنعبداليد انباداود بنانيهند عن
00كرمة
7ح
51ع
١0
ِ

عن ا.زعباس رد نلعن قال الاسلامثلاونسهاوماانتلىهذ ا الدن احد فاقامه الاابراهيم

عليهالصلوة والسلام قالالله تعالى وابراهيم الذىوفقكتت الله ل بهراءة منالنار* هذ| حديثصحيح
الاسناد ولرجاه *

ف حدينا  6#اوعيد الله الاصبهاني نا الحسنأنالجهممناالحمسين  نالفرجم بناشمد بعنمر قخادلنى الثوري
نخليل قالسمعت عليا ,قول استغفررجل لاويه وهامشركانفقات
عرد انىاسحاق الحمذانى ععبندالله ال
ا
للقن

وهامشر كاف الاستغفر ابراهيم لانيهفذّكرت ذل كر سولاللهصلالتعليهوالدوسلفائزل الله
سيمدت اراهيم لابهالا عنموعدة وعد هاأانأه»*

4ل9كبم
حبسنن
لسين
االم
0عتا«خوبرنا 4

02

براهيم صلواتاللهعليع|»

بن ابوب لوقيو ون

دع رس 

ل وار لجس

اس
عبدالعزيزبنمران حدثبى اسمعيلبنابراهيم بنال حيبيبة عن دااولدأبصنين عكنرمة ععناببن
رضى الله

ااراهيم ببنيهو'سمعيل يناولهالحجارة وقولاتف ربتاشبلمناايبك انتالسميع العليمخ
(م )**

ا علطاسءا
#بئنب

ع سنعيد عن التطائرة اندي براهيمالبيبت اوحىالثهاليه اذذفالناس بافسال

الااذريعفداتخذيتاواسركمدي ملعاال اندي توق ال

د
اا

اللبملبيك «صحيح »
داود »#عءنحكرمةعن |بنغياس الاسلاءثلاو نسعأ وما اقللهذا الديناحد فاقامهالاابراهيمقالالله

كى و
وابراهي
فمالذ
تىب

اللّلهبراءة من النار»صحيح»

ف الواقدى * حدانىالثورىعن انىاسحاق عنعابلدله نالخليل سمعت علياتو 3استغفر رجللاوءه وها

رهاكماشت .فال استغفرانراهيم لاهفذ كرت ذلكا سرولاللهالصللّهعليه
رمكشان فقاتانستغفرلاو
و لدوسللفازلله وماكان استئفارابر اهيملابهالاعن موعدة وعدها اناه»

وهسسر
تلم

«(ذكراسمعيلعليهالسلام »
لويد

قال

١9هه » ٠ طكابالتاربخ م

لكخمميص 
تدو
لست
9ال
ا

«ج()»

عن المنكرو المافظون -لدودالله ونش رالمؤمنين ووقداظحالؤمنون الىقولةالذن برثونالفردوس مفا
والتق فيالإحز ابارنف ١ اس والسلات ال1ى +ل نهوالتى فيسال والذن#على صأوومداعون الىقولة
والنرنميشياجائمتون ذف يعدم السرااامملا1ب,راهيمخليل الله وتخدصلاللهعليهماوأإدوسل*

سلهحناق البغوى بغداد ا نمكرم التزازننازيد نهارونانا حماد.نسلمة
ادال
د«عد  4عب
و ف بدالا تسارىطنتسميدينلبيبه ان اباه برة رضى اللعهنهقالاختتن|3راهيمصلاللهعايهوسل
لعدعشر بن٠ مالةسنةبالقدوم ومات وهو ان ماق سلة *
 2لغبمناهجا مداخ د بنيعوب الحافظتناعيمبن جمدواخرى! أو سعيد الاح ”)نامسي ءنحميدبن
كاده
إعنيدعن سعيد بانلمسبب عر:نابي .هرةرطى أبله عنه
كتبع (قالا):ت:مانين الىشيسي ثةنااو معاويةعن نحيى ١س
لاحن اراهيم لعدعشر ن وماثةسنة بالقدوم”معاش بعدذلك :عا نين سنة *:

9بحدوثًاال>عيا س دينيمقوب نباجيد زعيش الرملي ننامؤمل| بن اسمعيل ننا سفيان الثورى عن
ا
السلامنين ءا البيت خرج معه اسمعيل
اهيمعليه
|سيجاقع نحارنة نْمِضِرب نعل رضي اللهعنهاللا اس ابر
ابي

وهاجرفيا قدم مك رأيعلىرأسهمفويضعالبيتمثل النهامةفيه مثلالأرسككلمه فاليا ابراهيمابنعلىظل
اوعل عا وي

«٠
ع

فيابنى خرج وخلف اسمعيل وهاجر وذلك حيث يقولالله عن وجل واذوانا

لابراهيم مكارت الببت إلاتشرك بى *شيثا وطن يتى لاطائفين الماعينوالوكم السجود * هذ|

حديث
0نهسموناة
 2او

صعييم الاسناد ول مخرجام*

ح«دنا » اوالعباس عمد ن ملويديا بحبانساسنلانقنَزاز بنااوعلعبيد الله ابلنعبجديد المننى قال
سمهت حخثير نكثير 'تحدث عنمي دبنجبير عن ب|نعباس رضى اللهعنبماقالجاء ابراهيم عليهالصلاةوالسلام
اسل يصباحله .ستامن وراء ز صلمففَاللهاراهيمبااسمعيل انرنكقداص فى.ينءاالبيت فقاالإ استجل

الحاسدون الي قوله ونشرالؤٌ منينوقد افاءم الؤمنونالى قولهم فمأخالدون والتى فى الاجزاب ان المسلمين
والمسليات إلوالقفي يال يالك نم علصلا .مم داعون الىقوله قاكونف لف بده السهام اللاابراهيم

وتمد صلالوسل علهما *
ت
سبيب
ف حماد  #نسلمة وغيره عن نحبى بن سعيد عن.ابن

اربابأهس برة قالاختتن ابراهيم بعدعشرين

ومالة سنةنا!دوم وماتوهو اب مناثتى سنة( خم )

بضعن علما اسامبراهيم.ببناءابييتخر جمعهاسمعيلوهافجلراقدممكةرأى
«ابواسحاقاعن حاريةبرنم
عل وأسه ف جع الببتمثل النهامة فيه مثل الرأس ككلمه فقَال بابراهيم ابنعلظل اوعل قدري ولاتزد

لا هيخريج وخلف اسمعيل
وصلافسق

وهاجرو ذلكحيث و الللّهواذوأنالابراهيممكانالييتلي لت(خم)*

ب بينر عن |عببناس قال جاءابرافهويجمداسمغيل يصلح
جيد
ثهيبرءن سع
ير
جثكي
و 3م 6معيو حنك

ز<+ز0<<6+0ز06آ0ؤزؤزدزذدذد7دد
71ب<+<07<7

3

«9الاتتتدالركخميعص» 

اظط.هه»  <2طركاب اتاريخ»  .طج_*0

الماع عن ابيزرعة عن اديه يرة رضى الله عنه قالقال رسو الله اصلله عليسهوالدوسلفيتولونيابراهيم 1
اخنلتيل الرحمن ة بسميرتداعاه لالسماوات واهل الارض #هنذاحديث صمبيمعلىشر طالشيخين و مخ رجاه
« حدنا »#ع

الفقهسغداد تناهلال :نالعلاء :انلراقعبد اللهنجعفر تناعببدالله زمروعنزيد ش

انافيانيسة عن عمرون سرعن داف نالمارث قال ليدب أنهسمعالنى صلىاللعهليهوا لهوسلمهولقبل
ديث صبييحعلىشرط الشيخينولخرجاه*
انتوق انالله اخدق خليلا م اتخد ابأهيمخلبلا» هحذا
زنىد تنايوقبن لينلغيبامبننوسف عنمعمر
6-79 2نا »#اوبكر جمدين احمدنبالوءه ا اجخدن يض م ا

00

 8اعباس رضاىلل عهنهماانالنىصلاللعهليووهآلهوسللمارأىالصورفيالييت لمبدخل

حاوبلره  70220ىابراهيم واسمعيل اديع الازلام فال قاتلهماللهوالنةات استقس] بالازلامقط »|
هداحديث يح علش رط البخارئ *

« خدنا > اوالعباس مد بينسوب اننااحمدزعبد الجبارونين بحكير عنمدبن اسحاق قالوابراه

خا للح ونه تمه خالىعليهوسل ابن1ز”ر بنماجور بنساروح بنراعون مالوناو لطع
ارنفشدينسام بنوح صلواتالله عليه(؟) *

4
ع المسن. .نمدالا سفر اثبتىانرأجمدناحمد ابلبنراء :نالمماق بن سلوان الحراني انناححدين سامة
ك اخيرنا ب
الحرانى ء انلي عبدالرحيم الحا ى عنانيعبداللكعن القاسمءعوآى امملتقال لمت كتيلاوعلسياءبين
رعاشل ؤتل ٍا
اصبعين من اصا بعها شعرة مضاء عايتداو راض راصم بدو الها زوواسو
ماوح اللهاليدان تيروكاناول من شابوا ووازل اللدعل ابرهيممماائزلعل بق القراان كات :
فماا/زل التدعليه التاثبون العادون او

التاضون!( 1تيوق الساحد

رون بالمغروف والتاهون|

()1ففنسب الانبياء اختلاف وفي تمدة القارى :ابراهيبن نارخبنانحور بن ساروغ بنارغو ال ١٠
عين ىهس برةسىفوعافيتَولونب اابراهيمانتخليل عن قسمم |
ةال
رعععن
زلما
«حمارة  4ا
غخلنك م اهل السماواتوالارض (خ م)*

ٍْ

ش

«عبيد ان ي ن حروعنزد بنافيائيسة عرش ,جمرون مسرةعنعبداللهبن الكارث بتاجتدب انهسمع

رسو لاله صلاللهعليهو]”امولقول قبلان جوقان اشّقداتخذى همادكااموناراهيم خليلا(خم) *
0م
#رنلولزاىىدلهي
اعابعشال«
«إمعمر »عن انوب عن عكرمة عن ابنعباس ان النيضلٍاللعهليهوا.إهوسللمارأىالصورفيالييتلم.دخل
بحت انها فمحيبثك ورأىابراهيم واسمعيل باددمما الازلام فال ق تالهامللهوا.لتدان استقسم| مباقط(خ)»*

اناسحاق 4قالابراهيم خليل الرَحنْبنازربن ناحوزربنساروح إئراغو ابن فالبنعابربن شين

ظ
ارنفشد بن سامين نوح»:
نيامامةقاطللمتكفاللبحدياةبين
ف جمد س»بلنمة انلزافيعنابيعبدالرحيم عن عبدالملشعنالقاسمع ا
ابسن مأرصا نمعهاشعرة بيضاء عاتتل تومورامنابرا هيمممدنوافالتتهافيرأسه وقالت اشعر)و قارا

ماوحاىللاهليه نتطهر وكا انولمنشابواختتنو ابلاللهعلى!برا هري مااتزل علىمد الثائبون العابدون
» مختكرا

) اشتعل

الحامدون

«ج(»)0

الستادرك المتعخيض » ١ ظإد4ه . #2ا 8كلتتاابريخ م

59اخبرنا» الحسسنبن تمدالاسفراليلق تناجمد.ن احمدينالبراءاناً عبد المنعمبناد ررس عانسهعن وهببن
لنادرس منهووثي ايزمان هوقالهوجد وح الذى الله خنوخ وهوف الحنة حيوقال
منبهاهسكع

تمدن !سحاق بنساركانادريس اول ىادم اع النبوة وهوا خنوخ بن ريدن اهلاابلاوقتاات:

ابنناشر نشيث بن|دمن
ف اخبربى #ابوسعيد مادن مدالاسى بالكوفة ثناالمسين نبحميدبن الرسمئنا وان بنجعفر السمرى

ايد نمعاذالَكريئنااملد ا

الى اديص اتسكاسنين ين ذكوانعنملسن البضرى عن ستمرة ب

لقان مكاننياللهادرس رجلاا يض طويلاضخم البطن عر يض الصدر قلايللشعجرسد كبيرشعر
إل سومان كا حدئ فينبه اعظمممن الااخرى وكانت فيٍصدره ثلا« ياض من غي برر ص فلارأى اللهمناهل
|الارض مارأىمن جورهوا عتدانهمفيالصنهر فعهاللهاليالسماء السادسة فهو حيث شولور فعنامهكاباعليا *

« ذ ك١ر» راهيممالي صلاللهفوسل خليلاللعهن وجل وسنهوبينتوح هودوصا صلوات اللهعلمبما*
فبرنبج نا محمد بن
ف حد ثنا  ا:وعبدالله مدن احمدبنطة الاصيهانىننا المسنبنالهمالويمىنااالملسين
حبنيز بد عن ابراهيمبن جمدينز بادعنأبيهعنعبداللّنسرقالوضم رول الله
حرالواقدىحداىشرب '

ص التتعليه والدو سل ,ديرا أنىفتالهذا الغلام بعيشقر ناقالككباشبالةفنة الال اقدىتق لواللهعن وجل

بوبن
ارون
وقنرابينذاك كثيرافكان  0و دم عشرة ق
اين
رهو ب
هيم عشرةقرونن فولدابراهيم خليل الله
علرىأس الفيسنةمر خلق!ددمنه

,

ف اخبرنا  #اوزكر ياحنى عاد

اد بنعبدالسلام بنااسحاق بنابراهيم اما جربرعنتمارةن

ْ

3-5

:

3

علباءين
م»2الا
0مس
9ف
1
ف عبدانم  4بناد ر يسعناببه عنوهس انهسثلعنادر سمنهووف ايزمانهوقالهوجد توحالذى
قاللهخنوخ وهوفي الحنةحي وقالابن اسحاق كانادريس اول بنى1دماعفي التوةبوه و اختوخ ببنريد

اهلاليلبنقينان بننا شرن شيث بندء(قلت) عبدال!:تمكذءهاخددة
«وعنالحسن »عن سمرة كاننىاللاهدرسن ا بلا ضخم البطن ع
ارليض
صدر قليل شغر الجسد
الكيزشس لأسن ودكانك احدى عينيه اعظم م ول الالخرئ :وكا نت في صدر ه نكتة ساض من غير ومن

فلاراى اللهمناهل الارض مارأى من جورم واعتدا لهمفيا اصلله رفعهالىالسماءالسا دسة فهووحيث شرل

وزفضاهمكانا علا( قلت )اسنادهمظللاتقومن حهحة *

ف ذكر اراهيم الخليلعلايلهسلام »
الواقدى» عدي يرجم بنيز بدعن ابراهيم بنحمدبن زيادعناببه عنعبدالله بسر قالوضع رسو لالله
صلالله عايهوا لدوسل ديدوعل رأسىفتالهذ االغلاميعيش قر قالفعاش مائةسنة قال الواقدي قالالله

بترا هيم
ارو
دةق
لشر
وم ع
فاهي
وترون يذلاك كديرامكان ين هادمعشرة قروبذيونهوين ابر
خليل الر ن+عل رأسالفي سنةمن ل دم »

2م
7ي
8ت

».١ طندهه» ١ ١طاكتاب تاريخ» 0

«9الاعذرتلكهفيش

ج004

قدو لالله للملاثك 1ادعوا احمد وامته فاق يلات صل اتعليهوالدوسلموامتهسى وره بينالجوفيتوك

وح محمد وامته هل تعلمو ن ابنيات قومي الرسالةو اجتهدت لههنالنصيحة وجهدت اناستنقذ ممن النار

سراوجهارافل:زدم دعائى الافر ارافيقولارلسلوله صلاللّه عليهواوسلوامته فالانشهدعانشدينا داك فيجيم
ماقاثت مانلصاد قينفيةول قوموح وان علمدتهذأاجحناانتوامتكو كن اول الإقمءةالكفاضحك اعن

ا م الرسحييمانار انون القىومهاناتذرقومك

الامم فقولوسو لالله  6طملاؤا:

منقبل امسقم عذاب اليوقراًالمتووعهر :خشبها فاذاتتيها قالك امعبشهدا نهذ المموالتصاص لق بؤسامناله|

عتازفيالنار»

اللاه والنله و العزيزاالمسكيم فايلولهعنوج عنذدلك امتازوا اليومانها اجرموزفهم اولمن

0
4

ستيرك وا 1
مجه ذكرادوسن ال

ش

ْ

أ0ةذفزآ2+3701ا<|0أة]

أناعطلباءبناجمر
«احدة”نا تيلمنحبشاذالعدلناهشامنعلالبنْدوسننامو نى باسنمعي ل ثناداود ين فيالف ترث

نلت فبميانوح
اقا
كولى
عنكر مة عن اعببناس رضى الله عنبها ادتلاهذه الانولابرجنتبرج |الجاهلية الا

[١
200

دلسو وان وجاك اق
وادزم  قي وانبطنين من ولداادمكاناحد هماسك.نانهل الا خرالسكراء
لرعال دمامة وان الراوخلا من اهل السهل في
اى
صداحاو فى الأساءدما مهوكانت نشاء الشسهل صماحا و
سثله فاتخد واعند اتجتمعون اليهفي السنة وان وخادس
صورة غلام الرعاة شاء فيه بصوت اسان م

اهل !لح|.ل هجوعيهم و في عدم ذلك فرأى النساء وصيا حتهن فابى اداه فاخيرجم ,ذلك فتحولوا اليهن
جل ولاتبرجن قبرجم' حا هليةالاولي *
ون
دلك قولالله ع
فهن
دلوا مون فظهرت الفاحشة في

:

اخبرنا #

إلملامحكة ادعوا ااحممدتوهفياني لراسلولهوامته سعىورمبينديهمفيتولوح لحمدوامته تهعللمون
ابيبلغت قوى الرسالةواجتهدت كمبالنصيحة ودهدت اناستنقد ممنالنارسرا وجهارافلتردم دعائي الافرارا

فعُول رسو لالله وامتهفانانثهد عانشدنابهانأفيجميمماقات مر |لضادقنفيقول قو نوجو الى عتلمهدا
ب احمدانت وامتتك ونمناولالاءلواحا خر الاممفيةولرسولاننّصل اشّعليهوالدوسل سم اللهال ح نمنالرحيم

النمنااأارنوسحا

ههدان هامذوا لقص ض ا أق ومامن الهالااللهو0
الىقومحهت ختمالسورَدٌفاذْاختم أقالتي اشمت

هوالمزرااليفيمفقول اللهعتددّلكامتازوا اليومامها ا جرموذفهم اول من تازال اىلنار»»(قلت)اسنادهوامه

ةلا م 4
#ذكر ادريسعالليس

ف داود  4يانلابفيراتئنا علباعءنناعمركرمسة عانعباس انثلاهذه الامةولاتبرجن تبرجالجاملية
الاولى قاكلان فمابين وح وادريس

الف سنة وان بطئين منولداذمكاناحدهها تكن السهل و لان وان

أندبلوكان رحااليلد احاوف النساءدمامة وكانت نساء السهل صباحاو فيالر +الدمامة وانابليس ١لىرجلامن

ه1
عل شي

اه لااسهل فيسورة غلام الرعاة شاءفه إصوات السمعالناسمثله فاخذواعيدا جتمعو اليه فيالسنةو لوحا

هلجيهم وم فيعيد ممذلك قرا ىالنساء وصباحتهن ف!اصلدىابه فاخبرم «ذلك قتحولوا اليهن
من انهل الحبل ع

)6

« عبد الثم4

17

تس

«مالمستادلرتكلخيص »

90ه»* 

«كتابتاريخ»

«ج(»)0

رمم عل .رط البعفارييوهلترجاه ٠

إخيربرنا علىبنعب ادلرحمنبنماتيبنا اجمدبنحازم عنابليغرزة كاموضن يعوب الرميىننفاائد()مولى
عبيد اللهن علىانا راهيمنعبدارجمنبن انيد .سعة أخبره ازعائشة زوج النىصلاللهعليه وله وس الفهانه
لولله اصللله عليهوواآلهوسلقاللورحماللاهحدامن قوموح أر-مامالصي قالرسول اللهصلى اللهعليه
ارس
ان

ىكاتف ١جر زمانهغرس
ولاوسلكل نوياكات زف الشدةالانينحامامدر لاللهحتت
شحرة فعظمت وذ هب ت كلمذهب مقطعوانم جعلعمل سفينة فيسخرون منهوقولون يعمل سفينة فيالبر

فكيف ”تجرىفيةول سوف تعلمونفهافرغ منهافارالتتوروكثرالماء افليسكك خشيت امالصيعليهوكارنف

أحبه حباشد بد الفرجت االلىحبل بحلتغت ثلثه فبلخاها الماء رجت نهحت بلغتثلثىالمبل فلا بلمهأخرجت
حاتسىتوت عاللىجب|يفهابلمالمأءرقبتها رفمتهبدهاحتي ذهب به اماء فلورحماللهمنهم احد الرحم امالصبي*
هذا حدث كيس اللاسناد ول رجا ه*

د .ن'لر سع ا المسين نعل اليل  3خمدن
جأسمينيبن
9يميد الاجرى باليكوفة بئا ال
ِ اخبرنى» ت
ال

اتن تجضالصاه

بهعن جده عن علىرضىاللهعنه قالجممرمناعنوجل لنوح غلامللاضيين
عن٠اسة

ولاس
روعلائيةسم ماةلةوخجسينسسنةكلامضىقرن ابعهة
كلهم وايده روحمنفهدعاقومهس ا

4ومتب
ر2
كني(1أ

وطغانا#هد احدرث ص الابرطاو وم مخرجاه *

ونهب
ها اخبر ا  #اين نسمدبن اسحاق ثنا جمدين ابد بنالبراء بنا عبد النمنادرس عرن أيه ع
اانمنبه فالجحكر 88سن نابي المسن عن سبعة رهط شبد وابدراقال وهب وقد حدس عبد اللهن

ودهها

عباسكلهم رفعوا الحدديث الرىسول النّصلاللهعليهوآلهو-رانادلعر ن حواوتيزمهنومالقيامة اولالناس
فيقول ماذا اجبتم نوجا فيقولوت معاانداومابلمناولا نصحناولا اص نا ولامانا فقول نوح دعومم يأرب0

دعاء فاشيا افلياولين والاخرينامة مد إمة احنتتههى اخلاىنم النبيين امد فانتسيخه ورقأه وامن وصدقه

3العا

( )١فائدمولى عبادل واسمه عِبيدالله بزعل؟١
| فابلعثانلبلهيين مبشرين ومنذرن الحديث( خ )*

ع
ىد
م

اللا

د«موبى * بنامقوب الزمعى ننافائدموليعبيد اللهنعلىازاررااهيم بن عبدالر م نن بنأنير سعة اخبرهازعائشة

أشريه النراسوله صلالْهعليهو١ا لهوسليقاللوزحماللهسبلمني قوم توحأرجمامالمي المدرث صرهذا0
0

ب جمد حابسنا ,اع
برو حمنه فدعاقومه ير اوعلاسة

ادهعن جده عنعليقالجمعربنالنويح ع اللماضيتكابم؟ابذه ع
رد

قرذفز ادمكفراوطنياناه مه

نعة رهط شهدوا بدراوقد
 2عبدالنتم © باندريس عن بيهعن وهسبقال ؤكر اين بنانى البسن عسب

| حداتىانغباكلبرفمواالحد!ث الىرسولاللهصلالشّعليهوا

ا

ا ومالقيامة اول

انأسندعو لهاذا اجبت 'موجا لاتويل لالندماما انادل استعوداونا ردناول ناها افيقول وح دعتعورياربدعاء
فاشيافيالاولين والا.خربنامة بعدامة حت اتتهىالخىا املنببييناجمدفانتبسيخهوق رأهولمن نهوصدقهفيقول الله

(االتدلخركيمس» 

.3 -ه» ١ اطلكتااريبع» 

ج()»

صل اللهعليهولهو سل بعث اللهنوحالاربعين سنةو لبثفيقومه الفسنة الاحمسينعامابدعو م
وفاش مد الطوفان ستين سنة عق كثالرنناس ونمو اعافد أض العا للحدرث انيهريرة واس
عر :النبيصل ال عليه
وآلهوسل في حد يثالشفاعةفيأُونف وما ففوان زاائيج اولبرانوك ار

اللىارض *

«إاخبرنا  4اوبكر مد بنعبداللهمنغيباث السدئ ما هر نافىعمان الطبالى نا عياش ابلنوليد الرقام

شاعبد الاعلى ثنا سعيد بن ابيعروبة عن قتأدة عن المسن عنتمرانفبنحصين عن سمرة بن جندب
ان الننياصللله عليه واله و سإقال ولد وحثلاية سام وحامو بافث الو اأر وم #اهذ | حديث عينم
سناد ولمخرجاء»

5صي
مسسمف>ييم

احمدبن زهير نواكيمبن المراح عن حمزة
اخبر لي  #مد بن:وسف الذعيقناحمدنيران التبوي ن ا

إز ياتعنعدي .زبابت عن حازم ءعن اليه برة رضىاللهعنه6لسيدالاسياء خمسة وشحمد صلاللهعليه

وآلهوسل سيد الخخسة نوح وابراهيم ومومى وعيسىود صلوات الله وسلامه علهم :هذا حديث صيح
الاسنادوان كانموقؤفا على افهربرة 4
 9حد أنى© عل نعيسلىالاق تأهسدد نقطن نناعمان بنانى شيبةه منواكيمعن ب
|ن الى يبه وهو  -#يت ْ

دنهع(ن١ )عن انمسعود انه ذكرقول اللّهعنو جلانا ارسانانوحاالى قومه فاذنكنروحا اغتسل |
عبد الجرحم
3فرأىانه نظراليه فقال بنظراليوانا اغتسل خارالله لونك قال فاسود فهوابو السود ان * هذا حديث صمي

الاسسناد ولمخرجام»

|

 9اخبرق » ابوئصر مدن احمدبنعمر الكفاف تنا احمد بنسلمة بتاحمد يبشنارنا ابوداود تناهمام عن قتاد ] 5
عنعكرمة عننع|باس رضىالل عهنه,ا لقكاان بينبوح واد معشرة قرونكلهمعل *شىر عةمن الق فاختلفوا
نعث الله النبيينمبشر بن ومنذ رينوكقاذلكفيقراء ة عبداللهكانالناسامة واحدة فاختلفوا#هذاحديث |

( )١اي اليليبة:؛

يع

باعلثلهوحا لباعرينسنة فلبث فىقومه الف سنة ال حامسيزعاما.دعوم وعاش بعد الطوفان ستينسنة حى |

كثرالناس وفشوا»
 9سعيد  4قعتنادة عن المسنعن تران .ن حصين عن مرة انرس ولاللّهصلاللهعليهوا”لدوسلقالولدنوح

|

ثلاايةسام وحأمويافتثذاواووم سرجه

(إحمزة الزيات» عن عدنىبنءابت اعلنيحازم عانيه برة قالسيدالانبياءخجسةومد صل الله عليه
والهوسل سيدالمسة:وو داراهيم وموسى وعيسىوشمدعلهمالصلاة.والسلام» صسم»

ولك(يع معنتم بدن الىلبيبةعجنده عن انه موداندوحااغتسل ف أرىابنهينظراليقهال"نظرالي وانااغتسل
خارالتهلويك قالفاسود فهو ا والسودان» يح (قات) مدطبعفوه*

عينن
شوحو
لإهمام  4عن قتادةعنعكرمة غن! نع
مكان
دباس
راة

وفا
قرونكاهمعلىش نرمخةمنت لولق
ا

أ
1

شعث !|لله

كتاب تاريخ
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ي»
افلثور ع
رميو لاما الله عل.هواالهوسل ا  3لمنتهمولعمهماللهوكلىاب الزائك فلىكاب اللهالدب

ارك لسنتى والمستحل منعتر نيماح رم الله
لالتله
أقدراتوالتسلطاليولتيدل من! عن الله وبعز مونااذل

وأالستحل رماالنه#قال سفيا!نقر ءواسورةوالليل اذايفشىفامامن اعط واتاقلا يات #وروىاسحاقالفروى
عبد ا

بن

صستة
عا
وشة
فائ
 6عتنمرة عنع

اي

لعنه,م اللهالحدريث*

فة
لانبن اسحاق حدثنى مدبن ابىعتيق عنعاص بنعبدالله عرض ابهقال ققاحلاابو

لايبكرار اك تستق.رقابضنعافاقلوانلك|ذفماتما فمات اعتدّت رجالاجاد! ت>نمونك وتقوءوندونك
ات الياما اريدمأاريد لا
اخالمياات

هده

,أت فده فامامرك لفطزولاق الىقو5
الا ب

عق

عي

ا

ع8اب

«ج(_»)0

 406.7 « 2طكتا باشينه

١سارك ماتلخيض 61

ل حدئنا »ا وعبدالنه حمدين يعقوب .م مناحامف من اتحا مدالمفر.ننااسحاق بمنسالنت 'الرازنى قا |ل
سمغت طلحةبمنرو  00عن قوللمعن وجل اواطنام :فى ومذي مسخبةفقاكننا مدن المتكدزعن جابر
0لسفيآن»
انعبدالله رذى اللعنههاقال قال رساوللله صل الله عليه واللهو  0الوصو حبات القن ةاطنا
 0ا
هذا حدرث صعييمالا عا

ا

1

٠

« حدنا معنن جمشاذاادل .ناازيد ن الحيثمنابراهيم انالي.الليث *“االاشجي عسنفيان حعنصين عن

علس ارا عد اه عبياار
ا اذا متربةقال المطروح :الذى ليسلهت #هذا حديث كيم على
شرط الشيخين ولمخرجاه *

ا

« اخرنا ماووكريا منىبنمد المنبرىننا تمدن عبدالشلام ثنااتحاق انبأانفضيلثنا حضينءن جاهدا
ملتراتشى" *.
عن ابن عباس رطىاعلنلهها فيقوله عزو جل اومسكينا ذامترءة'قال الترب الذىلاتفيه نا

7

حل نفسيرسوزة والشمسن وطجاها 4ه
 0الرخيم»
. 000

ش

1ن
سوره

5وا!
5

هم
اجمم

اخبرنا ا#علبردحمن انامسن القاطى * انراهيم بن ليها 1ادمناني ابأسثنا ورقاء عن انا يجح
عن ماهد عناعنباس راضلىلهعنه| فيقو0وجل والشسن وضخاهاقالضوءها والقمن اذا تلاهانهها والتهار

اذااجلاها قال اضاء خاو" النما * :وان لهأ قال الى التاء'والا:رضن .وما طحا ها تقال دبا هنا قال ولف
وباسواط ا الها جوع انون جإتقال عد ف «اتامها ودزلدما قذافاتخ:من زكاها وقد خاب مرت “دساه'ا
1ض4جداها
وس
' قالاغواها #هذاحدث يتح عل شرظ الشبخين و ءر خأه #3

 0دنا > كن ةا اإراهيم ن ابي طالت ثنلائن ابيممرثنا سفيارت عن حنظلةعن سعيدان جبراغق

]اعباس رخ ىالل عنبما فيقولهعز وجل الها خؤرها وقواها:ةالالزههاخِوْرها وتقؤاها هذا خحديث
" 3حل

وم نخ درآه *#

لو
ووطلة  #بنجمرواو اطعا فينوم ذ ىمسخبة قال
اسمالسخنابورح لافيحيه '

بنالتكد ر نعنع جايص

وي

عانقروبيات الغفرة اطعام

ش

فإحصين» عن جاهد عن|.نعباساومسكيناذامتر قبالةالطرؤ ح الذيليسله نت (خ قما)لائراهوه
 0اضرا حصيئنعن ماهد عن كاين قالهوااتئر ب الذ ولاقيه من التراب شى *ه

ندعو نينسور اةلوغينن اب
ظ
) 0
 9 5اناني نيم عن عاهسد عن أبنغباس قال وضحاهاةالضبوءها تلاهانيمراجلا ها اضاءها ومانا

هنا

قال:الس  5ا8لسهاطحاها قالد حاهافالميهاؤورهاوتق واهاقال عرف شقاء هأوسعاد أهاو قد خابمند ساها

الاغراما(خ م) »
د
يعن
عان
 ١حنظلة  6ناني-س ي

:
بنتجبيرعن ابنعباسفالمنمباقاك المنهأعؤوورهاوقواها »ضحي *
»)0

ور لفسير '

«التدركمماتليص »<١

>١0

ظ««ه» « 2كتاباتضير»

طِموا افليبلاد قالوتدفرعون لاميأنه ارلعة اونادث جمملعلى ظبرها رجى عظيما حتيمانت*هذا حديث
صحريمالاساد ولممخرجأه *:

« اخبرنا » ابوالعباس قاسوين القاسم السيارى ثنا ابراهيم هبلنال نناعلىين المسن بنشقيق انياًابوجمزة

١
.-كمس

عن الامش عن سالمنااليمعد عن عبدالله رضى اللّعنه والفجرقالقسمان ربك لبالمرصاد م ورالصر اطثلاية
جل * اهحذد باثلصاحيسحنادو لخرجاه*
لراجسمراعلنيهةوجسر عليهالحم وجسرعايه الرب عومل
جاسو
حور بفسير سو رة البلد يب
 3لسيمإ!لاللهرحمن الرححم

« اخبرنا  #اوزكريا نحبى نمداامنبرى:نامدن عبدالسلام :ا اسحاق بنابراهيم ا
عمناهد عن ان عباس رذى اللهعنهها فىقوله عومجل لااقيمبهذااليلد وانت جبلهذا

عن منضوو

»ب«عسر>اوندتكرقةسير
اليلد قالا<للهانا ك

إنصنمفيهماشاء :هداحدرث صحييح علىشرط الشيخين وخرجاه*
نبى اباستناورقاء عن
اخبرنا م عبدال خرن بن المسين القَاضى بهمدان ناابراهييمناسين ”:نا أدم ب ا

انافيتجبيح عن #اابهدنععنباس رضى الله عنهما فيقولهعبروجل ووالد وماولةقال سيبالوالداكموماواد
ولده» :هذاحديث صحبح علىشرط الشخين  7رجاه 59

ا«خبر نا اوبكر مدن عبدالل الشافي اانفاق واط نااوحذ ةنا سيان عنابن جرمععنا
ينان عباس رذى الله عنهم| إقد خلهنا الانببان فكبدقالف شدة خاق  2ولا ديه وست اسنانه وسوره

ومعيشته وختاءه ولا احويك صح كق5رط الشيخين ولمخر جاه *

وقحبدنا ا والمباستمدن عقو بننا ادن عبد الجبراالبطاروى بناااوككرين عياش نناعاصعن زرعن.
عبد اللهوهداناه ادن قالالميروالشر ولول عد رمث م

إلاياد وهل جار

«م(ع[مر #عن نابث عرنابي رافمعنانمسعود ذ يالاوبادقالويد 6لامسرأنه ار  53اويادمجعلعلى
ظ,رهارحى عظماحمتىمانت* صحيح *

« الامش عن سبالماناللمىعدعن عبداللوهالنجرقالقسمانربك بالمرصمداميور الصير اط ثلابةجسور جسبر
عابه الامانة وحببرعله الرحم وجسرعليه ارب عن وجل * صحيعم *

ع>م

جز تفسير سور ة البلد ]8

4

-.عممسيم

أ« منصور » عمناهد عنانعراسلااقسمهذااليد وانت حالحقاللله ان يصنع فه ماشاء *) : 2

فل ابانفينجبح يعن اهد عن ابزعياس ووالد وماولد قايلمني بالوالدادٍموماولدولده (خ م)
« انجر ع  4عطناء عن ان هبائنلقداخاقنا لاونايك ف 2قال فيشدة خاقي ولا :دندوبيت اسزانم]
ومعيشته وختا دزخم)»

زا  4 4ب"نعياشعمنن عأصمنز> ماد وهعد ناه النجد اال نالفل 0ادحا #4
صصص

روم

هيم

ا«لستد رك ممالتلخيص »>

اكنلاسبير»
 2اط

«ج04

ار انالجوتي ول م تمربنامطاب دبرراهب قناداه باراهببإرقااهبلقاشر ف عليهبمنلظرراليه
26

يه لقره دوين  60-0هذاقالدٌ كر5ت هلال وبل وكتاطاءة سنو نارا

787حامية تسق من عين!فنذيةلك الذي ابكاني #هذه حكانة في وقتهاذان عابمراان الموىلمبدرك زمان>ر»»
م4

1ه11
وجري مبامن حملن بققات سنا:نارقاينعل"ىاقعطاقلادماوج لوو ه

0

2

ني الزيير عن جار رطىالله عنهقالقال وسو لالله صايال طيوةالموسل سر أناقاتل الناس حتى
ا

له
 0ويا
أ

0

وم

ا

6

|]..

اا

دمم وا موالهمالا حقهاو حسامهمعلىاللهنمقرأرسولالله
قالوها عصموا ممناىء

لى وكفر فبعذنهالله المذاب الآكبر » هذا حد بث
تاومن
ا ت عليهمعسيطر ال

يطل خط الديتينو معتجاده

5
ع
3

7

ةالفجر -»#/
-جز تفسير سور و

ف سم اللهال خىن الحىيم »

4.
كن

دورةو

حك نى  #أبولكر م بن ادبن بالونه نادشر بن موسى #العادد ننحبى ميان عن الاعوعر سك

ا خليفة بن<صين بنقيس عن أفىصر عر :أن عباس رذى الله عنهها والفجرقالؤر النهار وليال شرل

رادهوابو نصر هذا هو الاسود نهلال()*
 5عشر الاضحى #هذاحديث صصح الاسنادوميخج

« حدثنا » 4امد بنكامل القاضى ”نا ابو قلاءة ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا هامعن قنادة عنتمران
اإنعصام شيخ من اهل البصرة عن ران بحنصين رطىالله عنه ازالني صلل الله عليه والهو سل سثل

 0ومنماور :هذاحديث احلباسناد ول ترجاه *
نعالشفم والور فقال اهليصاوة منها

 92حدثنا 4او الح ن جمدنعل ,نباكلرمدل ثنا المسبين .نالفضل *ناسعيد نمنصور الى عدا

لق

نيرافع عننعبدالله ن مسعود رضى الله عنه فىقوله عو:جل ذي الاوناد الدين
ابمع|مر عن”!نتالبنابي عنال
()١ماوجد ناهذا الاسم بكنيته"ىكتب الرجال"٠الصحح

طعوا

جْمل بتنمظرراليه وبكىفق للهباامير اللؤمنينمامكيكمن هذاقالذ كرت قولالتهعاملة ناصبةتصلى ناراحامية
وضما*
مكم
يرلح
فحم
ةزرك
ء.
ابي!
كالمو
حاني
اسم نعين! نية فذلك الذى ابك

اس تحقتولوا لا'الهالاالله
© اوداودا آفرى » ننا سيان عنابي الزبير عنجابر مرفوعاامرت أنااقلانتل
فاذاقالوها

0
عصموامنىدماء

اهوسلاسمتعام
رل
لمالامحممبااوحسا مجمءى! انمق رأرسولالله صلاللهعليهوا

7عسيطرالامرن .وولىوكفرفيمذمهاللّهالمذاب الآ0

-سنيو[رفةيروالفجر ]ه

ل سيان ا»لعناغرعن خليفة ن حصينبنقيس عنناصبيرعن |بنعباس واخلرفجاراقانلهارو ليالعشرقال
روده

امساهد
©١س

ا4ي

سود نهلال »
اهو
لذا
عشر الاضجى #صتييمواو ناصره

هفهام ع نقتادة عن مران نعصام عن >ر احنصنين ان النىصللاللهعليه و هوس سئلعنالشفعوالوير
قالهيالصلاةمما شفع ومهاوير وصك عم

لإمدمر

و كتاب التسير 4

«النتد راكلمتملخيص »  2امه يا

ظطج»)0

عبدالعز يزين جر بمقالسألناغائعة ايلات ال لوراسَئل الهصل اللهعليهوا لدودبل فيالوترققا!ال

قفرا
اركة رمم امرك الاع ولفنالثانيةقلامنا الكافروت و فيالثالثة شلالهلوه احد
والعرقتن «قداق ما اماما

في الحديث ا سعيدنكثيربعفنير عن نحيىبن ابوب طلبتماوقت

اثلاكعاب ةلزماجدهافو جم ب(جعدائنا) بوع
|بد اللجهمديعبدالهلازهلداصماى ناو اسمميل جمد
ابناسمعيل االسلمى::احم إنسعيناألا نار يعن يمرةءن عائشة رطىاللاعنها قتاكلان رلساوللهصل اللهعليه
يك الاعلوقلنا امباالكافرونوترأف الورقل هواللهاحد
والاوس ف الركنتينالتينوتربسدهالسعم ارسم
0

وقل .اعوذيرزب الفلق وقل اعوةبوب“الناس »
حدنا ي اولولدااققيةتا الحشمن نخلف”70

رايم شعن لواس(ة الا).نا .هشيم ابااونشر

عا سسدان  200-ان #ررضى الله عنبها انه كان اذا  1تسم

خلقفسوى ا

تادللزكدورالى

ي يق الاعل كال سيحان رى الاع لالدى
سر
ز
أ

ابينك س»#هذا  65يح علىشيرظ الشيخين و رجاه

عأةاذ!د
ابلقهقرؤصالو

5

.و حدتناه  4ابوالوملك با | راهيم بنالىطا  0بنمهوت بن ابراهيموفاعتيم انلعل ان“عطاء عا لهاسم

النله رئيعة قال كان سعد
0 1

ا

بن اني.وقا ص .رطضئىاللد عنه اذاقراً

غؤافة ا

ع05

وسمدوثت

ا

2جد7

ل -

ا

اموسر
إللاعا
الحان

ونيد
ابها

قال

سدحيك 7955

قر اونشتاها فال سعد تراك لعل |العيباؤلاعل 1ءاشي 7اللتدعن و جل ترقركلكفاا.:ديئوقاك
واد كرريك اذا لسقدرك  +هنا 000-0ع1ل رط نيزور جاء»

ِسير
ت0ف
م
4
:

خضيف

ىللعهلييهوالهوسلمفى الوير
لا
أرسول الصا
*#عن عبدالعزير بنجر مسالنعاائقةبايثى” كانقر

نااك فالاولى لسبحح اسمررك فيالثايةقل

جالتكافرور وفالثالثةقل هو اللهاحد والمعوذلين*

ظٍٍهشيم كااناونشرت
عننعيد عن ابنمر اله كاناذاقراً 52اسمرنك الاعلى قال سبح اذربي الاعلىالذى

خلقفسوئى وه قراءة افيينكمس (خم) *
0

ابأييلنعطاء عر٠رنالاسم ,نرسعة ق لا كانسعد.م ٠ن اىوقاص اذا أستي احدمر,نك :اللاعلقال

سفا
حشر تك فادسي  5رالتراذمخافة انشبئ وسمعت سعداةرأما تمن انةاوننسها قات
عد

ناسيب

نشنرساماها فال بدمدالقران ليزل علىالسيبولاعلآىل التبيبد زنك فلاسئ:وادكرك
اذاسيت (خ ١)ل

3

:

تفهدريرسوورة الغاشية )ب

٠

 9جعفر #.نسلمانف سمءت اباتمر اناو لتقولمسنير بنالحطاب :يوز راهشفناداه باراهت فاشر ف عليه

1ل7-5
عاان1 0لشي

.هم

«النتدركمواللخيس»

«إكتاباتفير»

| «ج(”»)00
5

سجر نفسير سورة الطارق 2:

ر
ي
ش
(
فَاضى
نلبو ى حدثنىجدىامد نمنيمناا وبوسالق
ف حدثنى #اوعلالمسين بن عالحىافظ انباعألبلده دا
هو سمالله الرحمن الرحييم »©

ننامطرف بنطريف عجنعفر بناليالمخيرة غر :سعيد جببنيرعن ن|عباس راضليله عنهمافيقوله وعنجل
س»ورةاملطخاررجقمن بايلنصلب والقرائب قااللصلبهوالصلب والترائبٍ اريمةاضلاع م نكلجانبمناسفل الاضلاعه
/

خجأه5
هدا حديث صحيعم الاستئاد و م ر

اخبرتي » ابراهيم نحامالزاهد نناشمدين اسحاق الصنماني انبامدير جعثم ناسفيان عنخصيف عن
عحكرمة عن انعباس رضى اللهعنه| والنْاءذات الرجم قال المطروالارض ذتاالصد ع قالذات النبات»

و
لمشي

خدمؤرة

ارلسي4امكعى

1
16
7

هذا حداث تيح الاسناد و بخرحاه *

 ,--فير سورة سبح اممركالاعلىم

ظ
ف سماللهالرحنالرحيم»
١
ف حدثنى »انوجمفر مد شبمدنالبغداذ يثناحيى بنعمانبنصاح السهمىثنا اىو مر وبن ال بع بن طارق

ه

رى رعةنعنعائشة رضى الله عنهاقالت
نيدصاالا
وسعيد بانبيص (قالوا)بناحيىبنأدوبعن حيىبنسع
كاالنى صل الله عليهوالدوسلقرأفيالورفيالركمة الاوسلبح ااسلمراءعكلى وف الثاسةقل باايهاالكافرون

اولفثيالثة قل هواللهاحد وقلاعوذ بربالفلقوقل اعوذ يرب الئاس #هذ | حديث يح على شرط
الشخين و خرجأه هكذا اعا اخرجهالبخارى وحددعن انابىمسمواعاتءعرف هذه الل بأدة من حديث نحيى
ْ

ان اوب فمّط #وقد روي باسناد آخر«صحيح *

فلاخبرنا ابوزكريا المنبريثناحمد بن عبدالسلامننا.حاق .نابراهيمالبأحمد,نسلمة اللمزرىئناخصيف عن
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وجوه ويف عياف  2رهنها قر هنذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولمخرجاه *

سوين مدن عل اميم افىننا المسين ,نالفضل بناانوسان النهدى ثناش ربك عن ساك ن
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برعن عبدالله بنتميرة اعلنا حنف بقنيس عانلعبساس بزعبد ااطلب رضى الله عنهفي قوله عن وجل
ح

وحمل عرش ركفو قهم نومئذتمانيةقالمانيةاملاك علىصورة الاوعاليناظلا فهمالىركبهممسيرة
ثلاثو ستين سنة #هذا حديث صمح على1شرط هسل ووخر ام
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صل اللهعليهوا.لهوسامشميب بن خالد الر ازىوالو ليدنأنيورو ممرون نابت بناي المقدمعنساك بن

حرب
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وكات لطر نا عسناق

سعوة لاستجز رواته هناه
بنن<دميث
5قالابنعباس هذا يوم كربوشدة #صحيح #وهو اوالىم
« شواسور دأغا 2#
تاالدة حقّث لكل عاملونا أحظ الكما يوالتلاعالليوم*
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دين أفي معمرعن

ابن مسعود سخرهاعيهم سبع لال

حسوما قال
و تانية ايام

0

دكك  4وبانقد عن الرديعبنانس عن ابىالما لب ناعبي فدكتادكةواحد ة قال ,صيران غير
|ترهمما قترة (خ م)*

وهم بومث ذد تانيةقالكانة
| #شربيك » عن ساعن عبد اللهن مير وُعن الاحئفء ن العباس و حمل س سر كف و
املاك عل صووة الأوعال بين اظلافهم الىركهم مسيرةثلاث وستين سم (م) وقد اسند ه شعيب بن خالد
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والوليد
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هذا حديثصويحعلشىرط الشيخينولمخ رجاه
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مس قعتادة من
اخبرنا به انوعبداللجمدبنعلىالصتمابيعكة اام اق بنابراهيم ابأعيدال داارا
زرارة بناوقء ن سعدبن هسشامبن عاصىفي قول اللعهم ول جل و ابللكعلىخلق عظليمكل سالك عائشة

رضى اللهعمايا امالمؤمنينايئينىءن خرلسقيول الله صاب

5

سحسه

نمفنااتات خلقرسولاللهصلاللهعليهوالهوس القرَان » هذ احديث صحبء علهاياللعيفين

دجاعالم

وهسى انبأاسر ثينلابو اسحاق
ملي
:حد ننا  #ابوعبداله جمدبزعبدالله الصفارننا اجمدينمهر ا نبناعبيدن ا
نْسعيك اميك عن ابنعباسر ص

8نهأ #هذ احدبث ديع
ْ الغاة “3ع

الله عنبمافيقوله عزوجل عتل لبعد دد لك 8
مد

الشر  8العرف

 1الشيخين و)خر حأه *

نالمبيين  5اروب نتاعبدالله نَ ا
ظِ اخيرنا »علاب ن

قالسمعرت اليد تعن عمكد الله
على
اق سي بن
العم

ْ ان حمرون الءص أنه نلاهده الاي مناعللخير 0ارم

ام

صل الهعله

الاو  0اهال الناركل جعظري حراظ  363ستكبر جاع واهل الجنةالضعف ءاءالغلوون*هذا جديث
 ١صحبح علىشرط وسل يمرجاه بهذه ااسياقة قد اخر جاه من جد بثِ شعبة والثورى ءن
ين مارية بن وهب عن رسول اللهصل

معبد بن خالد
ماقَلرهاون
2ول
5ا
5
ف
ع
|

5

هليهوالهدسم مختصر ا*
اللع

حدما » و 5عالدم نا المسين ن تمد العبالى بناسعيد نكبى ال عنبنداالله بن | 00ا

اسامة بنز بد عنكر مة عن |بنعباسرطي الله عنيمانه ا

عزوجل:وم كنبب نوناق قالاذاخق

ع الك لاض ه افلشيعرفانه د يوان العرب اماسمعتم قولابشاعس
#

قأّبه؟فر اق
اصير عنا ق

قد سن قومك ضرب الاعناق

()جعظري اي الفظ الفليظ التكبروجواظ الكثيرا اللخبتجمالفي مشيه«+جمم 
 3مايكثيونم

«رياق
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ظو معمر ؛ عن #تادةزرعن
ارة ع
هنسع
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#ا أواسججاق عن سعيدٍ يجبير عن ابن عباس عدل بعد ذلك زيمقال إلعر فب بالشسركما اعرف

لشأةيزعملخم )ه
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ليس
اة
نعل عن أسه عن عبد اللهبرت تمرو انهتلامناع للخيرممتد ايم ف

الننىصل اللهعليه

أواالدوسل قولاهل!! :اول حعظري .جحواظ مستحكبر جاع واهل المنة الضعفا ءء اأغلوون (م)*

| اس
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عباس ابهسثلعن قولهوم كشف بساني قأل اؤاخني عليوني
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قر
ران فاتغوه فيالشعر فانه فوان د

اماسيعتم قو لالشاع*
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قد سن قومك ضر ب الاعناق
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مايالاثلاورت ١ابكلت

 3جا0

موالانوادخلته المنة ؛» هذاحديث سميج الاستاد طمخرجاه 1

ول لىفيساي هدا ار فوهيسورة الملك»

 5اخيرنى © امسن بنحليم امروزى لأاوالوجداباً عبدان"ابأصدالت ابأسفيان عنعاصم عنزر غ |
نبن
ا

وذى ألله عنه قاكبوْنى الورجل فلنردكول رطان فتَول رجلاه لبسلبمعلماقبلىعن

رافيضووةاللكم ب يمن ل سيرهاووالريظةوقوللد
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 0قرأ وسورةالمللكه

سأق
اياعر رم
يبيل
تل كان رن سورة املك قال في المانعة عضع من عدابالقير

0التوراةسورة0
 5فمي

7
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يضم

أهافيلبلةفقد يي
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سد تو صعريمالاسناد ولمحخرجاه*
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حي بسيير سورة نوالقل -
ك ني الرحيم »©
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غلا اخيرنا  4اوزكرا نى ن #دالعتبرى بنامدنء,بدالسلام ننااسداق  5ابراهيمجر برعن الامش
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وترين
متلن
يفا
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نليظبيان عانن عباسرضي اللّعنبما قالاناولث ,ي'خاتاهلمفقاللهكنب فقالومااكب فنالالقدر
كليومعاومكائنال ارك مواد اعة قالو كان عرشه عل الماءلق لا
خرئمن ذل ا

حاوءاكد

السموات مخاق 3ول فسبطت

الارض عليه والارض عل ظهر النوزفاططر بالنوزفهادت
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بالجبالفان اللبال فخرعلىالارض *#هدٌاحديث صبحييم عاللىشررطيخين ولجحاره»
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 2اخبرنا 1 #

وم هلا ل بن العلاء ارق نناارماعبيداللهبن عمرو

| حمد بن ساللافلعيه 7

«اطرب

هذا

:

حمكنتاب اللهماهالثالادوناةشفعت ارجل فاخرجته من النار وأدخلتة انه قأل سمط مسنيا هذا|
الحرف وهيسورةالملك #صميح *
د عأصم 5عنذد عنابن معوذوق الرجل فقبرهفتؤنى رجلاه فتمّول رجلاه 0

عل مىاقبلىسيل

كانقوم تق رأسورة املك -ميؤى من 3ضدزه اوقال بظنه عوك الم علىمناقبيل سبيل كانه قرأى
عوزة الملك *9ون العم

اقكمم عل ماقي سببيلكانتراي سورة الملك فاعلىمانعة عنع من عذاب

ر|م*
حاطن
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اقبلرؤتهيوفرياة عورة املك انها لفييلةفقد اح
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ل الامش » عاىنظبيان عن ناعباس قال ارتب اونشىء خلق اهلل القلمفالله اكت قالومااكتىقال
رء ففتهدت مئه
 3التدرخرى منذلك اليومعا ه وكا 3انان"شوم الساعة قال وكان عر شته علىال *مافرقممخ أالما
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فانتت

الجبال فان الجبال شخرعلىالارض* (خم)
عبيد الله 4عن زيدبن الي ابييئةعن الامش عن ابي ظريان عن إن عباسنو القَلموماسبطرني
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ألقفة 00 9

كنا بًّاوري
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عن ان عباس رضى اللهعنهياقال خط

بن سعيك الدارى( وحدثنا )او عبد الله حمدبن ,يبقوب
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لطرالى تناداود نابي الفرات عنعلباء.ن

الجر دعن

أعوهج
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رسول اللهصل اللهعليه والدوسل اربع خط وط قال

ورم لنت
مناهذ! قالوا الله ورسوله اعرقال اناقضل اساءاهل الْنة خدجة بنتخو بادوفا طمة.نت شمد ض
أمرآزو ابهنت ع احم  2+فرعول مع مأقصاللهعلينا دن خيرها في الهران الت

إنك عنذاك 5

وم الظالمين #هذا حديث يح ال رع اماذللفظ |١م,
لمن
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أ سستاالفىمنة ونجني منقرعون ومله وم
|انمااتفتا لعاالمدرث الذى (حد نناه)اوالعباس تمدن سقوب كانجاد بنعبدالمبا ”رناونس نبكير عنهشام !١:5
0
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دين عبدالله بنقريش نا الحسستنمبينان تناوبكربنابى شيبةثنا ابغنيروابوالاد عن شتام 0م

2

سيعنالا ىنا و اموجه ابأصدقة رن مد 2

0

ٍن انه عنعبد اللهبنجعفربن اي طالب ع تنمه علبن طالب رضي اللدعنهم قالقال رسو لالله صل الله عليه |ري
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دقة ب
صن
أوالقوس إ خليراسا مهامرم .رات وح بللا خدجة ر*واه البخارى في الصحيح ع
ْوروا ديام عن ابي خيئمه0

إن اليشيبة مهده السياقة
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حنيز بفسير سو راةللك 2:ه
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َس سم اللاهلجن الرحيم *
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لفسكر

سورة
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حداننا  4انوالعباس مدن عقوبثنا بكار قبتنببة الما ضىئنااوداود الطيالسى تنامران القطازعن

قتادة عنعباسالمشعىعن الىهس_برة انرسولالله صل الله عللهيوهوآسل اقناسلورة منكتابالهموجل لك»

دو
نته
اق !
لماوع سكاوع ااوه وسظ و مامايهجوع و

متمتتهههمةد

«:داود  4بن اابليغرات عن علباء ابجنر عنعكرمة ععناببانس قال خط رسولالله صل اللعهلي>واله
| وسلمارلعخطوط مقال اندروت ما هذاقالوا اللهورسوله اعرقال ان اقضلنساء ااهللمنة خدجة 5

أ خو «لدوغاطمة بنت مدوعم بنت زان واسية بنت مراحم اسرأة فرعون مع ماقصالل عهلينا خمبرنها
أفيالقران قالترب

الى عندك بيتافيالمنةالا.ل,ه #صحيس*

ٍ  2هشام  #بنعروة عنأيه عن عبد اللهبنجعفر ء رن عليقالرتتول الله صل اللهعليهواادوس خبرسائما

أعىموخين نسائها خديحة» انخرلباه(قاتقت)اذ وريه »
يلسور اللك يد
سو

ا
ف عمرنالاقطان  عنقتادة عنغباسالمشمي عن ابىهريرة انّ رسو لاله صل لَه علهوالهول ل

فق 1ال
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«التدرك مالمتلغيص »4

 #كلتتابسير »#0
طإحهه»  2ا
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نلابدطىورابوم القيامةفاماالمنافق
بين اندلهموباعاتهم :شولون رنناعملناوز تاقاللتحت احدمنموحدب ا
بوط و 3512منميكفق اراي انزع اطفاء وارالمنافق :قيناتقولرنناملنانورنا هذا حديث صبيح

الاسناذ ول مخرجاه *

اةنع موسى نابيعائعة
.ناس
« اخبرنا  الوبكر مدينغبد اللهالشافيننا اسحاق بانلمسن نا ابوحذفة ن
عنسلهان نقتة( )١عن انع اس رضىاللهعنبم| نكانتاهاقالمازتا اعت وح فكانت تقول للناسانه نون

واما اأمةسلوط فكانت بدلعل الضيف فذلك خ_انتعا#هذا حديث يم الا سناد ولممخ رجاه *
4ا  #ابوعبدالله حمدين قوب الشيبايننا ابراهيم قبداقنناز”.د انهارونا نبأسامانالتيعى عنخأ في
راضى اللعنه قكالانت اضراع فرغون عدت بالشمش اذا لو رفواعنما اظلتها الملاتكةجنستها
عان عننسل

 0رئق ستهافيالجن«هذاحدرعثصرح غللىشرط الشيخينوم مخرجأه»*  .

' ف حدنناب شم بدن صالحبن ها “ناالمسينبن الفضل البجلىننعفاان بنمسلنناما بدن سلمةانب عطاء
ابلنسائب ع سنعيد نجبيرعن ابن عباسرض اللهعنهما قالقالرسول اللوصللى عليه والهوسل
االاسري يمرت في رائحة ظببة قلت مامننه الاقنة ختَالواهذهراعةنا شطة اننةفر عوزوا ولادهاكانت

ال ربى ورك ورب اببك فقاات
عشطها فوقم المشط من بد هافمَالتسم اللهفقالتابتتاهبيفقالتل ب

ماخيرن فهدعام| وولد هافتاات رابك خااظال  80اح ل عات 0
0خبريدلك نيقالتن ف
ا
كاان
و لد قوة جمعافال ذلك للشعلينام اناا لأدها فالق واحداواحداحجَ اذاكانا خ ورلدو ه

سضقاط قافتال اذرئ باانادفاباكعل اغلى مالقيت موولد هاقال رسول الله صمل الله علنهو الهوسي

()١كذا في الأصول ولكن ما وجد ا هذا الاسم فيكتب الرجال لملةسلهان بن صرد ١٠

اللي احد من احدلين الايد ثور ياوم القيامة فاما المنافق فيط ثوره ولاؤمنمشفق مما رأى من
اطفاء انلومنافق فب وقول را انهملن أاورنا#صحيح(قات) عتبة واه»
سارماأة نوس
انا
ا«لثوري » عن موسى إعناائلشة غسنلوان بن قتة عن!,عباس تنككاناتاهها قالمازن

*
صهام
ضىيف فتلك خيائت
لعل
نت نادل
اوط
كل
فرأة
فكانك” تقول لادتائن” آيةمحنونواما ام
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« سلمان التيمى » عن ابيعُمات عن سلهان لقكاانث اصرأة فرعون "بمبذالشمس فاذا انصرفوا عنبا
0ج"
وم

اظلتهاللاسكةباجنحتا وكانت ترى بيتها ف اىلمنة (خ ع )

ل

 9حماد  بن سلمة انا عطاء عن سعيد جببنير عن ابنعباس قراسلول اللهصل اليو لهوسملا اء مريى

مرت بيرائحة طيبة فت ما هذه الرائحة الوا هذه رائحة ماشطةابنة فرعون واولاذها كا نت تمشطبا
فوقم أأشطمن ٠بذها فقّالت سم اللفهمَاات اننته ابيفمَالتلابلري وربك ورب ادك قالت اخبريدلك
اا وولدهافتا أتلىالكحاحة قال وما قالت اندطان وعظام ولدي قتدفنه
انيقالت نمفاخبراتهقد م

ججيعا فالذ لك عللكينامنفاالقيباولادها فالقىواحد! واخدا حتى اذا كان آخرولدها وكات صبيا
هسلمتكلم
ضما قا الصبرييب ااماهفانكعلىالحقثمالقتممولدهاقال رسولالهصلاللعهليوهال و
110

آر بعه

لوا

«٠النتدركمعاللخيص»  ٠ظ »60ا كتاباشد» ١ طإج(»0
ففجوف الليلوهو يمول الىوعننك .وجلالك ما ارد ت عمصيتى اباك جخالفتك ولقَدِسبك ميت
وم اانابذلك جاهلولكنخطيئة عرضت اعانىعليهاشقامىوغ نيستركالرخىعليوقد عصيتتكيجملى
وخالفتنك جل فالا ن م ع
نذابلك من نستنقذب وي حبلمن اتصل انانت قطمت حبلك عنىواشباباه واشيا بأه

فرافر من قولهتلوت |بةمىكتاباللهقو!اتفسكم واهليكمناراوقود هاالناسوالحجارةعليهاملاكة غلاظ
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انساةفى اميد افى عع.نغماكرامة ع 1 .ماف كرل امكييا فلالا كر  5الماان ل

اهوسل ماشيبكالسورة هود والواقعةو المرسلات وعمنتساءلون.و اذا الشمس
العمل العهليهو ل
اكورتههذاحدت  3علشرط البخارى و لخر حأه #

لاحدننا ا والعباستمدنعقو بن الر.يماه نيكرنناصف وان نر وعن سيم بن عاءرء نابي
0
دناب راسلولله اصللله عليهوا  6-0تقولونانإلله تمعنأبالاعراب ومساثلهم
امامة رضى اللهعنه قاال
صكا

ت«بواغمانفيتال بارسول الله لقد ذكرالله فالقران شجرة مودبةوماكنت ارىان في المنة شجرة
ود ييصاحمافةلرسول! لله اصللله عليه وآله وسلموماقىةال|اسد ر فان لاشو كاثقال رسول الله صل الله

هله وله وسلمفىسدرمخضود مخضّداللهو انل شوكةعرةفانهانبتعر نفتقالْرةّ5
كن انين وسبعينلومم مأنها لونلشبهالااخر»* صحبح الأستاد ول رجاه *

وبها فل اخبر نا 4انوبكرمدن عبدالله الشافيي'نا اسحاق نامس نا ابوحذ نشةتناسقيانعن -لما نالشييائىعن
بزبد ابلنأصمعن ا.نعباس راضلىله عنبما وظل من محموم قال مر :د خالاسود #هذ | حدديث صحيح
) 00الك أبنت شي اصل السدقة الغليظة ١٠ ممأ

وكراسفها ذهب اجر و

18
لفسعر

سوره

6

ال سناه

لاهل المنة مما مقطمان وخلا,م وهكارامثل القلالاوالد لاء ااتممدا

من اللبنواحللمن العسل وآلينمن الز بد ولس لماعم (م) »*
ْ

:

مووز تفسير سورةٌ الوأ قعة يس

ف(ابواسحاق  4عنعكرمة نا نغباس #الابوبكر سألت رسول الل صهبل الله عليدوال وهسل ماشييك قال
هود والواقعة والر ..لأت وعم تساءلون واذا السسن تورك (خ)*

الواقعة« كر » بتننبكارصفوان منرو عن سليمنعامرعن الأىمامةكا انصحابٍرلاسلوله اصلله عليهوآله

5

ول مولن انالله تممنابالاعساب ومساللهم ابل اع اي نوماف ل بأزسول اللهلقدذكراللتهعالىفالقران

شنجرة موذانهوماكنت أرى اننف قفي.المنة شجرة تورذ ىصاحب,أفمّال وماهىقالالسد رفانلماشوكافتال |

رسولالهاصللله وعاللهله سودسرفعىخضوه مخضد اللشهوكة ممكلان كلشوكة قرةا نهانبت
كراتفتق الثمرة معم! عن انين وسبعين لونامامنها لون يشبه الا خر #كتحم *

( ااسناق » لفقي بحنلهم عابت الال بنصو مدي ا 0 0
6

0

١

«ج()»

«الستدركمم اتلخص ١ 4# « 4# 004ك©تابالتسير»
ْ
الر منذ هب للساقينوجنتان منفضة لتامين»
تن ا
متامره جتا
واسبي ه.اا جم بدنسيارئناحمد نحكثير ثناسفيان عابنيا سحاق عنهبيرة بنبر)(١
بلعب
ح واا
لا»
ايرن
ف اخ
ل فك بالظباثر :
عبندالله بن مسعود رطى الله عنه فيقوله عن وجل بطاتئنمهامن استبر قال اخ+برمبالبطاائن
صحبحعلىشرطالثبيخينولخرحأه::

« وحدانى » ابوعلالحمسنبن مدالمصرى الحافظ كعك نا علان بانمد بسنلمان تناتحرو نسواد
0
السر حي نناعبد اللهبن وهب ررد ,واللارت من اب السمحعن ابي لميشمء,ن :الىسعيد المدرى 2
أقاثسائوراار سانقاالننظ اولحىبه
ز لكي
ع وج
هليوهآ وسلفمي قوله
لل ع
نبي ص ا
رضى ال نلهه ع ال

فخيدها اصنىمن المرآةٌ لواوناْدلنوىْة عيلبناضى' ادن الشرن بوكلتوب ا ساون عيبا اق
ثوبا بنفذها بصره حتى برى ميخ ساقها من وراء ذلك #صعيي الاسناد ورلمجناخه *
حدينا  #عابودالله مد بن يعوب الحافظ املاء بنا حامد بن اليحامد المقرى نا اسيحاق بنسلمارن
 3عنيسة بسعنيد وتمر و 95ايقس وغيره اعلننبال و

عر

سعيد بنجبير عن ابنعباس رطىالله

عنه| فيقولاللهعنوجل وكان عمرشه على الماء لقكاا ن ع ش الله اعللماء ن اممؤذلنفسه  5متخن دوها
اخرى حت اطبتها باؤْلوؤة واحدة فال عنمقناثل ومن دونهما جنتان قالوهي التى لاتعلمالملائقمافيها
اخني له ممن :رة اعينجزاء عاكانيوعاملون يأسهم) منبا
ع ونجل فلاتملمنفسم ا
قال ومنالت قيال الله
كل يوم نحفة #هذا جدااث ديم عل رط الشحين ولخر جاه »:

اخبريا  4اوعيد الله جمد بنعبدالله اهيا
يند
عدع
سيان عسنما

مت
 8هت[ للساشينو 7

ل هرد.ن.ا:اسيدين عأصم ماران لسن بن 0035

نجبيرعن ابن عباس راطلىله غنههافيقو لهعمن وجل فيها فاحكبة وهل ورمان

.اانه

نت التقامة  1قري
من فضة لمابعين(قات م( 1

سفيان * ءعن ابياسحاق ء رن هبيرة بنبرِيمعنعبد اللهبنمسعود لطاثنها مناستبرق قال اخبرثم

بالبطا؟ مكدالنها"أر(خم) *
#إدر اج> عن ال اىليثمعنالىسعيد عن النىصل الله لهو لدوسلمفيقوله:ءالىكيد الياقوت و المرجان

قالبنظر الوىجبهفىخدها اصن من اأرا ة وان اددىلؤْاؤة عليها لتضىء مابينالشرق و المغرب وانهياكون
علي اهسبعون و بأنفذهالصير ه حتير ىحم س أقابامن

و راء ذلك * صحر ا

نعيك جبجنبير عن انعبان فيقولهنعالىوكان عىشه عل اماء قال
« مرو »#ناليقبس وغيره عن الميهاالعنمس

انان عرش الهعلاىلماءثماتخذ لنفسه جنة ثماتخذ د و نها اخرىم اطبتباباًاوْة واجدة فْهَالعن من قائل

ومند و نعاجنتانقالوهي الىلانسمالملائق مافيهاقال و هيالتقايلالله تعاليفلاتم 'لنفس ما اخفيلهممن قرة

اعينيانيه منهاك بلوم تحفة(خ م )*
فإسفيان  #عن حمادٍ عن سعيد بنجبير عن|عباس فيعياذاكبة ونخل قال افلملنةجذوعبا زم د اخضر

!3-33

خعيص »
ترلكم
االلستد
«

«  4» 60ك8ت«ابالغبير »م ١ «ج(»)0

مة عن!ن .عباس ر ضى للعهنمافيقولهعن وجل هلتملهسميا
كبرعن
عجر
مناك بن
 00ايلس ع
|

سآى .اجد الرخن“ :غيره #صحيح الاسنادول مخرجاه
نلل
قا

« حدءنا  4اوعبد الله#دىنعابلدلهتند ننارالمدليناالحسين نالفضل ينالونعيم واوغساذ( قالا)ثنااسر اليل
عسناك بن جرب عنءحكرمة عنان عباس رطى الله عنهها الشمس والقمر سيان قناحلساب ومنازل»
ٍ

 3كلدو :رجاه

1

 :اخيرنا  5اوزكريا المنبرىا خمدبن عبدالسلام جااسحات يا نحبى.زالمانف بناالمتهال بن خلنتمن

حجاججعن عطاء عن اان عباس ,رضىاللعهنهه| والنجم والشجر قااللنجم ماانجمت الارض والشيج رماكانعلى
 +تاق صيبيج الااسناد و لخرحأه *
 2جديا

اوعبداللهحمدين عبداثلهالصفار ما احمدين مهران بناعبيداللهنموسىاب استرائيل يتا واسحاق

عنجمر و بن عبد الله عن امبسنعود رط نال عنه قالالسو الىخلق ان مني إن جزء وينبان

0

7

مننارجهنم  #جيم علىشرط الشيخين ول مخرجاه *
اخبريا ' او بكر مدن عبدالل المفيدثناجدىننا اجمدين وماد عن ابيحمزةالمالى عن سعيك.

ط
ي
ودرة
من
3ديتنبت انجبيرعن انعباس رضئ ان ب فيقولهعن وج لكلنوم هوق أن قانلماماخان الله لظوحااحف

سضاءدفتاهمن باقوبة
0

جرا«ءقلم نهور وكتانهور بنظرفيهكلبوم ثثلماالةوستين نظرةاومىرة قفىكل نظرةما خاق |
ويعزو ذل وشعلمانشاء فذلكقولهءتعالىكلبومهوفيشأن#ضحي الاسنادولتخرجاه» ْ

ف ازخبرتي  4عبداللن مدن مومى العدلثنا اسمعيل .نقتيبةثناانوبكر برت انيشيبة “ناعبدالصمدن
امران الجونيعن يكراإانيم و سىعن :اسهارلضليهعنه ولمر
عابلدوارثعنحماد بنسامة فعىن :ت
 :0خاف ظ

»يح »
«سماك » عنعكرءة عنباس هلتمل له سميأقاللاسمى احد الرجمنغيره صح
«اك » عكنرمة عن اننعباس الشمس والقمر محسبانقالمحا بوم أل * يح
ك:1سم ي
0

ل

ظ

جاج عنعطاء عن انعا والنجموالشجرقال النجمماجضت الاو ف الغده
مسهال .64نخليفة حعن
ماكان علىساق * كيس (قات) صيالضميه !ن معن »

سراق
و

لله عن انءسعو د قال السموم اخلاىق .الله متها لمانإننه من لكين
بمدرواين
اسوحاق * عنج

عجزأ مجننهانرو( خ م) *
4لى عن سعيد .نجبيرعن ان عباس كلبوم هوفي شأن قالان مما خلقاللهلوحا محفوظا
ةا
«إاو حاملع
مندرةة بضاء دفتاه

ركاف ور ننظر فيه كلنومثلاث مادة و ستين نظرةاوصة

ذو فملمابثا فءذ لكفو لدكلبوميهوفي أن ش
ى عيتو يعزوب ل
ف كلنظرةمإلخلقويرزو حب و
يح (إقات) اسمالىمزة نابتوهو واه عرة *

ف حماد * بسنامة اعلني>ران عانلى بكر بناليمو سى عنانه ولمنخاف ممَامر به جنتان قالجنتاز من
ل

ا8لستد مرمكالتلخيص »4

«كتاب افير  4ظج()»
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اانا
ةن عباس رصياللهعنههاانهكارف هر
اندالاشن اك إققاءا
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ايصارم يالاالف «#هذ!

حدث

حدر

ىن حمد وغييد
رجاه (8حدنناه)عل ب
أصيي الاسنادوللخ

ْ 5

الحضري 53
الترى الكرنة نامدن عبد الله

0
ويد بن بردد تناعسي  0 55سععك الأزن تغلب لمررأ خامما

مزه ب

3 ”- 1
تتسفيئةوخ بالبيت ما م الانناد
0 62ا ف

إظ حدانا ي حمدين امد نكيم القتطرى منا انو قلانة يناابوعاصمبن عانبسة عانلزهرى انه لا قولالله
د
0

0
5
ان امحرمين قي 0

6
و سشمعر الاانة الى

5

5
2
3
0
1
ا وعال ديا سنهيك بن المسيب عن ابيهسبرةرطى أللهم

اولس الى الله عليه والله وس قآلار اكلام فيالتّدر لشرار هذه الامة » هذا حديث .صيمعلى "ك١ت

|

شزط التذارى ول رجاه 2
سل

سير سورة

١-8

. :ا
الرعر 9

سر
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 0نسمألناهلر+ِ -ن الرحيم 4
ل

كا حدنا ي ا
كنو امسن اد

بن مدن اسمعيل نشوا

اينذا هدام بن مار وأومسل عبد رخن
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وار
ر
وم
ي
ه يه
ج
وى

واقذاطزاق (قالا)أناق

خا 0

مده زهير بن مد ع مدن

إيلناغنةول

ؤم شؤوة

التكدر عن جار بنعبد اللدر25بىالله ءنيا قأل

ا

ل

1
0

02

فربتاصيرةالاء ترلككذابان اقاللاوا ولا نثى* من نعمك «رتا
احسن من رد ا عافر عألتيهم م
هجدم عطلاىلششرييخين ولمرمجخاه*
ككذب فاك الخ

١ح لاض اوزكر]اهر من د السيرى .يناد نعنه ال

ء(قالا)
حبىيناد
لام نا أسحاق انأ وكيعو

شك

و9ائل  4زعدانوعدكرمة عن! .عباس انهكانشر خاثما إصارم بالآلف ويم »

مه
|« انو تحب الخاتى اننا النضر انومر عنعكرمة عن !عباس قكاالن بين دعوة نوح و بين عقلواك
لاث مائة سنة

قدارالتتور#الهند وطافت السقينة الت ]وك

صنلل
ف مي
ا وعامم» النييلت:اعنبسة عن الزهسر ىاه تلاقول اللهانا لحر

إعن ابيهسبرة ان النى صلى ال علنهو لاودلقاللس ار
عائيسه0

وسعر الىو

قخ
)ام(ة (
ات)
ارهذء ال

رداله»*
الرءن>
تسبيسوارة
سخير

الو ليد  8ننا زهير بن مدعن
ان المتكدرعن٠ح و قاللاقراً
1

ان
| الرجمنعل اصمأنهنحققراغقال مالى!,

02

ن كأنو! عسن منكر داماقرأتعليهومن م

آلاء ر ياكلنااتقكاذلبواانولانتى' تمنمك ر دناتكذ ب فلك الخد(خ م )»

 5فباي

اج »)0

لكغمميص » 8 #2 +0 #2كتاب اتفسيري
االتتدر
9

الشيخين ومخرجأه مدهالسياقة اعااهْمًا على مك افيمءمر ءعن عبد اللهضرا  02حديثلالستتىفيه

معتنابعة الصحابة خم لسر لغارظة اهل الالحادفانه الات الشربعةفنظرت فاذا فيالاب مالمخرجاه

عن عبداللهبن عباس وعبدالله بجنمرو وجبيربن مطعم رضى الل عهنهمولمخرجاه ()١سهاالاحديث انس*
فاماحديث  #ابنعباس رضىاللهعنما (لخديناه) واالعباس مدن يعقوت ينا حمدن عبدالله 0
ا

لىه
ااسلرض
بنمضر حدثتى جعفر بن رسعة عن عىالكبن مالك عنعبيدالله تنعبد اللهعنان عب
:

1

انلشعمر غل عهد الات صل الله عليهوا لدوسل*
عَنَبها ققال

واماحد بث* عبد اللهنتمرو (لخداآه( اوالعباس “تمدبن تعتراي ةا ابراهيم 'وسيروق المز عضر

ونجل اقتربت
بنتمرورضياللهعنه فيقوله ع

منااو داود الطيالمى,ناشعبة عانلاعمش عن 2اة د 0

الساعة و انثقالمّمرقال كان ذلك علىعابلدننى صل اعللهيه وارادوسيالشققمرفلقتينفلقة مر دون ابل
ا
بل فال النيصل اللعهليةوالهول اللهماشهد»
جاف
لخ
ااقة
وف
و©اماحديث  جبير(لخدنناه) أوسعيد امدبرنل عقو بالئفق 'م.احد بننحبى الملواني:تاسميدنسلوان
ف
 2الواسطى ناهشيم آمأ

|

بنعبد الحمرمن عن جبير ن مدن جبي رن مطم عن به عن خده و

فقوله عروجل اقثر باتلسافة وابشق العين قال اليثق الغمر وحن 6حكة 0

-

عنه

النىصل اللهعليدواله

غخرجأه::
وسا * قال اذاكهذهالشواهد ديت عبدالله نََعوك كار  7ينه عل علط التسكان ل ل

اتىغيد الرزاق انمأعمر
نحدث
يحتدل
لدن
د 2رنا» اوبكراجمدررىجر لزبايهتدداد نناعبداللهباانحم

عن قتادة عن انس رضى الله عنه قال سأل اهالمكة رسو الل علالل عليه وآلهولآمةفانشقااقمر كز
دة نعانس
ان
تع
قبة
ونجل اقترنت| ساعسة وا شق الب  +عداش العدان عل 2د و شع
مين قال الله ع
س

ااتشلقعم سيعبد راسلولله صل اللعهليهوارالهوسلم تبك حلت مذ وهو ع
حدثنا  #او العباس حمد بينعوب  5-5اسن نعل إن عفات

ل طيا*

العاصرى نعابد الله نغير عنوال

ا(خ6ريه البهارى با عنر"نعب'ان فلباسصرقرل1ئاأكمو جاه الاحديثانن

"9+ان

عبد الرزا عن انعنينة ود نسإعنه واصلهفى السكتادن

 :ونعنواهذه 4جعفربنرسعةعن عراك عنغبيد اللهبنعبد اللهعن اانعباس قال ادلاانشلقعم رععهَدرَب ول الله
صبلىاللههوا لدوسل »

ش(عبة ك عانلامشمجعانهد عن عبدالله نير و قالانثق القمرفلمتينفلقةمند ون ابل وفلقةخافه

فال ي صنالللعهليهولهوسلمالهم اشهد ة
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0ن <مير
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ظ
مب
رساوا

جد

الاو

الا

1
7١ت

ا

“قتادةء 0

ا

والمعرنْ حَد ث"قتاداة عن انننانق
وق

هسلابفانشَ3والعمر
لو

0000

القمرعلعهد رستولالله  2لاس عليهولهوسل 6

-

ان

عرقدى
لتم
ان
ولك
« حدثنا » او السباس مدن يعوب 'نا محمد نن عبد الله بانيداود المنادي ثنا عبد.اا
نا زهير بن دعن ا سيد بن ابي أسيد عن موسى بن الىموسي الاشعرى عناسه عن النىصل اللعليهوا له
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البرامل  3يلك عحراعب عن ابراهينم النخهىعن الاسود بن نزيدعنعبدالله رضياللهعنه فيقوله عوملجل

وانشقالقمر قال رأيت القمروقدانشق فابصرت ابلولنمد ى فرج القَمرِه هيذا حدرث ميم الاسيناد
ول رجاه بهدهال سياقة و-هدا الافغل يد
بداارز اقانا امار
 0أخير # |0اوز كر لالعنبرى بناحمدين عبدالسلإم ننااسحاتقراباء

دن

جبعن ابن

منشةادشقتين صني نعكةقبل
!لقمر
اليم ءعن حجاهد ع ن افيمجمر ع عن عبد اللهإنمتيعو ركى اللدعنه اندرأنتاا

ادوسلشتةعفاىاليقيس وشف ةة عل اىلسبوبذاءٍفقالواسح ار ور لمتاقج ب لاع
مخرج لني صلالله 0ي ل
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ا©3ل

ف .

رُْ
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وانشقالمّمرقول كاراسم القّمرمنشقافا ١رنب الدي!اخبرككمء ناقترٍابا(ساعة حق#هد ا حديث صعبيحعلى
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 [+بفسيرسورة القمر :م

كاد اهيم عن الاسود عنعبدالله واناشلققبرة ارايت القمروقد فشاقيصرت الخبل بين
يدى فرحي العمر#صحيح *
ان,
االيتجبح »عن جاهدءن اممير عا
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ياي تمض

هيز
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ف
جيم

 05هوا ل و
هسلمشيقعةل اوليثببيسقةٍ عاللىسو دداء فَالواسحرالقمر فز لاتقتر باتلييا عة
نشولقبقو ابا الومرينههاانال وار الرسامرك اباساح:لغ م)رداء مكنا
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هذا جدريث صيح عطلاىشلرشيخين وملخمرجاه *
ا
,خب
ورنا #١وزكريا التنبرى ثناحمدنعبدالسلام ثنااسحاق اعد انراق لامر الامش عر لي
هست
ممم
"

قاال زناالمينين النظر وذنا الشفتين أ
الضجى عنمسروق انان مسعودرضى الل عنهقال قفويلاهعلزلومجرلال
التقبيلوزنا اليدءنانلبطش وزنا الرجاين المشي ويصدق ذلك اوككذبهالفرجفارن تدم شرجه كان زايا
والاذبوا امم:هد أ حديث صحيح علحرظ الا 000 7 6
 0آناده ن شر بكالبزازبنانحيى بنعبدأللهكم ثناالليث سعد

« حدنا » الشيخ

ذفنن عاد غن التماعبنحكييمعنالصا عن الىهربرة رضى ادق

لقان صل اللهعليه|

ماكدتب حظ من الوناادرك ذلك لاعالة فالعين زناها النظر والرجلزناها |
والهوسلقلع لكلنفس من ان
لشي وا

ناهاالسماعواليدزناها البطش و اللساززناه الكلام و القاى تنى ويشتهىو ريصدق ذلك»

خلر
 1شرطو مس
او يكذه الفرج » هذا حديث صرح

ْ

جاه »

لواحا اا السكارزى نناعل بن عبدالعزبز ينامعلبن راشد نا وهيتعن داودعنعكرمةعن أ
|.نعبا سرضىعانلبلمهاقالسهام الاسلام “لاون سها مها احدقبل ابراهيم عليهالسلام قالاللّه عن وجل |
وابراهيمالذى وق

0

ان لخر حأه*:

ا وحدانى  4علىبعنيسى  2مدن البحر كلر وو كا ن.صنرعل نا المعتمر بنسامات عن' نهعن |
١
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عطاء بنالسائبعنعك رمةعن ان عباس رضى ا,لمداعقال لماثزلت سبح اسمزنك الاعلىقالكلبا فيدف أ
هارق قبل
عأ  4 ١يم فإ,ر|لت «الحر اد
عمه
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منالندر الاولى 0
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وابراهم الذى و فىالانزر وازرة وزر اخرى الىقولههذابذر
7لمخرجأه *
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 9الامش#عن اانليضحى عن مسزوق اننماسعود قالفيقوله الاليمتازلناالعينينالنظر وزياالشفتين:

عال>يهةمالابلتقيل ووزناليد.نالبطش وزماالر جلين!]لعشي ويصدق ذلكاويكذههال 4ق2ر 1تقدم شرجه كانزاناوالافهو
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عنابيم.الإعناىهر  2عنالتيصل اللهعليهو الهولقال ل كلسخ
7لليث عن اتجنلازعن القعةاع
ا
د لكلاحالة فالمينز ناهاالنظر'والرحل زناها اانثىو الاذ زز ناها
دنان دم كتبحظمن0
 0ع واليدزناهالبطشواللسانزناه اكلاموالقاب.تمنى ويشتهى ويصدؤذلكاو بكد هالفرج(خم)*

 ٠و هيب » عن ذواد عنكر معةن! نعبا ل

الاسلاملوالسبال تممهااحد قبل ابراهيم |
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علايلهسلام قالاللهوابراهيم  3وفى م

سامان  4التيمى عنعطاء بن السانُب عنعكرمة اعبننعباس #اللائرلت سبح اسعمر بلك الاعلىةالكلها
ييف 1رأهدم فيابزرلك وال فلمعر هيم الدى وف قال وف الار رو ازرة وز1
00
هذا ذير منائذ

الى قو له
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سلجبر الف حلةرفرف قدمالة مابينااسياء والارض #صحيح على د الشيخين وممخرجاه» ا
 3اللدعله  1لدو

ررى ..نا مدن عبد السلام ننا ااسحبارقابهنيم انمعاذ هبشنام ننا انيعن
يك
شبو
 1:لرتان»ال ا

قنادة عن عحكرمة عن الن عباس رضي الله عنهما قال انعجبون انتكون الكلة لاراهيم والكلام د
خراطرى
ابح
لعل
والرؤٌبهتحمدصلاىللهعليهوالهوسلموصلوات الله علييم| جمعين  :هذا حدرث صح
بىش
و م رجاه *:
 0د  4أو العباس حمدين يعوب تنااجدن عبدالمار شاوس ن لبكيرء ن مدن اسحاق عننحيى
!زعباد بنعمك اللهبن الزبيرعن يعن جدنةأسياءنت اللكر,رضى ال عوالالت مسمضث رعيوي ألند ص الله

للفئن ممامائة
عليهوالهو ل تقول ,صفسدرة النتهى #السير الراكب فيالفان ()١سهامائة سنةستظابا
ورت قهافر اش منذهب #هذا حديث مي  0ط مسل ول مخر حا 2:

« اخبرنا اوبكر مدنعبداللهالشافى نا اسداق بن المسن ناا و حدفة بناسفيانءنمنصور عن ا#ف2د
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عن ابن عبساس رضي الله عنى.افيقوله تمابيمازاغ ابر قال ماذ هب عيناولاثمالا وماطنى قال ماجاوز#هذا
حديث يح عل شرط البخارىوخر حأه *
اهارث بناني مامه3 00
ظِ أخبرني ##عيد اللهبن الحسين العَاضى عرو .نا
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لت لوالا
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ش  0هشام #اعن قتادة عن عكرمة عن انعياس قال العجبول اكد الخلة لانراهيم والكلام وى
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صل اىللاعليهوالدوسل(خ) 7

 1يونس »ءع3نا اكات عروي عادو عواادين اح هد

ا  0يدف شدرة المتهى ع

اا سمعت الي ص للهعليه وله

ىق فالىفان همامائة سنة ستظل بالفكنمتهامائة ركفا :فراش
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قال ماذهب  2وله نما
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 0ههبرنى ##عبدالله.ن المسينالمَاكخَى عرو ات

عاشن الكى'ون
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اسحافقٌ عن تمرو 1

غطاء عنان

اللممقالممما ربتماقالانعانن انالبيصلل اللهعليه
ررالاتومالفواحشال ا
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واالدوسل :وله
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ابنالسائب عنسغيذ .نجبيرعن ابنعباسرض التاعممافيقوله عزوجل والطور*ال جبل* هذا حديث يح
الإإستنا

 0حا هه

 /دين مدن صا بنهاني' .النحاسين إن الفضل الجن مناعففانوسلئانن حرب (قالا) تاحماد ئسامة
عانلنبابنتاليعن| .نس رظمى الغنهعنالنني صل العليةوالهوسل#مالنااليت نوو الساء السابعة بدخله
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لفكلا يمودورت اليهحتىقوماك اعةه»ذ ااحدرثصحيح علقىد طالشسةانو إبخعرلوي
| كل مدسبعونمال
اخبرني انو بحكر بنالىنصر المروزى ننااجدى ممدينعيسىالقااضنىناو نيتوماو حذفة(قالا).تايان
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#الونلاه وض

خالدنن عرعرة عننعليبرف الوطالب رضى اللهعنة قولهأءالىوالدتف امرفوع

ايل الياكةطةاحديث صم الاسناد وخر جاه»*
0منومراف
دم
أالل
لعة

ف اخبرنا  4ممديزعل الصنمانى محتكة سلحااق اببرناهييم بنعبادانبا عبدالرزاق انباالثورىعن مرون
عرق داعفريد نجبيزغن الؤعباسرضى اللهعنهافي قولهء :وجل الكقنايضمذرياتع()ومالتتام قالات الله
برقمذرءدةالؤمنمعه ودرجته ف1ي +نقؤان كا[ جاده ف العملمقرأوالذئامنوا وانبعم مدرباتهمباعانالحتنامهم
5ذربانم وماالتناول وماتقصناع *

سبي بفسيرسورة النجم ]4
ل تشمالله الرحن الرحيم »
1حدما اجمودعبدالله .ناسحاقااقرىالعدل ببغدادينا عبدالملك بحنمد نا عبد الصمد .عبد الوارث
اوم

اه 0عباسرخ ىإ بزل كالبمللوي

مما يعنىوالنجم

لبخارى ولمخرجاه مذ«السياقة »
أوسَيحل ف اأنلمؤرتك :واأشركونوالانال وله ع لشتر اطل
لمسدلزاعبمتتا المفانانا محبىبن:ادم 3كارا عنانيات-
 ٠اخبرنا»ابو زكريا المنبرى نانا
ولجل  2ارا 0
َو عن عبد الرحمن ن .زد عن عبد الله رضى الله عنه فيقوله ع
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إ()١ هكذافيالاصولكونفزيالمال لسكنفي الصاحف وابء,مخرتهم ١٠

علا

ماد > بنسلمة غننالتعن اشن عر»:النبيصل اله يدوالدوسلقا اللت العمور فيالسماء السابمةيدخله
 3لوم سبمونالف مللاكبعودون اليهحىتقوم متم )*
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ساك  #عننخالد بنعرعرة عن عل٠السقف المرفوع قالالسهاء  #صم »

ته

 1طاسنيان» مغرنو بصينة عن سعيد جببنيرعن ابرئطباس اللمتناهم ذرياتهم وماالتنام لازت اللنهرقم
 3نةااؤمنمعهفدر جتهفي اولان كالوادولق لكرولا الماتيتازه
يمه
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مسيم

حل بفسريزشوؤرة النجم م

ف عبدالوازث © ناانؤب عنء ضكرمة بعننعباس اذالنبي صلالل عهليسهوا لهوسلمدجدفمّابمى والجم

سوجد فا السلمون وااشركون والن والانسن (خ م )*
 /مسر اليا
ل  5نافياسحاق ع نعبدالرحمننيزيد عنعبد اللهمأكذ بب الفؤاذ مارأى قالرأى ر؛نول الله

ل

ملاكد
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«الستد رك امتعلخيص» 

كاب اتضيلا»١ #
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لابلادق ريخ مالي١بهدى مثلقافلقام!بنالكوراءفقاك.ا اميرالمؤّمنين ماالذاريات ذرو! قاكالر يقال

في|الماملات وقر اقالالسحابقال ف|الماريات

دشرا قال السفن قال فاالمقسا ت امرا قال:اللامكة قالفن

رو حاواقتؤمعودارالبو ارجهنمةالمنافقوقريش #هاذ|تحدررث صغريمالاسنادوخر حأه '*:
الذرى بدأدامنعة!للهكفا

«اخبرقي  4اوعبد الحمرنبنال الوزرثنااوء امالالزنئسناالانضاررن:عن سعد بانلى وعاننة' قعتنادة
عن ان .-زطى اللدعنة فيهده الائاةكانوناقيلا من اللءكمايهجعون قال كانوا .يصاون باانعشاء'والمغرس »*هنا

نجناززث هبم عِلّْشرط الشيخين وخر جاه*

/اخبرنا .لوغيداللهحمددن .عندالالهصفاريئا احيفن مب اريف سناعبينداللنهنمنوسى اتاسناثيل ع !ن1
0155

:ن سعيد بن جبير عن ان 5
سس

رضى الله عنها فيقو لهعن وجل كاو| قلا ناللءاا

ب* هد | حديث
اندي !

يح عل *مود

0ا0
قال لاع ر مهم ين

مرجاة *

مكةنااومحيئ بن افيمترةينا
امد #امتد د مروزيجماخر( اخبرناه) عبدالله نخمددن |سعذاق! :لمزاعى *
ىن

ح.ك

عن ايهعن بأتريتن عتد اللورض,ىالله عنهأةالل
مد المارى حدنى عبداللهبن الارث نفطيل الامى >

كانمندعاءالني صلاللهعليهو الهوسه الهمانىاعءوذيك منثر الربمحبووعزيا م ىأبدالريممومنربح

9

الثال فذااما الريحالعقيم*
ظٍِشري #احمدن تمدالعنزي .ناعهان زسعيدالداري نناائررا!هيم ن الي اللبثننااللاشووق عن مفيان ا

خصيف عن عكنمة عن ابن عباسرطضى الل عهنهما فيقوله عو جل وني عاداذار سانعلهمالبآع العقيسقالال
لالميينينا#هذاحديتديعالاسناد ولبر -بحاوات

:

-ا[ تفسيرستورة الطور )ينه

ٍِ
القسير

ديم اللهالرج.نارحم »
ظا

سبل نيبكار يتاعبدالمزير بنعبدالصمد العم لاضلا
ياوب انبأ
 #احمد بنبعقوب الثققيناجمدن

اش#لوطروةر
فم نالكراءذقالباامير اموقعنقماالغارب تاقال الىاخ قالفياعهاملات وقزاقال السحابقال فا الماريات

"الالسةن قالف)المقسمات امس! قاالمللا نك قالفن الذن بدلؤائنية اللهكر اواحلو! قومبمدارالبواز
3ق
جيامقال مَنافهر قردش صصح *

:ان انيعسومةماعنقتادةعنانسكا اقليلا م اأنلاييله.جمو نقالكااينصولؤنبينالمشاء والمغرب(خم)9
|

مو نلقااعر عمليلة.ثامون
يلدما
يناغللن
اسرائيل »#ملسم عجنسبعييدبرنعن أبنكعابناوسااقليلا م

حتى يصبحوا يصاوزفها (خم )وشاهده قلت حدلنث واه مرفوع»

ال
«ثورى »ج
عمنا
غي مروكومةاعر عبان و فيعاداذا رسلناعلهم العر#المقيعقالالتىلاثاتهم شيعاءدضصخريم*

حور بفةشيارلشطورؤار )مد

«عبدالعزير #النمى تناعطاء نابلسيائُت عسعنيد عنينازش والطوزقال جبل#صميح»

كمدم
مويحع

(السرقى فيس  0الطنت» الؤكاباضي» ١ طج#»00

فيحشرو ن معىثم اننظرا هل مك 3وتلا عبسد الله نتمر باولمدشاقرقضعهم راغا ذلكحشرعليناسيرة

:

هداحد اث بح الاسنادوم  2حأه:

9و حدانا ا#نو علاىلمسبينبنعلىمافظهنناحمد.نعبدال مانقرش بهزاةثنا سعيدن منصورالكى”ناعباددن):
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"كفاه اللهم دياه ومنشغبتنهاللهموم لمنابلاللهفىاي اوددة الدنيا هلك يح *

سجس

1

ركه

جو

0

>

بإ

ا«ل«مستدرك ممالتاخيص ©

 - »:اكات التسير »
سن تفسيرسورة حمعاق م

يي

بع و

اسيم

اد

«ج»0
0

ا

اخبرنا و
اعبدالله الصفارننااحمدين فهراننتاعبيد الله:نمومى ابااسر ايل ع
خنصيف عنعحكرمة

اموت بتو موين الم ل ناو

ل
جه ع
واقول
نعنهه
بناس رض الله
عا
عن
سدو1رة
4صحييم الاسنادوم لخرجاه *
اخبرنا او4زكر ال
اعنيرى نناشمد نعبدالسلام اقناكراق اب
عتادة
نااملفي نعبد الوارث تناهام نق

.ناعكرصة عرز أعنباس رض ى اللهعنههقاال كانبين اد م ونوحعشرة قرو كلهمعل مرئسة ماللقا)
لقين وازلكتاه فكانوا امة واحدة » هذاحديث يح علشرط البخائ
يق بسولل
يله
م ال
لبمث
افوا
'ختل
ال

« اخبرنا  4ابوزكريا المنبرىثجنامدب عبدالسلام اانسأحاق البأحكام نسل() الرازى وكانئقة ثنا
جل وما ازل
عن
عنباس رضياللهعنبما فيقوله و
ابوابمبار الرازى عنالر سا بنانس عقنيس بزعباد عناب
عال لكين ابل

هاروت وماروت الامة قال

ت الملانك«دعونعطاميموأو
اعل
عدو سات

 000لكاتخذ وا هذه الاصنام |

وداج ت عبادكظاحتنت:خلقيع وزز همفاختنت |

ميضوك وعبدواغيرك اللبعالليمبدعونعلديمقاللحمالربعنوجل اممفيغيب لخماوالا,عدززووعم
رزة:ب ف

قاللاقي

روه) وانهاها فاختاروا هاروت وماروت قالوذكر الحدرث,
اوط
لامعاب اطلالأ
نل

تطولهفيه) وقالفيهفياشربحامر وانتشيا وق بالمرأة وقتلا النفس فك فاملافسطبتهماوبين الملائكةفنظ وراالييما
سرتهغمفرون فليمانلا رض الانةقالمل بمدذلك
ومد
ومايمملانفني ذذلكا انزلت والملاتكة سبحون مح
() حكاوشحاول وانشددان ج و
لاكونلازامواقي'
 0فسير سوره

« اسرائئيل © عن خضيف عنعكرمةعناان

الملائكة

5 -

د السموات تفطرقناملنفمونقبانلثقل» صصم»

كةمنإتعال قسالكان كام فوع عدر تروك عواماقة مل دق
2زه
ف هاممع قناد نا

اختلفوابسث آله بين والرسلينوازل#كقاة فكاو امة و ااحدة (خ)*
ل خحكام»نسلالرازىوكاننقة امل الرازىعن الرسناسن  3قبس نعبادعن اانعباس ومااازل ْ

عع
لباىلم
2ل
اسكين.مبال هاروت وماروت الاب قالان الئاس,عدادم وقموا فيالشر ادواهةء الاصناموعبدوا
3
يق
0
ُ0س
ظحٍعم

غيرانلكمات الملاسكل بغود) زوق واورخازالاك رلوك فاحسنت خلتهمورزقهم فالحسنت رزقهم
فمصوك وعبدواغير ك الابعاللهميدعوننععابمفال لمالبىعن وجل | نهمفىغجيثبماو الا ,مذروممفمال اختاروا
من؟ا :ابليبنطههما أن الاارض :فا"مهما واا هافا ختاروا هاروتؤمارؤت وذكر الحدرث بطوله فبماوقال

ننيان:اطررتفي وطن ا وقتلاالتفس وكثرالاخطفي سهاوبي انلملا نسكة فنظرواالهاومابسلازتب

فق ذلك انززات الولا قككة جحوولز ]الهاع واسنتسترؤن نف الاش يقن مد 1/11
ل)دعوب

بعدرول

اولوستد مرعكالتتخيص»

:م  2ظ كتاب اتضير» | «ج()»

حد نا انوالعباس مد بن سقو بثنا ابوالبحترىعبد .الله مد نشاكر ننا ابواسدامة نناالامش عن
عد ى بنابت عنسامانبن صرد رضىاللهعنه()١قال استب رجلانقر ابلنبي صلاللهعاهوا لهوسافاشتد غضب
احدهرافتال النىصلاللهعليهولهو سل اليلاعرلمكلةلوقالمالذ هت عنه الغضى عباولذله من الشيطان
العليوهآآلوه سل وامايئزغنكمن الشيطانزرغ
لى
الرجيم فدال الرجل امحنون ترات فتلارسول اللهصب

فاستمذ بالل المشنيطان الرجيم #هذا حد يث صييح الاسناد »
فن
د7
« اخبرنا اوبكر بن اسحاق الفقيهانبامومى إن اشحاق:اللظهن.:ناو يحكرينابي شيبةفن:ضااينل”نات
إاء.
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ب اابنس رضياللهعنمااندكانسجديا.خرالاتين من م 2السجدةوكان
عرءن
عطاء بنالسائ ب عن سعيدن جبي
اوعند

دو لخرجاه*:
ايم
نصعر
سيث
ااحد
امل#هذ
امن يعن أبنمسعود سجدبالاو لى مه

ذل اخبرنى  مدن الؤملن امسن بن عيسىثن الفضلبن مدالشعرال نىناعبدالل نصاه حدثتىمعاوةبن

صالح عن.العلاء ن المارثءن زيدين ارطاة عنجبيربنفير عن عقّبةن عامس|لهنى رطضىالقلهعانهل روات و
ولسان الذنيكفر وا بالدكرلماجاوءامنهلحكتاب عززيلزاياننه الباط|لمن ينيد
عيلألل عليهوالهت
الأو عتسرزل منحكيمجميدققال رسولاللهصلاللعهليهوالدوسلمم 1اح نيوا إل اماقحب

طمم0م

ليد

الهمنثئ بن 5نىالقر ان #هذا حدرث ب --وخر 0
اخبرنا ورككراالمنبرى انمد نعبدالسلام 3اأسحاق ن ابارهييمانبأجريررت عرو اد عنهلال رن

ساف عفزنوة نبؤنفل الم

جارالخياب :بانلارت:نفرجنا صرة من المسجد فاخ

وف
]ا
يدى* |ش
7

اا
خةالناهناه قرناوالل |5امستظات

1قر باليدسشى احت اليهمر

كلامه#هداحدرث يع الامينادا81

و مخرحأه«+:

( )١سلمانبنصرديض امهملةوفتحالراءابن امون الما عيصحأى ؟٠
.
الامش يعن عدي بننابتعن سلمان 8
(
ِ9
ظُ

72

:

0
رح لا لن قر ب الننبي ص اللهعليه وا

0

كلةلوقا
وله شم يلاعم
لمالذمبص الغضت اعود اللهمن
فاشتد عضب احدهأ فال النىصليلةعيدا

انشيطان اأرجيمقااللرجل انون رالىفتلا رسولالنصل اللهعليهوا! دوس وامامز غنكمن الشيطارنف

تزغفاستمق بالهمن الشيطان الرجيم #صمي »
رت
 0عطاء ان السائب عن سعياك نْ جير يك

ابنعياس انه كان سجديا خرن
ن حمالسجدة و
 5حَ م ن

3

تسح
اوفبدارجننش .ابنمسعودلسحدك لهولى منبعا #
ن العلاء وقاعلا يشومنز مدي
«عبدالله 4بن صالححدتى
نأرطة عن جبير .يد عن عبة ن
,معاوية بنصا ع ٠

عامران رسولاللهاصلتلهعليه واالدوسل تلاازالد كقرة بالفك ذراجاء©الى قولهميدفقالانسم إن زجعا
.إلىاللهسي احب أليه ل  2خرج منهيمنالر
قان  #حر 3

تدرلكخمميص »#
للست
.ا.فا«

« 2» 9.4طإكتاب سيره

ج*»)0

عنحكيمبنمعاونة نحيدة عاينه رضىالل عهنهعن النىصلاللعهليهوالهوسلقابلجيثورت ووءالقيامة وعلى
افواهبالفداء()١واناول مانتحكل منالادينفذهوكفه #هذاحديث مشهوربهزبن حكيمعنابيه75
بمعاوءة وصحبهالحديث ول رجاه
انابعهالجررىفرواه عنحكيم ن

(ه) اوبكر دين امدبن بالويهثنا نشربن
وقدرواه  6اوقزعة الباهلىايضاحعكنيم بنحمعداوييةنا
ينة اعبنيهرضى اللعهنه
ععانحكويمب
ماهل
موسىثناالحسنبنموسى الاشيباحنمناد نسلمة انباًاوقزعةالب
مء:باالو9قنت 7ياكاومللةقالقال راسلولله صل الله عليهوا لوس تحشر وت هاهناواوى ده الىالشام مشاةوركبانا وعلىوجو هكم
مداذلهه١ن وتعرضون اعللله وعلى افواهكالندامواناول منيعربعانحدك نفذهوئلا ارسلولله اصللله عليهواله
ا

|

5

٠-4

وسل وماكتم 0

اننشهد ص سممكوولاابصاركولا جاود؟»*

يمةل
ه سل
كازعن
ناسفي
حدننا  4على+بشناذالمدل ننااوالمتىومدبنابوب (قالا)ننا مدنكثيرالمكبرىثن
عنمالكبنحصين ب عنقبةاالرفىعن اسهعن علىبنانىطالب رضىالل عهنه وسثلعنقولاللهعنوجل رنناارنا

اللذين اطملايا من امن والانسقالابن دم الذىقتل اخاه وابليس «هذاحديث يح الاسناد ولم مخرجاه »
ف خدينا  4واالعباس مدن يعوب ينا احمد بن عبدالجبار بناعبدالله بن ادرس انباا واسحاق الشيبانيعن
الينكر بناىموسىعر:

للسيديق رضىاللاعنه قالمانمولونفىقو لاللهءع :وجل
الاسودن هلال عراومك ا

همالواالذين قالواريناالله
انالذن قالوارمنا الله ماستقاموا وقولهتعالمن الذنامنواو بلبسوا اعانهمبظل .ف

ئة فمماللاتبومبوكهراعلغير وجها حمل استقاموا
ماستقاموافل يلتفتواوقوله و+يلبسوا اعخانهطمبيظل
وتفتوا الىاغليهره ويلمبسوا اعانهم بظلاىشرك #هذا حديث صعيم الاسناد ولمم رخجاه *
يل
) 00الفدام هومانشدعل فابريقوكوزمن خرقةاى عنمونالكلاميافواههم حتىكم جوارحبم؟١ تمع

ف( الجر بري » عن حكيمبنمعاو بةنحيدة عنابه عنالنبيصلال عهليه والقوهاسليلميثون يوم القيامة

واعهلىبامفاولفد اموان اول ماتشكلم منال دآ م تيفدهوكفه»نابعهبهز نحكيم عنابه #صتبيح *

« حاد » نسلمةبناابوقزعةالباهىعن حنكمييعماوية عناببه فموسعراتحشروزهاهنا واو مىبيده ىااللشام
 52و ركبااوعلوجوهكوتعرضودت علاللهوعلافواهمالفدام واناولما عرب عناحدكموذ دعل

رولاللهصلاللعهليه وال وهسلم وماكنتم نستترونان شهد عليكسممك اولباصارك ولاجاودك (فلت)
جذينرفة به
اوقزعة سحور

«(إسفيان  4سعلنمة بكنهيل معانلك بخنصين بنعقبة الفزارىعن انيعهنعليو سثلعن قوله ر بنا | رنا
اللد بناضلاءامن ان والاانس قالابن١د  1الد ييقتلاخاهوابلس » ص ف

'

فا واسحاق » الشيبانى عنابيبكرن ابىموسىعرنالا سودن هلال عناني بكرالصديق قالماتفولون

فىقوله عزوجل االنذين قالواربناالله نماستقاموا وقولهوالذين امنواومبلبسوا ابمانهم بظقالوا استقاموا
فلميلتفتوا وقوله وإلبسوا اماهمبظلمخطيئةفقسالابوبكر جلتموهاعلغىي ورجه الحلمثماستةاموا وإلتفتوا
الىاله غيرهولم يلبسوا إعامهمبظلماىنشرك وصيعم»
)06

«الاجمش

طم  6اطإكتاباشيز» ١ لجا()»

«الشش راكلمخيس»

فناقهه والسلاسل سحبون
ماثةسنةلباغت الارض قبلالللى وتلا رسو لاللهصللم غليهو 1لهوسلاذالاغلال اع
اذ وإخرجاء »
نيس
سك
ايث
احد
فياميمالوايات #اهذل

8

-ؤل تفسير سورةة حمالسجدة هم

العسيل

ف( سماللاهلرجن الرحيم >
حداني #او امسن امد بن الحخض,ارلشافى شوااوسحاق ابراهيمين اسحاق العقيل ثتاعبيدالله سبعند

ابن ابراهيم الززهري ثناعمي حدثنى الىعنسفيان الثوري عجنعفز بدنعن أبنهعنجابررضىاللهعنهدان
رسولالله اصللله عليهواآلهوسلٍنلاقرا ناعنبيالقومبعلمون>قالرسول اللةصل له لوس الم اسمعيل
هذا الاسان الهاممأ هداحديث صعييحالاسناد ول مخرحأهة

ف اخبرني  علىن المسينالقاضى خارى بناعبدالله رن مود .نشْمّيق ننااو عيلة عن المسين بن واقدءن
عبدالله بنبربدةعن ابهبلسانعىلى سواقال بلسدانجرثم#هداحدرث سيم الاسناد وخر جأه*

حدمنا  4اابلعوحلسىيين نعل الحافظ انأ جمامدلدبمنسن المسقلانى نااو ميرعيسىبن مسد .ناضمرة عن
للل عهلييهواةلدوسلرجلاقراً
سعد نعبد اللاهلكت منمد عنيايغامن ا العوهاءوطناللهعنقهالسمم النبيص ا
المدفةال رسولالله صلاللهعليهوالهوسلارشهوا اخاك#صحيح اللايناد وخ رجاه »
 2الخيرنا © اسحاق بن ستمد بن امسن بن سفيان الشيبابيتناجدي  3اويكر بنالىشيبة نشاانومعاوءة

حدثنى عبدالله بن سعيد المقبرى عناسبهعنانىيهسبرة رضي الله عنه قالقال رسولاللهصلالعليهوافوسل

عيليي
0ع
2اعسهامرم
اعىنو| القرا' 2وَالمْسنوا غررائه»هذ احديث ضحي الاسيناد عملذىهب جاعسةم انعتنا ولمتخرجاه*:دلوام
شر
ا خبرني»اوبكر دين براهيمالإزازسندادجبمادين سنلمة شابزيد إنهارون ابأسشذ ناباشار رى
1-1

رة خمماسئة سنة لبلنبتٍ الارضقبلاليلوتلا راسلول
سضيوه
مإر
يلىال
ل|التسدانيا ءا
له اصللله عليه واانلتسوااغ"!
لله 2

و اله وسل اذ الاغلالفياعناقهمالآآيات«#صيج * _

58

حمجل لفسير سورة حمالسجدة م

سفيان » عن جعفر بن مد عنانه عن

0

وميا

و (م) و يكن هرا ز.الليدرج عل
هن تق ل
يعلمونقااللهماسمعيلهذ| اللرانالماماهصحيح(قات)حق ا

ابراهيعم بناسحاق المسييىوكانمن سبزق الحدنثرؤاه عنعبيداللهبنسمدعن جمهيمدوسعن اسهعن سفيان»
 9١حسين> بنواقدعننير ريدعو ايهابان عرميانالم سبال جرم صحيام >*
«ضمرة © بر بعة عن سعدنعنداللنسعدعنا بيدعنالىالدرد اءقالسمعالتوضل اللعهليهوآآلهوس

راحلاقز 1فلج َالرسوالالهص الللهعيهوله وس الرشد.وااناك*صمي»
 ١عبدالله © بن سعيد المقبري عن ابه عنع اهن بر  5مسفعااعرنوا القران والعسبواغ اه *سوبيعند
1جاعة(قلت)ل جمعلىطبعفه*

3لفسير

سس

سو..رة
و3-0
1--

بد

ل١حدة
4ل

ال ا(لتدركمم اللخيس» 2

ظطم»» « <2طكتابالشيد»  «اج(*)0
_

ل

ال

 0بيس فمّلتللبوات قللهجارعل

ل

ك
نلغنى
عيث ب
٠لبابفمَالَا,زعبدالله قلتنمقانامفاخيردفقاماطاءيدحت خرجاليفاعتتقنى واعتنقتة فقات.له.حد
ا
0
:

0

ا3ل عدفست

اوعوت قبلان اسمعه
اصلله عليهواوالموسل ولمأسمعه فيالقصاص نفشيتان اتمو

0000

ا
دولا سل

درقنامايماليس ممشىمنادم بصوت تسمعه مرنل يديا السمعهمرنقرب انالملك ابلالديان لاشغى

0
'0

اهل المنة الشخل النةولابنبتى' لاحد من أهال الناراندخل التاروعنده مظلمة حت اقصه منه )

اشر

حت اللطمة قالقاناكيف ذاواعانانى اللدغىلاهماقالبالحسنات والسيئات أل وتلا رس ولالله صل اللهعليه

عت

3

ب ملاغارالوم مرنصب السااهو رجاه
أوآاله وسلاليوم مجنىكليزين مكد ع

 9حدينا 4و العباس السيارى واو احمدالصيرفىعرو(قالا) نابراهي 'منهلال بناعلبنالمسين ن شقيق سمعت
امنتوك انأالمي واقدينا الامش عن ع اهدعن ا,نعباس رضى اللهمنبايافين قاللا الاهل الهفليملعل |
هاا د

رب العالمين بريدقوله عن وجل فاذعوه عنامين لالدين الخجدتهدرن العالمين #هذا حدرث يم

ا

ا
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سو

ونج اكور كراشا فءكرهالله ذلك قال ندااود ان.ذاك لي عكنالانىفاولاعونى

ماقو ستعليه وحلالى لاكلنكالى نفسك وما قال يارب فاخخب,رني نوراه النتية ذلك اليوم#هد احدريث'

7تانلةواذء
أداع

صيم الاستاد و خرجاه 7

فلاحدننا  #اوالعباس حمدبر..:عقوت بنمادن عبدالمبار نامدن فضيل ننامحمدنسعد انلصاارى عن
عبدالله نز بدالتميقنناعائذاللهاوادردشي المولايعء عن الي الدرداءرضي الله عند ملك بانالله عليه
و لموسليالقال دأوذعليهالسلامررساسألك حبك وحب بد عبكواليمل الذىسلغني حبك ع
١
حبك احب ال شسى واهل ومن الماءالبارد وكان الني صل اللهعلهوا” لهوسل اذاذحرداود وحدْعنه

قالكان اعبدالبشر كيم الاسناد ولخرجاه*

« اخيرنا اعد ق الصفارةنا اجمددن نص ر نامرو بن طلحةالقنادانياً*شعرنباكلسدى عسنعيدن
جبيرءن اءنءباس رضى الله منيعاتال داز د عليهالسلام  3نوم السبتو كانسبت فتمكنف عله الطير

فنظله( خم )*
الامش

نزاوجعللى سيكهرجسدا
يلهع
ميقو
لهماف
اهعن
براس رضوىالل
عرع
زجبي
بين
اعيد
عن المنبال عن س
0

م

0اعيد
0علاد#لسويبلدهشارم
ا

تحت بنفسهوذلك انهقاليارب مأمن ساعة منليلولامهار الاوعايد لقابليداود نيك بصل لك اوسبحك

فكاسلىلك نوما
نلن
فكرهالله ذلكفال باداودان ذلكل يحكن الانىفلولا عونيماقويت عولجيهلالي لا ك
 0إنفضيل #ناشمدبن سعدالانصارىء١ن.عبداقنر بدالدسشقثاو ادرسن المولاوعنانى الدرداء

رفوا قالداوة ر امالك حبك وحب مننحبلك والعملالذى سلغنىحبنك رساجمل حبكا<س المين

لنبشر *
دلاكا
بقا
عللايه و الهو سلاذاذكر داودو حادثععنه
فى واهل ومنالماء البارد وكان النىص
( 5-3قات) بلعبد اللههذ ا قالاجد احاديثه موطوعة»

لاشر بك » عنالسدىعن شسعيد.نجبيرعن ابنعباس قالمات داود عهالليسلام خأ «ومالسبت وكانسبت

تعكف عليه الطير فتظله (خم)*

والستدرك معالتلخيص ا
:ا
يد

00

اكات الفديالي :١ جح )»4

جاه*
مط الشيخين وممخر
فتزل وسحد وسحدالناس معة* هذاحديث صم علىثر

 0ل لخدثنا أنو
4عبدالله مدن يعقوب ثنائحيى ن ممدينمحيى ثناابوالوليد ثناجمادين لبا  0عن,
 :عبد اللهلزيا

اناور

رضى اللهعتةقال وبت فمارى النالمكانقافتتخرةسورة.ءضشّ ا

ْ ع ايالسحدة فسجدت الدواةوالتلموماحوله فاخبرت .ذلك النىصالله عليهوايالقوسلفسجدفتها»

 3اخبرنااوبكر بناانليمداارمفظ ثنالمدين عما بنن اليشيي نةاافيئنا حداين عباللاهلاسدىثناسفيان
ٍ  5عانلامش عن حى بن عمارةعن سعيدبن جبيرعن اعتبناس ره اللهعني| قسال
رض :اوطالنطؤاءت قريش

ّلام وجبلعنكمهذاكوشكوه االىىتطالت
تزج
فلس
ا جاءالنبيصل الله عليهوا لموسلوعندرأس ايطالبمج

ا ققالياابن اخخيمار.دمن قومك تالباعم امااريدمتهمكلة تذللمم هاالعرب و'نؤدى البعمها جز المجم قال
مه ك
|لة و احدة قالكلة واحدة قالماهي قاللااله الااللّه قالفّالوا اجعل الالحة الهاواحداانهذالثى* تتجقاال

 2و لهس والقرانذىالذكرحتى بلغانهذاال اختلاق» هذاخدنث سامح الأسناة لجلاخده

3

اج اخبرنانوزكري العنبرى
ثنا محمبدن عبدالسلام ن ااشحاقاناً وهب بن جرر حداثنىانىقالسمعت تتمدبن.

ظ 23مقننكال سوجالمياس د عيداض,ن معبدبن عباسعن ابهعن اجاعاع رو لمشياطل لسو الثازافى

أ  .الذكرفهم وقبيمجأاسهم ذلكيمنىمجاسابىطالب وانيجهل واجماعقر ا الهمحين نازعوارسولالله صل الله
موه

حديث ضيحعلىشرطمسلول ترجاه*
لهوسل» هذا
عليهوا

اخبرني  #اوعبدالله شحمدن عبدالله دنار الزاهد:.ناسين بر* .الفضيلننا جمدبن اع داس

شيا١

0
وسحدوا (خم)*

ف سماد  4وسلمة عن حميدعنيكن لزت ارت اباسعيد المدرى تارايت فؤارئ الامكانافتخت001

ف ينا تهيث الى السجدة فسجدت الدواة والقروما حوله فاخبرت .ذلك الننىلصاله عليهوا لهوسي

فجد قب (اقلت) (م)*
«(زاخبرنا 6١اببني داالرممافظ ثنامدبن عمات بالنىشيبة ثثناالىثنا مدن عاب ادللالهسدي “ناسفيانعن
سرض انوطالك فناءتقزيش
ش عن بي بنصارةعن سعيد بن جبيرءن ابنعباس قال
اللاع»

عايهواالدوسلوعندراسن ايطالل اشن

فا

ال !
صل
النى

ا 1م وجبلك عنمهذاكفشكزةه الىابيطاك فقالباابن اخى
ران

ماران فياك6ياعم اعاامريندهمكل ذالخريالغرت وتؤلاى اله ماجيه الجماكلم اند الي
ةا لماهى قال لا الاهللهاقالفتالوا اجفل الالمة اولامخاندا اْهذا لثى"عات قال وزلفهم
ص ال رلك ان هذا الا اختلاق #صعيح »
ا ناسحاق © حد”:ى العباس بنعبد اللهبنمعبدبنء تَأمنّعن :اسهعن ابنعباقا لطس والتران ذىالذكر
فيمدفٍ حاسهم لعنياس ابيطالت وانى جهل واجماع قررش الومخين نازعؤا ويك اللهدص_لىاللهعلشه

|

(م)والعباس نقة »

3ك

«( سال »

7 |1
[زنز[|ز|ا[ز[

طإكابافيير» | «ج(»0

« ٠التدركمعالليصس»  ١طضم»

وجبه الى الارضفقّاللابذ حنيوانت ننظر عمى ان ترجنفيلاتجمز علي)(١اربط بدىالىرقبتى مضعوجهى |
ا0111101
ب11
7
20

علىالارض فلياادخل بدهليدحه فيحك المديةحتى ودى انياابراهيم قدصدقت اللايك بده ورفمقوله 4

فديناه ذم عظم يكبش ميممتقبلوزيما.نعباس ا الذياسمعيل#هذا حديث بيععلشبرطالشيخينو
5

عله

ككر١

فل اخبرني) اواسجاق ابراهيممد الزاهد امير ثناممد ابسنحاق الصنءافيصنماءالمرن.مثندابن جمشم

الصنعاي نمايسان الثورىءن سماك.ن حر بعن سعيدينجبيرعن يم

جدبت ببحعلشرط الشيخين وللرخبياه»
هذا

.

ي
ل سي
وأءج ْ

40عد
ا
7

خدئنا !و المياس مدن عقويثناالعباس مبدنالدوريئنابمقوب بنشمد الزهرىتناعبدالمزيز بن مد

عن شرلك .نعبداللّبن اليكرءن :انسرضياللهةعانلدكان الننيصلىاللعهليه والموسلننامعبنامولنانامقلبه::
السلا

ممخرحاه*
ل
ىشرطمسلوو
ا جد يث صيحعل ش

ب[ لفسير سورة ص]8
 9لبياللهاأرحمن الرجيم ©

حدثنا > ابوالعباس مد ينيعوب املاءثناحر اموبلنناصبريثناعبد اللهنوهس اخبربى عامر
ا
لوهنارث 0
لبا
سععنيد بن انىهلا 1عنعياض بزعبداللهبنسعدعن الىسعيد المدرى راضلىله عه [دقالتر! ر

ص لله عليهوا"لهوسلض هو اعدليرف بلالوعد لخدو سجد النابسمعهفي| كانمار رأهافياباغ
ه اصللله عليهوافوسل هينو ةية يواكني رأعونياًمللسجود
االلرسلول
م للسجود فمّ
معو

) )١لانجمزعل اى لاسرع فيذيحي ١٠ جم(؟) وفرواءةعلي الذي اسحاق  00المال
عملمىهاجهو سنته بلمعهالسبيشب جتى بلغسعيهسهى ابراهيمفيالعملذل|اسلاماامن ابهوتله وضع وحة ال
الإرض فالا بذحنىوانت بنظرعسي ان رحمنىفلإيجهزعليار بط بدى الريقبتى“مضع وجبي علىالارميا
حتىنودي ابا أبراهيمقد صد قت الرو نافامسبك ددهو رفم قوله
بة
فللااد خل بده ليذجهفلحل للد

ف بدناه هذبحعظييميكبش عظيممتةبل وزعمابنعباسانالذيح اسمعيل (خ م )*
 9اخبرنا ج ابراهيم ن بدالميرى الزاهب اميد ابسنحاق الصنماني نناشمد بانلجعصشنهواني ع0
لق

عسناك عسعنيد بنجبير عن ابنعباس قال رؤنا الاسياء وجي (خ م)*

يبعمنوشبم>يد الرهري بناعبدالمزب بن مدعنثر بكعِنانسقالكان النبيصل الله عليهوا له

وسل تناموعيلناانهام تبا(م) (قلت)يمقو ب ضميفولبر ول(هم)»
 ,-لفسير سو رةٍ ص0

( مرو » نالما,رث عرنسعيدنابي هلالعنعياض بنعبداللّ عن اليسعيدقالقرأًرسولاللهسياللمبعطتسي
عليهوالهووس صنوهوعلىالنبرفهبالغ السجدة يرل فسجدو سجد الناسمم قهي كا.نومااخرقراًها
فم ا
80

ي الجرونال فىويديد كيرأكعترأعالجردفرليشي |
نبا الى
ىت_ت

ايفين

وي

00
0

«التدركمعاتلخيص» 

»م < «كابالفيرم | «ج(»0

ف اخبرنا او زكري المنبرىنامدن عبدالسلام ننا اسحاق بنابراهيم البأجربر عنالا مش عن ابيوائل
قعبدالله ارلضلّىاعنه ببلىت وسخرون قالشر م انِالله لابسجب منشى*اكإسوب
شمّيقن سلمةقال رأ
ا س٠
الا م

كك لايراهيمقتَالان شرنحاكاننعحبهرانهان عبدالله كن اعلممنشرح وكان

طين ول مخرجاه *
ايحلعلششيرخ
عبدالله شراها تبحلبت«#هدا حديث صح
 ١اخبرنا او عبدالله حمدن عبدالله الصفارننااحمد بنمهر ان بناعبيد اللهبنموستى انبااسر اثيلبناسهاكين
حرب عانلنهال نلشير عنمربن الطاب رضى القلهوعلنههفعيالى احشروا الذدنظلموا وازو اجهم

قااملثا لجمالذين #مثاهم «#هذا حديث صحيج تش رطمسلو رجاه *:

 ٠حدننا  #مر بنجعفرالبصرىننالسن باحنمد التسترى هناعبيداللهننمعاذ العنبري تن االممتمر بنسامان

عنابيه عن انس بنمالك ارلضلىه عنهةالسممت رسول الّصلى الله علييدوا.لدوسلتقول مامد اعدعا
رجلاالى شىّالا.كان موقوذا معو م القيامة لازما لهقادمعه مقرأهذه الآنةقوفوم امهمميسشولوت *
اا
ى
ل
ِ
ن
ع
ل
ج
مُ
د
ا
ر
ظ

نمد التسترى عن عبيد الله مبعانذعنه ولوجاز لناقبوله منهلكنانصيححه على شرط
هكذا حدث «هالحسن ا
الشيخينولكناتقولان صواءه( مااخبرناه )انوزكريا العنبرى ثناشمدبن عبدالسلام ثنااسحاق بن ابراهيم()١

١ا
ليا

نالك رطىاللهعنه قال سمعت,
انماالمتمر نسلمان قال سمعت ليثبنالىسليم حدث عن بشرعن انس م
رسو لالله صل اللهعليهوالدوسلمول بندناشامالسوالىرداق مار ال ايف ا
له

يأيمة

رقنا معهنوم

القيامة لازماله تقادممهثمتلارسول اللهاصللل عليه و لاهوساموقفوماممسهثمولون» قالاملاكفقدبانبرواءة
امامعصره النعقو ب المنظل انللحدرث اصلاباسنادما»*

ح9دما  4اوسعيد اجدن سقوبالثقئنا الحسنبن الى العنبرى تناو ذف 'ناشبل .زعباد اعبنن
الىنجيسم جعانهدعن أبنعباس رضىاللهعنهمافي قولهعن وجل وازمن شيعتهلابراهيمقالمنشيعةتوحابراهيم
عليمسا جهوسنته *:مبعلهغالسبعي شب حتىبلخمسعيهسي اراهيمى العمل فالسياي مااص انهويله للجبينوضع

( )١هواو همد برناهو» ١١

وجمه

الامش » عنابي وائلقالقراًعبداللهبلعبت و سخرون قالشر ب ان الله لايسجب منثي انمأ
بسجبمنلايسلقالالامش فذكرب لهابراهيمفقالات شرتحاكان يعجبهرأب اهن عبدالّهكانا عل

ممن شر بموكانقرأ ها بل عبت (خ م )*
 ١اسرائيل » عن بماك عن النعيان نننشيرعن تامحرشروا لذن ظلمواوازو اجهمقالامثالحمالذينم مثلم(م)*

«9روى  4عن معتمرعنابه عنانس سممالنيصيالللهعليهوالهوسل يقولمامند اع دعارجلاليأ
ثمقرأوقفوثمانهممسئولون#كذ | حد ث ابه
سس الاكارت موقوفامعه و م القيامة لازمالهعاد ممه

الممسنبنامدالتسترى عنعبيداللهب منماذعن وهلوجازلناقبوله مِنالمبسن(صححناه ولكن صو انهابن
راهوه اناالممتمر تناليت بنابيسليم عنلشرعن انس ف
صوعا»

ف شبل» بنعبادعنابنابىنجبح عنجاهدعن ابنعباس وان منشيعته لابراهيم قال+نشيمة وح

ع

||212ز
1
]2

اللل(نتدزك يمن » ١ 94

 ١بإكاب اضيرم ١ اطجز)»

 0عليهاملآنةف كواههذاخديثصبي عحويب اضرف النواوى
وقد اعر قتي سننههالىمن حديث حم دعن ال *
سوم
 :فإحدانا اوجتفر ممدنن أحمددنسعد الرازي هنا اوزرعة عبيدالل عبد الحكرم :.

انر از اليالمسكم عن اولاىئلغرت عبدالله
يع
سحاق
اإنسعيد بالقاسم يمالك الميعنع عبدالزحمنبن أست
ابعوأامياعلق قالتختفوه دوت
رضى اللهعنهقاللمأقالصاحب باسيّننا قوم

ذالتفت الى

0ياء فال الي .
ب

منت تربكم فاسمعون اىفاشتهك والي#هذا خديث ريم الااسناد وخر 2

«وخوودة

|ظا اخبرنا #اسمعيل .نسمدن الأضلدايا جدئ تنامرو تنعوذنناهشيمانبأانو نشرعن
سعيدين جبيرءن انعباس رض اللعهنم ةاواد

إع وظحائل(١١)تدفال قاع

را

الهصلاللعهلبهوالولم

لادلطن ارامانهنمبعث الله هذ اعيتنك ممحبيك مد خلك بارجهتم

تقالقبرلت ابلات اوإبرالا سآن انا خلقناهصننظفة فاذاهو خصيممبين الىخرالسؤرة»#هذا حدررث صخري

لد

يخين  1رجاه *
لششرط
عالى

جز فسيرسورة الصافات 4ه

5

4

مممعم
 ٠.س

السأللهالرحمن الرحيم »

"و اخبرنا #ا وجعفر مدن عل الشيباتي بالكوفة تمد حبانزم التفارى تتاقييصة تعقبةانبأسفيان عرد
الامنش عن ان الضحى عن مسدروق عن عبدالله بنمسعود رضىاللهعنهفىقوله عزو جلوالضافات صفا

خثيم على
صدر
قالالملاتكةفال ازجر ازجترا قالالملاتكةفالتاليات'ذكرا قالاللانحكة #هلذا ح
اشلرشطتيخين وخر جاه»
) 0إعظخائلاى منتغير بالبلى ؟٠ مم
قارادو! انتتقلوا الىقرب امسحد فاتلالله اناتدن حي الونويبكتت مإقدمر  7نارقم فدعام سو

0صاف
0و
ا

كن

هم الآانة فتركوانتفرذية اسحاق الازرقعنهصحيح»
أارعكللمق
|
بب ث
حلالهعيوهآلهوس فلال انهريكتر
حد ذا انوجعفر الرازى نا اوزرعة عبيدالله

ا

د الم يعن غندلحن

ااستحاق عزواسياز 602اننيوائلعن عبداللهقلماالقال صاخ ب باسينياقو م انعا ال سلن خنقوه

1لوتفالتفت الاىللا بياءفقالاني  |1منت بر فباهسمعون اىفاشهد وا لى #يم (قلت) اسناق ضعيف *:
«الوشر» عن سعيد عن اتنغباس قال جاءالعاص أنوائل الىرسولاللهصلىاللهعليسةوالهوس بعظم

0

مد خلك نارجبنم
ازمقال قمببعاثلتههسذاعيتكثممحينكث ب

]قزلت الابات اولبرالاساءن"اناخلقناه من:نطفة"الىا خلره السورة (خ م)*

ْ

حول فسيز سورة التافات مه

| الامشمءغناىالضعى ءنمسروق عنعبد الل وه الضافاث ضنناقال الفملااذلكزةاجر ات“ز اجمرال5جعتوسويكس

|اللتاكة فلتاليات كر اقالاللائكة(عم) »

« الستدرك معالتلخيص »

»4

ووكتا ب التفسير 

«ج()»

عنسعيد الامقلبرىيهعرنبرة رضىاللهعن اهعلننبي صاليله عايهولهوسلقالقد|ع رذ الله الى عبداحياه
لودع ميندتميللعلاعدرياف"703

شيخ او بكرمناصل حكتابه نا اسمعيل:ناسحاق القَاضىاسنلنامان بنجرب شاحادن
حد ,ن:اال4
زب
ا
فدىعحنازم عن سهلبنسعدرضى اللهعن قهالقالرسو لاللهصل اللهعلي وه ١له و سل من

ددسل
لفبي
نةاعن تابي

امرة

مشر ط الشيخين ول مخرجاه*

اخبربى » #جمديناسح اقلصفار انماد بننصر نامر و بطناحة ثانساربائيل عن الىاسحاق عر

5

الي

الله عندولويو اخذالله لناسعا كسبواماترك علىظهرهامنداءة ولسكن

بِؤْ خرم |الاانةقال كادالجعل ب
حبف
جعد
ريه

35 1ابنادم» صرح الاسئاد *

جوز لفسيسرورة دن سا
فوسم اللهالرحمن الزحيم »
1
سن
4
ا

5
ْسبولر
©١

بائل القرازواناذا كرفيهذا الوضعحكاءةنهمبهامن استعملهان
© قد ذكرت »دفضائل السور فكيتافض
ف حد نن
بانعل
عىبد ارملن السبيعى بالسكوفة اننانالسسينينالدعاميىرنناامسنبنالممنين العرفىنامرو
عىفر جمدنعل قالمن وجدفيقلبه قسوة فليكتت قر للقو
معون جال
عتنمد بانذ
 1.ت اليالمقد آم“

ونيازعفرانم ١لطويدة

8ح  4 03او سعيد احمد بن يقوش الثم :نا لسن بن على ن شبيب العمرى حسد اواللغتر لقند

سم
|سيمم
ا

0

9ابن اسحاق بن وسف الازدى ح .دثنى جد ىنناسفيان بن سعيد ع درنابي سفيان سعد بن طز بف عن

وة

الى نضرة عن اىسعيد |الحدر
رىذى الله عنه قال كان:نوسامة فىناحية املنمد بنةفاراد وا اينلوا الىوقرب

»ا>لب

المملجدفائزلاللهعن وجل انانحن تحبى ا|لوق واتلكتت ماقدمواؤآ نارمفد عام رسول اللصهل اللهعليه
له

ضل اىللعليهوا لدوسلتقوللقداعدر

اللهالى عبدهره ستين اوسبعين سنةلمد اعدرالله فيتمرداليه* عبدالرزاق

اامعمرءنشيخ غمفا
نرعن القبرىعن ابيهسب,سرةعنالنبي صلاللعهليهوال و
هسل فمذ كر1
 ١ح امد ابن زد ع.ناليحازم عن سهل نا مر :تمر من امتىسبعين سنة فمداعدراللهاليهفيالعمر #حدثناه

اوبكر بناسهان بسنصل كانه سمال القاضى ننأسلمان بانخر
لبت
داد
متام
ث( (خم)*
ا رائيل  #عناني اسحاق ء نالىالاعوص قرا ارنمسموخ واؤيقاشام العا عاحكنينا برك عل
ظهرهامنداءة ولكن  65رم الآآمقةا لكادالجعلبمدييايق زه يدف انادمه صيح»

حو مدر  1الب

حكانة  4عن مر ون اليامدامعنمدبنم وس انعنابجىف ردبنعل قالومجندفي قلبقهسوة فيكت

رس والقراذف جيا زمعفرانم نشربه»

3

ظٍِفلن 10عنأنى سفنان ...:سعد بن طريف عن أن نضرة عنابى مدعيك قالكان بموسلمة فيباحيةمن المدينة
[(954

فارادوا

1

'

1

50

طستدرك املعتلخيص
ال

«كتاب افير

١ »

طج(*»)0

من اساور منذ هب فلااق غلمهم التيجان.انادنىاؤ لؤة مسهالتضيى' مابين المشرق والغرب #هذا حديث
مرى
انه قال اصح اسناد المصر .بين مروعن
نيى
 الاسناد ( ماحدينا ه )اوالعباس ع.نانلدوععيننح
داعام ا حينعنم الىسلعيذ»

حدثنى  6اوسعيد اجدانيعقوت الاقني ا اميم بن المثتى بنمعاذالعنبرى خحدانى ابينا معان هشام

عن ابيهعن مر و بنمالك عناب ايسلونؤزاء عن!.نعباسرطى اللّهءمما المديله الذىاذهب عناالحزن قال الحزن
النار هذا حديث صمح اللاسناد ولمر جاه *
حد ينا 6انوعبدالله نك بنغيد الله الصفار يانساممد .نمهران نناانوتعيعمبناسفيان عن عبد اللهنعمان
كيس عد تقال

انخثيم عن ماهد عن ان عباس رض اللهعنهافيقوله وجل او

ك
اداتت
االلتلت2
ا

ستينسسنة«#صحبسح الاسناد ول مدرجأه*:

ظٍِاخبرلي* اوا لس ن امد ن مد المنيريثناعمان بن سعيد الد اري يناعبدالله بن صا ناذلاليث عسنعيد

المقبرى ء ناديهريرة رضى الشّعنة قالقالرسولاله صلاللهعليدوا”لدوسل اذ اينالمالرجلمن ام ستين سنة
ولغلاو اله لبقي السمشفيع علششرط البخارى ول ضخر حأه :د

حد ينا م اوالحسسن باانلللفسضل
اصرى سبغداد ثنا اروعطل ا
ىلمسينبنعررفةالعبدى .ناعيد الرحمن نن د
الحارنى ء,ر .ن مسد ,تمحرو ع نن الى سلمة ع رارف

قرسي اطع فالان رتملوابلهمثاللعهليهوآآله

يمجنوز ذ لك #هيذاحد بث صعيحعلىشرط مسلم
وسلقال امارامتيمابينالستيناليالسبعين واقلهم م

عورلجاء»

0

اصمطرف .نمازان نامعمر
«جد ثنا  اوالمياس مدبنيمقوب نااو بكرة بكاربنقتيبةالرقَا
نضىن م

 ١لاست

مم زوه رعرعالانازكقو تبعت اباهى برة رضيياللّهعه تقول سمعت رسو لالله

اصلللهعليه وواالهوسل تقوللقداعذرالل اهلوعبدع»

اسن

06

الرابين

جل سا ار فييمرهاليه *

د
« اخبرنا  #اوعبدالل مدين عل اىلصنمانيعكةننا اسحاقبن ابراهيمانبأعبد الر5زقا أمسرعنشيع نار5
|ضيئ'مابين البعرق والغرب #صحيح»*
من |ساور منذ هب قال ان علمهمالتساذنان اذىا1ذ4م لت

« ع»نابن عباس المدلله الذى اذهسعنا الزن قالالثار »
عنالن
©عياس و| مركمايتذ
حرفيه منئذكرقالستين سنة «#صورعم»*

اخبرلى » العنبرئ ,ناعهان الداري يناعد اللبهن صا نناالايث عالنمقبرى عن ابي هربرة قال رسول الله
صلاعللهيهوااوس اذالم الرجلمناموستينستة فمداعدراللهاليهفيالعم,ر(خم)*
وها

 000انعمرفة نا المارلي ءن مسد عنالى سلمة عن :,الى صريرة م فوعًا

رتيما بين السبتين المالسيمين واقلهم منمجوزذلك (م )*
ام
وو

الآ
ملاطي

«التدركمع اتليض « 2 4كو» 

«إكتاباتفير» « <0إج(»00

رام
فولهتعالهذانذير منالنذر الاولى* هذاحديث يت الاشنا ومضخع

ا

1

« اخبرنا  #اوزكر ياحيىبن ممهالمثرىننا تمد”تنعبدالتالانانااسحاق نابرا هيمالبأجربرحدثتي
ت رول الله صلاللهعليهدوا.دوسا :قول
عال
معنهق
لنديرداء رضىالله
الامش عرنجل قدسماه عانا
0يقولة تمنوجل فنهمظام  1متهممُتصدَومهمسابق اخيرات #قالالسابق والمقتصدتدخلان المنة
و ف

د
نئنافي
ساعم
اال
ا  0حساب والظام لتفسه حاسب حساناسرام ندخل المنة #وقد اختلفتالروايات عن

ثورَ ي ع عن الأعمش عن الينانت عن ليالدرذاء رطى اللاعنه وقيلعنشعبة عن
ندّثاقرلوئ
عحد
هذا ال

لنمن تبغعن انالدرّذاء وقبْلءنالى شين لجان ذال كراوااابحال اراد
جع
رامش
ال
0و
لم0كا
غتض

0

الإواياتو عمدت علىلهلانصساتتااة»

٠

افخبربا #الشيخخ انو ر بن اس<اق فقسند مسدد نمسرنهد اببأانوالى مسدد بن [أعتمنبنسلمان دا

بودالسابقاومس
5
إت

6

د

ارت قولالله عوجل

حيري فووا وار ابيقالقلت لعائشة رذى اللعنهياااملق.مئين

6ورئنا الكتات الذئن اصطفينا ناذا فنهمظا لنفسهو منهمممتصد ومنهمسابق
ا

اخيرات باذن الله ذلك هوالتشل الكيل فقالت غائثة رطى اللهعنبااماالسا قفن مصى فيحياة رمو انيه

صل اللهعليهوالدوسلفشهدله بالمياة والرزق #واماالمةتصضد فنامانازعقعمل باحمالهم حتى بلحق هم #واما
ارال فثلومثلك ومن اسعنا وكلاني المنة #تيمم 1

ولخ رحاه *

المدري رضى الل عهنهان النيصلاللهعليهوالوهسيلتلاقولاللهعزوجل جنات عدن بدخلو نمامحاونافها
من
قوله من النذرالا ولى»#صحيح*

« الامش » عرنجل عن 'انيالدزداء سمعت رسولالله َل الله عليه واله و سيلول فىقوله فنهظمالم
انفسه ومنهممتتصد ومنهم سابق بالخيرات قال السابق والمقتصد يبد خلات الطلنة بغير حساب والظالتفسم

بحاسب حسابا سير ثمبد خل المنة #سمعه جرير الضبي منه هكذ | وروي عن الثورى عانلامش عن ]
علي
نىثابت ا
نالدرداء و قل عنشعبة عنالامش عن رجل من ثقيف عانلفدىرداء وقبلعن الثورى

بيضااعلنامش قال كرانونابتغناليالدرداة البرث »
للت لعائئشة اررت
«مع9تمر ©بسنلهارتف حدثىاوشعيب الصات تنعبدالرحن حدانى عمبة نصهبانق

قول ال ثماوناالكتاب الآيةهالت ام البنائق قنتمطر -في'حياةوستويل الهص الللعهليوةآل وهسل
مفسدفثليومثلك
فشبدله بالحياة والرزق بواماالقتصد فر نع1ثارمفسمبلاعماهمحتيىلحق.ه وماماالظاللن

اونمبنمنا وكلفى المنة#صضبيم (قلت) الضاتقال الننسافيليس يثمةوقال احمدليس بالتوى»
 0هراج  4عنانياريشمعن الىسعيد ايعاتة اللنىضل اللهعلنهواالهوسل 'تلاحنات عدن بدخاوم امحاونفها

0

ف الستدرك ممالتنخيص »

كناب اتفنير 4

»

«ج(»)0

جوز تفسير سور ة اللال 1د

.

:

ذل سمالله الرجن الرحيم »

ظٍِاخبرنا  6ا وعبدالله جمدبن يعوب الحافظ بناحامه بن الىحامد الممرى الصا بن سلمات اناعبدالر من
انعبد اللهالمسفودى عن عبداللهنالمخارق بنسليمء1 ,

م
اهعن عبد اللهنمسعو ذرضى اللدعنه قالاذ احدينا ا

انناين1كتصديق ذلكيكتاب الاهلنعيد اذا سقباحلان اله واطحهريهول الاهلالهواللهك]ير وتياركالله

تا٠لفم»سلايئركةسورة

قبض علونملكفضمهنحتجناحهوصعدبون لاعرممن علىجعمن |ملام الااستغفر والقائلين حت بجبى بعن

ماعن أتلاعبدلاله بصعدالكيالط بيبوالعملالصاطيرفع:ههذاحديثصعاليايسسنادولخر ا
يل بارسحاق الهاضى ناليوالوليدةا:عبيد اللاهبيناد لنميط حداتى
© حدما » علىين حماشاذسالعمدلعبن
ايادنلقيط !عإينرمثة()١قالنطلقت معان نحورسو لاللهصل  0عليهوالهدوسافلسمعايه الويجلسناات
فال رستولتانت صل اللدعليهوالهو سملاان.ينك هذاقالاي ورب الحكعبة قحاملًا ةقال أشهد.دفتيسم
لللصل اللهليهو لودسل انه مر شمن شيعى بأنيومن حلف ابيع ذلك قالموةاالماان أغ/لك
راسو

هذالايجنى عليكولاج عليهقال قرارسول !صل اللّهعليهوالهوسلٍولاا

لتراخ فى الحقوله:ال

هذابذر من النذرالاول» صرح الاستاد ولمخرجاه*

حدننا

انواحمد الحسين ,بنعاللىتميمى ذرااحوكر ممدن اسحاق بخنزعة ثنانصر بن علىثنا المعتمر بنأ

حن
3مه
رو:ف»ل
بلسائب ععنكر مة عن ابنعباسرضى للهعنيمافاللمائزسلتبح اسمارلياكعلى قال
سامان ع انبيه عنعطاء نا
تالنجماذا هوىفبلخوابراهيم الذى وفىقال اولفانزروازرة وزراخرى الى
كلمافيصف ابراهيم قرزا و

()١بكسر اولهوسكون اميمبعدهامثاث وة اختلففىاس امبيه ٠؟تمرب

2

4ه
ةا 5
لل
حجهز تفسير ساور
9:عن عبد الله ن الخارق.نسليم عن ايه عن انمسعود قال اذا دنا كمد رت نذا امتمدق ذلك

للستي

فكيتاب الله.انالعي ادذا تقابلتحان الهوالججدلهولااله الااللّه واللهأكبروتبا زكالله قبض عليبر
فلك الل

بمرت جنا حهوصعد من حتىنجيى' من وجدالرحمن  3-تلاعيدالله اليه يصعدالكي الطيب والعمل

3-و

الصاط ,برقعة  +كيم »

ادتى الى ع نن ألىرمثةقال انطلقت مع الىنحو رسول اللهصل الله عليهوااموس
مدا بحنادنا
اعللىيه وحلسنا ساعة فتحدا ما

 0عليه واله ا

لرى

وارلبحكعبة قال حمًاقالاشهدبه فتبسمرسولاللهصلاللهعليهوالهوسلضا لارين سمت رون بابي
ومرى حلف الى علىذلكثمقالاماان انك هذالامجنيعليك ولاتجنى عليهوقراًولا توزارزرة وز
اخرى الىقوله املننذرالاولى  #تيسح *

سلمان » التيمي عن عطاءين السائب عنعكرمة اعبننعياس قال نزلت سبح اسيمرك الاعلى قالكلبا
في صف ابراهرم فا نزلت والنجم اذا هوى فبلغواراهيم الذدىوف قالوف الا تزر وازرة وزر اخرىالى

بةبسجنهسا”سن

 9المنسشدرك ممالتلخيصن »72 #

>» 4

 8كتاب التفسيرن» « ,020ج:١ »04

ذ (قالا) البأنثربن
حاقشوعالىب
ف(وشاهده  4حديث فروةبنمسيك الرادى(حد ننام)اوبكر بنناسح
|

«#ودى نناالجيدى  9فرج بن

تبن سعيدان
هيك بنعلفمة ن سعيد سكايض بنهالمارت(؛)حدنوعافينبا

زعنفاربهوة بنمسيك ار اديعدو ال
ابضٌ
اب

صل اللهعليهوالهوسلءنسيافقالبارسو لالت "١

هت بلرجل و لدعشرة فنشاء م ار بعة وما من
لو
سيار جل وجبل موادفقا رسوّللامللهليه و!.

لعثاميلةامرن
اوجنذ"ا وم
مللسحم
ستةفنشاوءغ

مير و مذحيجوالازد وكند ة و الاشعر:ون والاعاز

ظ

التىصنهابل *:

قلَفاضي ننامدبنجن برالفقيهننا بوكربب سمت اب|تاانبة
ف حدنا» انبكر اجدبن كاملابلنخ
دننالامش ع ن #اهد عن عبيد
وسثل عز قر لالله عزوجل وماازسلتاك الاكافةللناسنشيراونبراققالح ا

ان عميرعن اليذر رضى اللهعنهقالطلبنت رسول اللهاضللله يه و الهوس ليلةفوجد نه قا عايضل فاطال

الصلوة #قالاوبيِت الليلة مسال ربؤتهانىقب ازساتالىالامرو الاسود قماالهد الانس وابكنونصرت

بالرعب قير عب العد و وهوعل مسيرة شه #وجمات لايلارض مسجد اوطهورا#واحات ل ايلغناتمونحل
لاحد قبلى* وقيل إيس!لتعطه فاخت مهاامائعةلام فى بعلم نم نشركباللشيثا» هذ| حدرث بح
ثفرقة *
علشرط الشيخين ول مخرجاهه لهذه السياقة اما الخرجاالفاظامن المد مت

ايق
حناب
سن ع
اسفيا
« اخيرنا  4اوبكر عمدبعنبدالتهالشاففي نن اسحاق بنالمسنتن ابحوذ نفةبنا

قابوليىيت*سالجوماى
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عليه وآلهوسم عن قو لالله عن وجل وبابون كل ناديماكثرقالكأنوا تخدفون اهل الطريق وسخرود
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حدنا4اوبكراجدبنكاملالقَاضى ببغدا ن
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1

الارضفاصابمو ضعالماءؤاءت الشاطين وسلخت .ذاللكلو ضع
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لاوهيب بنخالد نا ابووا ق عدن
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مفن حتىمجاسواما يل اىلا نسمندعوالطير1 7
أعاييم يجييى* ااشرا
 30ل نان ال .ىبكتسرامجمة ولشديد الراء |ورة بهدها حتانية ساكنة مفوقانية؟ ٠تق
لومارنة
أحفر ول وافاستخر جواعظام وسضعايهالسلام فهااناقاوه املنارض اذالطرقمثلضوء اهار ( خ م)سصا#
اك وعد و اءنمعينان لونسسه منانى بردة حدايث لاتكاح الاولي»*
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الحمو بشعلوتفعل ايتفعهلِك قةاللا أنه مري رت اغفرلى خطثنيلوم الدن #صحح* 
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 5دع ,ززيد ع نن ال.لهبربنانكرسا

فتات وكيفخذاك والحدهدتصب له|اخ

عكر ةع ن عباس قالكان المدهدبدل سلمازعل الما
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بن انك اوليكعن اذجاء

القضاء ذهبالبصر»
« الا عمش #ءعن المبالعنسععدك غرءابنعَنَاضن لاعدينه عدابا شديدا والاتف رلشه ال أن عاقى كارت
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موا هاء».
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موتهامناللهزلنامخرجمن مص رحت ىنمل عظامهمعنافةالموسى ابكم بد رى|نقبر:وسف فقالعلاء ببىااسيرل
ماعلاحدمكانقبرهالاعيوزلبنىامناف قازسل الهاتوس:قال الور »وض قاللتإوالته جحنطق
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كفا
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ا ن جريح عن ملل إنن مسلعن سعيه إن تيزعن
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اذاف روجج»

معروة تين لورة الشرواء!هيف

ونس »©بناى اسحاق تناوبردة عن افيموسى قال نزل رسوللالنةصلاللعهليهوالدوسلمباعىانيفكرمه

فَالله رسولالله صل الله عليسهواله وسلتمعبديا اثتناافألنااهعى اليفتالله وسوكالله سل الله عليه:و !.له

وسارما حاجتك قناالقةبر حاباوحر لبنها اهل فال رسول الله دسلاللهعليهو الهوسل تجزهذا اذيكون
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مر امل بارسول اللهفدَاك نان موابى حين ازاد انب سير
لبنئاسمامل ماهدا قل فعالللاهء بنى إاسثريل ا
ونف :حين حضر ه

نم حتىتنقّل عظامهمغناقتاسويت ب درى ابن
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حبيز عن انعباسرحى اللهعنبهاقالمامن عأم
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لكا اَل الى سورة

فيزلت الامن اب لبر وحمل عملا وانلاالا بدقالفهو لاءلاوقك قال واماالى في سورة النساء ومن قتل

مؤمنا متعمدالان فةهوالرجل الذى قدعرف الاسلام ولععممل الاسلام ممقتل مؤمنا متعمداجنلوه جهنم
لاودله قالفدذكرت ذلك للواهدمال الامن ددم«صحبيحعلىشرط الشييين و خرجأه*:
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ما ٠ للد
سيربن جدير عنابن عناش قالمامن ع مامطر بن عا و
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هوه

منصور بن المعتمرجد'نى سعيدين جبير قال ام فيعبد الرحمن بنايزى اناس ألان عهبااستعينن ال" تين
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مدعونممالله
ماامرهما والدذ؛رينلا
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فسأت
امتعمداخاو جهم

فتالل١ انزل إلى فىالفرقان قالمشركوا اهل مك 5قدقتلنالنفسالتيجرماللهبغيرالحق ودعونا معاهماهالحن
امنا الف جسن فلك
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له1قال كرت ذلك لاهدفياالالامنيدملج

© الستدرك ممالتلخيص »#

1#
ا

والهوسلقال
عليه
|اترسولالتةصي الله

م

8
 1حدم حول0

0

كاب السركها  -ج04

اموعل طواعة 0
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5لا عغاء واذالماسلم
الشيطان لاصحاءه لاامبيت  0و

احدكوم سم تقول الشيطان لاصحا نها البيث والمشاء #هذاحدنت غرف الآ شاد والتن فى هذا
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اليابو#د نالكسن
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اخشى انه ان زبالةوخر حأه *:

ريجت سمنة ارتعماثة من *
 80خدنًا ا ُانوعبدالله مدن عبدالله الحافظ املاء ف
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ان حبيت  2نا تهالنتمروعن اىعبيدة عنأبنمسعود ري اللهعنه قال يدصف
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ى هقييالمؤة٠ 0
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التهار من وءالقيامة ١
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للمير»اديت تبعل زطمسلود]
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هنالوبنعاكرشيع ةلسلرسول
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فل اعلى اهاروااذا طعمتم فاذكروااسماللهواذاسلاحدكحعيندخل بتهوذكراسسمالله

علىطما مه تقولالشيطارتلباضاءةلامبيت  3ولا عمااءواو سلإحدكونسمتقلو الشيطان لاكنانه
ادرحكم الممست والعةا # 0خى لت ول

ْ

ناطلطن اخثى انه ائزالة »*»

-ؤيز اسيلرفسوررقةان -

لاسنتصفالارارمن نوءالقيامة
 0فيان #اعنمسر قبنحيبت عن نوا لنتمروعن اليعبيدةعن | نمسعود قال
حتى شيلهؤلاء وهؤلاء مقرأ أي ص

الىالجحيم (م ) *
جعهم لا
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سم حورن
ظٍٍاسماعيل  5بنالي حَالد عن اب داوة السيعى غن انس سثل رَسُوَلَاس صلاللهعلنه وا لدو

شراهلالنار علىو جوههم تقإلانالذى امشاثم علىارجلهم قادران عشهم على وجو ه#بصمببيح *
مو سى

ن مقاب الزمجى عن مه المارث.ن عدار عن

عن امسلمة قالت سمعت النبيصل اللهعلةواله

بس

«التدركمعاللغيصس» << «-»084
اضرب
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«إكتابالضير»

ر ظاهرء منقبله العذاب تادوم الحهك .ن ممنصل بصلاككم
تنه دوزلهاجناطنة فوا جا و

ونتزوعناز» قلواابل واحكتم وتنتهم سم لصتم وارنبتمو رتم الامابيحت جاء ااملرله وغرك الله

الغرور تانلاىقوله ون امه هذاحدرث صحيس 5

وخر حأه :ه

 2حدثني  #مدبنصا .نم  4ناا وسعيد مدن شاذذان حدانى اجممدرن' سعيدالدارى تاعسل

الحمسين

 .انو اقد حداني الىعن الريعن ,انشع نن ألي العالية ع ن ابىءنكعبرضى اللهعنه قا1لاققددمرسول  1ص الله

ياو أدعسلواك اه الدنه دادم الانصار رمتهمالعربعن قوس واحدة كانوالا الى وال السام
و,ضلصاحوزالافيهفةالوا رون الأأفش جققبست 1م|ن"ينمطمئنينلاخاف الا الله فنزلت وعدالله الذدنا!ه,لوا

متكمو عملوا الصاحات ليستخلفنهم افليارض است
5خلف الذنمن قبلهمواييمككننننلح دمنهم الذى ارتضى لحم ©بشر«اونل!.
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وليبدلتهم | درن بعدخوفهم امنا الى نفكفر بعد ذلك منى بالنعمة فاو اك همالفاستون»*هذا حديث يم |
حاه *
ار
الاسناد و ن

9اخدثنا  4امو لرن اليدارم الحافظ ينا امد بنموسى التميمى بنمانجاب بمنا
ارث ن اوبكر تزعياش |
خضي

وال قلسن السلبى منجدق

اللدعنه فيقوله ن«هااللىىايستاذ #والذنبنملكتاباتك قال

يي

االنساءا ن الؤحال استأذنون» هذا شورع عيدس الاسناد وخر حاه *

امنيا او ل
 9اخبرتي» اوالعيا
تحدث عن ان عباس رضى اللهء:انق

] 0ا

ميات اسأعبداللاميت قال سمءت تمروين دنار

لىشبح ا
لمن اريذكفاذاد خلتميونا فسلموا عفي

ذخلتهفل السامبولاريةيداكاملح  53لخر
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حاملة وظاهره من قله العدذا ب تاد
وقدضرب ينهم سورله باب باطنه فريه
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دك

اشسكم

ممنصل ملاع تروك ا ادللمىقوله وش نا أصيرهصحيح »
ا
هسلي واصدانه
مب قال لاقد م رسول اللهصلالل عهليهوال و
نليبنك ب
« الربيع > بنا:نسءعن الىالعالية نع ا
ب

|واقتهمالانصاررسهمالعربعنرسن وأحمة كوا لاملعزق ا
الاين -حى البسثاوعطق

لدمالفاالله فنزات وعدالله الدئ.1

 2اوبكر بعنياش عن ابيحصين عن اي عند ا#لزن» ا
قااللنساء فانالرحساتلاذ نونيص سم

3رن ادي طلدا.رين
ع يس

 5اذ 6ت لعا2
أذ

© معمر  #عمنرو بدنشار عاربننعباس فاذا خدلتم فليو على اشع قال هاولسحد اذا دخلته

قبل السلام عليناوعلىعياد الله الصالحين ( خ م )»*
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نورب مسر نأ مدن لكين  1بن إل اىمسن المخزوي
 3اخبرنا » 4اوجعفر مد بن#دالبغدادي ناي ب أ
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اإللستد
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سب انلهعندالله خير اجده
حهو
فوفادحسابه واللهسريع المسساب #قالوكذلك الكافرنجيبى”ابلوقميامة و
ومغاة لط ووس

ما ووو

 (00ي ريفشاةويم فوقه مويمنفواقه

ظبليات بعضهافوق بعضاذاربع بده ليكدبراهاومن يملالللههنورافاله منتورفهوبنقلهفيمس
 0فكلامه ظلمةؤف>له ظلمةومد خله ظلمةو خرحه ظلمة ومصيره الىالظليات لىالناردوءالقيامة #هذا
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 1ولممخرجاه *

رساقشناا

اخبر في  #امسن بنحليمالمروزى ا اوالموجه اسأعبدان انأعبدالل انأصفوان بنجمر وحدثتني سليم
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1نعاض قالخ رجناعل جنازة فيبابدمشق معناو امامةالداملرضى ان علهلوالعيالمنازةواخدواني

يمتم فيمذك مسيول يهسات والسينات دقوي
اقمد صسيحت
 5قالب«وامامةيل اهلنااس :و ن
انتظيرا فيهاكل النزل الإيرو هو مناه لاله نخدي

الف د تالدود وستالضيق الا

لك المؤراطز :حتى ,شثى الناس امن االضله
ماوسع الله مسنتقاوزاملنهىمواطن ومالةب.امةفاملإنىلبتىعض
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امازل الخرفيغشيالنا س ظلمة شديدة 00
فتبيض وجوهولسود وجوه منتتقاون منه

وراويترك السكافروالمنافق فلاينطيان شيثاوهو

فيعطى المؤمن

شىاة
امثل الذىضربه اللّهتعالىفيكتابه اوكظرات فييحغرل
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موج مفونقه موجمن فوقهسحاب ظيات بعضهافوق باءذضا اخرج ديدحهكمدبراها ومن لمابلجمثلهله

فرينيومنورا فهالهمننورولا ستضيى الكافروالمنافق نورالممنكالاستضيى' الاعمى

بصرالِصَّيرمول المنافقللذين

١نفاانظر ولطتسريف وركقيل ارجمواوراءة النها وراوقن خدعة التى خدع مماالمنافق قال الله
القيامةم

1

عزوجل مخادءوناللووخهادعهم فيرجمون الىالمكان الذي قسمفيهالنور فلاجدون شيئا فينصرفونالم
وقد

سوب
حوه
نامة
بوم القي

لركفايفر فمَال
اخ
انلهعند اللخهير اجده و ند خلهاللهالثارةالو ضرب مثلا!

اوكظلات في بحراجي بشكأه موج منفوقاموجمنفوقة حاب إلا قالفبو تله فيحمس منالظلفكلامه
ظلمة ويملهظلمة و مد له ظلمة ومخر نحه ظلمة ومصيرهااللظيليات الىالناريوم!ا!لضامة)» كعم *

 ٠انكارابملا اناصفوان بنمر وحد ثنى سا
.سلييمم
عاص قالخر جناعلىجفنايزبةاب د مشق معنا الو311

بناخزةذو
الباهلفليا صل علاالم
وا فيذفهاقال!بوامامة امالانااس ألكمقدا صبحتم وامسيتم فاعتدل بمو
1نتظمنوامنهالاىلنزلالآ خروهوهذا :شيراال
فايطهنينات بو
لاىلوقبحرسدتةورت

الظلمةوت الدودوبيت الضيق الاما وسع الله 3تتتقلونمنه املوىاطن بوموو فىبعض لك
المواطن حيتشىثى الناسامراللهفتبيض وجوه وسودوجودهم تتتقلوزمنه الى منزل ار فيغشى الناس ظامة

شديدة نمقسم النورفيعطى الؤصرى :ورا ويتركالسكافرو المنافق فلاسمطيانشيئاوهوااالثلذى طبر بالل
فيكتاءه اوكظلا تفينرعيلتىشادمو ب اعلا بةولاستضى” السكافر والمنافق بنور اأوٌمنكالا ستضيئ' الاعنفى
سدس البصيريقول المنافق لالذمينئوا انظر ونالقتيس من نو 1قابرلجعوا وراءكفالعسوا ورا وي خدعة
التىخدع المنافقممافال الل:هعلى ذادعون اللهوهوخاد م فيرجعون الىالمسكان الدىقسم ف هيالنورفلاجدون

006

ديثا

ظ ِ

«التدركمعاللخيس» 

«ج(»)0

اط+م» « 2كتابالضير»

الناس فسمعته قولمامنمسلنتوضاًفيسبغ الوضوءهم توم فيصلانه فيملما تقولالاانفتلكيوم ولدده امهمن
المطايا عليه ذنب قال فها ملكت نفسى عند ذلك اقلنت م ع فتالمر وكنتالىجنبه اتعجب منههذا

قدقالقب الن تجبئ' ماهواجودمنه فقاتماهوفداك ابىواي قالقالمامن رجل بتوضاًفيسبغ الوضوء تلقمول

أعند فرا غه من وضو ا4شهدان لاالهالاالله واشهد انمد اعبده ورسوله الافتحت لهكانياةوابمن المنة
بدخلمن ١89اشاء قال مجمعالناب ١لدو سدقد البصرو 00اعىفينادى م:سبالم اهل الجام
ماليوم لذي س
الكر

ابت مقول ابنالذ ن كانت :شحاف جنومم عن المضاجممتقول

نالذنكاو 00

:

نجارةولايمعءن ذكراللإهلى1خر االباهثممنادىمنادسيعل المعمنالكرم اليومنمتقولانالمادونالذ نكانوا
بيحمدون ريم #هذا حديث صحبيحولهطرق عن:,ابىاسحاق و لخرحأه وكاذمن ينان رمق

 2فاضليتل بيرةجد
كاف الوضود ٍ

عن ذكرايله اسعته 0
اجدت الاماممع اق الحنظل خرج طرقه عندقولهرحاللا تاهيهم 4كارةة ولاسعء
فلدر فليو

«(اخبربي » تمدن ,موبى بنتمران الفقيهبنا |واعيم إن بيطا لباخدئي مدن

سهل تنتسكر نا:

فبللرازالقناباالثريي من الاعمش نابر ا هيع عنعلقمة عن عبناللهرضى اللهعنه اهدعا نشر اب فانينه
لي
ن الست بصائم ثماصره فشربه شمقالمذافونوما تُتقلب فبهالقاوب
كقا
كامف
لنصي
فقناول القومفتالوا تح

والايصار «#هذا حديث صحبح عل ثبرملالشخين وم خرجاه*

ف اخبرنا #اوعبدالتَحمْد بزعبداللّه الزاهد نناحجدين مهر ان انبأعبيداللتهنمومى انيأاو جعفر الرازئ

اعلنريع ابننين عن اب ايلعاليةعن ابينكب رضيالل عهنهني قولاللهعز اولجله نور ابسمو اث والارض
فقراالاآيةمقالو الذينكفروا اعماللهم كسرابتقيمةحسبهالظلا زماءحى اذاجاءه ممجده شيثاوو جداللهعنده
وله وسلوهوبخطب لباميته يول مأمنمسلتوضاً يسيمالوضبوءعنمقوم فيصملابهفيعلماتقول الااغتل
وهوكيوم ولديهامه من الخطاءباالسنغلةه ذنقال  0نفسىعند ذلك انقلات  6فتالمرو كنت الى

لنيعهجب مر:ركبلافه قالة تل انميأماهواحود منةفتّاتماهو فداك انيواى قال قال مامنرجل رع
بج
فحن الوضو م يقَول عند فراغه ومضنوثه اشبدانلااله الااللّهواشبدان حمداعيده ورسوله الافتحتله
انيه واب المنةدخلمن اجاشا"قال في الاينفصعيدواجد عجدهابية زيتبيوالداي فبناديمناد
سيلاهلابجنعال كم اليومثلاث مراتثم يشولابنالذين كانت هيافى جنومم عنالمضاجع مقولاين

وعء عِنذكراللهالىخ1ر الاندثمنادى منادسيعلاهلاجمممنالكرم اليوم
اةس
الذذينلاكاتنلواهيهم جلار
 0تحمدون رسهم#صحيح لدطرقَعِناابسيتحاق*
نمقول اين الما

فز الاعمش » عن ابراهيم عنعلقّمة عنعبد الله انه دعادشر اب فانىبه مال ناول القوم فتالوانلمنصيام فال
لسكن انالست بصا ثماسه فشر نتمهقالخافون بوماتتقلب فيه القَلوبٍ والابصار خم )*
«إاوجعفر » الرازىء:,العمعن اليالعاليةغنن فيلكبداد ورالسمواتوالارض فترأهام:الو الذن
ار

5
راب :تببتصيهلزمسي٠ بان ساس إلا
اجمالهمكس

ول وكذلكالكافرحبئ

يمص
لم
تدرك
الست
«ال

»

« كتاب الغسير»« 2إج(»)0

الإمم»

له صل الله 0فوسل قاللركاوا الزرتوادهنوا
ننعطاء اعننىاسيدرضى اللدعنه عن راسلول
نيلع ع

دفانهمن شجرة مباركة#هذا حديث ديم الاسنادولخ رجاه»
--

ولهشاهد ؛ 4اخر باسناد صحيح(حدثنا) اوالعياس تمدبن تعقوت نبكاارر نقثي 4بة القاضى صر مات

ع

القاضيعنعبدالله بنسعيد بن اليسعيدالمقيزىقال سمت جدي تحدثعن أىهربرة رضى اللهعنه

ادوس كاوا الزرت وادهنواءه فانهطيب مبارك»
5لال راسلوله اصللله علدو
1اق

:دثنا  6انوالعباساحمدن زبادالفقيه بالاهوازًا مدير انوتانا مدنسعيدبن سابقثنامر ون
ح
ب 0مة عن ابن عباس رضي اللهعنعافيليوت اذذالله ازيرفمويدكر فبااسنه
ايقس 0
ته هذا المثلقوله مثل
لل
00يه فمابا!قدو لخبيال رجاللاتلهوم عار ولاس عن ذحكر الله قالضابر
ب

وزهاكشك فهامصباح المصباح لبوغاعة لاوائك القوم الذيرن لا "لهم تجاقر ولابع عن دذكرالله

نك كنن تلههملجامرهمولبابعهمعنذكرالله»  000صحيح الاسناد
وكانوا اتجرالناسواببعهم ولك ح

[

ر«وجاخه »

اخبرنا  4احدن سلانالفقيه انبأالحس .:بنمكرم النزاز ابأيدزدنهارون ابأ غوساننممدطر ف ]|

يثنا وحازم عن ستعيدبنالمسيبعنعبداللهنسلارضى التّعنه قالانللمساجد أوتاداعاوتادهالهم جاساء
0من الملائكة فانغاو اتيالقاعنهم واف كانوا ىمعضادوم نوكاانوا فيحاجة اءانوع»*هذا حدرث صحيح
6ر
م
6
لك
وز
3
ت#
ل

«(حداني تل بعنيسى الميرى بنامسددن قطنناعمان تالني شيبةننا نوالاح.و>ص عناناسحاق عن
عبدالل ن عطاءءن عقبنة عاملني رضىاللهنهقاكلنامع رسولاللّمصلاللهعليهواالهوسلرفيسفرمكنا
اانتو ريك
في ك
تناو الرعية

ادنع رجطع

ولهوسل وهوخطب
عليه
صل الله
يفك رطولة الله

الناس
ا«لثورى * عنعبداللهبنعيسى بنافىليل ععنطاء عنابياسيدعنرسولالله لاللهعليهوا لهوسلقال
.كوا الزبتواد هنوالهانه من شجرةمباركة#ضحيبي»
عبد الله© بنسعيد بنالىسعيد المقبرى عن جده عناليهبر ة م .فوعا كلواالل بتوادنهنواهفانه

طيب مبارك(قلت) عبدالله واه *

عر نت اوريس دال 2كرمةعن ابنعباس فيببوت اذ ن اللهان ثرفعفالضر ب اللههذا
الثلقوله مثل:وره كشكاة لاولئك القومالذين لاتلهيهمتوجلارستبهعمهمعنة كر اصللبهي*يح *
ود

2

ليلده بنسلام 5قال انللمساحد اوناد اث او ناد هالحم
لبمنسيب عانع
عانا

جلساءمن الملانكة فان فاواسألواعنهموا
ىاو
ضنك
عاص
اذ وهم وكانوافحاجة اعاو م (خ م )*
ابوالاخوسعنني سباق عنعبداللّه نغطاء عنعقبةبزعامرقال كنامعرسول اللهصل اللهعليه
وراالهوسلففيسنرفحكنا :تناوت العة| عافدوبوبرحت ابلثمرحءعتثت عارك رولا صل اللهعليه

«التد ركم اللخيص» ١2 «»0

_«كتاباتضير»

 0اخبرني  6عابلدله ن مد الصبدلا ىبن اسمعي لبر :قتيبةكناا:

ظج()»*

ناليشيبة مناشر نكعن الياسحاق

عن ابيارس ١ عات رضياللهعنه ولابدين زبتتهن قال لاخلخال ولاشنف() ولاقرط ولاقلادة
ٍ الاماظهرمنها قال الثياب هذا حدرث تبح علىرطمي و حر حأه :*:

فنر بن الزبرقانمنازيد بنالحهابنابراهييم
عب
جحيى
 ١اخبرنا  #امورو عمات بناحمد الزاهدبغداد نا

ابننافمسبيت اليه بنمسمنحدث عصنفية بنتشيبة ععأنئشة امالمؤمنين رذىالله عنها قالتلائزات

أهذهالاب وليضر بن مخمرهنعل جيوبعن اخذساء الانصارا زرهن فشققّنه مننحوالحواشى فاختمر نه #هذا
دلا»حآشييمهةمنننى
شاوزر

حديث صحيح تشلرط الشيخين ولمخرجاه*

| اخبرنا  4الو 5باالشبرى نا يعمبديانلسلام :نااسحاق اببنرا هيم الافد اراق لاوش بم حدانى
عطاء بالنسائب اعربتدالله إن حبيب اخبردعن عل إين انىطالب راضلىله عنعن النىصبلاللهعليهوالهوسل

|اندقالوا توممانلالله الذى نا 8قالرترك للمحكانب الربع »هذا حديث صحيح الاسناد ولمخرجاه»
نيب هواو عبدالر من السلمى وقداوقفهاوعبدالرمن عنعل فيرواءة اخرى *
وعبدالله حبب

ف حدئنا  4ابوالمباس تحمدين يسقوب نا جمدين اسحاق الصذاني ":احجايجبن مسد عنابن جر مم اخبرئي
ا والزيير انهسمعجابارنقول كانت سبك):(:لبعض الانصارققالت! ن سيد ي يكزهنى عل البناء فنزلت
هوا قياكجاعللبغاء ارن!دن تحصنا» هذا حديث صبيح تلشرط مسل ولمخرجاه*

ل اخبرنا ب انوعبدالله الدشتكىتنا مرو بنانيقيس عنعطاء عنسعيد ننجبير بعن|عباس رضىالعلنهما
يفيقوله عر وجلا للهوراليرات والارض مثلور

اعت له شك قال وه التبرةمنىالسكوة»

صصح [الاسقاد و مخرجا ه 5

اخيرنا #ا.وعيداللهالصفار بنا امد بنمهرات ثنا انوتعميم بشا سنيان عن عبدالله بنعيسىبزعبدالرمن لاكنلشع«»برالةلغهنىاوئءازفوتليوالنا؟
( )١الشنف حلية من حل الاذن؟ ١ مجمع (؟) اسمجارية كانتلبعض الا نصار؟١

صن عابلدله ولاسبدين زنتون قال لخالغال ولاشنف ولاقرط
ْ «(شريك »عن ابى اسحاق عن ابيالاجوع

ولاقلادة الاماظهر منهاقالالثياب (م)*
لات
وت ل
 2الحسن  4إنمسل عن صفيةبنت ضيه عن عانعة هال

هن بن مخمرهن علىجيوبن نع

نساء الا نصار از رهن فشققنهمنحو الموائى فاختمرن نه(خ م ) *
 2انجر ع  5حد ني عطاء بن السائف انعيد الله ن حبيس اخبره عن عليعن اليصل الشعليهوا لهوسلي

انه قال وا نومصنمالالله الذي!بكامقال يتر ك للمكاتبالر#بصمعييح وروى موقوفا »
فلتاالت ازسيدي يكرهى
8امرضا
«ابن جر بم اخبر نياو الل بير سمع عار 1ك  8نص

عل البناءفز لتول كاكرهوافتيا كععل اىلبخاء ان اردن تحصن (م) *
ننءاباس فيقوله الله و السينو ات والارض مول
 0مرو  3ان انى قيس ععنطاء عن سعيد .نجبير .ع

معثلنوزوورمبمن اأموكنبناشول2لك0اة (ق١اليوهكيالقشبيرةيعنسىاا(لكوةكةص#ومح »

سمغ 95 534د سد  1ا

و
00

ا

هشام ع

لعل

م

ماو

:

1

ولا
نعلموهنالحكتاءة يمنىالنساعوعلموهن الغزلوسورة التو مهنا خادرك معي الاسنادولم رجاه *

١

(.اخبرنا اوبكر مدن المؤمل بانمسن عبينسئ '.ناالفضل بن اجلمدشمر انيناعمروين عون الواسط ننا

هشيم عن سليان التيمي عن القاسمين مد عن عابلدله بن مرو بنالعاس فيقوله تعالى الزافيلا سكم الازانية
2ن
لاك
5اءاومشركة قالنسكانءصى ارد (ا)بالمديئة كان انجل السيزوج امرأةممهنلتنفقعقلهيهوا عنذلك هذا
حدر

كفلحعل برط الديخين و زعا م

اد
5

الحافظ لس

ا
طإوحدينا

25
انوالعباس

ره  000اريناميف لهاتع نشباعن

0
حدرث حيدم ف

الشيخين و1فيه

د بنيعقوب مناشحمدناسحا قف الصغاني ناروح و  0-5نابت,نعمارة قالسمعغعنك

نين قتيقسول سمءتاباموتى الاشعرى رن واكيتول قالرسولالله ضيلال عهليهوا لهوسلاما
اعرأة استعطرت فتهعرلقوم ليجدوارحها فهيزانة* هذاحديث اخرجه الصغابي فيالتفسير عندقولهتمالى

ظ3

قالللمؤمنين بغضوامن ابصازم وهو

14 43

ع

تنو الامنناقو عيرجاه

رناقبيصةبنعقبةبنا سفيان عن نونس
 12نا اوسهل احمدبين جمدالتحوي لبنداديناجعفر بن مدن شا ك ب

هليسةوآلهوستلم
الل ع
ضضا
ا نعبيد عن تمر و إن سعيدعن ابيزرعه بنتمروينمجريرعنبده قالسألتالني

عننظرة الفجاءةفامس نياذاصر ف بصرى* هد حد.رث حي الاسناد وقداخرجه مس *

« اخبري »
() رار داملنمرد ومنه الغر د ؟٠ مم
عبدالوهاب) ن الضحنك تناشعيت بن اسحاق عن هشامعن انيه عن عانشة فمورعا لاتمز لنواهلغرف

0
ند0
1كي71
1ب2و19ر5رذ1
51 8

ااعادل4لذلأنارىاوررس ولاتملمو هن البكتاءة وعلموهر ..:المزل وسورة النور#صحيح (قلت) بلموضوع واقتهعيدالوهاب قال
اوحام كذاب»
« هشيم عن سلما التيميعن الّاسمعن عبد اللهنعمروفيقوله الزانىلاكسمالازاية قال كن سا عصىارد

بالمدمنة فكانالىجلابرتذهوجالرأةمنين لتنفقعليه فنهواعنذلك» (خ م)*

شعبة » عانلي لعن جاهدءن ان عباس د ستأنسوا قالاخطأالكاتبت ىحتستا دو ا(خ م)»*
روح زعبادة» بنأابت بنمارة سمعت غنيمبقنيس قول سجعت” ناموي تقولقال النىصلاللهعليه
والله وسلاباامأة استعطرت فشرتعلىقومليحدوا رمافهىزابة#صحيح اخر حه تمدن اسحاق د

و-تاد6ي
ج 3تعنمحو5و
95ضي*ل8وه
اك21ضز
“[|1هازن1لكن[س
ز63
ا
تدذ
لشذي17.ذل

ديه

فسييره عندقوله قلللمؤمتين يفضوا من ابصارم*
 0نوس

نعبيدءن تمرو بن سعيدعن ألى زرعةبن مرو لن جر رعن خد هسنالت اليصسيل اللهعلينهواله

رى صحيح وقداخر جه مسل»
صف
بصر
وسارءن أظرةالفجاءة فامني انا
>4

1
د
س
>ك

تؤشربك »

«التدركم اللخيص »>

طه» 

بإكاباتسير» <١ «ج()»

ولايتساءلون واما قولهتعالىفاقبل لعضهمعلى.عض ,تساعلونفأنهملمادخاواالمنة ابقعبلضهم علىبعض
تساءلون»*هذا حديث صصح الاسناد ول مخرجاه »*
بزنيل اونجاع
5اخبرتي  #المستى[ بنحليم المروزى اباو الوجهايأعبدان ا عبدالله ان سعيد ي
له وسل تلفح
عن ابيالسمسح ء ناليالهيثم ءعنأني مه مدر رشا عنه عن وسنو لآنل عبسلاللعهليه وا

وجوهبم الناروه فا كالمون قال ١مشوه النارفتقلص شفتهالعليا ساي

ا

حتى:ضرب سربله#هذ| حديث ص بحالاسناد والا

تبرن
«9اخ
دهل
56
مىد»بن اسحاق الصفارتنااحمد برن نصر نامرو ننطلحة انباأاسرا ثيلعناني اسحاق عن ا
لمو نقال كحلكوح الرأس النضج*
ابيالاخوصعنابن مسعود رضىاللهعنهفقوله عزوجل وكهفاها
هذا حرث صم الاسناد ولخرجاه*

ح9ددنا  4امسن بينسوب العدل تنانحيى بن ابىطالب بناعبدالوهاب منعطاء انبأسعيد ابننيعي وية
قعتنادة عانبي اوبء عن عبد اللهبن مرو بنالعاص قالان اهلالثاربدعون مالحا فلانجيهم ار بعينوما
أثونقال هانت دعو”بمواللّهعلىمالكورب مالك#الواريناغاءتعلينا شقوية' وكنا
تمردعلهم ان مك

قوماضالين قالاخسئوا فاولاتسكلمون» هذاحدلثء طمح الاسناد ولمخرجاه *

9

حجيز نفسيرسورةالنور هيب

يم 4
حرحن
لللرهال
9اس(ما

سير

 ١اخبرنا » اوجعفر تمدن مدن عبدالله البغدادي شاحبى نعم ملب تأرق ال السهعي عدثى ىننا

أونهب اخيرني و1نس بنءزدد عن ابن شهاب حداتى حميدينعبد الرحمن :نعوف عن المسور

بخنرمة 4سورةالنور

الأسمعمر بن الطاب رطى الله ع تقول"علموا سورة البقّرة وسورةالنسباء وسورة المسائدة وسورة المج
وسورة النور فات فيعنالفزائض* هذا جدرث صحيح عطلاشلرشيخين ولخرجاه*

فاقبل بعضهم فلاامبدمخلوا المنة اقبلبعضهمعلىبعض يتسا ءلون»#صحييم» حدديث االليحيثم عن سعيد تفليفح

وجوههم التارص »*
ا واسحاق معنابي الاحو ص عنعبد اللوهمفا كا حون قالككلوح الرأس النضبي#صحيح*
منرو اذاهل النارردعون مالككافلاجيىم اربعين
« انابيع وية عن قتادة ء ن الياوبء نن عبداللهب

ومام در علنهع 3ماكئون قال هانت دعو.مم واللهعسلى مالك وربمالك قالوارينا تغعللبينا مو نواكيا
م

لايتنقخاسليئو افنها»#صحيعم»*ه
١

ظ

بل تفسير سورةالتور سس

مرةبنسمع تمتقلوملوا سةيالوبرمْرةوسورة
بونس #عن ابنشاب عنميدنعبدالرحمن عخنالرمسو
النساء والمائدة والمجوالنور فاذفهن الفرائض (خ م)*

وهيو
,بتس
ع

(التدركممايس»

ظكاباضير»م « -ج»0

طيس»

رىق ونشربالممر وهو معذلكم#خاافاللللهعازووجللككنه
سبزن
ورجل
جبهلمة اهوال
ولو
وق

الرجل بصوم ويصلى ويتصدق وهو معذلك خاف الله عزوجل*هذا حدبث يم الا سناد لوخلرجاه»
نلحة املش5ا لم غدالا علعرة سعيق
53اخبربي* مد بن اسحاق الصفار ين أاجمد بننصر ,تاعمرو ط
بسار
هلآبمةستحتخيربن
حينزتهذ ا
لاكرالسمر
قام
نبنعباسرضى اق عنه
عا
إنجبيد

لخر وذقال مستكبرين بالبيتتقولونتحناهلهتهجرو ن قالكاوامجرو بهولابعمروه * هذا حديث

.اكلرمفسامهرة

صيحيم الاسنادوم مذرجاه 5

اخبرتي  4او العباس السيارى دنآ جمدبن مومى بحلنيم تناعل بن المسن شقيق انبأالحسين وبانقاء
لني بزدد النحوى انعكرمة حدثهعن ابنعباس راضلىله أعقنال جاءادو سفيان! لى رسول الله صط الل |ه

عليهوا لهوسل فاليا جمد انشدك اللدوالر حمقد كااناالعلوزيعنى الو برو الدم فائرلاللّعزوجل ولقدا خذام

بالعذاب فااستكانوالرمم ومانضر عون #هذا حديث حبيمالاسنادول مخرجاه *

 ٠اخبريا

ْ

اوزكر يالعنبري بناحمدنعبدالسلامننااسحاق بنابراهيمان حكامبنسل()الرازى سارو أ
م

االزة* ا ابنابى قبس عن مطرف 5عن المنهال بن-3ت3مرو سععنيد بنجبير عنا .:ن عباس رضى اللعه عنبما قالجاءه رجل |
ب

2
0

فمَالله باابنعباس ان فيفسى منالقران شئ قال وماهو فال شك قالوحك هل سالت احداغيرى فال

ملق وا هرات قالاسمعاللهيقول و اكالنله علىكلشي* قذنوا كان هد[ اصروعي كانوهالقلداقساب سنهمومئد]

ولارتساءلون وقال فياة اخرى وا
بقعبلضهم علىبعض تتساءلون 5ذكر اشياء فقالابن عباس اماقولهتدالى |

وكانالله علىكلشى” قديرا فانهمزل ولاءزالهوالاول والآ خر والظاهس والباطن واماقولهتعالى فلاانساب

اارض ثى” فلااساب سهم ومئك ْ
لى.
مينهوممكذ ونلتاساءلوت فهذا في الافخة الاولى حليناب عل

لحتاوشلهديد ابنسل نسكوزاللام؟٠ ريب
()١افت
و
قاللا ولكنه الرحجل تضوع وتتصدق ويصيل ا

ولا

 4ذلك خاف اللهوم  +سمغ مئة حك 0

.لظ اسرائل عر عبد الاعل عن سَمَيد ننجبير اعنننعبساس قال اماكره السمر خين لنترمستكيرين |
|

ةا ساقس مج رون قال مستكبرينبالبيت يقولونناحهنله مجر ون قال كانو| ميجر ونه ولابعمر ونه» صعيح» |
« المسين ز©واقد حدثى نزيد النحوى إعنكرمة حدثه عن ابنغباس قال جاء ابوسفيانالى رسو الله
صل التعليه والدوسللفيااسحمد انشد لكالله والرحم قد اكلنا الملهز يمني الوبر والدم فانزلاله ولقداخذنامم
يم
صون
#ضرع
«اتت
بالعذات فااستكانوا رمم وم

*

ال
ينقبس عنمطرف عنالمهالعن سعيد بن جبيرعن ابن عباس #الجاءه رتجل
 0حكام #نسل نامرافوب

قاانلو ماهوةالشكقال وبمك هن سألت احداغيرى #اللااقال هاتقال اسمعالله |
ان فينفسي منالىقر
بول وكان اللهعثكىل'قدير أكانه اص قدكان وقال فلاانساب بيهم ومئذولا تسياءلنووقالفاقبل بعضهم
عله تساءلو 7نمذكراشياءفقال! نعباس اماقلودوكاز اللهعىكلثى" قد ارفانه بزل ولابزالوهو الاول
تلانو الظاه والباطن واماقوله ولانتسا ءلونفهذافي النفخة الإولى خينلا سق عاللىاارض  3واماقوله

قبل

سم

ملتلخزمن »
« ااستدوك م ا

0020

«اكتاب التفسير » ْ

اج )»4

اخبزنى » المسن.بنحليالمروزى :انبأاىالموجه البأعبدان البأعيدالله البعبد الوحمن المسعودى اخخبيررني! ,

اوسنان عن عبيداللهبن في رافمعن عليبن بي طالب رضي ال عهنهانهسك لعن قولدعن وجل الذينوني ل

 70شعن قال اللمشوع فيالقَاتِوانتلن كافك للداالس وان لاتلتفت فيصلانك * هذاحديث
يسم الااسناد ولخرجاه *

0ى
0ن
«جداى » 4ياسوميد احهدن ستوب الث بننارادوشعيب الراف جيدانى اب:نينااسمعيل نثعليةغن وب عنم

|تمدبن يسنيعن ابيهسيرة رضى اللعهنهان رسول الله اصللله عليه و لآهوسلكاناذاصل رفم بصرهالى
|السماء قنزات الذن #فى صلاتهم خاشمون فطأطارأ سه «هذا حديث يم على شر ط الشيخين لولاخلاف
افهدعل نيزن عنه ص سلا وممخرجاه *

 2اخبرنا انوالعياس حمدين اجمدالحبوي ,بناالفضال بنعبد اليأاريناعلنالمسن بن شفيق ننانافمبن مر

| الممجى قالسمعت عابلدله بنعبيدالله بناني مليكةقول ا عتائشة راطلىله عنباعنمتعةالنساء عع

اميد طرنالااند وكيراعم
أدبتكواب والل يتأت  1ةوالذينل
ل

موسي

0

عااي

مداشمة 
ا

أابيصا عن الىهريرةرضى اللهعنهفىقوله تعالىاولئاكم الوارثونةالرثون مساكنهمومسا كناخوا هم
|الذء إعدت اي ا
مذا اطاعوا الله * هذا حدرث

ريح علىشرط الشيخين ولممخرجاه *

شْ اخبريا ابو عيدالله جمدبزعبد اللهازاهدالاضهائنا عدو ناتتاءايك بن مغولعن عبف امن
نائشة رضى اللهعنها قالتعد ارسول ترقزلطع وال النرتون وهاايا
انسعيد بنوهب عر:ع
وسعاف«قةالسودى » اخيربي او.سنان عنعبيداللهبناببرافمعن علي ابهمسثعلاعن الدجم فيصلامهم خاشعوزقال

اللشوع فيالتاب وان تلين كتتفاك الموءء|السيانلا تم
ا ن علية  8عنن يوب

عنمد إنسيدبن عن

ما

ع بير

ه سلمكاناذا
ول و
هيه
صل اللل
ابي هريرةان رسو الله

ين
ايل رقملصرده الىالسماءفتزلت الذين م فيصلاجم خاشمون فط طأ رأسه (خ م )(قا

مس سال#2

اناف )بيتمنميمست]رن ا ملك قوزل الت عائشة عن عتينة!النكاء فاشك دنىدو يكوكتتااب الله
أوقرأت والذينم لفروجبمم حافظون الاعلى ازواجهم اوممااملكت اعا .ياوا

اتنى وراء

أهازوجه اللهاوملكد فقّدعدا( خم )*
موارئونةال  7مشاكتهم ومساكن ااخممومالذين
ظ الاعمش * عن ابيصاط اعبنيهسيرة اولئك ال
|اعدت لمم.اذ!اطاعوا الله(خم)*

| مالك . 4نمغول عزعبد الرعن بننعيد ونهف غونغائشة قالت قلت نراسول الله قولالله عزوجل

|الذن يتوت ما انوا وقلومموجلةاهو الرجل بسرق ونزى و يشر ب ار وهومع ذلك مخافالله

«التدركمعاتلخيصس »>< ظط»-

«كتاباضير» <١ «إج(»)0
ظ

جز بفسير سورة الو منون ]-2ِ عا الرحمن الزحيم*

« اخبر نا 4ادبن جمفرالتطبىناعبدالله ن "مدن خنبلحداني اب(واخيريا كا العنيرى تتاححمد
انعبد  3 0اسحاق (قالا) انبأعيد الرزاقابأونس نسليمقالاملا"علي و نس بنيزيد الاي صاحب | .
7رسورةالمؤمنون
شسي
ارمتنطاب
الزهري عن ابن شهاب عن عروة ابلنزيير عن عبد الرحمن ن عابلدقارى قال سمعت عم

رضى اللاعنه تقولكان رسول اللهصباللهعليهوا لدوسمادال عليلوحيسمععندهدويكدوى

التحل مكتتاساءة فاستقيل القبلة ورففممدديهمالاللهزمدناوشلاقصنا وآكرمنااوعلاطتنهنااولا تحرمناواترناولا
وترعليئا وارض عناوارضنا مقالقدا لعل عشرايات مناقامهن دخل المنةمقرأقدافاح المؤمنون الذن
مقفييصلولهم 0

الهبات ممداميت رهالا سناد ونخرجاه 4

ف حدثنا  4اوالعباسمدين ستوب ناالمباس نبمدالدوزى ناملبنعاصم التأعد لظو بل من لبق
له اصللله غليه واالهوسمخاللقله جنةعدند وغرس إمجارم دعاك
مالكرضىالله عنه قالقال راسلول

١

لاتكلمى فقَالعتقيافيع الؤمنونمههذاعديث سرعالاماروا ا؟
اخبريا  مدن ساهللفقيه عذارى  099ن انيف بنقتايبة نسعيد ناجعفر بنسلمان عرن الىتمران

مضب )زهان رببراياة صلاعللليههواله
بعزنيد ,زباننوس )(١ قالقلالعائشة رضى للمعنهاالبالوء
وسل قاالتتكانخاق رسول التةصلاللعهليهولادوسلمالقرانحقالت عراميؤرة اأؤمية اترأقدافلحالؤمنون

احتى باالغمشر فقَااتهكذا خكااقنرسولالّهصل التّعليهوالهوسلم #هذا عدت سالاد وإمخرجاه»
5يده
هبا

لوة ؟ت٠ريب 9 2ا«خبرتى »
منة
باً ك
()١حدانين ينهاالف م نون مضمومة ووماوس
مو
فزسير سو رة الؤمتوتف 2:س
تتهععن
عل بيو نس بن بريد عن اشبنهاب عونة
احمدوارنراهوي.ه  6مناعبدالرزاق اناونسبن ا م قال املا

عدار هر

عد القارى سمت مرقول كانرسول الله اصللله عَلَهَوَاله وسللاذا.زل عليه الوجيسمع

عندمكوىيكدويالنحل فكثناساعةفاستقبل القبلةورفمم ديه وقال اللهمزدناولاننقصيا كورما ولا جاءاعكا
ولإضزيا و1ثرا ولاتوثر علينا وارضعناوارضنا ثمقاللقدائزلعلىعشراياتمن اقامهن دخلالجنةمقرأ

قدا فلح اللو منوت الذرينث في صلا مهمخا شمون الا يات #صحيح( فلت )سثل عبدا لرزاق عن شيخهذا

فااظلنهلا شى" »*

ل حدئنا #الاصمننا العباس الدورىتناعلى بجنعامصمينداعن انسم فوعاخاق اللهجئةعدن وغرساشجارها
اس

بده فتاكلهلامى فتّالتقدافلح المنون #صحي( قلت) بضلعيف *
لصل اله عليهواله
»سلمان عنابىمر اعن ,زدد بنيابنوس قلتلعائشةكيف كاان
لخلاقنرسّوه
« جمفر .ن

1رالنٍق
0انلقخ
»لظنسالّوهإن
:ا
#لمرك

وسلقالت كخاللمه الترآن عقالتقرا سورة اللؤمنين راأققدافاح الؤمنون حتىبللمامشر فتالتمكذاكان
خلق رسولالله صلاللهعليهوالهوسلر»صحبعح*

--

وو

والتدردت افيض ».٠ الإلم» 

الكتباضي» لإج»)0

و راماسنة معدات بن مسعوذ وتماررضى التمعنيا( سقديناه )!و1النضر الفقيهينامعاذن نجدةالقرشيبنا
قييصة بنعقبةاسان عنعأصمعن زرعن عندالله بنمسعود وتمار بنءاسرري اللهعنهها امهها كانالسجدان
فيالمجسحدان *

:

مدن الى ا اسمعتل بن
« واما حديث »ابيموس (فاخبرناه)سحمدبن ب بزدالعدلئنا ابراهيمبن ابيطالب ننا

عليةننا ونسبنعبيدعنبكربنعبداللهالروعن صنفوان بنبحرز اذابا موسى ري اللهعنهدسحد فى:سورة

الموكيهن

افر انلعفالتىفي اخرسورة الميفسجدوسجدنامعه »

© واماحديث © ايفالدر ذاء( خديناه )عبد ال رحمن بنالمسعنالقاضي بناراأنهيم»لان

درجة
دلوم
اا
0س
.
ادم ن ابياباسناف

سجدفيالمجسجدتين»
د اء رضىاللهعنه
شعبة عنيزدد زر عنعبدالرعننجبيدقارلأيت اباالرد

حدينا #عبداللهبنسعد المافظبناسدبن انرا هيمبن سعيدالعبدىوحسامبن نشربنالمنبر(قةالا)نا
الحنمبنموسى التنطرىنتاحيى بن جزةالحم ف عبداللهأنهسممألقاسمبن حمد بحدث ءن عائشة

رط اللهعنه امهاسألت الني كاله عليهوألدوسإعن هبذه الآنةوماجملعليفيالدينمن حرج قال
الضق *«هذا حدرث حم الاسناد وللخر جأه *

حدئنا »واالعباس مدن يعوب :انماد بن بونس الضىنناابوعاص العقدى تنازهير نحمد المتبرى
عن عبد اللهن مد بزعتيل بناني طالب عنعل بن المسين ر وطى ابرعنبها وقترائ تيلابيتك#ناسكوه

فالذمهم ذاحوه» جدثبايبورافعان رسولاللهصلاللعهليهوا”أدوسلكان اذا اضشىترى حكبشينسمينين

ادن افرلين ذاذا خطب وص ذيم| حدالكبشين نفسةبامدةم قولاللهمهذا عنامت جيعامن شهدلك
بالتوحيد وشيد ىبالبلاغم انيبالاخرفذبحهو قا الللهمهذاعنمد ]ولخدمبطعمي امساكينوياكلهوواهله

منهها فمكثناسنينقدكنما باالله الغرموالثوولعي من يهائميضحى#هذاحديثصيح الاسناد/وشخارده
د عأصم© عن زرعنعبداللهومارامهما كاناسجدانفي المجسجدلين*

بونس »بزعبيدءن بكرين عبداللعن صفوانبن حرزان ابأموسىسجدفي اليمسجدئين *
شعبة  #عن نزدد ءنحمير عن عبدالرمن نْ سين نات اباالدرداء سجد فيالمجسسحد نين #2

نفحايى )بن*زة المي بنعبدالله سمالاسمعن عائشةاهاسألت النى صل الله عليدوالهو سل هعذنه
الا وماجعل طيكفيالد.ن مرن حرج قالالضبيق#ضحيح (قات) بلالمجترحكوممن اهلاللة»
4بمندعن اعبقنيل عن عليبن الحسين لكل امة جعلنامنسكام باسكوه قال ذم ذانحوه *
« زهيرج
يهه والله وسلمكان اخاضحى|اشترى حككبشين سمينين اماحين
للل
عوا
ح(دثتى ) اورافم ان رشول الله ص
اقر نين فاذاخط بب وصبلذ بحاحدهانفسهبالمديةم ول اللبموهذاء ععن أمقما ةشهد لكبالتوحيدوليبالبلاغ

 0 00 3 16مدوالطب الداكنىاكلهوواهله نانيكاتن

«التدركموالتخيص» 2

ظط.م»-

«إكتابالضير»' ظطج(»)0

رضى اللهعنه قالقال راسلوله صل اللهعليهو ! لنوسلمنباع جد اطبحيته «

0

ا

ماثللاول ولرمجخاه *

١

 ١اخبرنا  4ابوعبدالله الضفار نااحجد نمهران نالولعييمانس عالنا مشعنمسلالبطينعن سعيد

يصررم»
دلنى
قه ع
لالل
اذن لتلقذيانئلون باهمظلموا وان
أاهناشق
النجبير عنان عباس رطىاللهعنههاارنهك

اومجي

قالهياوالنز لت فيالقتال :هذا حد يث بعل شرط الشيخين ولممخرجاه *

اهيمة(واخيرنى)
إحد ثنا |والعباس مدن عقوب اسأخمدبنعبدالله بانعلبدحم ابأانوهب اخبرى نل
عبدالله بن الحسين المَاضِى تنا الحارث نابي اسامة نا اسحاق بنعسى ننا ابنلميعة حدتى مشرح بنهاعان

السمعت عقبةبن عاص رضى الله عنه تقوقللت نا رسولالهافضلت سورة المجسجدتين الخرتري
لمسجدههاأ فلار أهاههذاحديث ملس ني الامن هذا الوجه وعبدالله نليعة بنعقبة المضرى |
ول عمربن الطاب و عبدالله نعباس
خلال اعاتقمعليه اختلاطه فاىخرعمزه وقدحت الرواةفيه قمن
و عبداللهبنمرو عبدالله بنمسعود واني موسى وافيالدرداءوعمار رضىاللهعنهم*

« اماحديث » تمرن امطاب) لخدانناه )انوالعباس'سجمدبت قوب “ناهد ابسنساق الضنانيتنا بريد
انهارون وسعيد ب(زعقااصلا) ناشعبة عن سعد انار عنعبهالهنتعلبةأبهص م تعمررضى اللعهنه
الضبحفحسد فالحج سجداين*

حنفص بنغياث
بزنعةتنامر ب
واماحديث © ابزعباس (غديناه ) مدن صا 7915,أعاالسطل خ
ننااىعن عأصمالاوال جا اناروعنابن عباس رضياللهعنهماقالني سورةالحج سجدنان» :

واماحديث #ابنمر( دناه )انوالعباس دين عقوبابا مد بنعبدالله بنعيد الحماباابن وهب
1

نافععنابنتمررطي اللهعنبم الهسجدفيالمجسجداتين »
اخبرتيمخرمةبنبكيرعنابيهع ن

ف واما
|

عنالقتبافي» صعيعم«*

زدد املنحباب تناعبدالله بنعياش عالناععر سجعابني هريرةقال رسولاتاصللله عليهو١ا لاوسرين|

با جعاداضعطيتهفلااضحية له#وصحيح (قات) ابنعياش ضعفه ابوداود *

الامش ماعن البطين عن ابن جبير عنابنعابنادسكان قرأها افنالذين تقاتلوت باظملهموا قالهى |
اولانةتزاتفيالقتال»(خ م)»
« ابنبعة حدثني مشرح سمع عقبةتمولقات بأرسولاللهافضلتسورة المجلسجدتينقالنسمفجندمهما
فلاقرأهاه  0-2الرواءةفيهذامن قولعمرو طالفة»
 2سعد »بن ابراهيمعوصنات بن ثعليةانهصل مع4

فستحد فيالم سجدتين وجح *

ظُعأصم#عن الىالعاليةعن ابن عباس قال في الميسجدبانخخم

 4مخرمة 4ن بكيرعنأنيهعننافمانا بنمرسجدفي المجسج دن #اصحيح *»

عام »

لالتدركمماتلخيص» ١

«صم» « ١طكتاباتضين»ه

«ج()»

صوتيقالاذ زوعلالبلاغقالرب كيف اقولةالقل باامهاالناسكنبعلجالميمحي البيت المتيقفسمعه من
بين السماء والارض الائرى امهمجثونمن اقصى الارض يلبون*هذ احديث حي الاسنادو مخرجاه»

«اخبربي  اسمعيل بنمدبن الفضلالشعراليُُاجدى 'ناعبدالله صبانسل ثناالييث بسعند عنعبد الر.حمن
أخبانلد بنمسافرعن الزهرى عن مد بنعروة بنالزيير عر:ممه عبدالله ابلنزبير رضياللهعنه قالقال

رسولاللهاصللله عليهوالموسلالماسمى اللاهلبيتالعتيقلامهاعتقه املجنبابرة فل,ظهرعليه جبارقط #هذ |
حديث صم علىشرط البخارى وممخرجأه*:

اخبرنا  #اوزحكريا المنبرىننامدين عبدالسلام ثنااسحاق انبأجرير عن الامش ومنصورعن ابىظبيان

9ليملههاسمى
الات
3
بمدسة

عجل والبدن جمطناهاكع من شعائ اللهفكاذرا اسمالله
أعنابن عباس رضياللعهنههاقالقاتلقوله و

أعلهاصو اف قال اذا اردتان تحرالبدية فاقها ثمقلاالحهكبر اللهاكبمروناككم سماثنمحرهاقالقات واقول
ذلك يالا ضحيةقوااللاضحة» هداحد ممع علشرط الشيخين ولجمخاره

| اخبرنا م ايبصوكر حمدين عبدالل الزار سغداد بناحمدبن سامة الواسطي تنيادزبنهارون اياون
لوه
لارس
اا ي
لقلن
|مسكينعن عأثدالله بن عبدالله المجاشجى عنال دىاودالسيبى عن زيدبن ار راضليله عنهقال

أما.هذه الاضاحى قال سسنة اببحكم ابراهيم قال قلنا فالنانها قالبكل شمرة حسنة قلنايا رسول اللفهالموف
|غالفكل شعرة من الصوف حسنة#هذا حديث صحيم الاسناد وخر جأه *

رن
سنا 4
ل9اخبر
|غ

وبسنف
«وب
بن يعق

المدلثناحبىبن ابيطالب ثنازيد بنامباب عنعبداللّ.بن

ْ عياش القتبابيعنالاعس ج ع,نأنيهسصررة رضي اللهعنهقالقال رسولائله صلاللهعليهواا لهوسلمن و.حد سعة

|لانيضج فيلضح فلاحضرمصلابا(وعن) عبدالله عياش المصرىعن عبدالرمنالاعرج اعلنبيهريرة

هه
تم
1اد
0ع
ل
ع
ع
3أ
8
ل

ْ ْىن بالميجقال يارب وماسلم صو فيةالاذن وعلابلاغ قالربكيف اقول قالقل باامباالناس كتبعليكم
[|الميجحجالبيت العتيق فسمعه منبايلسنماء و الارضالابر ى امهممجيثون من اقصى الارض يلبون#صكييم»ه

| لوصا  4نناالليث عنعبد ال رمن بنخالدعن الزهرى عن مدين عروة عنجمه ابنالزبير #الرسولالله
أصل لل علصوائله وسلمالماسمى اللاهبي تالعتيقلانه اعتقهمرى ,الجبابرفل ,ظبرعليه جبار (قمط)*

|« جرير »>عنمنضور والاممشعن الييظبيانعنابنعباس فلذكروا اسماللهعلماصواف قال اذااردت انحر
ظالبدزةاقهامقلاكير الألهكبرمنك ولك *سم ممانحهرا قلتواقى خشف الاضسيةتلوالاضحية(خم)*
ص سللام ص سكم
ِْ

ينات »نعبد اللهالماش ع نن اليداود السبيعىعن زبدبنارمٌقملناطارسلولهلماهذه

| الاضاحى تالسنة ايكاراهيمقلنافالنامهاقالككل شعرةحستقةلنايارسولاللهفالصوف قالفكل شعرةمن
لوحاممتكرالحدث»*
 0لالصوف حسنة #صعيس (قلت) عائداللهقا ا

4عياش التتبانيعنالاعمرس اعلنىهريرة قالرسولاللهصل الله عليه والهوسلمن و.جدسعة
| عبدالله بن

لانيضى فيرضح فلانحضر مصلانا(اخبرناه) المسن ببعنقوب العدلثنا محيى بن انيطالت بنازمدبن الحباب

و كتابالتفسير » ج04
لتدتركلمخميص » ٠ «مدم»
الس
«ا
«لحدئناه  6ابوالترمندبنموسى بنجمزان النقهيقكااصبه :ناابراهيم بنابيطالب نناابوهاشم
زيادن ابوب البأيزيدبن هارون اتتأشمية عرد السدى عقصية عرضيدالنهنتسمودرضى ازا اارفنة ش

فى قولالله عنوجل ومن بردفيه بالحادبظ 'لبذقهمن عذاباليم قاللواتف رجلاهفيهبالمادوهو بعدن ابين
لاذاقهالله عذابالما#ه.ذا حديث صحيحعلىشرط مسل ولممخرجاه*
يجيد نا #ابواليس ودين لين أ

بنمحرضهول ا برا هيمبن هانيثنا المسينبنالفضل

البجلتناحمد حبكنناسة 'نااسحاق بنعيسى بنعأصم عنابهقالابى عبدالله بن حمرعبداللهبالنزييرذمالباابن

الزيير اياك والالماد فيحرءاللهفانيسممترسو لاللهاصللله عليسهوالدوسلمنقولانه سيلحدفيه رجلمن
قشرليوان ذويه وزن يذنوبالثقلين لرجحت* هذا حديث يم الجا ولمخرجاه*:

د حدينا انوالعباس قاسمبن القاسم السارى تناعبداللهبنعلى:الغزال بناعق بانمسن .نشقيق ادال
0اماركال صو
 2ت
ى عا

فسوي سيا اخبرني ) ابنانى ملبكزع نعبيد بنمير عن أءن عباس رضىاللهعنهما

لقبلبي ,عرد [احكية جاتذىاكان بكراع الغميم بعثاللّه عليدرا لابكادالقائمقواملاعشقةو.ذهب
قاالا
 00سلج ب

أعناء ود عابعحبريهفاً ل ماهذا الدى بعث سٍ وَِالا اف.مناقال

اتم امنن قالافاايكب برد بيتأعنعه اللهممن اراده قال فاذاذهعب هذاعنى ةالانجردفينو ينمو لعا لعل

نمبدخلفتطوف 'ذلك الس ولابيجاحدامن اعليكالفان اجءت علهذا ذهبث هذه ارح عقنلىا نعم
د م ببىقالاعببناس رضي اللهعنهما فادبوت ارم كقطماللبلالظل »هذاحدرث يح علىشرط-جر5ت
 12ف
4ت
ي

الشيخين ولممخرجاه*:
اخيرنا  4اوزكرالمنبرىننا ممدابن عبدالسلام ننااسحاق انبأجربر.عن قاوس اعننيه غرنن :اعباس
رض الله عنهما قمالفرغ ابراهيم من بناءاتليقبال ربقد فرغت فدال اذن فالناس بالمجقارب ومماالم

صوني
« محمد

نكناسة اها بنعيسى نعاصم عن ابهالل انير عبدالله نالزييرفةال بااءن الزبيراياك

علهلصليه والهوسلقول اسنيهاحد فيهرجلمنقريش لانوذنونه
هلال
لترلسو
اعع
والالماد فيحرء اللهفانىسم

توزن بذثوب الثتلين رجحت «#صحيح (قلت)ابوحام.نكناسة لاحتيمبه »
«يمرو

باس قالاقبل بعر بدالكعبةحتى
نسعيد نانى حسين أنااننالىمليكة ع عنبيد بعنمير عن اعبن

اذا كانبكراع|لغميم بعثالله 2الامكاد قومالقائم الاعشفة وذهب الهاا؟لومشغد فيصرع وقامتعايه

ولقواصها عئاءةالو داع حبري فسأ اماهذ الذي بمثعليقالااوَتؤةمئاقال الوامنونز قالافانكبر بيدتا عنعهالله

من أراده الفاذاذهي هذاعنىقتالجارد بد

ف بدخل البيت قتطوف اولاني نخد

امهنلهقال فاناجمعت عل هذاذ هبتهده ارمعنىقالاأمقنجردملبىقال ابنعباس فادهرت ارح 0

اللبللظ رخم)*
«(جرير 4#عقناوس عانسهعن ابن عباس قال لما فرغ ابراهيم من بناءالببت قالرب قدفرغت فمّالاذن

0

ف

« -إبمم» 

التتدرلكخميمص»
«ا

«إكتابالتضير »م| «ج()»

ل

الحدرث مده الرواياتعن عليماصضح عناني ذرالغةفارى وان خرجأه::

اد ار سم د اعون الوهااةدن اجداناليضي” الازدىنناحماويةروصرو و نات اسبتاق
|معيل نابي ادي سعيدن جبيرعن ان عباس راطلىلهعنبما قالز  5هذه
الفزارى عن سفيان عن س

الآنةفيججزةواصحابه ونلاقنحتسبلنواالذفييسييل اللاهناب احياعءند
ارمهحمد#هرذث صحيح علشىر ط

الشيخين و رجاه 2

«اخبرنا » المسرتبنحليم المروزى انوباالوجسه امأعبدان انبأانن المبارك البأسميد إن يزيد عنابى
السمح عن ابنحديرة( )1برخأي ستارة ركى الله عه واثلا قول الله0

جل فالذين كنروا ل

لمم١

لللهصل اشّعليهواً لوس قولان اميميصب علرؤسهمفينفذالجمجمة
باب مر_:نار فالسمعت رسو ا

«اناةحثافبهيهزة
زو

خلص الى جوفه فبسات(؟) مافيجوفه حتىعز ققدميه وهو الصهرم عادياكان#هذاحدبث يح الاسيناد
دلتى
ول خرجاه*:

فل اخبرنا 4ازنوحكر ب االمنبرىتتامدنعبد السلام شااسحاق البأجرير عنالا مش عنالى ظبيان عن

سيان رضى اللهعن قهال النرساود اء لابضئئلهيماولاجرهامقرأهذه الآكلاارادوا راجذوخاممامننم
*ذا حديرث ككبعل شر طالشيخينوم مخرجاه*
اعيدوافما  :ه

«حلانا انوالعيا س مسد بن يسقوب نا اسيدنعاضم الاضهاى ناالمسين.ن حفيض 'تاسفياتن عن
زسدعن صرة عن عود اللهبن مسمودٍ رطياللهعنه فى قولهتعالى ومن ردفيهبالحادبظل "دقهمن عذا باليمقال
لوانرجلؤم مخطئة»:

اليو

0نحاسبن
1لءيتو
اوقلتذا

ا ولوان رجلامم شتلرجل عندالبست وهوببدناين اؤاهةابه

اىسرمعيل بزعيد الحم نالسدى ععنسة*
عذاباالا * وقدرفعه شعبةعر

1
ان
5

 0ع

) 0فو#غيد الرِحمنب<حنيرة الاكبر المصرى؟١ ( 2؟) فيسلتمافماا قطعه وسيتاصله ١٠ “مع

بيندى الله نوءالقيامة* صحيح *
فل سفيان عن اسهيلبن ابىخالد عنسعيدن جيرعن اررعاسن قالتزات مبخوالا نتفيجزة واصعاءه

لمببباولاجرها

:
١
.
ولاتحسيبن الدين قتلوافيسبيل اللهامو انا (خ م)*
المباراثانا»سعيد بنيزدد يعانلسمحعن احبجنيرة ءن,ا.ي هر رةؤتلافولالع وجل الذنيكفروا
« نا
قطمث لهمساضامنتإرقالسم
فىه
وص ال
الاحمة حتى جبخا

عؤلسهم فيتفذ
رسولالله صلاللهعليهوالهوسلم 5اناميمليعببر

فيسات ما فيجوفه حتى عزق يع اجارعورم مار كايون

عد

الإعمش  #ع ن الىظبيان عن سلا قال النارسودا02.بضبي؟ ليهماولاججرها نمقرأهذه الانةكااارادوا
انضخررايا من انعميدوافع ا(خم)*
جٍِسفيان  5عن زيب عن جل قغري أنْمسعوم فيقولهومن بردفيهبالحادقاال لوازرجلام خطبئةبعنىمالعملم

يكنب عليوهلوانرجلام تلرجل عندالببتوهوبعدزابيناذاقدابيّ عِذاالما*يز مدنهااروبناشعبةءن
السدي عن عسى عن عبدالله فعه(: *)6

ال«تدرك معاتلخيص « 26*2ح“»

«كتاب اتير  6ج0004
:

ند#هداحديث يح الاسناد ول مخرحأه *
ائ ولكن عذاتالله شدك
ومامسك ر

(9حدثنااوبكر السمتل”' ىمد الفقية بالوننا سعيدن ينزيد التيمى تتاعيد الرحمن بزعبداللهاده 5

ممروتن الىقيس ععبتيال عوسكا مةعنا.عخبان راس شعي أل متتو ف أضانةفال :الخليتا كال2لا
د المزاتةما كان مسنقط ههذاحديث صحييم ا|لاسناد ولممخرجاه *

اخبرنا»اوبكر الشافبى بنااسحاق بانمسن تنااون خذ بفةثنا سقيان عنابى اسحاق اعلنتيمي عر :ان

ذا يطان:ان ل سلداال اها اى مرركانرطكان أنلسراه مدا
عماس رضناس عهنبيا في قزلتاكقامن
مي اللتعليهو الهوسلم© هذاحديث صيح الاسناد ولمرجاه *
0
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حدثنا » #اوعبدالله الحافظ البأاوعبدارع 1رن أحمدبن شعيت الْفعيهِعصر #أضعك بننحيى الامو ى حدتى

ايحدثنى سفيان بنسعيد الثورى عنابىهائم الواسعلىاظنه عن ابي از عن قيس بزعباد عنعل بن
طالب رضى اللهعنهاندقالهذ ان خصان اختصمو افيرممقالزاتفيناوىالدن بارزواوم درعتبةوشيبة

والوليد#هذاحديث صعيسمالاسناد عن عليارلضلىعنه(وقداشفق)الشيخان على اخر اجه من حديث الثورى
0نعاوناده اوزحكر ياالعنبرى نامدن عبدالسلام نيا:امداق انأانبأوكيمنا.سفيان عنابيهام الزماي حبى
اخخصتاض
رلواسطلي عنانياز لاح قبندامليسدوسى عنقيس ,زعباد ال سنحيين قن لو اسه نم
اند :ا ا
20دفيه 5ؤلاء الرهط الستةوم بدرعل وحمزةوعبيدة وشيبةوعتبة!.ناريعة والوليد.نعتبة هذان خصان,
ال

تمنو فريهم الىقوله تعالنىذقه من عذ بااليم(#وقدايع)سلمان التيمىاباهامم علرواته عىنحااز عن
قيس ععنلاملثالول *
ف اخبرناه 4اوعبدالل عمدب

يمتوبثتاحامد بن ابي حامدالقرىسا اسحاق بنسلمان تنااوجمفر |

الراؤى عنسلمان التيهىعن لاحق بمنيد عقنبس نن عبادعن عليارضلىله عنه قالتزرلت هذان خصان
اختتصموا فيرهمفيالدن بارزوا.وم ادرجزة  9عبدالمطاب ووععلبييدة انهارث وعتبةبنرليعةوشيبة
انربيعة والوليد .نعتة قال عليوانااول من يجثو الخصومة عر حكبتيه بيندد ىالله وءالقيامة #لقدصح
للدا رت

حرو  4نالىقبس عنسماكعن عكرمة عن ناعباس مخلقة وغير عاخللقةمخقلاقلةما حكياانوغير مخلقة ما كان |
ر *:ت سعط «صيم*

سفيان عن ابياسحاقعن التيمىعن ا عباس من كانبظنامنلصنرءالل قال انيمن كانيظنانان
نصر اللهمد اصل اللهعليه و الوسر كدت يحا

عن عن الى هاشم اظنهعن ابيبحلز عنقبس بنعبادعن عليهذان خصمانقالزلتةفويفنياالدينبارزوا

اك
2ن
1م
بهل
عا«نو

527

ومبدر عتبةوشيبةوالوليد» اعااخرجاهمنجديث قيسبنعرادعن ايذروقال ابجومفر الرازىعنناسلمتايمى

ررزموازومةبودعلي
عنلاحق بن بيد فقنبن عن علقيالأيزلتهدان خاصخم,اتنصموا فيرمم فيالدين با
وعبيدة بالنمارث وعتبة نربعة وشيبة نرسعةٍ والوليد بزعتبة قال عليوانااولمن بثوالخدومةعل ركبتيه
ب

7
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طتاب التغسير »
هم » 2ك

!إنواقد عنيزيدالنحوىءن عحكرمة ععناببناس رضىاللهعنه| قالمازات نوما تمبدونمندونالّ
كة وعيسى وعزير,عبدون من دونالله فت للوكان
نلا
المحدتي انتلما واردون فعَال الشركورت الم

هؤلاءالذن عبدورن المة ماوردوها قالفتزلت االذين سبقتلممناالحسنى اوائكعنها مبعدوزعيسى
وعزيروالملائكة* هذاحديث حم الاسناد ولمخرجاه*:

مز قير سورة المجكه

١

لمات الرعن الرجم 4
ف حدننا او العباس مدن ستو:بناشمد نباسحاق الصذانى بنا المسن بن موسى الاشيب ثنا فيارف
|بنعبد الرحمن عقنتاد تزال)الصنا وجدز:اروح بن عادةننا عرد ان عروبة قعتنادة عن الحمسن عن

صين رضىاللهعنهدان رسول الله ضل اللهعلييهواله وسلقال وهو فيبعض اسفاره قدفاوت بين
خن
تمر ان ب

اصعابه السيرفرفمباتين الآ.تينصويهياا.عااللابن اهن اران زان لةالساعة ششى عظيم بوءنرو مبهذاهلكل
اتلجاباو رى الناس سكارى ومام ١ 8رى ولكن عذاب الل#شديد
عرضعةعا ارضرعت ونضع كل ذلح
فماسمم ذلكاصعايهحثواالليوعرفوااب عهنددقول قولهفينااشبوا()١حوله قال هبلدرون ايومذاكم
رلسهوله اعمقالذاكومنادى اد عمليهالسلامفينادنهربه فقولا ١ادمابمث
قالوا ال
اليلديف التلىلمابو كلانيدا دس

بعثالنارفيقول يارب

شتاريد احدفي 0000 0

يضاحكة فريساروألىالله ص لاله عليه وواالدوسرذلكةال اعملواوانشروافو الذى نفس مدبيده105

لمخليقتينماكانتام شمى الكترتاه باجو وماجوج وماهلك منبى١دمومنب ابليسرفون
 5ن القومفال اعماواوانشرو افوالدىبفس همد .ده ما!.م فيالناس الاكالرقة فذراع الداة اوكالثامة

فجنب البعير»هذا حديث صري الاسسنادري ةلمية علاىنالمسنقدسمعمنتم ارن يران

الشيخينل بمخ جراه ه
« اخبرنا » اوبكراجدن بيدلق ابأجمدينقالب :انلاجسين تتيكها 3المعنعبد الك عن قتادةعن
امسن ع نتمران حصينرضى الله عكناقهانل 0 ,صل الله عليه و اله وسل قرأورى النناس محار
[5ىاحيدوا اليه واطافواحوله؟:تمع
)
الحسين 4ن واقدعن ز بدالنحوىعن عكرمةءن نعباسقاللمازات كرومانمبدوزمندو الله حصب

جابلنمقشاليرركون ذالملا بكة وعبسى وعزيرعبدونمن دوازلله فقاللوكان هؤلاءالحةماوردوها قالفتزات

ذا
الذين سبقت لمممناالمسنى اولشكامبععلدون عيسى وعز

روالالكة #صييم»

حا تفسيرسورة احليم 6:ه

.

ستيان وسعيد #عنةقتادة عن الحسنءعنمر اناذرسو لال .هصل الله عليهوا لهوسرةالوهوفيٍ بعض اسذاره

صوق
لت )
حدميسحه
ننالاتيصودبااما النا ساشواارربكومذّكر المدي ث( قا
قدفاوت بايصنتابه السيرفرفماني إ
ومرق الراجاو ل لي يه

«الستد راكتملعخيص » ١4« ١مج»-

طكتاب التفسيي »

يفيه

أن قوماجملو| اجالمانيرمو نسو | اضسهمفانهاك ا5ن ككونو مشالمعالواالىسا ()ث املجا لجا

فان وراءكطالبحثيثم ءسريع » هذاحديث صيح الساناد»

« جدننا »اوبكر امدنسلارت الفقيه.بغداد نناالمسن بنمكرع ننابزبدينهارون انباالغوام ب<نوشت

2
هه

عجنبلة م

عنمؤثر بن عفازة (؟)عنعبداللهنمسعود رضي اللهعنبه :تاللا اسبري ليلة:الى التي

السناعةصلاللهعليهوالهوس قياإراهيموموسيوعيسىفنذاحكروا الساعفةبدأوابائاهيم فسألومعها ربكن

عثياسلى فتالعيسى عبداللة اليفهادونوجبما
عندومته| عمموسى فللسر عنده منهاعلفتراجموا اليحدي

و

31لانملمها قالفذحكر مخنروج الدجالفاهبط فاقتله ويرجم الناسالى بلادم :فليةبلهملجوج وماجوج
سلراء ف
دم منكلحدت يشلون فلا عرونعاء الاششرنوه ولاعرون ال *ى الاافيدوه:فتجارون .الى اللهفدعون الله

0

فيميهم تجارار رصن لداللهمن رهموتجارون اليفادعو اللهفيرسل السماعباماء فيحمل اجسامهم فيقدفها

فيالجر مةينسفالمبال ويمد الارض مبد الادمفمبدالله الياذا حكان ذنلاكلفسااعة من الناس كاحامل المتم

1

لادرى اهلمامتىتفجأم ولاد مهاليلا اومهاراعبقدااللله بن مسعود فوجدت ”"تصديق ذلك د
ل

د,ال وجيم
<تاذافقتحت باجوج وماجوج وممنكل حدب بنسلورض واقترب الوعد المقالا.ق

اناس ء نكلمكانجاءوامنهنوءالقيامة فب وحبدب * هذا حديث حي الا سناد ولممخ رجاه» (فاما) مؤاثر
ا عجبول قدروى عنعبدالله بنمسعود والبراء بنعازبوروى عنه ججاعبة.من التابمين».

«إحدننا  4ابوالعباس قاسمبالناسم السيارىئا جد تنموبى ينام نناعلبنلسنبن ميق بالبادية
( )9الوحا السرعة؟١؛

( )5عفازة شتح المرملةوالفاءمزايميجية ١1 شر ب

أن

ستطيعو اذلك لابللهفساتواىمهل!جالمقبالن بنقضي اجالعفيردمالسىوءاحما ددري عا
اجالهم لنيرمم ونسوا انفسهمفا  0اكركتونواا مثاممفالوحاالوحاتماليجالنجافان00
مره سريه( قلت)عبدالرحمن بن اسحاق كوفيطبعيف *

العوام #بن حو شب عنجبلة بن سحيم عنمؤثر بزعفازة عن ان مسعود قالمااسرييبالتتى صل الله

عليهوالهوسل تي ابراهيم وموسى وعيسىفنذاكروا الساعةفبدأواببارا هيمفسألوهعنهافليكن عنده
نا
هنو
تدرو
بها
جيفي
مهاعم “مموسى فليمكن عندهمنهاعمفتراجموا الحدرث الى عيسى فال عيسى عهد الله.ال
فلانعلمها فذكرمن خروج الدجال فاهبط فاقتله وبرحم الناس لادعفيتةبوم اجرج دماجوج دمن >

كحلدب بنسلون فلاعروزعاء الااشريوه ولادشي' الاافستيوة ايفان ونالى اللهفد عون اللفهيميتهمفتجأز

الارض الياللهمنرنحهمويجارون ال ذيا دعواللهفيرسل انم ءا بالماءفبحمل اجسامهم فيد فها في البحر
تمبنسف الالو عدالارض مد الادىفعبدالله المياذاكازذلك افلاستاعةمنالناس كالجامل لمتملا.بدري

اهلهامق فجاغ بولادما ليلااومارا قال ان مسمود فوجبدت تصديق ذلكني حكتاباللهخى اذا فتعت
مكل حدب ,نسلون واقترب الوعد الاق الانةقل و جيم الناسمنكل مكانشل
باجوج وما جوج وم ن
اجمانه بوءالقيامة فهو حدب» صحيح ومؤير روي .عنهجماعة ».
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8ا«لكاتبفسير»

رادجواله*
اللهمبدعبهارجلمسلفيشى“قطالا استجيبله» هذا حديث صحيح الخاسن
ُ أخاريا > او العباس مدبن اجمدالحبوي ادن

در  0عبيد اللهبنموسى  0اسرائل من

الى اسحاق تعمنر نومديمون غعبدناللهءن مسعود رضىالله عنه في قوله تسالى فناذى افليظيات قال ظلمة
اليل وظلمة بطن الموتوظلمة البجر * هذاحديث بح علشرطالشيخين و ار جاه *

ف حدئنا 4مدبنحباسمبن هانى"نناحمدبن نصرناابنومييمنن طالجةبن مروعن عطاءعن ابنعباس
رض اللهعنها ف قىولاللّهتمالي واصلحنالهزوجه قالكانفلسيان اصرأة زكريا طول ذاصلحهالل تهعالي «هذا
حدرث صيم الاسناد ولمخر8

ظ

الب لالكان اتسغسانقامولى فل انتحاق القاطى انناعبدالنهبناليشبية.ناعمدبن شيل "نا

نار من إن امداق عنصللرن طبدلازكن :هابداعنكم فال لخطبنانويكر الصديق رط التتغنه
مهموبسر
كتك4
خمداللهواثتىعليهممهاولهاهلقالاوصيك تقوى الله وان تثنواعليه ماهوله امهخللوطاوناالرغية ج
رعوت في اخليرات وبدعونا رفياورهبا
اوا
سكان
يهم
بالرهبة فانالله اثتىعلىزكرياو اهل تهفقَالان
ساق ْ امعلموا عِباد الله ان الله قد ارهن يمتّه افك واخذ عذلىلك مو الدجواشتزئ -
تكنو انا خ

العلل الفاتي بالكبير الباقي وهذ اكتاب اللهفيلابطناً نوره ولا تنتقضي عائيهةاستضيكوا نوره واتتصحوا
كتابه .واستضيثو امنه ليوم الظلمةفانه انفاخلتملعبادنهووكليكم فار ورد ون بار ن ث امعلموا
ماين الكماتدون وررعرلق اعد غيب غكعلمه فان استطعتم ان نقضى الاجالوانتمفييملالله
ام فير 5السو ءامالكم
لك
فافعلوا ولن تستطيعوا ذلكالا بالل فساتقوا فيمبل! جالكمقبل اجنتناقضي
فىشى*قط الإاستجيب له صحييم»*
ا اواسحاق * عمنرو ن مبمون عن ابن مسهود فناذؤى فى الظيات قظاللمة الليل وظلمة بطناموت

طاحة » 4بنعمرو عطناء عنان عباس واصلحناله زوجهقالكان فلسيان اعسأة زكرياطول فاصاحهالله
صحيسم (قات) طلجةوام»

«زانفضيل #مناعبد ال حمنبناسحجاق ععبدنالله بنعبيدالله الترشى عنعبدالله بنعكيم قالخطبناابوبكر
عنلنثينوه عاهواهله توخاانطوا الرغبة
اهوا
اىعهليوهله اهلقالاوصيك بوى الل
عثت
الصديق لفمدالله وا
|لناخاشعين ماعلموا عبادالله ان الله قدارمن ته فسواخذعل ذلكمو اليقووابرق معالقليل الغاني

بالكثين ابا قي وهذا حكتاب ال كلايلنارا ل١لش كناوناستضتر امتوزم والتمتيوا كابة
واستضيئو امنه ليوءالظلمة فانهانما خلجلعبادنه ووكل كراماكاتيين 0مافعلوتبثماعلموا عبادالله
17000
1ك
ا19
(1 1-1 15012

انندون وروحون فياجل قدغيب عدعلمهفان استطمتم ان ننقضي الإاحجال وام فيتمل اللهفافعلوا ولن

«الستدركمم اللخيص » ١ «بمع» «-7إكاب الفير» <0طإج(»)0
+ا بعدحلهفلو دعت الله انيمافيك اوسالتالله ان بنذكاو نافيك منعذات
قبل خلة ولاركخر مشنره
ْ

لثاصحسبينحاد ولرمجتاه»
النار اوعذ البتبر لكان خيرا اولكان افضل #هذ | حادي

تت ا9خبرتي » اويكر امد بن اسحاق انبأالحسنبنعلىبنزيادثثنعابدالعزيزبنعبفاللاهلاودنى ناخد
|.نعبد الله نعبيد بن>ير عنناانى مليكة عنعانشةرضى اللّهعنه|اهاقالت قال رسول الله صلاللهعليهوله
التمعني فل تاشكوا #هذاحديث يم الاسنا د وللخ جرا ه *
وسل فتنةالقبرفي افست
-نز تفسير سو رة الا نبياء م

#كسس

 0لسمالالو خرن الن حيم#2

حدثنا © نوبكرجمدعن ععفديق 1د انمويلئ .لدي نا ودر ابراهيم العبدىننناعقوب 'كس[

الحلى "نا الوليد بنمسلزعهنير بن مد المنبرى عن جغفر .بن مداعبنيه عن جابر بنعبدالله رضىاللهعنها
لدم كد 00 1

ديدخ تلاقول العلهزوجل ولا يشفعون الالمن ارتضى فقال ضلالله

عليه و اله وسل ابن شماء لاهللكبار من ا#مصتيذاحديث صحبح عشلمىرط الشيخين وممخ رجاد»
ذإاخير باج حمدين ابجمادلبونيه 'ثنادشر بنعونل الما ن محيىبنا سفياقنناطلحة نمروعن غعطا ٠ء

ااس فيقولةتمالاوطبرالذن كفرواادف السبواتٌ والارض ل كانتارتاقتتهاهاتالختتانبا
عينْع
0

الارض بالنبات#هدا حدريث بيخالاسئاد وممخرجاه *

'

:

لإحدئنا 4اابلومباس جمد بسنتوب املاءوقراءة تنامدينعل بمينمون الرقي ناجمدبننوسفالقرياق,
حدثني يونس نابي اسحاق عناارهيم بن مدبنسعدعنتمدبنسعد عن اليهقالقال رسول الالّلصله
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طحمم»  2طكتاب اللفسر »4

فَالَاسَعن وجل ولعد عهدناالى دممول قبلفنسيول جدلهعرما#هذاحد بث صحيخ علىشرط الشيخين

بوخلرجاء »

اخيري  6ا وجمفر مدن مدبنسامانالمدكربن انبكربنالاىلدنياخدثنىمروبنمدالناقفمتا
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تاط ول مخرجاه»*
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|.ووقاه.يوم القيامةسوءالمساب.وذلك باناللهعزوجل قال فرن اتبعهداي فلايضلولايشت #هذا
أأحد بث حيسم الاسناد ولنرخجاه »
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© سقيان » بحنسين عنعل بمنسل سععنيد بنجبير عن يابنٍعباس قال لم١ كلادممنالشجرة انلمىي

عنهاقالالهماجملكعلىان عضيتني قالرب زينتلى جواء قافلانياعقبتهاان.لاتحملالاكرها ولانضّم

| الاكرهاًودميتهافيالشهرمىتينفلاسمعتنحواء ذلك زنتفقاللماعليك الرنةوعلنانك #ضحيسم»
ا
«عطاء  4بن السائيٍعنسعيدعن!.بنعباس قال منقراالترانوانبعمافنه هد اه اللهمن

رده

| .وم القنابةسوءالمساب وذلكبانلكل في ال ه أدي اطق ل شق #ضعتسر»

| (حماد 4بنسلمةعنابجيازمالمنديعن ا:لنمانبنابعيياشعن ني سعيدمىفوع معيشةضتكاقال
عادلاقبير (م )«
|ه مسمر»4حدثىعلقمةبنمىئدعن انير البشحكزى عن المعرور,نسويد عنابن مسعود قالقالت

امجببية الأمممتيي زوجي رسول اللهصلاللهعليهوا0
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صل اشعليدوار لاهوسلاللكدعوتاللالال ءارشو اولاق ممطوعة#واعازساوعة اكد سباك

الستدركم اللخيص»  2ظ«.مع» ١ طإكتاباتفير»#

«ج(»)0

ماقدرعليهمن| لم حلىااسرائيل فضرنه مجلامالق القبضة فيجوفه فاذاه و تللهخو ارفمّال للهمالسا صرى
اقوماللمميعدكروعد اجنافا اترجعمويى ا ني |الل التويا
ذفعوا لدنونىفقاللهمهاروزب
عيا

الساصى اخذيرأس اخيهفمّال لدهارون ماقال 0موسى للساصصرى ماخطببك قال الساصصرى قبضت قبضة

ذهالوك سوات لىنفسى قالفممد موسى الىالسجل فوضععليهالمبارد فبردهسها وهو
كبمذ
من الرال سول فن
علشف ممهرفاشرب احدمن ذلك الماءممنكان يعبدذلك العجل الااصفر وجهه مثل الذهب فالا لموسى

قتتلل منهم
تمىن ق
حلى
ماوتناقالقتل بعك عدخاطذفوااالسكاكين قملالرجل تقتلداوبااخاه ولا ا
سبعون الفا فاوجى الىموسى صل #فايرفموا ابشديمم فقد غفرت أن قتل ومبتعلىمن بقي #هذا حديث
صحبح علشرط الشيخين وخر جاه0

اخبدني اوالحسين مدناحمدن تي املمنظلنناجعفرنن مد بنشا كرتناعفا :نتنااوعوا نوةا(خبرنا)
ابوالحسين ,تاجعفر يبيد انقبالجيد نا| هشام عن الي نشرعن سعيدين جبير عن ان عبان رضى اللهعنهها

قال قال رسولاللّهصي الله عليه واآلهوس ,لر<م اهمس اابللمعلين اشين| خبرهريه ان قومه فتنوا
حابقلا سرد للق بع لطن  71005رحماللهموسى
ماني نوالا
لعده فرياقالالواحفيراا.
لومسحل لعص عر عد غيرالدى قص #هداحديث ص علىشمرط الشيخين وخ رجاه 5

 9اخبرا عابندوالله الصفارتنا اجمدين مهرانثنااو نعيمئنا ابراهيم نبانفع قالسمعت المسرة .بنمسلم
شّول سمعت سعيدين جبير لحدث عانبن عباس زضىى اللهعنم قالخاق الله|دمءن ادم الاترض كلها فسحي

ادمقال ااراهيم بننافع فسممت سعيد نجبير تقول سألت|ابزعباس فال خلق النهادم فنسي فسمي الانسان
فعَال الله

:

ْممعماقدرعليه م عن الخملحلى بنى اسرا ثيل فضريهعملام |لق الميضة في جوفه
الىرنه تمد الساصصي ج

ذاذا هو تحللهخوارفقال لمالساص ىهذا الك وا لهدموسى.فال م هاروت باقوءالمرمدك  7وعدا

حسنا افذارجم موسى اخذي رس اخيهفةالله هارون ماقالفالموسى للساصرى ماخطبكفةالقبضت قبضة

اعرنرالرسول الآة فعمد موسى الىالمجل فوضمعليه الباردفبردهبها وهوعلشف نهرفاشرب احد
من ذلك الماء منكان يعبدذلك العجل الااصفروجبه ملثالذهس فتالوالموسى ماوناقالقتل مضمبا

هم سبعونالفافاوحى الله الى
نتى
ملح
ل قت
قلىتمرن
فاخذوا السكاكينخمل الرجل تنتل اباه واخاه ولاسبا
مودبى.صىم فليرفموا امم فقدغفرت أنقتل وتيت طلسن بق (خ م)*

هل اوبشر » #عن سعيد بنجبير عناعبنباس قالر -ولاللهصيلاللهعليه ولها وسلم.برحم الله موسى ليش
ماين كالخبر اخبره ربه انقومه فتنوا بعدهفميلق الالواحفلا را#وعاتهم الق الالو احوقال رحمالله موسى
ثنه غيرالذي قص«#سممعه من ابىلشر تان (خ م )*
بم
دلقص
حجل
لولم بع

«(المسن» بنمسلمسمعتسعيدبن ججبيعرن ابن عباسقالخاقاللهادم منادم الارض كلهافسحى]دم
دم فنسى فسمي الاسان (خ م)*
فسأات انعباس فاليخلق:انهاد
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قالقالول  17ضصبل اّ عليه

و لدوسلم ومكلالّموسى كانتعليجهبةضوف وكساء صوف وسراويل ضوف  75صوف ونعلاهمن

جإرمار غيرذكي هذا حدرث بم عشلىرط البخارى ولمذر جاه *
نسل ننااوهلال تنافتادة عن احنسيان
 0د جمد ن صا أنهاي"ناشين نالفضل البجلى ناعفانب ع

ع نع ران نخنصين زاضليله عنه كقاانلالنني صلاللهعايه والهوس
لاوم الالعظيم صلاة* هداحديث حيسم الا"0
د اخئر ا #ا وجعفر دين
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ماله
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و  2رحأه*

ومونى
حدتنا عامةليله عرت نايسرائيل«زبهاعنر
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حيرى بن اوب
مد البغدادئ تتاصنى نعمان ن صا السهمي حيك انىاليننناح
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أومنهامر جم ارة انخرئ تسم اللهوق تسيل اللهوتلىملة رسول اللهفلاىعليه|ا لحدهااطةةق ,طرح اليهم
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م

يديد

3

 1 1ار/ 000
ون موسي ١
دم ب

2ال'1اهوج
1ف
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« مد  4بن'قبس ععبنداللهبنالمارثء:نع

يمرا سرف  24طول" رياف ون يوار

( 4خف)لت) بل لبس عشتلرط

هيد ب ع الكوفياننعلىاوانتماز
(خ) اما غره ان فى الاسناة حميدبن قبسكذ | وه وخطاء انا وم

احدالمتروكينفظنه الم الصادق»
اوهلال» ننقاتادةعنعبنيختسامنران بن خضين قالكان الني صل اللعهليهوآل وه سلمحديناعامة
ننى اسر ايل لاقوم:الالعظيم صلاة * صحيح *
عله
لي

:

ثتومبنت
ألملاكوضلبع
نوب ءنعبيداللهرنعززخعلي بنبريد عالنقاسم ءعانقاايمة قا
ا>
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ف
شال لضالىاللعهليوهاآلهوسلٍف القبقرالرسولالل صهلل اللهعلي وه الهوسلمنهاخلتنام وفيم١ نعيدكم
سفيل اللهوعليملة رسول اللهفلابعنلىيهالحدهاطفق بطرح اليبم
ومنها خرج» ” ارةاخزى سم الله و

قاللمىت) لمتكاعليه
(فس
المبوب وقول سدوا خلالاللإن#قال اما ان هذا ليسدلشرك»يه يطيب .ن
وهو خبر وآه لايق عل ننه متروك -#

ف اسر ائيل  دنا وااسحاق عن تمارةب نمزو السلون وافيعند الرحمن السلمى عن علىقال اتمجل موسى

اظطعيم»« 7إكتاباتغي »ا «١ج)00

«الستدرك المتعلخيص 4#

من الخذيروافلا اتمقوالايرحمتك فاجعلهلىعند ك عبداتوفته) الىوم العيامة اك لا ماخلافبءاد » هذا حديت
صعريمالاسناد  5مخرجاه 2

5سما امن الرحيم »
« اخبرتي  4محمدن اشسحاق الصفازتنا احخدن نض ر ناعمروبنظلحةالبأظرين قاد لنت مك3
بأحكر عن ابنعا س فيقوله عنوجل ظة قال هوكتورلك عمد اسان اليوط دالت

وولمعجاه

«ل اخيزنا  6انؤوكزيا المتتري امد عبد السلامنااسحاق بناثر انعم ابأ دالوزاق البأحيىلن العلاء
يب بخنالد قال حدثنى ساك بحنرب عر" .عبدالله .نتميرة عنالعباس زعبدالطات زاضلىله عنة
عمه
عشنس

قحاكلنا جاوسامع رسولالله ص الله عله لوداو سمبالبماحاء فرت-حاءة فقَالرسو الله صلالله عليهواله
وسلماددرونماهذا فقلناالله ورسو

رال السحاب فتلاالانت فيا 1:رتت فعلتاوا'ون فمالوالعيان
لها!ع ف

0امسي
5د
ي
0
لو
ب4د
يعسكن مقالتدرون بين السماءوالارض فتلناالله ورسوله اعرفتال بنههامسيرة مسائة سنةينكل
سماءالى السماءالتى تلبامسير ةس مائةسنةفوكثلسهاء مسير ةمسنماثةسنة وفو الوسهاءالسابعة ماحغرنيلنام

انلو ادناه والارضلمفوذقلك تايةاوعا ل بين ركعواظلافيمكا بينالتهاء وا لارض والله)
[
فوقذلك ليسختىعليهمن اعمالنيادمشي"#هذاحديث ييح الاستاد ولمخرجاة*
اخبريا  4اوعبدالله جمدبنعبدالله يدرننار الزاهد.ناانونصر احمدين مدن نصر نا انوغسان مالك
 ١واسيل انرك عنسهاك بن حرب ععبندالله بنتميرة عنالعباس.نعيدالطات راضلىلهعنه فيقولالله ئ
عمنوجل وحملعرش ردك فوقهميومعذ عاة املاك علصورة الاوعال بيناظلافهم وركبم مسيرة أ
ا
ذنة
هين س
ثلاث وستينسنة اوحمس وست

حديث صببيحلل رطاخت وم رجاه *

افحظامد نابي جامدالمقرى مناعبد الحروننعبداللهالدشتئ ١نامر اوبني
 9حدثنا يمدقبونب تانما

قبسعن عطاء بنالسائت عن سعيد.بنجبير عن انعباس فقويله تعالىبعلايلسرواخق قال السرمغلتهانت
)ا١ل(دشتى فتح المهملة وسكون الممجمة وافتخ الثناة  8+تقريت ٠ .واخق
)تؤده
متتخاعفاد * حرم»«
اللكل
الابرحمتك فاجعلهلىعندك عهدتنو فيتهالىبومالقيامةان

حويز تفسير سو زطةلة يب
«إعمر» بنابىز امد ليع كامة غن ائنعباسى قؤلهسالقظهةاله وكقولك يمدبلاسن اليش #صرسم»* ٠
كدكنحيى» بنالعلاء عن© هشعيب بنخالدعن سوادعن اننعميرة عن الغبائن مخدرث الاوعال وقذ موتح »
6
33١
صجكليبم6

«(شر يك  4عسنماك عبند الله بنتميرة اعلنعباس فىقله تعالى وحمل عرش ردك فوقهم يومئد تهانبة
املاكعل صورة الاوعالبيناظلافهموركيهممسيرةثلاث وستين سنةاومس وستينسنة(م)*

د عنبنعباسفيقله تعالىس اللسرؤاخفىقالالسرمات |
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طبمم» « -إكتاباتضير»_

ميمص
علىام|م قدمهقالبجربدا ويعلقدداوجر رجلا و يعلقرجلا وتضرب جو ابهالنارقال فيخلصوا فاذا خلصوا

قالوا 1للاهلذى انا منك بعدالذيي اراناك لقد اعطانأ الله مالمع,طاحدا قال مسروق ْأللمعبدالله هدا
لكان منهذاالحديث الاضىكفة ابلالاهربجالعبدالرحمن لقدحدثت هذا الحديث صرارااكلالبغة هذا |1
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ْ استرعددمن عكرمةعن

اذك
سن الله عنههاقولهعزوجل وأ
لركفتياب ابراهيم اندكان دتما

ئىيل الاعشر ة نوحوصا وهود ولوط وشعيب وابراهيم واسمعيل
ا.ب
رر:
سء م
اسيا
نقياال#كان الا
فو انسحاق © حدثنى بحيى ننسعيد عن ابنالمسيب حدثنى جمروينالعاص أنهسمعرسؤ اسيلاللعليهوا له
وسلقولكلى ادمياقومالقيامةوله ذنب الاماكارن من يحيىبنزكريامدلى رسولاللهصل اشعليهوا له
 . 13بده لالرس افاحوعة اصغيرام قالوذلك الي,كنهمالا رجال الامثلهذا العودولذلك نماهالله
شيد ١ا وحصورا(م) *

«عن  4الىنكسب فتمثل لمادشرا عدقال دخل من فصاعيس*
سفيان © عن الىاسحاق ع٠البرااء بيححتنكك سربا قالاهلومدول المبر الصغير 9

:ل سفيان  #عن عطاء بنالسائب عن سعيد .نجبيرعن ابنعواس وقر نناهنجييا قال سمع صريف القللىحين

كتب فىاللوح#صميح»*

 0اعليا عنمماكعن عحكرمةعنن|عياس واذ ر ف ايلتكتاب انرافيم

قالكان الانبياء من بنى اسرائيل اللا عشرة وح وهود وصام ولوط وشعيب وابراهيم واسمغيل واسحاق
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« كتابالتفير ي
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قالكاف منكرب ومهامنهاد و يامرن حكيم و عينمنعليموصادمنصادى « هذا حد بث يح
ساد اا
« اخبر بي مد بناسحاق الصفارنااحمد بننصر ثناهرو بن طاحة المناد ابأشربك عن سا الافطس
عن! عبناس رعطىالاعتبياترله عنوجا لبس
يدربن
بعي
عجن س

لا هاد مان زصادق * هدا

جد يث صحبحعلى شر ط مسل وممخرجاه *
اخبر نا ابوعيداللهممدبنعبدالله الصفار نا جمدبن مهران نميف افدين سوال ءا اسن ايل عزنا

اناه يعرف عنعكرموةةيلع عباسفيقولدعنوججللجملل منقبسلمياقال|يسيمحيبىل بههذا
حد رصدحثييح السياة ف 'نر حأه *بح
رىوفمدع4ن
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اعباس فقّالاخبر تعن قول النهعزوجل وقد بلغت منالسكبرعتياما المتيقااللبو سنمنالسكين قااللشاع
اها بعذر «الوولليدا

» يذ رمنكانف اىلرمانعتيا
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أ
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جارابجعا ج ي
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الاسنادول خرجاه *
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بائب عنس
:بكر ةة وعشيأ» يح #2

يه"  5النعباس وحنانا قالالتعطف بالرجمة » رمم5
لر

0ن

« ابن

«#إكاباضشير»م | طج()»

«(العركم اتخيص »ا ا«مم» 

منات
رونطلحةتلاوقل النةعونج لكاتللج
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هفر
ملاهل
رسولالله ص اللهعلينهو الهوسلٍناواال

المنة#هذانحدخيكثتلبمهالامن
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حش اهلملتاُكدّههذا حديث يم الا سنادولم مخرجاه »

كانلهورامن ابين()١الىمكةماا«للسفو ٠راردولؤس
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اخيرنا » او العباس جمدبن |جمداحوفي ناته عن مسامود ابأزيد نهارون وئلافليعمل عملا احا

عضنالوليدين مسارءرن
ودلشارك ارده انبط كناك نبأ ا نابيبذشاءل لطن مدا ينالاتعير
الوهبرةرض:ى اللهعنهانرتجلا انا رس لاس الرجل مجاهدي سبيل اللهوهوسيقني عنضان .الدسا فِقَال

سللااجرله.فاعظمالنناسذلكاد از جلءال ل اجرلههذا حدت
 ١رلتافس ءال طيهوا”لدو
صاملياسداد وخر جأة *
سديل“تفسبير سنورة سم ]ات
 0يتن

الرخيتم*
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خدبنا6:الشي انوبكر.ابسنخاق انبأيسوب بن.وسفالقزويتاىئلنارعبحدمن .زعبدااللهدشتهى
ثنا مر وءن الىقيس عنعظاء نبالسائب عنسعيد بنجبيرعن ب|نعباس رضىاللهعنهماقولهعن كوهجيلمضين
)١ 0ابين وزن حمر قربهبناحية اليمن قبلهيعدن امع

هلقردوسفأماسر ةالجنة (قات )
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نلاىمامةمسقوعا
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نلقاسم
 7سرا ثيل  6عن جعفر ناليد ع ا

جفر هالك * ٠
« النضر  4نميل تناابوقرة الاسدى سمع تسعد باناسيب محدث عزن عمرة|اللرسول اللهاصللله
علبهوا:دوس انه قداوحي ال اينهمنكانيرجو'لقاءريهفليهمل عتلاصرااولدشركبجبادةرنه اجداتكاذلةوروا

امبنين الىمكة»*ص(عبقتلت) اوقرةفيه خبالةوم بضعف»*
«انايذئب » ون بحكيربنالاشجعن الولندبنمسل عنابىهسبرةانرجلا قال بارسيو لاللهارجل
مجاهيد في سبيلاللهسوهتوني عن لهامر الدسافمال لا اجرله فاعظمالننا من :ذلك قاد الرجل فال
لااجر له#صحيح *
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-ج9ز تفسيرسوزةمم ]8ه

عوبورو » :نابىقيس ععنطاء نالسائب ع:ن سعيد بنجبير عن ان عباس كهببض”فا ل كاف من كريم

وها يدهاء وناامنحكيموعينمنعليموصادمن صادق» صعيح»

| «االلتدترخكيمعص» 

ظ«0م»  «إكتات افير»ها

«ج *)00

قال سل انعباس رضىالله عنما عنالو لدان أافللىنةم قال حسبك مااختضم فيه موسى واللضر «هذا
حديث يم الاسنادول مخرجأه *
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 9اتخيرنا  4الحسينوان ابوبننالبوحام الرازىتناعبدالله ن صاطبنمل الىننعاداوحن
لسلوه اصللله غليه
ان ر
لها
اإننابت بنوبان عنعطاء بنقرة عبندانله نضبمرة عن بيه برةرضىاللهعن
 0وله وسلقالانذ راريلومت ف اىلمنيةكفلهمابارهيمغلي اهلسلام «هذا حديث يح الاسنادولم مخرجاه
2

“ 3وقداشق الشبخان على اخراج حدرث سعيد بجنبيرعن اعنباس رضى اللهعنبما ان اليص اللهعليهواله

2١وسامسئ

لعن اطفال المشركينفالاللّهاعلر ماكانوا عاملين *

| الآحدشاح خىبن منصوةالتانتى تا على الزن رنانوي سيان و قروو اا"
منصعب .نسعد بناثي وقاص قال
المتبرى والافظ:لاهمد بنعيد السلام م وم ور عمنصور ع
مدر بيهل انبتكم بالاخسربناعمالاالذينضل سميهمفيالميوةالداوم حسبون انهم حسنوا ركف

 3ينا المرورية م قاللاولكنهماضخات الصوامع واللر 7ندقومزا غوافازاغ التدقلومهم «#هذا حديث صرح
علشرط الشتخين ولمنخرجاه*

جناق الصفهار المدل كا !تمد ب نص ناخلا د الفتفارثناخر و بقسنن الات لتاعرو ني
سدب
لي ألااخبرتي »امحم
صر ة معصنعسب نسمدقال كنت اقرأعل ابيحتىاذا بلغت هذه الآنةقلهلاج بالااخسعرمبانلا الآنة

قلت اناه اهالموارج قال لا.باني اقرأًالانةلتى بسد ها اولك الذين حبطت اعمالهم فلاقيم لحمنوم القّيامة

وزاقال #اللمتهدونمنانصارئ()١ كانكفرمبانات ر مهم بمحمدولتائهو قالوا ليس فىاللنةطعامولاشرابة
واحكن اموارجهالفاسقون الذين.نقضون عاهلدله من بعدصيثاقه ونقطهو زماامماللهندناوصل وفسدون

فيالاارض اولئك م الما سروزهذا حديث صحيم الاسنادوم رجاه *

) (١وفيالبخاري هرالهود والتصارى اماليهود كدو |تحد أواناالتصارى فككروابلنة٠+ 
حيحص#رضملاو )تلف( خ(م)*
١
و اخبر نا#:السين بن اللمسننن ادوحاتم الرازى تناعيداللهن صا المجىينا عبدال رمن بننابت نلوباذعن

عطاءبن قرةءنعبداللبهنضمرة ا
علنى نهرسةان رسول اللهصلالل غّلهيه والهوسرقالان تزاري اأؤمننق
الجنةيكفاهم اراهيم#صميم* 
فلجربر#اءنمنصور عن مصعب بنسعد إن افيوقاص قات لانى هل ابتكبألاخسربن اعمالا المرورنة

قال لاوكيم اصضاب الصوامع وازلماروغريوةاقوفمازاغ اللهقوم (خ م)*

«إخلاد الصفار» عنمر وبناقليمسلائى عنمروبنصىةعن مصعب بنسعدقال كنت اقرأعلالاىح
لتث
قلهل انبنكباالاعنمخسارلبانفقالم دون مرنال
ونصاارى
بمكف
حمد وقالواليس فاليلنةظمام ولاشراب
ولحكن الموارج م الفاسعون بنمضون عبدالله من لعدميئاقه ومطعون ما االسله بهان وصل ويفسدون
افلياوض' ١« لاكمالماسرون»صحيعم*
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فاذاشرنه قطمامعاءه حتى رج من درهيقولاللّهعزوجل وسقواماء جميم|فقطمامعاءثمو تقولاللهعزوجل
وان معو اتا عاءكالبليشو ى الوجوه اكلسشراب *#هذا حدبكثيح الاسنادول مخرجاه»
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 2حدنا  1انوبكراهن احمدين بالويه بنااوممرانتف مومى بنهارون بن عبدالله الحافظ حداثنيا.لنىأ
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يند بنجبير عنابن عبا س راطلىله عذبما قال حدثنىي
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دك نانص اي علدا لد سلل التي موسى اضرعلهم السلامجطايءرفالق منقاره
الات بدبرماقول هذا الطيرقال وفاول الول ماعلمك وعلموسى فيعالللهالا اخ دمتارى
من الماء#هذا حدرث صحيح على شرط الشيخين ولمخ رجاه*
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حدنى »© دين جمشاد العدل ثنادشربن ومن يدت با مسار عمنسر

دعطا
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عن عيبدالملك نميسرة خ

الايد بع ع ابنعاض رضن ال عينههاوكان انوماص لا قالحفظا لصلاح ابههاوماذحكر عنه|صلاحا::
حسم علشر طالشيخينو نر حأه *

اخبرنا » #اوعبدالله حمدينعبداللهالصفارنا احمدينران ااونيم ثناعلبنصا عاماة نين

النبدىعن المنهال بن مرو عنسعيد نجبير عن ابن عبا س رضى الله عنهها وكا ننحتهكازلما قالماكان ذهب
ولافضة كانصحفاعلا #هذا حديث يم الاسناد ولمخرجاه*
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وقدصحت ا
#لرواية نضده عناالبديرداء () 65الاستا ذذ الامام ابوالواليد رضى التفعنه املاء بتاحجسسام

8
0
3

أندشر والمين بسنفيان ينعاصى الشيبا:في(قالا)ناصفو انبن صا الدمشققيناالوليددن مسا.ن:ازيدبن
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طيركوات صلة الرحم واعرف حق السائل والجارو المسكينوان السبيلقال بارسول الله اقلللىقالفات

ذاالقربىحقهو المسكين وان السبيل ولابذرتبذيراقاليارسول الله اذا اديت الزكاة الى رسول رسول الله

فتدادتهاالىالولالى رسوله قالن امذاادبتها المورسوله فمدادتهاولك اجرهاوتلى من بدلمااتمها* هذاحديث
صحبح علىشرط الشيخين وور جاه *:

اخبرنا 4انوزكرياالعنبريبتاححدن عبدالسلام بااسداق اببأجربر عنالا مش عر.ن المجءىن

|مزارةالجاءابوالعبيدن()١الى عبدالله وكان رجلا ضر و,البصركان عبدالتها بنرافلمفال اباعدالعن
ال
دن نسأل اذا لمنساًلكاةلفاحاجتكة قاالماالا واهقال الرحيمقةال ؤاالماعونةالما تعااوونالناسبينهمقالْةالبذر
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« اوبكر ) .نعياش عنعأصم عن زر قحالكنت في اس فيه حذفة فقلك

لسيي
60س
عو

ان رول الله صل الثهعليهوااله :

وس حيث اسريءه دغل السبة الاقضي قيالخدييةكوال علمتذلك بإاصلم الياعرف و ولا
نااك اسيك في تك انازري جبيش الاسديققّالكيك علمبعانه قخل المسجد فلتبالدر كف

وقرنأتاسبلحذاى!سرى بعبدهللامنالسسجدالمر امالى المسجد الاقصىالآنه َال جذفة هل ا
قااتجل قوااللهمادخله واودخلهاحكتب عل؟ الصلاةفه مقالومشارق ظهر البراق حت رأى الجنة والنار

وعدة :الإخزةاجمفلبتااباعبدالسّفاالبراق قالداءة قوق كار دون التثل خطوية مد مصكرحيس

0

ملف

«.الستد موعاكتاخيصضن» +« -ه»  « -كنابالتفسيدة
اثتقط ولااعر فه»
ذخد
هّهما
بايات الن

كربن اسحاق اليأعمد؛بنامدب انلنضر الاؤدي ثن ماعاويةنعرو ما ابو لبساقاا

« اخبرن»الشيع اوب

الزارى عنسفياز: :عنسلمةت ىكبيل عن ني صادق قالقالعل ريضى الهعندهان سعتعرضون علىسبي
عندت ع البراءة منى فل تايرؤً! مفناىنى علالاسلامفليمدداحد5عنقهتكلتهامه فا به لا دناله]
فسبؤني فا

 00بعد الاسلام نمتلال

ل ه وقلبه مطمئن بالاعان  ميم الاسناد ولنخرجاه *

اان حبجنرقيس المدرى,
كهق
لاب
اؤس عن
ماق ن عبداليد الى ثناسيان ن عبينةعنعبدالله طبن
منالمختصين خدمة اميرالؤمنن عل بن ابي طالب رضىاللهعنهذماللة عل.وما باححرابك هام بعدي قو ص

|

بن الراهيمخليف ,ةفى امية فيالخامع |
اجمد
ىالمنىولاتبرً منى قالطاؤس فرأيت حجر المدري وقداقامه
بانف

من عليا او يقتل فال حجراامران الاميراحمدن ابراهيم الى ان العنعليافالعنوهلمنهالل |ه
ولوكيللبه
فَالطاوس فلم ذاعمى أللهقاوهمحتلشف احدمهم علماقال»*

ف( اخبر نا امبوعيدالت اهلصفارثنا احدن سهرانثنابوتميم نتاسغيان (واخيرة) ابوكرياالمنيرى تاحدنأ
عبدالسلام داكا اندا

 1أ 10التوورىعنفراننعنالعزاحن م آوقلالع كاج سديطد|

معاد
ايهفا
 |,مساعوندانابراهيم امةقكااننتالته قافلال امسبعنودا نمعاذاكان امةهاتاقالفاءادو اعل
رال
دتمق
ون |
مأالامناهالدىيسل النساياننخيروالقانتالذى يطيعاللهوريبو/ممهداشرق

كور
ج»ا
زرنا
© اخب

يع شط اللينيزو] خرجاه*]

النيرى ثناجمدبن عبدالسلامننااسخاقبنالنفضلبن موسى شاع :تنغهدا
0

0
0
0
2ن
بح|س

»ول

ماحدث مهداقط وموك
انرون
سفيان © عنسلمة ن حكهيل عنانى صادق قالقال عل

:
علىسبىفسبوني فانعم ضبت.

اعللبيراءةمني فلتابر امنى فانيعل الاسلامفليمدداحدك عنته_كلتهامهفانه لادثياله ولأآخر ة بعدالاسلام)
مناد الام +

ا

وقليه مطمئن بال :اكان كك يمه

حبى  64المانيبناابنعيينة عنبطناؤس عاننيه قالكانحجربقنيس المدوى خمدنمة لعللهفباوما
نانك قامبعدى فنَؤ مس لمنفىالمنيولاتئرصنيلطاؤس فرمتححرالدري وقداقامه ادبن إرأهيم

خليفة باناليمجيةفاىمع ووكلبهليلع" عل واتقتل قالحجراهاانالاميراحمندين ابراهيم امسني اذالعن عليا
فالعنوهلمنهاللهفةَال اوس فاعمىاللهقلومم حتى لقف احد صهمعلىماقال (قلت )نحيى ضعيف سمعةمته
عبيدبن قنفداليزار ولاادرى م
هنوه

س(نيان »صن فراس'ق+ :الشبعنمسروق #القرأت عندا برت مسعودان ابراهيمكانامةقانتاله
نسعودان معاذا كانامة قانتاقال ذاعاد واعليه فاعادتمقال ابدرونماالامة الذي بعلاملناس امبرو
فال امن
القانتالذيبطع اللةورسوله ١7-24)#
عرسى

«9الستد ارلكتملخيص >

«إكاب التنسير »

004

ج04

شوعيد اللهبن سعد()١اوغيره الذيكانواليا شريك سول ادق الاعيهو لوس  3فايعقرالكنار|

قاس نه رسولاللهصلاللهعلسهه واله وسل
انتقت نلوم الفتيفاستجارلهعمانين عفانرسول اللءضل اللدعليه
وله وسلرفاجارهرسول اللهصل الللهعليسهوا لهدوسل #هذا حدلث ككرهعم سناد ومخخ جأه::

اخ
ابرن
لار4ع
حبد
من نبحمدان اكلات مبمدان تناهلال بالنعلاء الرقيننا ال نيناعبي اللهبنتمروالر قيعن
عبدالكرم عن ابي عبيدة بحنمدبن عمار تنياسر عنابيدقالالخد ل

كار بن باشر باركدهخَي ست

مخيرعن كوهفهالىرسولاللهصل العهليوه لدسوابلمةاؤزاءك أء
نيصلالعهلوهآلهسولوككراله م

قالاال
زن ب
اطمئ
علم
قالشريا رسولالله ماكت ختىنلتمنكوذكرت الحتبع مخير قال كيف تجدقلبك قا
أزعادواففد #هذا حدرث صحيم على شرط الشبخين ولمنخرجاه*

اخبرى اعلبردجمن بنالحسسن بامند الااسسدى مهسدان ناراهييمبن المسين :ن]د1مي انىاباسنناورقاء
عن اننابي مجبحعن ماهد ع ان عباس رضىاللهعنههافيقوله عزؤجل اعايعلمه دشرلسان الذى بلحد وزاليه
لضن وهذالسان دعيمريينقالوا

عع المضرئ وهو ضاءحن!:احكتى فقالاللهلسازالذدن

0
4ميارن
1ا
0
ياحدوناليهجم وهذالسانع فيمبينانهفاترى الكذب الذينلايؤّمنون بياتالله#هذا حديث ديح2
إلا سناد وممخرجأه *
سنيان لن عنةثلاويه هذه الايواستغياده مهافيالتكذابين (حدثناه)| و حمدعبداللهبن
«إوقدرونا © ع

:جعف بن درستوه الفلرسيئ وناناسالته قال ثنا عقوب بن ستفتان الفارسىحداتى عبداللهن الزبيارلخيدى قال
عفياننعيبنةفيمسجهاميفعناىذقامجل قاصن قال “ناسيان بنعبينةعن ابنطاوس عن بيه
سكزافمردا م س

عن|.نعناس ثماخذفي قصص طويل مامافبانعتيكيانءةعلىعصادفقال امافترى الحكذب لذنيلؤامنون
()١1وعبد اللهبنسعد بن ابي سرح كصرح بأسمهصاحبت الاستيعان +١
ه

ابنعيينةالمديث فقامان اشبينةفايكاعلعضا قال افاقتاعالمتكذب :هاللالا  3منرةباباثالله

واذاءد لناءاية مكاان نو قالثْماذرءك للذين هاجروامن بعدمافتنوااهلآونةعقبادلالله سعدا وغيره

 ١ن باعص يكب لرسولاللهصلاللعليوهآل#وسلفزل لحقبالكفازفاسرنرهسولاله صلال
لاجاره» يح *
بورد قتليوم الفتيهذاستجارلهعهان رسولاللدصل اللهعليهوا”لدؤس ف
 2عبيدالله #1وود خم

المزرى عن الىعبيدة ن مدن جمارعن اسدقالاخذ المشركوّت تتار

ابن باسر فلبمر كوهحتى سب|!نيصل اللعهيلهوالموسل وذكرانههلخريتمركوهفل الورسؤل الله
صلاللعهايدوالهوسل قالماوراءقال *يلودو ل الما كتعبى نل فنكو#كرتالختهم يزذال كي

رن قلبكقالمطمئن بالااعانقالزعاداوافمد( خ م )*:

ورقاء  اعلنايبتنجيسم عن شاهد عابنن عباس اعايعلنه نشرقالوا امايعلداعت الناطظري وهو
يننع«رلصىحم»*
بلسا
مذا
ضاحى الخكتب فقااللهلسانالدى بلحدوزاليه اخمي وه

جيد
ماتس ف
الجيدى » قكانلاقعوداممع سفي

اليف اذقام رجلفى قصض طويلو قالئناسنفيان
/
/

 8 -مم

« اللتدتوك مع اللحين ج :٠

) 5+كون«اب الأثييركلذ ١0

مسر وق قال:قال عبدالله رضى  0عندفٍ قول الله عزوجل زدنا#عذابافوق المذابقال .عار كلمل
الطوال» هذا حديث

ِ

 1الشيخين ولممخرجاه مه:
صحييح علىشمر

اخبرنااو ركريا المنيرى نناشميد بن عبدالسلام ثنااسحاق بن ابراهيم نالصي ا" دك

منصور بنالمعتمرحدث عنعاص قال جلي شتير بنشكل ومسروق بنالأجدع فعّالاحده| لصاحبهحدث

جم |عاضمعت عمبندالله واصدقك اواحديك وصدة:ن قىالسمعت عبدالهولياق اججعانةقاللمراة للتدروللتياا
135

ف'يسورة النحل انالله يام بالعدل والاحسان وايتاءذىالقربى وينهى عنالفحشاه والنحكرو البني مط

8

8

اكرونف رهج
لليكؤية

5

1

ممذلحي صحيح عل وكيد

00

ا

١

1

اخبرنا امسن بن حلييماللروزيانياًاو الموجهاببأعبدات البأعبدالله الياعبينة بن عبدالرحمن النطفا 0

ككرقرضى التاعنهقالقا رلسو لاللّةصلٍالل عهليهوالوس مامنشاتهدوارة تيل لسلاحه
اعبنبهعن الى

ييكر
د1راخاش
تولم

 4 60اي

المقونه والداء0.

الاشياد ولخرجاه *:

0

اليقبس عن عطاءبنالساثبعن وتحيدو ونامفلنحييته حياةطيبة قال القنوع قالوكانرسول الله
مننىعارزقتني وباركلىفيه واخلف عل كلفائية لىخير»«هذا حدرث
صل اللهعليهو لاهوسلبدعوتمولاللهق
ش

ساندولخرجاه
صحييحالسان

« اخبرنا ب الووكزهاالتيرقك :بناشحمدزعب الشلامننااحاق.ن ابراهيم5عل بنالمسينبْواقد حدثي
ونجل ماتنسخمت انةالهوقالفي
اعباس رطى الله عنهمافيق وله ع
ابيعن يزيدالتحوى عن عكرمه عن:

مذدلك الذيهاجروامنيدياضنهاالآندال
بيوة الغل واذامدلناا مكانآنهوقالفقول عزوجل ا
هو

:
بنصلة عن مسر وق قال 0
 0اين #اعن عبد الله

سا

نشعيقالجلس شتير نكم رفس ون قا

و

ب

ب

مداباقال عمار ب
زد ناعع

اسابهاكالتخل

سرهانما عي ها ردقه

ا

1

ا

الله

إسربالمد ل والاحسان وأنياء ذى القربى الآآنةقالصد قت (خ م) *
بعالك سرفوعاأ مامن دنب اجدران جل لصاحبه المونة املنبنى
«وعيينة © بنعبدالر حمن عن ابه
وقطيعة الحم ”كيم *

انء
طع
 ١مد بين سعيدين سابق نامروبن اىعقس

يند
عب ع
سلسائ
بنا

ن جبيرعن |نعباس فاحيينه

حمأة طللبةقال الترر هالهتيوييوك التمصل الله عد بذعو اللهمقنمنىعارزقتنى وبارك لىفه

يح »
حير
صى م
«بةل
واخاف عىلكل غائ
ننوهد
( حمي»

هانس موايةوقال ف سؤرة/التهل
اعباسفق ولم
عؤزيد انوي عنككرمةغن ن

29

3

ف الستدر كامالتلخيص5

بتفسير »
«تا ال
« ههم »  2ك

ج22

ومثلانوىاوني موسى
رلسول اللّهصلالل عهليه والهوساسبلعاطمنا
هاسيقا
ونعب
سععنيد .جببنير عاانب
ستاهذ ا حديث ص علىشر طالشيخينو  7جاه *

دهن عبداللاهلصفار ينا احمدين مبرانثناعبيدالله نموسى عن اسثريل اعننياسحاق
>عبدمالل
اخبرنا او
ما منالمثانىوالقران
ساك
+يدبنجبيرعن |نعباس رضياللهعنههافيقولهعن وجل يدا بت
#روسل الملينعن سع

المظيم قاللالبقرة والقان والنساءوالمائدةو الاننهعاوم الاعىافوسورة الحكوف »هذاحديث

صصح عل
6
اك
11
0

شطرالشيخين و مخر جاه *

3

مهسيو

© اخبرنا #اوزكر االمتبرىننا حمدبن عبدالسلام ":ااسحاق بنابراهيم انبأجر برعن الامشعنالىظبيان

عن اانعباس فقولهعل وجل  5انزلناعلىالمتتسمينالذرين جعلوا القّرانعضين#قال المقتسمون البودوالنصارى
ض
عفروا
بضوك
وقولهجماواالّرانعضين قاملنوا بع

حعل شر ط الشيخين ومنخر جاه*:
ييث
ححد
#صهذا

جدهز نفسير سو رة التحل 4:
سم الله الر.منالرحيم »
لعي  4اوالن:ضر الفقيهتنا معاذن نحدة التو .ب الإيضدن ةنا سفيانعن الاسوة بنقيس عن مرو

2اتس»فلوتسيحيرملنة
انسليم عنابنا رن اللهنيما عل عو بنذم الارةنون متهسكر أو زتها ينافال السكرماخرم0
من عرهاوالر زق الحسنماحل منعرهاء هداحدث صحبح الاسناد وخر حأه *

ل حد ثانوابكر ننابىدارءالمافظ نامدنعمانبشانيببية حدثنى ابنيناابومعاوءة عن ابانبننغاب عن
قولهعزوجل نين وحفدة قالال1هدة الاختان#ه دا
فلهيرطى
هال
نعبد
لحلبيهشععن
اين
الممال .نعمر وعن زر

جن والخه *
ريخي
حديث صتيحعلىشرط الش
ف حدئنى #على بنعيسىن اابراهيمبن الىطالبئناابنابيتمر مناسفيان اعلنامش عنعبدال بلنه مسرةعن
ملبطين سععنيد جببنير عنا نعباس قال اوفيرسولالهصلالل عهليه وآله وسإرسيعا
« الاعمش »#نمس ا
من الثانيوالطوولاوبي موسىستا(خ م )*
اسرائيل » عن ابيسحاق عنالبطينعن سعيد عن اعباس لد |1ن"اك سبعامنالثافيقالالبقرة وآلتمران

والنساءوالمائد والا نماموالاعى اوفالكهف (خم)*
الامش »*عنالىظبيان عن|بنعباس  6ائزلانالعملمتسمين الذ بن جملواالقرآن عضين قال المقتبسمون

الهود والنصارى جعلوا القرا نعضين قال| منواببعض وكفروا بيبعض (خ م)(فلت) ذا اخر جه البخارى*
 +بفسير سورةاةلتحل ب

لإسفيان» عن الاسود بنقس عن مرو بنسليمعن| نعباس انه سئلعن

مه كنا ور ؤقاحسا

قالالسكرماحر ممنكر هاو الرزق الحسن ماحل من عاد كك *:

ابان  بتغنلب اعلنمنها لعنز رنحبيش ععنبد الله ون<يفنهدة قالالمفد ة الاختا ن( خ م )*

|0ار

(ع.م» ١

لمخميص »#
لدترك
است
« ال

ظ«ج()»

طإكتاباتفير» #

ا
متال فاغدا لىمالك نفذه واماقولك قتلت ابيفاقارجوات أكون ااوانوك من الذينقااللله
فايس
ذنالله اعدل منذلك فصاح
دنقاالنرجالم
ملإ
ع اخوانا عسلرىر مهتاب
ا ويرعناا غل

عليهعفرلصيحةبداعى لهاالقصر قاالفن اذ اذالم كن  2ن اوناك ولتي فشان ميرباحق

«اخزنا» لوزبكارحبى بالنممدنل,منبريننامدن عبدالسلامنا اسحاق بن براهيم انبأمماذ نهشام
صاحب الدستوائى حدتنى ابي عنقتادة عر" الىالمتوكلعنابيسعيدرضى اللهعنهعن رسولاللهصلالل |ه
1

قال اذاخلصالو منونمنالنار حبسوا نطرة ببنالنار والمنة تقاصون مظالمكانتينهم |

تا ثقوا وهذوا
فنيا حاذ
الد
53ا

 0والذى نفس جمدبدهلا حدم اهدى لسكندق النة |

لهفيالدسا هلا حديث صم عط0مرط القبخينول مخرجاه امسرنراشد رواء عنكتادةأ

عن جل عن أنيانلصف ولعدا و

«إحدنى » 4مدن صا نهاية 6

ا

١

نيت قتادة من غيره::

إنخزعةة ننااونعيم  8صفياق تشناال نحرب عنسعيدن]

جبيرعن اعببناس رضي اللهعنمما ان فيذلكلانة قال اماترى الزجلرسل ماعهال اىهلهفيتول هاو اكذا
ْ

و بخ حاه»
وك ا عقو ١ أل حق مهةاحديت صحبحعشرط صلم
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وقداخرحه ان راهويه فى نغسيرمه اا قال اباعمرو  0بنازاقرين ساجازعن نب

]أ نسع,نالني صل اللهعليه  9لهوس يتوه3
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حفص بنعمربن النلير
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لك راضلىله عن قهالقال رسول الله صلاللعهليهوالهسولكانلفقو

الني هعاللسلام امو اخيافىاللهفقَال ذاتو' ستوب مالذئ اذهب بصركو ماالذئ قوس ظهرك قال
اماالدى اذهب بصر ىفا أبكاعءعيل وسف واماالذى قوس ظهري فاإزن  0ابينامين قال فأناه جيريل عليه :

السلام يقعاقلوببااذالله 5قرئك السلامو تقوللك املاستحبىتكو قان شرق كلا فاك ركنا
اماك واءثيو<زيالى
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جرالاطريا

قال تقال يعقوباى ربامابرحم أاشبخ
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لك ذفان كان
مسابن
تعبداللنه اليطاحةالانضارى .اتانخى ان
1اظن الزببر وهماءن الراوىفابه حفص ننم ر ن
و

كذلك الحدرث حيسم#وقداخرج الامامابويهقوباسحاقين اناهم ألخنظلللد ريه وام
مسلا( اخيرناه )ابوزكرالبعاتبرى ناجاملديسنعلبدام ننااسحاقوحار وك
له
لسو
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لهع
انعبدالللك عن انس بن مالك رضى اللهعن
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هلوا باد عن حبى

ص اللهعليهوالهو سرقالكان يعقوت امو اخنا

الدنت لجو ه *

« حدانا»
لغير علونان قجي بغير علمو انرضر ب ظهرى وان" لشتمع ضى وأن بوخ لد مالى (خم )*
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ا يحبى ن6عبد اامبليكفبتنيةء:,ن حفص بنصرمن البيزر عن انس مالك

:

ام باخمواخيا

فَآللَه فال نايسةوب ماالذى اذهك هرك قالالبكاغل يوس فماالالذي قوس ظه رك قااللزن علا
بامي فناناه جبرنل ف.قاسلتوب أنْاللَه قرئكالسلام وشولاما نستحيى نشكوى الىغيري قال انها كيار
ساتلوب اهرب امارح الشبخالحكبير اذهبث بصري
وخزني الىالتفتال جبر با أعلرمأنشكواموب ق
وتواا ى فاردة علي زنحاناتشىمه شماقءال اللوتماصنم فيماازدت قالدناهجبرريلفَالاَالله تقرئك
2ه للماكين ذانزاحتع,ادى
السلاموتقول لك ادشرلويفرح قلبك فوعء :ى لوكانا ميتينلنشرممافاصنم ل

أخهك ل

إننذرى م إذهرت بصر كوقوست ظهركوصئع اخوة بوسف ««ماصنهو |ا الؤذعة ل
يواي
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 0وهوسائم قتطسموه منذشيئاقال فكانٌعمو ب بعد أذّااراد القداءامرمنادرأفناد ىالا ممن اراد
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والتلفسر ينا 9024

|لكر مابنالكريم وسف بينوب باننتحاق بن ابراهيم خليلالرجمنولولبئتمالبثبؤسف متجاءفي
ا
الد ايلا جبت اذجاءهالرسول قال ارجالورك فسئله مابالالنسوة اللانىقظعن ابديه نازر بي73 9
عليم#هذاحديث ص حعلىشرط ا مخرجاه لهذةالسياقةانما افماء] حد بث ارش ازسيدر رضي
عنايءار نت الج ماليتويف فط »
لإحدينا #انوالعيان مدن لعقوب دين نان الفزازياابوعاصص العقدي تامس نعل ن رباحعن
انيقهالاستاذن رجلع لمر رضىاللهعنه فالاستاذيوالاءنالاخيرا فقالعمر وى لمعنهبذنوالهفليادخل

النهرت
تةفزال
عاب
|للهمرمننت قال انافلانانْفلانابنفلانقال ْملبمدرعالا من راف لهابس
وسف بن ستوب احا بنابراعيرقالاقالذالك نانالاخيار وانتابن الا شر ار انماتعدعليرجال
اهلالنار»#هذا داك صبيحعلىشر ط مسل وإضخرجاه وعمين رباحنابى حكبير»

« اخبرق»او 1مد .ناجد مركي عزوننا عبدالله بنروح المداجفىننائزدين هارو نان هشام.ن حسان
ىسنرةرط اللّهعنهقاقلاللىحمنرأعدوالله وعدوالاسلامخنت مااللله قالقلت لست
عن د .نسير بنءن اله

ا لاعد والاسلام و لكني عدومنعاداها ولجامخانلاللّ وككهااقاذايلو سهام اجتممت قالفاعاد ها
هله

هذا الكلامقالقترمنىارنناىلعفشاقال فقَمتَفي صلاة الفداة فقاتللهم انفرلامير المؤمنين

فلياكانبعدذلك ارا دتيعلىالعملفاعسلتيه فتالو إوقسأل بوسف العمل وكان خيرامنك فقاتان بوسف

نانقاواالمشاولا تفول خمسا قتلا قالفاهن قات اخاف
ىابننىابننىابننى وانااناملغة وآنااخلف مل
ان اقولبغيرعلوان افتلىغيرعلموان يظضرهبرى
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ا«لإقزا ز © ناالمقدىبناموسى بزعلى اعبنية قال استاذن رجل علىسمر فال استاذتوالابن الاخيار فقَال
افلان اءنفلان ابنفلان فعدرجنامشراف اللاهلية فتاللهحمرانت
تمراد؛ذ نوا لهفلادخلقالمن انتِقال ا
وسف راان
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بنابراهيمقال لاقال ذاك اابلناخيار وانتابزة .الاشرار اتماتعدعلىرجال

ابيهصرارة قال لىعمر باعدوالله وعدو الاسلام خنتمالاللهقاتلست

عدوالله ولاعدو الاسلامولحكن عدومن عاداهما واخر “ 0,مااللله و لييكيا اانابل وسهام اجتمو تقال

فاعاد ماعلواعدت عليه قالفئرمنى التىعشر الفا تفمفي صلاة الغداة فاقللاتبم اغف رلا امليمرؤمنينف] كان
للوقدسل .وسفالعملوكان خبرامنبك فقا تان بوسيف يابني
بت قا و
بعدذ لكاراد بيعلىالعمل فاي
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|وتخذهولدا والتى قالت ناءابت
استا جره:ان خير من استاجرت القوي الامينوابوبكر حينشرسفيسمر
رضى اللهعنهها»هذاحديث صمح علشىر ط الشيخين ول نخرجاه*

اخبرتى » عبدارح نءنامسن القاضىناي,رااهيم بن السيندم بن افياياسنناشعبةعنسليانل
عيبت الأوائل تقول سمعتعبداليّهبنمسعود تقرأوقالت هيت لك فقيللهفتالهكذ | علمنا#هذاحديث

يج علىشر ط الشيخين"و لممخرجاه*»
حدننا  #او العباس جمدنبعقوب نا الحسنبنعل .ىبنضفانالعامى ى نناجبى بن دم  1را
صين ع سنعيد بنجبير
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ا ار
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طالشيخينولمخرجاهه
شمر
هواه منأنامله#هد | حدبث صنبيحعلى
شت
فضر نت صد زه لخر ح
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فلاخبرنا ابوعيداللهجم بدنعبدالل اهلصفارينااججدينمهران الاصهانى بناعبيداللهبنمومىننا اس ارثيل |
ع

سي

 0ن |بنعباسرضى اللعهنهماةالعثر بوسصف ثلاثعثرات حينم بهافسجن وقولهلارجل أ

رق عندر ك فلبث فيالسجن لضع سنين فالساه الشيطان  11ريدوقولههم انكملسارقؤن»*هدا حدرث

0صح على شرط الشيخين ولمرلجخاه *
ص

اخبرفى© الشيخ او بكراحمدبسناق الفقية اس جمد تزهالت نامي مى,مسهود :ايان عراء

نستفتيان مقااحلكيامارأياه وعبر بوسعب هعاللسلامقالاحدهمامار أبناشيافال قضى الارمالذى فيه نستفتيان» |
هذا حديث

صحيح ول مخرجأه *

ف حدننا» ابوب ركامدبنسلانالفقيهببغداد ننامسنبنمكرمننائزن بدنهارونالبأحمد بنمروعن
ا
السلم 2ة عنانيهسبرةرضى ال3لهعنهقالقالرسولال8لهصلا 8للهعليهووآلهوسلان الكريم ابنالكرم ابن |
1
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الإكز
ثلاثةالعزيزحينةاللامس! نه
نغردن اتن
مدان با ا
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اكرى مثواه اعنب.ىتفعنا اونذذه ولداوالتى قاليتاابت استاجره اخنير من الام الت الامين
واوكرحينفرس فيتمر( خم )*

ف( الامش » نابو واثل سمعت عبدالله شرأهيت لللكفهقفيتالهكذا علمنا(خ م )*
ا«سرائيل » ع نن أنىحصينعن سفيدة»ن ابنعباسلولااتك رأي برهانريه قالمثللهيعوب فضررب

صدره مرجت شبويه منانامله (خم)*
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إؤاساف”
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هفر
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مولتعوله|
عندهاعين :مالاالرعوية)فا بتي سن الاالوسعلى * هذاحدرث صطراح ع

سوم انّهذاواماله في الاوتقوفاث ولسكذلكفان الصحابياذافسر التلاوة فهومتد عند الشيخين *
اخبر نا يهشتمدين على,ن دحيمالشيبىا بالحكوفة ,نامدن حازم بناليعرزة ناالفضلا نندكينناجمبدن
ْيدالل ,رضى اللهعنهها 00
سل للطابق  9جمروبن دبنار عجنار ن ع

صلاللهعلينهوالهو 1فالتبوواذا وني
هذا حديث ضيح الاسنا مدخورجاه به

زاف المعبرا

ازا رصوقانك

يما الرجل الاواه الذى,برقمصوبهبالذكر»
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هل اخبرا#اوزكرنا بنحيعىببدنمادلشلام ثنااسحاق بن ابراهيم المنظل انأعمروين مخدالترعئثتاخلاد
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و عن تمرو بصنرة عمنصءب ,إسنعدعن سعد ن الىو قاض ى قو لالله

أ ن عسلا

 00عليك احسن القصص الا.نقهالزل الترانعفالى رلساولله

اصللله عله واله وس فتلاعط.هم2-4

زمآناقتالوانارو اللهلوقصضت عليئًاقازلالله عزو جلالر لك بتاالحكتات المبنّئلا الىقوله نحن ص
عليك احسن القصص الآنةفتلعاليهزممانافالوابارسولالل لهوحدنتنافائلزالله عزوحل انه رلكاعت ١ :
| الي تالاه ااالاةكلذذلك ان

* هذا حدرث صحبح الاسناة و مخرجأه*:

هل حدثتى »#مدبن صابن هالىنناالمسين بث انلفاضزلهير بحنرب كاوكيمثنا -فيانع أن اسحاقعن
م
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0د
ايلأخوض عن عبدالله نمسعود قالافرس الناس ثلانة المزيزحين قاللام أنه أكرىمثواة عببتىفاعننا3
( الرعن "5:
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سك نن كذ اوكذا نالش

فانتااملتحكبرئ :فرجتعند هساعين الها الو ومةث امنطلق حيث شاء الله
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ان ,بلغفانتالصغرى مرجت عندها عينيل لحاالرعزءة فا بتّىمنبن الاالوسطى م

ف ممدم نسل ننامرو عنجارقالرأىنأس نارافيالمقبرةفاتوهافاذارسو لالله صل الله عولايآهلهوسم
افر
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السلامهذاالنسانالمر ابلمياماة هذا حدرثع بحي على شرط

الشيخين ان كان الفضل ن محمدحفظه متصلاعن :الىنابت ققد حدنناهالوعل الحافظ اناانوعيدالرحمن
اناي تتاعيند الله بنسعدالزنصسرى يناكقعانبه عن سفيازعن جعفر ند عن انيهعنرسولالله ماق
احو »ه
سل ن
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انذلن سعيدعن تمرو دعاويفنفعط
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الافحكةعاممثناد ر كته الافك قتلتهوم .م

|94

مكان

« الستدر ك ممالتلخيض »

ل

« كتاب التفسير »« 2ج(»)0
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اخبرهازعائشة زوج النبيصل الله عليهوا لهوس اخيريهات رسولالّهصلاللعليهو 1له وسلمقال لورحمالله
احدا منقوم :وح لرحماءالصي ةقرالسول الله صلاللهعليهوا لهوسلكاذوح محكث فيقوهه الف سنة
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الاخسين عاما.دعوث <تىكانآخر زمانهغرس شجرةفنظمت وذ هبت كلمذ هب مقطما ”ممجمل إعملبا

هقول عملها سفينة فسخر ون منه د
سفينة وعرول فيسالًونف

نجرى قال

روكيف
بفى
لنة
افي
تعمل س

سوف تعلدوت فلافرغ صهافارااتتور وككثر اللمالءافءيالسكك .خشديةت امالصبىعليه وكانت تحبهحبا شديدا
يفرجع للب حبتلىغت 'ثبللمغةف|,االماء خرجت به حتى استوت علالجبلفمابلخالماء رقبتهارفعته سدها
حتىذ هب بعاالماء فلور حم اللمهنهماحد الوحمامالصبى#هداحدرث  3-3الاستادو "لخرجأه::

ف حد ننا> انوالعباجمد بن ستوب نناامسن بنعىبنعفانالعام بيناان موحنبىاللماتيبنالنضر
الوم
احل معدود  #رم 4

«إعن ابنعباس ق»ال راسلولله صل الله عليه وآله وسامامن احد سمع بي منهذهالامة ولايبودي

ولانصراني ولايؤمر _:ب الادخل النارلؤملت اقول'يننصدتقهافيكتاب الله حتى وجدت هذه الاانة
:
فم كن دمن 1لاجزانتار م مريادغال الاجواي الليلهارخ)*
©«موسى © بن شرت جد #الحيول عبيد اللهانابراهيم عببندالرحن بعبندالله ؛إن لي ر سعةاخبره

الحلهدامن قوموحارحم امالصبي قالرسو اللله
ازعائشة اخبرنهان راسلوللةصيل اللعليهوالهو سإقاللورحم ا

صل اللهعليهوا لهسل 0ح فيقومهالفسنة الاحمسينعاما ددعو#ح كان خر زمانه غرس شجرةفعظدت

ذهب مقطمما مجمل ي؛عملها سفينةوءر ون يسألونهفيقول املها سفينة فيسخر ون منهو عررن
وذهبت مكل
تعملسهيئة فالبرو كيف بجرى قال سوف تعلمون فلا فرع منها وفارالتنورووكثراملاِاءفيالسكك 01-

اعالصبىعليهوكانت نحبهحباشدبدا نفرجت الىابل حتى.لختثلمةفلم|بلغمالماءخ رجت نهحت استوتعل الجبل
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اقلسها وات وصفار مهمانهمالارجل
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لاملس

صاعلياسنادولم مخرجاه »
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طٍِالخبرا  #اوعبداللهتمد نعيداللهالصفار :2.مدن جحمدالبرقي 1 3

)نا س بان

(واخبرني) على نعيسى  7 3هيم 2انناالحسين بن د نزياد 3.ناعمانينابي شيبة بناو  -بناسفيان عر نان

سداق ع.ناي الخليلءعنعلرضمى أللهعنه قالسمعت زجلانستتفرلا وددوها مشركان فِمَاثلااستغفرلا .وك
لابوههومشرك 1
وعامبر كانفة الال قداستتففير| 1اهي

نيصمل اللهعليهوا8

فزات

ااان ستتفرواللدشركين ولوكاوا اولى قربي ممنب
ماكانللنيوالكرتو
أعسدين لاحنمهم صحاب المحيم
وماكاناستغفار اراعيولايهالاعن موعدة وعده | ابادفلياسينلهابدعدو لهترأمنهان |راهيملاواهحليم#هذا
حدرث صحيم الاسنادوخر جاه*

 9اخبرني #اوعل الحسينن عل اىلحاؤظ انباالفضلز بن مد المندى 03نا اب حومةالماتىيناسيان بزعبيئة عن
تمر و بند سنارءنجارٍرطى التدعنهةاللماماتاو طالبقالرشلا شَصلا عليهوا 700000لك
ناعمعدت

يت ابياللهعن وجل وك المسلمون اسيتشفرون ,1وام |لذن ماواوم 3

لان تمالي ماكان لوناليذين امنوا ان نستمفروا للمشركين ولوكانوا اولميقرفىمنبعد مانبين لهمانهم
التواب للقي هذ | حدرث بيعالإسيناجو1مخرجاه * وقال لنااوعلىعلاىرلااع ا
محداوصل هذاحديث

ئة *
رك مبفيانذ غيرالىمة المالي وهوغةوقدارسله ا'صحعاببايبن
ف جد  5 9اوالفضل الجسسنبن,موب العدل::الحيي بن ابيطا!  2تناز 3ن هارون ميات ل مون
عن الزهري عن سعيد بنالمسرب عن انيه برة وات عه قال1ايوي بت اباطاتل الوفاة اناه ال:ى صيل الله

خامد ابن حاببىانلبعلخرىينابنةعن تمر وعن عبيدينعميرءن انيه رنرة قال سثل راسوللله صل الله
اربا بن عبينة*:
ارسل
حكث
علهواوالهوسلرءنالاين الث الصاعون (أخم))ا
صه ا

©لثورى عانالسىداق عن الي اليلعن على#السمعت رجلاستغفر لاوه ماهر كانفقاتللياتغفر
ا

امنيا رافيم لأيةو هوصر ك فذّكرنه للنى عبالللعهلي وهآآله
ل
لانونك وهامشركا
2
وسل فيز|متاكان لانيوالذ 0.انتقرواللمشركينالنقولةأواه حليوريح
:ابنننةعن عمرو عنلخماابمات انوطا! ب قال رسول اللهصل اللهعليه و اله
:ني
« ابوحمةالءالىاقة نع

وس رمك الله وغفر الكاعملإازالاستغفز لك حتىننهانياللهد السبلمون سبتتفر:ون لمويامالمشركين
فاتزات ماكالتياليآموانستغفروا لمشركين»يسمه ارسله احاب انعبيئة عنهِ *

94ج »

يمص»
لكم
لد ر
اللت
«(

وار )1 1ه :

ح علىشر طهناولإمخرحأه *
بى هن رة بغر هذا اللفظ» هد!! لحدات صص ح

 0ثنا #اجنعوفر مدن مان هانيواو عبد اللهمد نع داللهندتنا:ر(قالا)ننا احمد ن تمدن تصر

ل ناى اث عنشهل بن سعداداعدى

نابو نعي الفضل بدنكين نناعبدالله
5

|

رضي اللدعنه قالسثل رسول اللهصلىاللعهليهواالاوسزءن المسحد الدَىء اسن عل التقوى ٠

قالهو «سحدي هذا» هذا حدرث صمبيح اناد وخر حأة *

2
3
0
انمو

#حددت انيشعن المدرخ اصممكله ديات ) و بن أسحاق اثموسى بن الدخافا
© وشاهده ح

5-5

الانضارى ثناوبكر بناليشيبة ثناكيثناساامةبن زيدعنعبدالرحمن ابفني سعيداالمدرى اعبنه ارلضلىه أ

عانيههال ااسجدالدى اسسعل التقوىمخد رسولاللهصل الله عليه وا لدوسم4

مندا س ثنامطرف بزعبدالله] 
 9اخبرناه  #ا وجعفر احمدن عبيد الله بنارا هيم الحافظ مهمذان ثنا عمير ب

تناسحيل ()١عبدالله بن مدبن افينحيىعنأنبةعن جدهغنافيسعيد المدرى رضى اللدعنهقال:لاجى رحلا رن ن

ااسحد الذى اسس عل التقوى فمَال اخدهما هو مسجد زسول الله صل اللهعليسهواله وسلوقالالاخر]
ذنلك فال رسول
هومسجد قباءفتساو قاالى لراسولله اصللله عليهو١ا لدوسل فأ لاه ع
ود

ا

التق الدئ اسن

ا

:

عدا

للليلسوهل
ىمرا
صاع
7جلهد اخبري احجمد سن د بسنلمة المنبري سناعهان يد الدارى تاهشام بنتمارا بناصدقةخبانلم

نعتيةة نايككيم.حدانق طلحةبننافمحدثئيادواوب الانصارى وجارين عبداللةوانس  000الل
م2

لإمعشر
زات فيهرجال محبون ان تطهر واقال رسول الهصلالليهو 1لهو
سي

الانصار اناتتقدائنىعلين ايلطهو خريرا فاطيوومهسذاقالواوض ًللصاوة ونفتسل منلعي ظ
()١حبل فت البملة وسكون اللاءبعدهاموحدة ثملام هوات_/له ؟١ قريب
س

انن
رع
مسلمى
4عاصل الا
اعلبلده .ن

بالماء

بل رسو اللهاصلل
:أن انس عن سبل بن سعدعناليقسال

عليهواالهو سلعن المسحد الذى اسع ل التقوى قالهومسحديهذا#اخر جه من حداث اسلعىيد* صحبيح** 0

 :وكيماننااسامة بنزيد عنعبدالرحمن ن ابوسعيدعن | هف امسجدالذى ١س عل اىلتقوىمسجدرسو لالله
لابه عد او لوس | #صحيح *
 0اخبر ١#احمدين 0

مدان مين داس

 0 6عبداس ناسحيل غبدالله نّمدان

الوحبى عن ايهءن جددعن اليسعد قال تلاحى كبلانى للد الى القنع الكلجهالاخ فل يتب

هو مسجدقباءفتساوةا الى رسو لاله صل الله عليهوالهسوإققال
له صل التهعليهوا لهو 7وقالخ ارلا
رسوالل
هو مسحدى هذا (قات) اسناده حرد»

ص9دقة  6بن خالدعنعتبةبن ابيحكيم حدنيطلحةبن نافمخدثىاواوب وجار وانس ازهذه الآ
للتدصلاللعلهيهوالموسلبإممشرالانص را اناسقدائى
لسو ا
زات فنه رتجالنحبوان|١/نتطهروا ةقآ ر

ف

الطهور خيرامْفاطرورك هذ! قإلواتوضاً للصلاةونت لمن المثانةوفستجى,الماءقال هوذاك فليكنسيمة ْ
.

ووحامد ©

لالاللمستتدرلكمخميص »

»>

«9كاب التسير »

ج202

ظ أواخبر نا#علىن مدن عقبة الشيباتي بنواا اهمبارستحاق الزهسىننناحييى ب,نعل بنالحارث الحارني
ننا إلى,ناغيلاك نجاممعنعمان بن القطاناز اي جععنفر  0عنجاهد عن ان عباس رضىاللهعنهي|

قالمازلتالذرن  1ا
ول
نذ هب والفضة ولا ينفقومافسبيل اللمكبرذلك عاللىمسلمين وقالواماستطيع

الحدنا إن ترك مالالولدهبق ,م
قداهل > را نا افرج عتكم قا فلانطلتواوانالق تر واسنه بودناقفابو!
لالك هدوالة دَفمَال -يالل صل الله عليه
ْ تو اللهصل اللهعايهوالهوسرفةالمريانى الله 1ام

وآ دوس ااذا رض الركرأةلابطينتم إنابقيمن ,واكم واعافرض اموارث واموال قج بعدقال

ع
ف|كبعرمرثم قال ل اهلني صلاللهعليهوآ .م اداحك غيمركاز هال +المرأة الصالمة اذا نظن اليهاسرانه1

و أالى

واذا ارهاا طاعته واذاغابعنها حفظته هد |احدذابثك 2

هها

تادر :رع 9

لصا

« اخبر ني 4امسن ن حليم المروزيننا ابوااو جه البأعبدان اياعبد الله انبصاأوْان نتمرو اخبرق

سي

لين زجبيد بن فيرعن|ا.نه قل ا ال القداد بانلاسود بدمشق وهو ععلىلىنابوت مابهعنه فضي
رع دت العامعن الغزوقال ات علا البحول لساري

ق لالله منوجل  0رواخمافا

وقالاولااجدي الاخقيفا #هدا حديث صعيمم الا سنادوم كر حاه *
 0اخبرناي احممدبن جتعةرر القطيعى نناءم,د اللهبن ادن حنبل  0ني ابيتتاعيد

امام عه اوبعن القاسم

ات قالاناللهقبل الصدقاذةاكانت من
قذا
داخ
صدهوي
لبا
لنهلاهنهو قباونادعن ع
اعننيهى برة رطى الالهع

مة فيرده اللهل01بر فياحدكم فصيله اومهره فنيورفي
لدقا عقثل
طيب فياخذ هاسمينهوان الر 1لياتتص
 70ايله او ىدااللشحدت عكري جد قد افق الخيجانعل اخراج حدق

ظ

ابياليفسعيدين ١ساركن

لثمعننافقين ؟٠ مم
رةاح
ااء
ربر
()١سورةالبحوث ساوسرة

مالسو!تمطايع
لعن  4ازعباس قاللائزلتوالذن يكتزورت الذهب والفضة كيرذلك اعللمىسلمين وق
أخدط ان مراك مالالولده .خخفى بعدهفقال حمر انأاف5

نطلقو امعه فانو ارسو لالله  30الله عليه وا لدوسم

ققالعمر باالل كر سي امالك هذه الابد قال ا انلله :لفرضالزكاة الاليطيب مهامايق مانموالّ
لااخركعييركرا
قو
لاانبي صل
وَاعاقرضن رايت ارال ملك تمرمة له
اهسواذ
عاها
غاعد
أأرءامر :المالة اذ! نظرالهاسريه واذا  0أط
ٍ! جمدبنعقبةننااراهييمبن واب

لمي

ح جففظظةته #صحيم0:

ون

 0981الىثغنيالان بن حجاامع عنعمان الفطال

|المزاعى عن ابىنشر عن جاهدعن زاعباس(قات)عمان لااعى قه و امبريجيب*

ظ

«إصفوان © .نتمرو  0غناك جمر ..:ننجبيرعن ابه قالجلسنا اللىقداد بدمشقفقيللهلوقعدت العام

عنالو قالانتعليناا بحويثعنير اعتال اك روا خفافا وتقالاولااجدتي الاختيها #صحيس »
ٍ ٍ0

اععن اوب عنالهاسمعر. :ابي هررة فيقوله و

من شوناد سي 1

ا

قاالانه قبل

ل

اللعمةفير بم| اللهلهك بربى احدك قصيلهأومهره فيرنو

3

»م

خعيص»
ترلكم
لستد
«ال
ا

«كتاباتفير»

«ج 04

“نااوجمففرر الرازىعنالريع ,نانسا ع
ننس ينمالكعن راسلولله صل الله عليهوالهو م قالمن فارقالدسا

علىالهخلاص لله وحدهلاشمرنلكله واقامالصلاة وامّاء الزكوةفارقها واللهعنه راض وهود نالل الذي

جاءتبهالرسل وناغوة عن رمم قبل ف

ا اختلافى الاهواء وتصديق ذلك فيكتابان 9ن

ناوا واقامواالصلاة نووااالزركوةنف
ةلواسبيلهم * وقوله عونجل فازبانوا ول خلءوا الاوان وعبادها
واقاموا الصلام واو 10كدخ فاخواكمفيالدين هذا حديث يم الاسناد ول ذرجاه»:

فاحإدا
بئى
وي
4صر مدن امدبنبالونهثنماحمدبن شاذان الموهرى نناحمد بنسابق نا اسرائل
عنااسلحىاق عصلنةبن زف عرنحذفة رضى الله عنه فيقولهنءالىفةانلوا امةالكفر انيلااعازلممقاللاعبدلهم
قالحدفة ماقوتلوا بعد» هذا حديث تيح  0ط الشيخين وممخرجاه*:
 9حدثى » ١وبكربن يالونهيتاشمد بن شاذان تناع بن عبداللهنا ابوداودبنشاءبة ع ا
نبي لشرعن عاهد

ع
>نا
رن
رضي اللمعنهمافقول قتانلواائغةالمكرقالاوجبل.نهشاموامية بونخعلتفبة بنربيعةوا:وسفيان
اإنحرب وسهيل إنمر وو#الدين ككواعبداللهوموا باخراجالرسول مرن # 5هداحد يث صم على
شمرط الشيخين ولخر جاه *:
 0حدينا #د عاجبناحمدالس ونا اجسدينشر نسعد الرهدف  0خالد بن خداش نا عابلدله بن وهب

2صم
وتاسا»ملااءحم
0برانخادبيردنى يمرو بانلحارث عدنراج عانلابهيثم عرد ابيسعيد الحمسدرى راضلىله عنهقالقال راسلولله

صل الله عليهوالهول اذا رام الرجل لمزم السسجد فلاتحرجوا ان نشهدوا انه م.ؤمن فان الله تقول اكابسمر
مساجدالله من'بامللنه#هذا حدرث يم الاسناد نوخلرجاه *
«هرج

«(اخيرنى

ش

س عنرسولالل صهلالله عليهوالهوسلقالمن فارقالدنيا
انسنعن
ااوجعفر  4الرازي اعلنرسع بنا
علىالا خلاص لله وحده لاششر كله واقام الصلاةوا نىالنرَكاة فارقباوالله عنهراض وهود:نالل الذيجاءت
هالرسل وناغوه ر
عمنم قسبل
رج الاحاديث واختلاف الاهواءو تصق ذلك فى كنا نالل فاننانوا

واقاموا الصلاة وانواالزكاة نفلواسبيايموقوله قات تابواةولخلموا الاونان وعبادما وقالفي1ة اخرى
فانناوا واقاموا الضلاةوا نواالكاة فاخوانكفيالدين#صعيح (#قات) صدراخابر مرفوع وسائره مدرج
فماازى*
حاق
اناسبي
اسرائيل  4ع

عرن صلة ,نزفر عن حذىفةفقاناوايا لكا لجاماعانلم قاعليلادخهم

قال حدغة ماقو”تلوا ا

شعبة »عنابىنشر عحناهد عن ان تمر فمّائلوا املةكفر قال اوجهل بن هشام وامبة ن خلف وعتبة
انرسعةواوسفيان بن<حرب وسويل نتبرو وهالدينكثوا عبداللوهموا باخر اج الرسولمن مكة(خم)*

ف(دراج » عن ابيالوم عنابي سعيدمىفوعا اذا رأسم الرجل يازم ااسجد فلا تحرجوا انمشهدوا انه
انمن بالله سح
مؤّمن ذاالنله ول اعابعمر مساجدالله م

م0

تعن »4

ب

75

ا اللستتدرلكخميمص 

وصم» « <2كابالضير»ه

«ج»)0

الامش ءعن عبد اللهبن معن عبد اللهنسلمة عنحدافة رضي الله عنه قال ماشرءون ربعها يعنى براءةؤ أنكم
اقول لون وك

م

رز د

حي

يه الاسناد ول ضر حأه *

اخبرنا  4انوالعباس مدن امد البوبيبناا!فطل بنعبد المبار نناالنضر نشميل
-0سل0هان الشيبانى
االبحيررهينسبرة عن اسبهقالكنتفيالبثءالذسبعثهم رسولالله صل اللهعليهو0
اعلنشعبي عن
تاالكا و"
قتلا4اننهاورجل  5خر فبمكتتمنن

مععل :يرضى اللعنه ١مد

بدخل المنة ا

اوبفيتعى باذومن كانت نهودين رلساوله اصللله عليهوا28
ولاج بعدالءام مشرك وبلايط
عهدفان اجلهاربعةاشهر فناديت حصتىحل صوني()١ #هذا حديث حيس الاسناد ولمنخر جاه *

فسني  #اوالنضر همد بنستمد الفقيه بالطابران بناعمان بن سعيد الدارى ثنا سليمان بن عبدارعرن
الدمشقيثثننااالوليدين مسَلمثناهشام|نالغازازخبرى افمعنان #ررطىاللهعنبها النارسلوله صل الله عليه
الجر ات فيالمحةالى حججفةال للناس

وآاله  / 6وقفبوم  0ا

أينومهداقالواهداوم ال 00:قال فاي :

ٍ هار لبلدالمرامقال اي شهرهذاةاق الشتهر١3عات 00 8 8
ا
الله عاء

ص

0

الاسذا د و نخر جاه هذه السياقة وا كثر هذا
يوم النحرسنة فان الاقاويل فيه

ع +ر

بوذ

بثك

مح

المآنمخرج فيالصحبحين الا قولهان يوم المجحر

الصحابه والتأبعين رضي اللهعنهمعلىخلا ف

فنهممن قال
بين م فيه

يوم عرفة وملهم من قال يوم النحر*
ّع
انيننىيواننهاكبإنمدسى :امج لراز
رينت مدن عبدالللهازاه ناع
طم
د
ط
افْحىحة
4ت
ع
ع
 7أجلسوق »مم
ربعبا 1

٠

لكم لسبموم !,سور رة التونةوهي

ظ
سورة العذراب #صحيح ».

م
لرسو
اثهم
لينبع
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بر ابافذلك لول التكافن ال
 .عل شر'طه وخر

كس # 3جعفر الحذ رى هدد اهواءنيرقان 00000-

اه *

000

الشاقى با اعمماق بناسن نا اوحذيفة تناسرات عنزياد
بن علاقةعنزيادن

ملة قالسمعت علبن طالب تقرأهد ه الآنةالذين1مزاولبس عن بطر لمعتهارام
اد كنك فيهد ه الامة#هد ا حدرث

بح الاسناد و 12راحأأةهاعا اشماعل حدبن الالعوة ابراهيم

2
ص2
6لنممة عن عند الله انهوقالوا ارس ول اللهوانامبط ليله الحد بث بطوله غير هاذلاتاو نل *
 -67ع

اخبر ني#اسمعي لحبمند بنالفضل الشعرانيحد بناججد نامزو بنعون نناهشيم الأابو نشر عون

ا سعيد جببنير نعأ بنعباس فيقولهعونخل عل مستقرهاومشتود عهاقالالستقرماكان افليرحم مماهوحى
9
ومماهو قد مات والستو ددع ماىالصلب »#هداحد يث حيسم على شرط الشيخين وخر جاه *

أ اخبر نا©ابو كريا حبى.نمد العنبرى ثنامد مزعبدالسلامثناسحاق بنائر ١ هييمالىرماحيعإن
نبئعباسزضىالةعتواليةئ لهل زأى تمزدانقهالنمرأق
المس بمن ابانت:عمد الى يكم ع ا

كدميهعلخضرزة دو نه ستزتمن .الولوفقلت باالعباس اليش قل الللها اندركه الاببضاروهو
|أن ق
ك
و
درك الابصار قاليالا!ملك ذ اك نوزه وهونو ره اذا تجلننوره لابد ركهثى"  #هذ| حداث صمح
|الامتاةو 1مر حأه *

و بز

واقا
اطقكير م
ماثال لخر
ىدن ,بر “ 5أه
نل ع
نلاحع ا
عن جعفر نيزقان عنير تل.با

البهاتمونا
لدوابوالطاير :فيبلع مون عدلاللهدانباخد لاحاءاملنقرنا له ل كوي رايا وموك الكافر

إلبتىكنت ث با(ام): 8

ٍ

« سميان  6عنز ياد نعلاقة عنز يادبنحرهلة سمءت عليارا الذءنامنواو ميإبسوااغا نهم بظرَال
هده في!اشيم واكانه لست هده الاممة *

9

او بثر #عن سعيد نجبيز عن انعباس يم ملسنتقرهاومستوزد عوافالاللستقرم ك
اان افليراحو م
واخ
ح

ومماهوقدمات والمستودما
عفي الصلب (خم )ة
 0رادم » بنالمتكمنابانبمنا'انيءافك رون اعباس.انهسنثلهل رأئ ممدربهتقالنم رأ.ىكأن
قد مبه علىخضرة دونه ستر منلو اؤ-فقات باابنعباس اليستقولاللهلا
وره وشو او رة اذ تل نور لابن

وك

ره)لاق

ري

ا
كاه

قاليالااملكذاك
:

فوسفيان »4

0

تككلمخعيص »
لتدر
االس
©
المبدى انأار نميا

« كتاب اتفسير »

و »

ظج(»)0

اسمعيل بنعبدالرحمن ينامحمدبالكدر م ره رضىاللهعنه قاللا زات

سورةالانمامسبحوول اللهصسيالللعهليهوآ.لهوسل ن ق
ما للقد شيعهذهالسورةمن اللانكةميد
الافق #هد ا حديدجن انمع مساإن اسمعيل هذا هو الببدى وممخرجه البخارى»
ن أفي حصين ع ن معيدار ةن
اش ع ن
يا
 0حدثنا »#اوالعباس جمدين يعوب  1اجميدينعبد الجبار 5اوبكربنعي

الانما

2

ةب

واال فالارخر هيبي اجرلا
اجلارتب اجل فيالدنب

يا
هو
لند
اع
قمى
جبيرعن ابنعباس ثمقضى اجلاواجل مس
عنده لابملمهالا اللهو قوله و لونز لناعليك كتا بافي قرططاس فلمسوهبادد.هم قال مسوه و نظروا اليه
ميؤمنوا به #هذاحديث صحيح علىثش,رط الشيخين ول بخرجاه *

اامللنانّكة

جدثنا  4عل بن بحشاذالمدلننماد بن مندةالاصهاق ن باكربن بكينانا عرزةإبنحييب عنحبيب
املاهسك

سبنع
اناي ثابت عن سعيد ,نجبير عنا
طاى العلنهها في قول اله ع
ريب
ونجل وم بنهون عنهوبتأون عنه
#النزلت فيانيطا! كر وك
طاول ا سوا د وس د مله
0

:لاخبرنا > اوالعباسالحبو بى ين احمدبن سيارثنا جم بد نكثير ثثنامات جود نز أت م
دمع بن عباس بول ف ق
يولالتمن و جل وم ينهو عنله و سنأو عنقاهل نزت فىالي ذا 02
المشر كين ال يوذ وه ونأىعنه #حدرث حجمزة سين

سمل قرط المريخينولضراو

ل عانبياسحاق
ضل *ناشحمدبنسابتثناا ايسر
ننفبن
لمي
لمد.نعبد الياهبلحننيد نااال
حفدرنى © ابولجكرج
عن ناجبةبكم بب الاسدي ء نعل رضي اللدعنه قالقال اوجبل لبيصل اللعهليوهآلهوسل قد نلي ماد

إك إل الرجموتصدق المدريث ول كاكذ بك ول نكنككذب الذذىجت بهفانزلاللهعزوجل قد نبل
اللهيحزنك الذى يقولون فانهملايكذ نك ولكنالظا مينبآياتاللهجحدون* هبذ| حدريث جيمعلى

رسول الل صل الله عليهوالهوسللقتادلشيع هذهالسورة من الاك ماسدالافق #صريحعلشىرط مس (م)
فاناسماعيل هوالسدى(قات) لاوالله لمبدرك جعفر السديٍى واظن هذا موضوعا»

 :اوبكر » نعياشعن احبصيينعن سعيد .نجبير عن اانعياس ثمقضضىاجلا واجل مسمى عنده قاله|

فيا واجل افلىاخرة مسمىلإيملمه الإاللّهوقولهولوتزلنا عليككتابافيقرطاس فلميسوم
اجلان اجللدن

بأيدهم  0ونظروا اليهلميؤمنوايه (خ م )ه
9كربنكار تناحيزة بنحبيب عحنيبت ننإلي ناتعرننيل .سعيد بنجبير عن اعنباس اونب
ونأؤن عنبه  3فيابي طالب كالني لبش ركيينال ودْوا لعواءاة صلالله عليووواالهوسبلم ويتباعد
جماجاردصي #وقالسفيان عن جبيسبب من سمعانعباس*

« اسرائيل » عنااسلىحاق عن ناجية ننكب ءعنعليقالقالابوجول قد ننليلبيد انلك تصل الرحم

وتملق ايرث 011 0با ب الذىجئتبه فازلالله قد نل انه ليحزنك الذي بقولون
لاي كن -اماعرع إ!ناجنة شيعاه
دل
فلملاكدو ننك ا

5و

«9التدركمم اتلخيص» << «4م» ١١ طكتابالضفير »ا «ج»)0
ادنفكل وكفرعن عينك فانهذ ا من خطواتاللششميطان#هذاحديث صمبيحعلىشرطالشرخينوإنخ جاده

فإحدننا #عبداللّه نجعفر ندرستويه التسوى من ادل كتانهلفظانارهوب بن سفيان الفسوى ناحبى
ان بعل ن اطارك لاكريا للبنالمارثه عنغيلانبنجامع حارفى نعاسمعيل نافيخالد عن عاصالششمبْ,

عن اليموسى الاشعرى وانى الله عنه أنه شهد عندهرجلان نصرانيان على و صبية رجل سل مات عندمم
امواسشىعر ي فاستحافح! بعدصلوة العصرباللهمااشتريا بهعنا
ليا
اماا
قال فارتاب اهل الوصية فاتوا مه

حوبلنهسيم
1
000

0

ولا حكت) شبادة اللهاناذاا لم الآمي »ن قالعامىثمقالابوموسىالاشعرىواللّهان هيدهلقص

عب علشرطط احاي

ا

ان عن,
 9حدننا  | والعباس مدن يعقوب ننا هارون بنسلمان الاضماني نناعبد الرحن بنمبدىسقينا

و9لجا ل عنمران بن اميمعن ابن عباسرضي اللهعنهاقال قالت.قريش للني صلىال عليهولهو سلم
4

5

7و

ع رقت اد ل اي

ما ونؤمن بك قال اوتفعلون قالوا نرفيماإنادجر كيل قال ارين»ٌْ

ريك عزىئ”عرك السلام ويقولان *شئت اصبح

ررمم  3:4عد ابألا أعذيه احدا]
الصادَهااةق نكفلك

مرت العالمين وان شت فتجت لم انواب التوءةوالرجمة قال ارب بابالتوبة والرجة »هذا حديث صحبح |

55 5

علىشرط مسل و للخرجاه#

5010

با

!

ِ

2

حديهز”تفسبير سبور ة الانمام كس

« سمال الرعن الرحيم »
سام1
95خبرنا ب معد االله يجمعدتبقنقوب اداهوالفضل امسن بن يعوو بالعدل (قالا)ئنا جمدبن عبدالوهافٍ
 :ا
الفبدى.

ُ

كق وكفر
امن خطوات الشيطان يناما الذينامنوا لانحخرموا ظيرات مااجلالهلكم ولاتستدوا افقن
عن عينك فإن هذا من خطوات الشيطان (خ م)*

1بعل  4بن الخارشعن غيلان نجام اءسنمعيل نافيخالدعن الشعبيعنابىموسى انهمبدعندم تضرافان "
على وصيةرجل مسلماتعندم قال فازتاباهل الوصيةفادوا مياابمأوسيفاستحافع) بعدصلاة العيصر

باإلشلتهرميالنه تنا ولآكتيا شهادة الهانااذا لمنالآتينم قال ابرميي كاقيان حنوالق”
صلاللهعليهوالله|ظ
(خم)»*
؟نء عن انن عباس قال قالتقرش للنبي
بنب
لمرا
اللإتورى » عن سبلنمكةبيل اعنج
وس ادعشر لك إرن عملاللننلأناذهياونؤمن بلك قال اوتفءلون قالوا أم دعااللهفانام جبريل فمّالان,

ربك قرنك السلاموقولانثيت اصبحلمالصغاذهيا

اعذءهاحبدا املعنالمين
كبرمته عمذبتهعذاب ل ا

وانشيئت قتتجلا واب التويةوالرجةةالياررببياب التوونه والرجمةصحيج7
رة الإنمام )ا
سير

0
0ه
.ل

نرعةام سبح
ابو
قر » بن عون ثنا ابماعيلابلنعزبجدمن ثناحمدبنالمنكدرعنجابرتقلاملا نازللتس
م«
ا

رسول الم

سنا

ذج»>0

الإستد راكلمتعلغيض»  - -ظعإم »« * 4#كتاب التفسير 

| ط اخبرنامامسن سيان الو صلناعلىبنخربتتاسفيان بنعيينةعن هام ن حجير عن طاوس قالفالأ

اين
أل
لعبلاسّعرضذىبم| انهليسبالكفرالذى نذهبوناليه

انهليسكفراننقلعن اللة ومنل تحكمعااتلزله

مالا سناد ول حر حاه *
فاولةك#الكافرونكنردونكثر#هذ احدرث ص2ب

اع اخيرنا #اومرو عمانين امد نالسماكتغداة ناعبدالللك بن مد الرقاشى نتاوهت بنج ر رو سعيدبن
أعاسزقلا)ت:اشعبةةعن ]اك3 8,

ا

سمعت عياض الا شعرى شولل ناانت فسوف بأنيالله 8حبهم

قال,كين الله ضلى الله عليه و اله وسلم #قومك الى واوى رسول الله صل العللهيه

أو له وسنلبدهالىالي موسى الاشعرى #هذاحديث صيح علشرط ماد تراه #
أ م

عبدالصمد نعل ا

|انعييد 3

بنداداتياًأحمدين مد إنعيسي القاضى بنامسلمبن ابراهيم.ع

ت
5
م
او

المرررى عن عبد اللهن شفيق عنعائشة رضي اللهعنهاقااتكان الننيصل اللهغلهواوالهوسل

1

حرس جتى نزلت هنذهالا نةوا له بنصملك منالناس فاتخرجالنبي صل الله عليهوالهوس رأسهمن التبةَقيال
ا
الهماماالنا

رت

 0 1الانعوباس مدن م
05

0ط

الاستاد و خترجل »

الحسرن نعلىنغفان نا0

نك
نذا اشر ايلعسا

'

من
كل

عن انعباس رضياللعنهم]فيقوله عن وجل فأكتيناامملشااهذن قالمعامن مد صل الله

00وهوس وامته شبدوالهبالبلاغوشهدوا 0رسلامهمقد بلءوا »ه*داحدرث تيح لسكا وخر حأه*:

اخبرنا  4ابوزكرياالعنبرى:ت:ا جمدنعبدالسلام ننا اسحاق بن ابراهيم امدعن بن
ا 7سكن ر قك قالابيعبدالنه رضبىاللهع

3قاللاقوم ادوا فاخد وا يطعمويه وكانرجل منوم فيناحية

عدَال عبد الله ادت فقال اليلا اريده فمَال مقال لابى حرمت الضرع فَمَال عبدالله هذا من خطوات

ابدن
|الشيطانفةالعبد الله لاانهااالذميننوا لاتحرما طيباتما احل الله تكمولاتسدوا ان الله لا ح
| ابفنعنينة  4عننهشام بنحجير طعانوّس #القال ابن عباس اه ليس بالكفر الذى ندهبوت اليه انه

لي سَكقر انتقل اعللنلة و من تكعائلز الله فاواتكم الكافرو نكفر دونكفر »تيح *
الرقلية» عتنال
لللارسله عا

|1
|10
[
00
|1
1[[0
||[|1
|0ز|ز[|0ز[|||0زز10

درت وك عيتاهلااصسرى مول ا رت فسؤف بأاللهقومبحبهموحبونه
0

امبوأسى(م)*

الخارث  4بن عييد ينأ الجربرى عنعبدالله ن شقيق عن عا معفكارت.التى ضل النمعل 1.لدوسل
حرس

لم الصرفوا ققد عصمى الل #ه كتسم به
0ت وألله عضمكممن الناسنفانتريجراشهه للشةفقَا

 5اسرائيل #اءع

الداعمككازهة عن ان عباس  1كمه

امة مد ,صاللله عليه وااله

وسل فامتهشهدواله بالبلاغ وشهدوا لأرسل اجاقدبلئرا صب 0

|م©نصور #اعن الي الضحى عن صدمر وق قا لانيعند اللهلضرع فال للعوم ادوا فاخذوا يطعمونه وكازنف
:

0
رتحل مهمفينأحيةَال عبد اللهادل فمالاني لااريد فال ةا

لا 22حرمت الضرع كَعَالَ عبد الله 1

مطالعمساتدلرتكلخيص »

وإكتاب اضيرم ١ «ج »)0

(حمع 

هز و جل جعل فيكم
لسكنايان إن ينفند عانلاعس عر  .:عاهة من ابن عباسرطى اللهعنها فى قو ل ع

نلالميقنال الذين
وك م ماوكاقااللمرأةوالخادم واتكمالمالها م ا
تمكم انجبيامءل
ملج
اسياءلقا
ثحبح عل شردااليتون با ان
م ين ظبراليميومثذ #هذا حدي ب
ل دنا  4علىبن مد العرشى نأ امسن بنعسلىبنامصعب إن المقادمبنا سيان عن سلمةنكيل عن
بن اضلانا من ان والانس
هيقولهتسالىرينا ارناال ,ذ
عن ف
ىضى اله
]مالكبن حصين عنابهعن عل ر
بجعاه| يت ااعندها تال امسن وان آدمالذيل اخاه وهذا حدرث م

ادول مخرجاه*:
الاستاد

ِ لحن ع  5اوعيد اله جمدين يعوب دابلي إيناميدبن عبدالوهاب نا عاضر إن الورع  1اننع

 2قارئا شراا ما الذن | منو١القهو اللهواتغوا اليه الوسيلة#قالالقرنةنمقال
اوفاىئل عن حديفة انه

تدع الخفوظون من اسامب محمدصللله عليوهلهوسلامذان امعدمن قرم الك
2

حدانى يمد بنصا بنها:ف “الت وخرعة000

عن سر
ءن ال1؟ ء ن #اهدعن انعياس رضي اللدعنهما ققاال"١
اوبشميناع

١

,

بنالعوام  .سنال
اد
الواسطى  0 ,أد

ق سورهة ألاندة  7بهم
ري :

-_#2

وار ضعب فاازل اللهعن وجل وَأ احمهم :عاائزل الله ولابعلهر اخ +
عمسا

عضر

ياه

:

حدلا  #اوزكر انبى ن :مد العنيرف

0

:

22دين عرد السلام ب | اسحاقن اراهيم ابياعر عر

1ل
و8سي
1ة الاجم شعناانهزيم عنامقالكنا جعذندفة فذكروا ومن م 8عااتزل اللفاولتك هالكاذور
من القوم ان هذا فى انشراقل فدّال حدفة نم احكرة بنو 0ايل انكان  "353وم المركلا والذدي

نفسى ده حتتحذواالسنة بالسنة حذوالمَد ة بالذة(؛)* هذا حدرث حبم على شسرط الشيخين ولمرجاه*:
))١هور بش

اقدركلواحدممماعلى قدرصابه وهومثل لشيئين يديت فعا
السهماى ك ت

5 0 7100

7

تمع «واخير0# 1

إن عباسوجملنيك1مواجيساتساقال المرأةوالخادموانا5مالبميت

3ن شلنة 0
ع
1فيان
س

عن مالك بن حصين عن أنه عنعلي رونا ازا الثان اطبادنا قال الس ايك

1

دبسح +
ادمالذدى قتل اخاه ك

«(الا>مش»اعنالىوائلعن حذة انهسمعقارما يقرأباماالذين امنوااافلولهاوابتخوا اليهالوسيلةة لالقرية
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ا مار 4بن رزيق ثناعطاءبن السبائب عن الىحيبي عن |بنعباس فانكان مرب قوم عدوم قالكانالرجل
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اخبرنا وركتازنلامدرئ سمياهام بن عبدالسلام لغاابيساق نابراهيم انباجربرعطناء نبالسائت عن
سعيد نجبير عن اءنعباس رالطلىهعنههاقاللما انزلاللهولاقروا مال اليتيمالابالتي هي احسن ؤازالذين
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جسي اللوهنم الوكيل وقالسكممثلهاالذنةاللممالناسس اذالناس جقمدوا ل؟ فاخشومفزاد واعاناوقالوا

ئ

جسينا اللوهنم الوكيا0
لامر

عن جل يترسنارك دراو

ابعال اوريبقنالالأرنةكرفالك

مؤمنا فاناللتهقولك ,نالذين اتقوارملم جناتوان كان فاجراافالنول انما ىلم لمزدادواائما (خم)*
 (2اوهشام الرفاعي » بنابي بكرثانسابدواق ثنا اوباو'ل قالعيد اسليلطهوقونماذاوابه بوءالقيامة قال
لمانن لهؤسبتان بنهشهفِقبره و .قولانامالكالدىضخات له#فسمعت الإيكرنعياش قول واللهما كذبت

عل

«إكاباتفير» | «إج(»)0
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مقباهملوقولصرة اخر ى الهمانهليسم ياعلنوباحتىاهى اليناقال فكت ساعة ذاذااوسفيان,صيح فاىسفل
ل اغعلهبل اعل هبليعنيالهتهان ابن انيكبشة ان ابن ابي قحافةان ان الطاب قتالتمريا رسَؤْلَال
الجبابهقال دفلاقالاعل هبل قال عمر الله اعلو افجلال اوسفيازيااءن الخطاب أنهوم الصمت فماد فعَال
ٍْ اتناءنانى كبثشة انان اىقحاقة اانابن االحمطات فلامر هذا رسؤل الله ص اللهعليهوالدوسلوهدا

ها اناداجمرققال اسوفيان وم بوم بدرالا بامدول والحرب سجال فعالمر لاسواقءتلا].
]ابو بوكر

فيالمنةوقتلاكف ايل رناقرالانم لنزتمونذلك لقدخبنالقاوخسرناأمقالابوسفيان اماانكم سوف تجدون

هيلةية فال ام اانهاذ كان ذلك كرهه* هذا
اح
امالدرذكته
أيفيقتلاك ممثلةويكن ذلكعن رأى سر اننا ت
أأحديث صمحالاستاد ولممخرجاه*
حدة ا

:

انسامعئل زر .:اسحاق القاضى وعى بن عبدالمزز (قالا)ناحجاج بمنهال

سناحماد نسللمة عننابت عن! نسعناي طلحةالا نص الجا

راحلا

ْ
ل

وي

0أكتايا
4

ندالثم امنة تماسايغثي
ا بع
يدت حدهتهمن النعاس فذلكقولهءن وجل مارَلْ

ا
ثقة متكمالانه #هذا حديث صمبعلدمع
ميدسعبنن ا
حادر
ا علىن عيسى نأ مسد بنقطننا مانن'اليشيبة "نا عب ادللهن
اميل هي

عن  00عن سعرحان كيين 3

جد

عر

ااي

الى

00
الله

رسول الله 0ا

لديت
لطط
امن يلغ 0مم

1

وهوقول اشتدعضب اللهعلى قموومادوجه بيهموتقول مس ةر اخرى اللهمابه لييسللحمان يعلوبا فأنتهى الينا

سففيل الجزاعر مراع هيلاإينابن انيكبشة بانبن الىقحافة
ايح
قال فكت ساعةفادااوسقيان يض
اج قوالساقيان
ولى
|عاللتمر اللهاع
مبنطاب فال عمرالااجبيهبا رسولاللهقاليلى فلهاقبالل#
انا
إب
حفايفة ان اءناتخطااقتقالمر هذا
اان اتخطاب انهوو الضبك باذهاذا.ان ان ابيحكبشة إبن!نة !

وكات وهذااوككر وهاانا ذاحرقال بوسقيان:وم بوم ندرالايامدولوالحرب محال فال عرملاسو
ذلاكنديالا مر9
توتلا ف اث تامالععون
وإ يكنذلكعنراى 0
ظ

|دوجال

قال كنا اهاد كان ذلك كر هه #اصحيح *:
مادركتهحميةة الماهلة

أربتعان! 35عن أتى طلحة فل رقت ران وم م

ع

احدالا

وهوعيد حت حجفته من العماسن ولاك قولهتمانرلعل>؟منبعدالثأمنةتعاسا(:م)
|[[1ا|1زا[0ز||01ز[0ز0|[0ز|[|01[|0|#|0[0|0[|0[|60ز[7/|0[0ز|[1ز[[0ز|[1||10|[0||[0اأأأأ0010011010111آ10ظ02

| #ابنن أسحاق  #ع نن أسماعيل بن امية عن الىالرييرءنس عيد بنجبيرعن ابن ع
يأحد جعل الله ارواحهم فيجورف طيريرة آمارالمنة وناكلمرك
|فىظل

[[[]11ذ1ز||[|[2ز!]|[1آ[#ذ|1|1أ1أاأ1ذ50
|[1ذ1ز[!|1

ب“5.ح4هسية

لت
ر

0

خوانتم

ءعارها كتادئ الىقناديل من ذهب ممافة أ

ن بلغ اخواشاعناانا احياء ف المنة رزق
جد واطيت ماكاهم ومشر مهم ومقياهم قالوام
المرش قلاو

ب

م

[ 0إستدرلكمم التلخيض »©

ةا

, 81+
م يوط كنات التفسير

لدماتهذا حديثصمل
وانغنت انرسولالتٌصلالتّعهاوءأ لهوس ق

0:

وي يا
ا
:

بلاوس

رارع

يٍ
5

60
ريطالشيخينولخرجايذ الس0ب

ا والنضر الفقيه اعمان بن سعيد الداري  8سلمارت بدناود نعل شن عبداللهن عباس ين

3

بدالطان بتاعدالرحمن ناي الزنادعن انيه عن عسيدائله زعتبه عن اخعيانيالةالسانس نيجل اي

-

ا

 0طن

نصربوم افحادكقكارلنا ذلكفتااالا بنعباسبيوناسهكا تكزدللكةناملاابة

جل قولفي يوم احد ولعدصد  .ألله وعده اذ سوم اذه مول ابن عباس والحس
 0عزوجلاذالله وعن
اف

لقتل حتىاذافشلتموننازعتمفي الامو عصيتم منبعدسااراكماتحبوةمتمن ربدالدنيومكم بنريد الخرة

ٍ

مم رتكوعهم لبتي ولق عدفا عن واللهذوفضل علللؤفنين واعاعنى .هذا الرماة ؤذلك ارت النبايلصله

عليهوالهوسل اقامعمفي مو ضع م قال اخوادا لبو رط عان #1ونانقتل فلا ننصرونا و ان رأتوباتقغدنينا

فلابث ,رحكو مانم رسولالهسلاللعهيدوآلوهس واباحوا عمك ارللشردكيتكفا لازفيا

تيوت و قدالتقتصفوف اتا بالني اصلللهعليهوارالوس فم هسكذااضيا
يسك
فديخلوا فرىال
انع :دده وال سواففهااخل الرماةتاللكناىللكةاوافيها دخنل  1ا

واانالاكر رما

| لوضععلىاصصحاب النبيصل الله

تايانا|ولقثملسملنمين:اس حكثير وقدكان لرسول صلعاللليهةوا له

وسل واصانه اولالبار حوقتل من :اكاب لو ااهاشر6ل ماعة سارعالا لاقورنوتلس ل

وإبلرا حيرت هلاال الثاك شاكان نحتالهراس وصاحالشيطان قتل ممهفليشك ارقداه دق
اكك
م كذل
قازرلا

ايه فده ب تى طلعرسول اللهص اللتعلتدوباالموسل بين السعدئ فعرفذاهتكفاء

اذامثى قال قفر,جناحتى كانه 1بصيئا مااصاننا قال فر ىق02

شول اشتد اغل
ضله لات ترام
نيم

اناي الزافبيمعن أسهع عن عبيد اللهبن عتبةع,نان عباس رضى اللهعنهه| اندقالما تصرالني صل التاعء5
و
واا لهوسلفيموطن 9اروم حدفككاقلق الم وبين ضنلكرذلك كنا
أب اللهان اليهلءاللى مولدقوم

ع

ا

0

الفتل ححَّتىاذا فشلتم وبنازعتمفى:الاصرو غصيتم من

عكمداعا
دفنا
ميتتيكمولقع
مركم ءعه ل
] بعدمااراكماتحبونمتكمنبربدالد باومتكمممنبرمد الالخرةث م

أعنى هذا الزماة وذلكان الهبي صل اللعهليهوالهوس اقامهمفى موضع وقال امواظبورنا فاذرا تمونااقتل
أفلاتصرو ناوان ر +أتمونا قدءنمنافلا دسركوناقماغتمرسولالله بل اللهعا 4 -وا له سام واباحواعسكر

 ١الممركث كدف الزماءجزدا قدخلوافي السمكر ننتهبولت والتقتصفوف المسلمين فه سكذاوشبك بن

اضابعهو التبسواءفلا.اخل .الزماةالك الخلة ال 71بادخل:الليلمر: :ذلك الوضع علالصجابة فضرك
ع

١

0

لوق نمانلا باغلا

وقتل ك عن المسلمين ب

9

الأ لوك 0
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ا

اللانيات

كراظبقلا هاِش

ا

0

قح0
اا

0

مانغك انه قدقتل حثى طلمبنيالسعد ب ف
نمرفناهتكفأهاذامثىقال قفرحنادقكانهلميصينا م|اصاينا فرق حون

"0007

وهو

ركخميص »
"ا9لالستتدل
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هذ ا حديث صحيح علىشرط مس و خرجاه :ه

ش

<(حدنا ابوبكرتمدبن اجمبدنبالويهبنابموسلابراهيمبنعبدالننلاحجاجج بنصنير ثاثدنواامية بن
بعلالثقّنيقالسمعت مودى بزعقبة وتلاقول الله نوجل وسار عو | أل مطفر ةة منر ب فال حد ثنى

لةصامت عانفبكنعب رضي الله عنهان 0
اسحاق بن تحبى بن طلحةالق شربى عبننعبااد

اله

عليهوآلهوسلقالمنسره ان بشرفل اهلبتيانوثر فعل اهلدررجات فليعف تمنظلمه لوبعط من
و نصلمنقطعه * هذ | حد بث يسح الاسناد و لنخر حاه *

 9اخبر نا 4انوزكري حيىبنسمدالمنبرىنناتحدبنعبدالسلامننااستحاقبنابراهييماناعة الرؤاق

انبأمممر عنالن هرى قااخليزني ابوسلمة بنعبدالرحمن قالكانابنعباس راذلىله عنيهانحد ث اناببكار
الصد بتي رضي اللعهن ده خل المسجد ومن اإلنطاب باحلذنثامس فاني البيت الذىو ففييه رسو لاله
1ل اىللعهليهو لهوسلفكشف عنوجبه بردحبرة وكانمسجى بهفنظراعليلهفياكهبليبل وجبه و قال أ”
دين
واللهلاجمعالله عليكمونتين بعدموتك التلاعوت بعدهامخرج الىالمسجد و > ر ككلالناسفقال

او بكراجلس باعمر فانىفكلمه اموسثتلياننافانى فتافمتشهد فلافضي تشهده قا المابعد فن كالعبدمدا فان
حمد ١(صل التهعليه والهوسل )قد ماتومنكان.عبد الله االنله حىلاعوت ثما:لاوماجءلنالءشِر من قبلك

الماروما دالا رسول قدخلت مقربله الؤسلوثلااكن الغا كرفيناهوالا ان تلاها فان الناس ءوت

للل عهلييهوالهوسل حت قىال قائل مل السناسان هذه الامةازاك حتيتلاها| اوبكرقل
رسولاللهص ا
الرهرى فاخبرنى سعيدينالمسيب ا بنامطاب قال مانلا هاه ا ويكرءترت حتى خررت الايلاارض

دعجت
ل
0

صلل|هل

فاحجاج 4ننصيسر ننااوامية بنبعلسمعتموسى بنعتّبة وتلا وسار عوا الىمغفرة منر8ال عد
اسحاق بحنبى .بنطلحة عن عبادة نالصا ممتعن في نكم انٍرسو اللله صل الله عليهوا لدوسل قالمن
سرهان يشر فله البنيان ورفم له الدرجاتفليمف من ظلمه وليعطمن حرمه وبصل مقنطعه * حبح(قات )
اوامية ضعفهالدارقطى واسحاق 1بدركعيادة »*

م«عمر يعن الزهيرى اخبرت اوسلمة قاليكان انغباس رضي الله عنهماحديث انث ابأبكر ؤخل المسيجد
وترحدث النامن فالالبي :الف توق فيعرسنولالصٍُ 0000وسلٍ فكيشف وعجنبهبر دحبرة

3
هة
9ي
3
اا
1
3ل
تو
سع

وكان مسج بهذأكب عليهليتبل وجبه و قال وال لاجمع الله عليك مونتين ثخمرج فتَالِ اجليس باتمرفانى
كلمه مين اوثلانا فالىفتام فتشهد فنماشقضرىدو قال امابعدفن كعابند جمداؤان مدا صبلى اللّعليه
ولها

ردسول
الدلوما
ومنكان عبد اللهافالنتوحي لإاعوت متلاوماجملناليشرمنقبلك اا
إم

سهل فاهوالإان تلا هافا تنالئاس عموت رسو لالتقصلاللعليهواالدوسل<-تى قالقائل
رقبل
خااتلمن
ايان انهذه الإانةانزات حتتلاهااوبكرقااللرهرى فاخبربىسعيد ن الميسيب انجمر لاتلاهااوبكر
عفرت جو ل الالايلارضمواقنت انبرزسولالااله
ق عليهوا
لقو هدرت# 0
ك0

١

:

ني

جما لاطي

لجع عن قرعت للا
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 0بنانصور بن زاذ ان تناعل بن عبدالا علّعن ابهءنابي البخترى عن عل وى اللهعندقال لمازلتهذوالا دا

نعامفةسكتلمقااويكزءام فكتم
سنتتملناع اليقسسييلا ةلوايارول أسّاك ا
"؟ أوشّعل الناشن حاابلي
قالوا افيكلعام قاللاولوقات
 00اها الذن 1منوالانساً لواعن اشياء انيد لكم
 0ؤم مانا كين  2وهذه الاحادث الثلانة انتكون غزرجةفي اولكتاب المناسك فردقرخلك
اي الىنثر حتهافي تفسيرالابةبه

ع ادجدس »االتوباسن' محف نانبلقوانين نناراهيم نصرزوق ننااوداود ووهب بن جربر(ق لاا)نناشعبة
 ( 93واخبرنا)عبدالرحمن بن امسن القاضى إهمدان بناأراهيم بن المسين'ن1اد م بن الى اياأسننشاعبة عن
 0الامش عنمجاهد عن ان عباس رضى العهنتهاف

ول تلاهذءالآية
وآاله
اللهلالهعليه
رسول

نه اايههاا الذدن ااننواءاتقو] سح تهالهنولا عؤق الاوزتممسلمون قالوالذ ى شي بد ه لوان قطرة
من الزقوم قطرت فيبحار لحر فيداندي

معالثهم
جربرلامرت علىاهلالد نيا
بدرلديد بن

ْ

فكيف عن تكون طعامه» هذاحد بث ديمعلىشرط الشيخين ولمخرجاه*

ظٍِحد أنى  5علىبنجشادالءد نا مد بنسلمان بن الخارث تتاعبيداللهبن موسى و اونعيم(قالا)ننامسعر

 95عنز سد عن سرة ن شر | حول عن عبداللهامنسعود ,رض ان سيول اهاعر وجنام اللهحق قابه «قال

ٌ

لوادذيكشرسى #هدًا حديث صم علىشرط الشيخين ول يخرجاه*
فصى
مر ان بطاعفلانع
3

يسناعن مهران الاصبهاني .ناعبيدالله نموسى انبا ش
|( اخنا 4إوعداة عدن مداقعدلا
1

سرا ثبل ءعنسماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابنعياس

حكتتم
هنوجل
اي قو لع
عنهف
اله
رضى

عسو لالهصلاللعليهوآ 4و سل د مكة الالىدسنة»
 5خيرامة اخرجتلاناس قال م الذ.نهاجروام ر

1
0

5

5
زنامنصور بن زاذان,
حدمنا اوبكر بن الدارءالحافظ “.الفدان سويد اعبياعنول ان انراجست

ه 00
نهعن الفبيختر ىعنعلىقالاز لتولهعلاىلناس حي الببتقالوا ايارلسولل
نناعلىبنعبدالاعلىاعسي

فسكت مقا ١و افيكؤعام فسكت أمقالوا افيكلعالمقااوللوقات نملوجبت فائزلاللهيإاسهالين
الانسألواعناشياءان بوم (لت)طورافونعيبدالاعل هواءن عاص ضبعفهاجمد»
|
7

ْ

صط اللهعليه وا.لهوس تلاهذه الانةامالذين أ
هل
لرسيو
ل ان
اعباس
:عبة  4عنالا مش عجناهد عن ابن
:ش
الم اا  2اد عله م

بيدولو ازقطرة املنزفومقطرت فييحار الارض لفسدت اوقالم

لامرت عل ااهلالرض معابشهمقكيف عنتكون طعامه(خم)»

هقالارت بطاع فلا بعصى وكا ْ
ر احيئل عن عبدالله اموا اللهحق ان
ِ مسمعر عن يد عن صرة بن ش

فلاشى (خم) *
00
« سمال »4سععنيد بن جبيرعن ابنعباس كنتمخيرامة اخرج تللناس قالم الذين
سلالَ"ه علبهوامم نك الوالببةزم»

رسولالله

وججج
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متلخيصض ١« 4  0 »0+طكتاب افير » 4ل(ز0ج)»>
«المنتدرك ال

 2502دكالهواول بيتبى فىالارض اللا ولكنه اول بوتم فياهلبركة والحسدى
ومقسام ازاهيم ومن دخ لهكانااومناانشئت انيأتنك اانه ح وربلان اللاهوحى الىاربراهيمازابن
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ع لهرلل
نط تمانعلمين عن ان عباس سفعه تقراماد
عن! ,

ايا تعنم

بردلا
انليه عن!نمسعود ع
عل جيوة * ,بنبع ععنميل لن خالد ع سنلمة إنالي لمهبن عبدالرحمنءع
صل اللهعليه واالهوسليةقال كان الكتاب الاول برل م عن ناب واحد على ح ,وا وح 61

منشيمةواب علىسبعة ع ف

ع

أن

وحرام وح ومتشاءهوامثال فاحلواحلاله وحرموا

هاعتير.وا بامثاله وا عماو!يمحكهوتنا عتشامه وقولوا
حر'امه وا قملواما اميمنهواتهوا تحامريتم عن و

«الستدرك موالتلخيص # طإعدده

0

« كاباتفير»

«إج(»)0

ولا الس ءفقال حدثنى عبدالله بن عميرة عن العباس إرنعبد المطلسرضىاللهعن قهال كناجلوسامع رس ولالله

ص التاغلهوواالهوسلافليبطحاء فرت سحاءةفال اذرونماهذاقلنااللهورسولهماعطفال السحابقفمّلناالسداب

فقَال واللان ذةلناوا]ز زفْتال والمنان فمَلنا والمنانل قماالام رونك لبن اناغ و الارض فتلا اللّهو رسوله

اع قال سهمامسيرة سخمخا ئة سنةوم نكلسماء الى السماءالتىانلها مببرء رمات نجهعار سماء
مسيرة مهاسثةسنة وفو اقلسماء السابعة بحر بين أعلا ه واسفله م باينالسماء والا رض ثمفرق ذلك مابية

وير ااذه

اوعال()١ بين ركهم واظلافهم كابين السماءو الارضثم فوق ذلك العشر عن السغلدوا علا
والارض والله تعالفوقذ لك ليس م عليهمرننناعال-ى أدمعى(صبح) (قات)حيى وأه 3

 ١عل © رصا بنجي عن ابياسحاق عن عبد اللهنقيس عن ابن عباس رضى اللهعذ| امات كات هيالى

:

فىالا نعامقل تعالواال ماحرم 73الىاخر التلاك الات عورد

دنجبى نابي مكثيرعن ابي سلمةعن الي هربرة صرذوعا انما اذوف علاامتنىيكثر
ت©مر » بنر ش ع
اسوافيه فيتتلواعليه  00اتذوف عل ما :انفتح لمم القران حتى قرأه المؤمن
فمم المال حتى:ف:
والكافرو المنافقفيحل جلالهلأؤمن ا عا وئلة الآنة#صيح *
»ءعانلى سيان ء 00
الاعمش ا

القاوف

لوسيكثران قوليامقات
لللهصل الله عليهو |
عنهكازرسو ا

مناعل دى بنك قلنالأوسه لاللنخافعليناو قات ابلكفمّالانقلوبي دمنين اصبعين من 5

)ففالمجمموتملعر ص ركفوةهم ترمكدعاأأندهة لوعالداء ااي عا

كال

والالس فال حد *أنيعبد الله نميرة اعلنعياس بعنيد المطاب قال كلاوما5

ا ؤوالهو سلف البعاحاءفرتسحابة  0بدروزماه اعلااله وود

الرحمن

صلاللهعليه

له اع فممَالالسحاب فقلنا السداب ذقالواازن

ا
رلون 5عانلا (الارض نذا إه ورطرله اعلرقال
دقا
فمَلناواون قوااللمن انفتلناوالمنان م

| مس مائةسنةومنكلسماءالىالسماءالتى تلهامسيرة خحسمائةسنة وكثف كلسهاءمسيرة خمس مائة
|سنة قووق السماءالسابعة بحينراعلاه والنعل ار السماء والارض ثم فوق ذلك تمانية اوعال ين ركهم
واظلا فهمك بأين السم|«اهوالارض:فر قذلك اريس .بايسنفله واعلاه كابين السماءو الارض واللهتءالى وق

أذلك لعيلسخينهىمن اعمالبىادم شى'(ضيح)(قلت) بوحباىد

أ«إعل » 4نصاط بنجي عاناسبحياق ن عبد الله .نقيس عناعنباس ايات كنات هاىاللاىفنيه بام
|قلتعالوا ال ماحرم ع الى 70

#4

« مر ن4راشد عن حبى نالىحكئير عاني سلمة عانلهس يرةفموسعا انمآ اتكذوف عالمى انبكثر
ْ1

نافسوافيه فدتلواعليه و ومالذوفى عب أمتيان فتح لمالقران  .تقرأهاأؤمن والكافر

النافق قبحل حلاله|الؤمن اتتغاءباوبلهالا .لهصرح *

له اصللله عله وأالموسليكثراذتهول بماالقاو
ان راسلول
ْ ١الامش * عانبى سيان عنرجكاب
نع
صنامب
ابعي
بثقاوينا علىد.نك قلنابأرسول اللهتخافعليناوقدا منانك فالا قلوبنى |اذم بين اص

ب

اعن

«التدركمم الليص» >١ ظ««عء»

طكابلضير» <١ «ج()»

هذا لخدرع عيبح الاسناد ولمنخرجاه«

 0دنا

اجمدين كامل القاضى ببغداد لناءيداللهندوح المدائبى”ناازيد بنهارون انسفيارن بحنسئين

اعلنزهري عن سالمانابادقراً اننيد وامافي انفسكم اوتخفوه ا نه اللهفيتفر لمن نشاء ويعذب من نثاء
قدمعت غيناه فلغ صنيعه أنن عباس فعا برحم الله اباعبدالر حمن لقد صنع اضحات رسبول الله صب الله

عليدوا لذوسلم عن رالت شبتتها الابالتى بعد ها لما ما حكدبت و عليها اا اك مهدا حدابث
صي الإطاد و رجاه 5

لؤحد نا#اوالنضر مد ب#ندبن وسف الفقيه نا معاذبننجدة الفر .شينخالاد بنيحيىذاو عتّيل عن

حب بن ابىكشيعرن |نس رضى اللّعنه قال لب|رتهذهالا بةعلاىلنبصيل اللعليهوا.لدول مآن الرسولعاازل
يل ليهو لهوسلواج لهانيؤمن#هذ احديثصعبحعبلى طشارلشيخين ولخرجاه *
لبهمرهال ن ص
شين سور ف آل شمران »*
م
ي
ك
و
ِس
ي
و
ت
ج
عظ

:-ز نسم اللهار حمن ال حيم2]:

بلنام عانبي سلام عن اليامأمةقال رسول الله صللاللهعليه والهو سلم
© نحبى  4نانى كثيرعن زد س

اقروًا الزه اوان البقّرةوا لعمران (خم) )(١
ف حمد» بن مرو بن علممة عن "حبى بن عبد الربمن بن جاطب عرن:ابهعن مرضي اللهعنهاناصمللممفقراً

ماس لاالهالاهو الىالقيو ا
1قاك ربع توقراان للهلانى عليهشي” فاليارض
ء »لابانء عن مهشعيب بن خالد عرن
لبى
هالح
)02ايةاا ديت ال الخدت اسان اسيفمن التنفيصةانهذاالقاملمبوجدنياصولااستدرك ؟ المحم
عراليقرة د كنسح4:

سفيان  44حبسنينعن الزهسرى سعانلماناباه قرأ ارنببدوا مافى انفس» اوتخفوه نحاسب به الله فيفر
1نلشاء وبعدب من لشاء فدمعتعيناه قلغ مبطيعةابنعباس فمَالبرحماللهابأعيدالرحمن لقدصنعاصاب

رسول الّهصملاللهعليه|ولدوسلحين زات فنسخمااال دالتسبوافانا  3بتوعلماماا كتسبت* ع

حيعن
ى
نقيل
«( اوع

ناب كثيرواس اليلاءلن!املورسول

عاانرلاليدقالالنبصيل ال عليه و اله
00
اسل

وسلواج لهانيؤّمن*حب (قات) وطن
سج فسيرسور ةل ترمان -:

« حبى »بن الكيشيرعق زيد بن سلامعن ال سىلامعن ال ايمامةقالرسول

وكسسي
ادوسلاقروًاع1
اللّهمبل اللهعل4و ل
تسم

الزهراوان البقرة وال مر ان(#خم)*

دلخمد > بن مرو ان علقمة عن حبى عببدنالرمبن بن حاطب عن ابيه عن عمر انه صل فمتهرماًالله لااله
اله الىىالقبو «مسي”

ف محبى > بنالعلاء ضمي ئخالدءن كبن حرب و قرأ ان الله لامخنى عليهثى' في الاارض
000

«إكتاباتفيي »١ طج(»)0

«الستدركمعاتلخص»  ١طتء»”

|لذىتخبطه الشيطاف منامس الرير لان مل أل عيه وا رفو |بذر اا
.ا

2 10

منالله ور سوله» هذا حديث صحيحعلىشنرطمسلموول نر جاه*

د
رخبر نا م انوبكرمدن جمد نيبالويهنناا هومسلبناابراهيم بن نشاربناسفيان عنابوب ع عن قتاد عانلي
قا ا
 00حساذقالقالابنعباس الرتضعىتما اشهدان الساث المشملؤن الىاجل مليسى فداح
الهلانت
كوقاب واذن
0فيهقال اللعنوجل بإاسهاالذين1منوااذاءد اببتتدمن الى اجل مسمىفاكتبواهلآ.نة «هذاحدرث يم على
شرط العيخيزوا مخ جأه*:

« اخبرني  4تمدنعل الصنمايعكة :نعلاى بن لامي ان زدين المبارك الصنفاني 9تمدن ور]
عن إنجرمءن عبداللهبمانلليىكة قالارسات إلىابنعباس و العا اسألةعن شهادة الصبنانفعّال ءض
ل افصو

م رين املنشهداء ولسوا ممن برض قال فارساتالى نالل برأنياله فقال بالمرى ان

ااالنالبي هر هذا حديثصميحعلىشرطأ
ننبعاوا اتن كد قوا قالافارات القضا٠ء الاعبلم ق

الشيخين موخلرجاه *

!

س:يا
اخبرنا اوزكرباحبىبن ممدالمنبرى نناحمد بن عبدالسلامبنااسحاق بن ابراهيمالبأوكيم:
عنادمبن سلمانقالسمعت سعيد بن جبيرلحدث عن ابنعباس ارلضلىهعنهها قاللانزلتهذه الابةان ببدوا]
ملقايفسعاوتخفوه اسيك به الهشقذلك عليهممامنش عقليهممثلذلكفقالهمرسولالهس الله
عليه والهوسل قولواسمعناواطعنا فالق اللهآلاعانفي قلومهمفقالوامعناواطمنافانزاللل عهزو جل

مر2
لاخ
لياكات انهتوسسا ايلعاها مكامسايت وعلنهاماا كيت الىقولهتبال 'ولغيلاً قد فيفتإلى
هذا

ه
لسولل
جعانبر »لما تلت الذين,اكلون الربوالانقومونالا كاقومالذىبطهالشيطانمن الل سقاالر
بلمهنورسوله#رواه عبدالله ن رحاء ادقعنعبداو
اوسلرمنلممذراخارة فايؤذن 2رال
رال
سلاللهطليهار

ْ

ابنعمانب نخثييمع انلىالبيرعنه(م) »
ذإ ابراهيم  4بننشارئناسفيان اعلنوب عنقتادة اعلني حسان قالان عباساشهدان الساف المضموزالى

اجل مسنىقداجةاتؤالكتان واذذفيه قاال اذام انتدمين الىاجل مسمى ذاحكتبوه (خم)(#قاث)
اإراهيمنوزوالدعن!لنعبينة*

ل الصنعاتيعكةننا على ابلمنبارك اللصنماني تنازدبن المبارك مامد نور عنان جر |
عحمد
نيم
.ربي
اخب

عمنلابيانكلةىقال ارساتالىبانعبا س اسألدعنشمرادقالصبرانفالقل المهن رضونذمنالشهدا وليسواممن |
لدسات اليانالنن بير اسألهفَال بالمرىانسثلواان,يصدقوافياراًاألبقتضاء الاعلى ماقالابنالزبير(خ م)

٠سيان عنندم'نسلمان سمعت سعيد بنجبير عناب
سنع
لبماا تزلت انببدواماني فم اخوفودشق
مال ل ر
مسولال صلاللّعليه و

سرقولوا سمع
عوا
طنا
ا

فالق اللاهلاعازفى قادهمفةالواسمعنا

واطمنا فانزلللهلا يكلفاللهنفساالاوسعالحاما كسبت وعلها مااكتسبتالىقوله اواخطأنا قال قدضاتاكى|
“مر

الن
«شارك المتعلغيض» ١ « ١ ١ممم» ١طالكتانبسيزا»

9ج (»)00

ٍ < حد نا 6انوباعم النبيلثناع
يد ا يدن جعفرحد ني صا نابي عراما عزنكثير بن عمس ه عن عوف

]ابنمالك قخالرج سولقلات عليهواله ومسعلهعصافاذا اقناء معلقةفي المسجدقنو منهاحشف قطفن
فيذلك القّدووقال مإيضرصاح بهد ه لونصد قَاطيب من هد ه اتصاحسى هذهلياً كل
الشف ىم الما مم

قالواللهليدعا مذللةاربينعامالاموا فيثمقالاندر و نماالعوا فيقالوااله ورسولهاعلمقالالطير
و الباع وهف الحديتت صصح الاسناد.ولممخرجاه»
|ظ اخبرناب مدبن امد ن إسحاق الصفار العدل بنا جمدبن جمدبن نصر نناجمرو بن طلحة القنادننا

١

جعلنوما آخر جنا
وله
|)اسباط بن نصرعنالسدى ع نن عد ى بن تأبتعنالبر ين از بهفيعولال

|

1

بارولة

من الارض ولا تاهتمولاييث مله نثقون قال تزلت فنصياالراكانت انلصارتخرج اذاكان جذاذ النخ لمن
ه
لسو
اد ر
لمس
اسطانها أقناءلاسر فغلقويهعلحد راساسطو انينفي

صل الله عليهوالدوسلفليا كلمته قتراء

و

| الهاجربن فيعمداحدهمفيد خل قنوا أشف بظن الهفيكثر مةأبوضم لوم

لد ذلك

2
ب|
0

لعلتباد اهلاعلى « استحراء
هلنفقون ولستم بالخفبه الا انتغمضواقيهقول! اواهدى
ْولاعمو القرءثة من ا
ب

10
07

امن صاحبهعطاء 1دلي اليلضععااميك لنهفهحاجة واعلمو ا اناسعي((عن صدةانمهمدعهدا حبدر
ثغر بإب
سمتنفةمه

لخخرجه *
حببييح علىشر ط سترو]
اح رتى
:

ابوبكر:الشافنىتناحمد بن غالبانناأوحذفة :تاسشسانء نخعفر بن

 00ضخوالانسابهم وم منشر5وان

0ااانعباس رخ ىالله

1ولكن .لنلهد هادى
أ

ا اي

اناس ءعن سعيد ان جبيرعن |
ر :دلا
ك34
شز!تت لبسعليكهد ام

من

لشاء حتتىىبلغ و اتمللااتظلمون قاال فر خص لم * هد | شالدا1إكث صيحييح

اي

رضىاللعهنه قاللا تبازلذينيا كلونالروالااقو موت الا كاتقوم

 2عن

ومهامن تمر المدبنة(ابوالوليدالطيالسى) تناسلمان بنكثيرنناالزهرى مبذاالحديث(اخم)*
ه
اس
0
ا
جل
2
س
5و

 :عبدالجيد  1بن جعفر 0

صلل الله ليه و اللهو

صا اق عررتف عن كيز 7

دعن عوف زمالك 0

وضيئال الل

 00مغلقة فىالمسحد قنومنها حشف  قطءن فايذللقكنووقال مايضر

للمشف بوءا!قيامة و اللهلم.دع نهامدللةار بعينعامالاغوافي
:صاحهالو”نصدق بأطيب من هذه ال صاحبهذهليك ا
زفيا طثى الل وهرسو
مقال ابلر,ون عالم ا

الي الطير والسباع #صتيحم«+

اسياط © بننناصلبرسعدٍ ىعن عدي بن نابت عن البراء :ولا تهموا الث منه.تققون تزلت فناصلار
ا
0

اناقناء البسر
اذانلنمخله م
حاينجظذا
كانت الانصار تخرج اذا ك
سوه

منهققراء المباجريين فيعمدا حدمفتدخلقوالحش فير

فلسحد هياكل
قيملقونهعلىأن ساحن ا

أنهني كثرةماوضع من الاقناءلخديث (م)*:

«( اونشر  4عسمنيد عن عباس كل!وبحكرهون تبرضخوالانسامم و#مشركون ازاتايس عليك|

 ١هدامولكن انمهدى من ا*نشفارنخص مم

#ن
1ب||00000000
1775١
[0ز0[|6ز70[6

1

«التدركمع الليص» ١ ظطعمء»' «إكتاباتفير»

| «ج(*

هسلملمبدال .لرهبزؤاغةلاعنمرهذا سروار ل ا نأا
خاءرجلتتمرردي فقا اللنبيصلالنتعليهوال و

.ايهاالذ.نآمنواانفقوامن طيباتماحكسبتموما اخرجنا لكمملالإؤعن :ولا«سوا ارق يك
فقون #هذ احد دث صيح على شرطمسلم و0

«'خدانى  4وعبدالرحن مدن مود الحافظ بناحماد بانمد القاضى أننامدن علىبا-نأسن ,نشقيققال
ىللعنهاقات
نلاسودعزعائشةرض ا
سك افيتقولالبوحمزةعنابراهيمالصائمعن حادعن!ب,راهيمع ا

#الرسولاللهصلاللعهليهوا لدوس ان اولادكهبةاللهلكم مببلن نشاءاناناوهب نمشانءالذكور فهم
و موالعمككاذا احتجتم المباهةذا حديثصب علىشرطالشيخين ولجخرامنا علحدرثغائشة
جل من حكسبه وولدهمن حكسبه *
لا|ركل
ايئم
ي اط
ه
لله

66

حدتنا #الشيخ اوبكر اجمدينالافسحقايقهانبأ مدنغالب الضىومدين (سقناالا)ثاسعيدين سلهان

الواسطى نناعياد وهوا,ن المواعءنء سفيانبن حسينعن الزهرى عنابي امامةنسهل بن حنيفعن

أيه

قالامرر سولاللهصلالله عليه وله وسلم بصدقةخا رجل منهذا السحل ()١قالسفيان يعنى الشرص فتّال
رسولاللةصل اللعليهو الهول عمنجاءمهذاوكان لاتجيوءاحدلثى الإقيك الىالذىحاء ندزات ولاعموا
المينعامف تون وله]حك الآانللمضوافة وى رسولا 2صلاللعهليوهاله وسلمعنلونينمنالتمران
وخذا فيالصد قة المعرورولون الحبيق(؟) فلالز هرىواللونينمنعر المدبنه*
ل نابعه 6سامارت بن كثيرعنالزهري (حد تناه)اوعبدالله مد بن طتوب انلافت نا نحبى بن خميد

ببح ابلىشبيد والسرى بن (خقزاعلاة)ثنا ادوالولدالطياسيثناسلمانينكثير ثنا الزهّيغعن االمىامة بن
ل
 0بن حنيف ع عن اسه انرسولاللهصلاللهعليهوا .

نهى عانلوتنيمنرمانلجعرورولون المبيق قال

وكان ناستيممون ثشرمارثمفبخرجونهافيالصد قةفنهواعن لونينمنالتمرو بزلت ولانيممو| الك ثمته
نفقون #هذا حدربث صحح على*شرط الشيخين ول مخرجأه *

()السخل هورطت الذىلم ادراكدوكذاك الشنص ؟١ ( )7لون المبيق لونلتمرردى ١١

#رردى فمّال الننييصلالله عليهوال وهسلم لسدالت رن رواب لاةتخر صنهذ العر 3لازي يااماالذينامس ١و

انفقوامن طيباتم"كاسبتم وما اخرجنائعم انلاارضولاعموا الحييثمنهننفقون (م)* ١
6ائم عسنماد عنارباهريم عنالاسود عنعائشة قالرسول الوا
ل ابزاهيمالص

اناولاد ماق ماري اناناومب

ا

لحاكذتاجتم الوارخ م)»
بن نشاءالذحكورفهم واموالهم ا

ولوس بصدقةؤاء
طبه
و سفيان © بنحسين عن الزهرى ع نن الىامامةع ن انه امسرسو لاللهصل له

رجحلهمذنا السحل قسالفيان إعنيالشيضقتَال لراسلوله اصللله عليهو الهو عرسي وكان
|ددمدٌتى" الانسب الىالذىجاء نهفهزاتولايمموااللبيثمنه فقونولستمباخذءه الاان تشنطوافية
لانجيى' حا
وام رسول امم اقلدرةلدوشعنلونين»ن المران :وخذاق الصدفة الإغروز()١ولونا ليق قالالزهطرى

()المدرور كربمن الةال كحيرط تااز ! 4ل

د

وهأ

«النتدرك املتتخيصن » ١

ا«إكتاب الشير 4طج(*»)00

»020

صل اعللليهه الوله وسل سالالباء بنعازب فتالبيا براء كيففتنكعلاهلكقالوكان مو سماعلى اهله
فقال بارسولالل مها احسبماقالفا نفقتكعلىاهلكو و لد ك و خادمكصد قةفلانتبذع لكمنا
ولااذى #هذا حديث يم الاسناد ول مخرجاه»

0

لاجد ننا  4امسن بن عقب نذا حبى بالني طالل نا عبد الوهاب ينعظاء انبأهازون .نموسى عخانلد
الحذ اء عنعبداللهرماث عنعبداللهبنعباسرطى اللّدعنها اكناهن شرأها يك

ل قالوالروة

البهن من الارض *#هذا حدرث صحيح الاسناد و لمخرجاه *

 ٠حدبنا 6ابوالعباسمدبن يِمتوب ثناحمد.ناسحاق الصغاثىناحجاجج بن مد عن ان جر بم سمعث
ابن افي مليكةتخيرعن 1ن

0#

ده قرلسللعداصماب الىضل الله علسبه والهوسإقال

قيمرو نار ات انود احدك ان ككونل جهئة فقالواالله اعمفنضبفتَالقولوامل امولانلفتال ابن

داك
د
0

لتا
ثرب
مض
عباس فنفسى منهاشى' بااميراللوهنين فقَالتمرقل باان الىو لانحمّر نفسك قالابن عباس

لعمل فِقَال مر اي حمل فاللعملفلامر رجلغني سمل المسنات بمنمثاللهله الشياطينفعملبالمعاصى حدٍ
ارق اعكملالههاءه هذ احديرث صحيحعلىشر ط الشيخينو لمنخرجاه *

فاحد ننا بكربن مدبن مدانالصينفي.عرو ننعابدالصمدب نالفضلالبلخيثتاقييصةنعتبةثناسفيان
عن هار ون بنعنتر ة ع عن ناننهعن ابنعباس ارطى بنرا تقولانهعز وجلاعصارفي نهارقا رل بم فيها

سموم شد بد #هد | حدبث كيم الاسناد ول خرجاه*:
مبد
حنا
احدث
ف

بنسبلن نحمدو بهالفقيةيذارى ناقيس بن ايف “ناليتق

سويد ثناحامن اسمعيلعن

جعفربن مدعنابيعهنجارررضىاللهعن تهالاسرالنبيصلاللعهليهولهوسلب كوةالفطربصاع منكر

0

الن
ولككقا
نس * انالنبى صل اللغليهو ١ا لدوسلسالالبراءبعنازب فعَاليارراء نكفيقفتكعل اه

اىهلك وولدك وخادميك صدقةة فلاتبع ذذلك
اخمثياًعالهىله فقَال بارسو لاللهما احسيها قذالانففتك عل

مناؤلا ا«ذصىيح (فات)فيهموسى برن مدبن ابراهيمالتيمي وهومتروك قالهالدارقطنى *
عن اعلنباس © الهكانقروؤهاروة بكسرالراءقال ا النشزمن الارض#صيحه

لابن جر يم #بعن ابننوها لاساللمحيان مبنا وتيك سأل عمراصعاب النىصلاللهعليه

ولهوسلفتَالفيم تارتوزنلتابود اجدك اداككزرب الي لماعمقنضب وقال تقولواانومللاعلم

منعنباهسفانيفشسىى؟ يا اميرالمؤمنين فقَالقل با اناي ولاتحرنفسبك قالضرمبثتلالعمل
فال ا
ل
امل
فراي
فمَال جم
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<701ز71<0ذ7ة5ذ1ة
١111ز
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زذ<0زذ>102ذة51ز

ارق اعمالهكلبا(خم)*

لعمل.فقّال

مر رجلغينعىمل المسينات بمبمثاالللهشليهاطين فعمل المعاصى حت

الثورى » عن هارون بنعنترة عن انيه غ نن أبنعيأس لعطازفيه لارقاك ريج فماسووم شديد #صعييح*

فاعسم  6#الطرهع منعرجاءرجل
هلتيهو
رادلناسايدجزاب ع
لمفر برنن لاعينايه عن جا :ق
فج

7ز[ز|ز|ز[ز[زذ[ذ
0ذ[-ز|ز[ز|
[ذ|ذز10[21ذ|1ز[ذ[1ز||9ذ[|

اطل(ستد رك موالتلخيض >« جم »١ « ١كتات الفيا»

 0الإج(0*8

عحمددنا لا ثمنااسحاق اببرناهييم البأمعاذنهشام.صاحب الفستوزائي
| اخبرنا  4اوزكرالمنبري *نا
ثناانىقعتنادةعن عكرمة عن ان عباس رطى اللهعنهياقال مانيجبو نان لكو ن الملقلا براهيم والكلام لموسى
ارىو رجاه <#
خرط
بىش
لعل
ايح
والروة لمحمدصللاعلللهيهو | للاخ وح حديث صح

2

| خبرلي #عل بنعبدالر.+غن:السيق ننااجدن حازم الغفارىناملبن عبيدنياالسؤحق عزف ايامو

الشيباني عنعبيند.ن المشخاش غنان ذر ارذلىلهعندقال انتهيت الى رسول الله صل الله عليهواوالكوسل
1نز لاله عليك
وهف اليد دق المؤد؟ نورالياء والصيام والصدقة قالقلت بازسول اسّفاعا ا

اعظمقال الثّهلااله الاهواليالقيوموة كرال .ا حتىختمها #هذا حديث حي ال سانادوم رمجخاه *:

0
2
4
81
0

الفائي حمدن احمدالحبوىثنا جمد بنمعاذثنا اوعاصمئنا سفيانعن عمارالدهني عنمسلالبطين ا

ارين لاقدرةفدرم #هذاجديث
ن سعيك بن جبير عن أنن:عباس ره ن انمنوافاككرتي بويعقذاسه
ا

شر طالشيخين ولخرجاه*:

لن كيدلفيحرللعق 2ه
3ععدين !ماني ثتاعييةالهبياوى الااندر ال غن لي اسكاق ععلق
«ا
ورصه
7
ع

قالخر جععنبررىاللهمن مدننتهوه و رجل شاب شرعلىقربةوهي خاوبةعلىعىوشهاقال انىبحيى هذهالله بعدموما ش

فامانهال مهاثةعام ث لمعثدفاول ما خاق عينناه مل بنظرالى عظامه بنظم بعضها الى بعض حكمسبيت ماو نفخفيه |
اوح وهو رجل شاب فلمّليه كلبثت قال بوما اوبعض نوم قالبللبنت مائة عامقال فائىبالمد منةوقديرك
الاز
5
جارا لهاسكافا شاباؤاء وهوشيخكبير#هذاحديث صحبيحعل شر طالشيخين ولملخ رجاه *

سحاجمل حد ثنىاببكور بناىالتضريناالينتازيا
لدن
قدي يناقاننعنالامعافيظيد بانم
#عب
احلدمبناا
ابنعبد الله بن علا ثة مناموسىبن مدن ابراهيم التيجيعنابه عنانس بنمالك رضىاللّهعنه .انرسولالله
صل الله

سقتاملجبون لاكفون الملةلائراهيم والكلام
الدستوائى © عنقتادة عنعكرمة عنابن عبماا
هسلم(خ م )*
لللعهليهوال و
لوسىوالرويةلحمدص ا
« المسمودى » ء نالشيباي عنعبيدين المشخاش عنابي ذرا:وا الى رسولاللهصلالعهلييهوالهوسلم
وهوق المسحد كلستاليه فذحه ر فضلالصلا والصيام والصدقة قلتاي 1بةائزات عايك اعظ مقالالله

لااله الاهوااللقىيوم<تى

ختمها» صحيح»*

قدره( خ م ) *

اسرائّل »#عن الي اسحاق عر ناجية .بن كمسبعنعلىةقال خرج عزيرىاللّه منمدبتهوهوشابفر
علىقرنهوهى خاوية علىعى وشها قالالى نحيىهذم اللهبعدفمإوماهباةاليّه ماثةعامم عثه فاول ماعلل ينام

مل.نظراعلظاىمه ينظلممضهاالىبعضِثم حكبب.تاوخ فيهالروحوهوشاب فقيلله 5لبثت قالوما
اوبيض  6قاللببلت لا ا  50-27جازاله اسكا فاشابا خاء وه وشبنخكبر( خ م )*

عن

«الستدركمع اتلخيص» >< م

طج(»7

«إكتابالفير»

1

عليكفمافمانفيافسهن«#هذاحديث ييحعلىشسرط الشيخينو ل رجاه *
لا

ل

لاله

”ااه تاطالب “متب ينارا عبتاملنتوزفي'ناميل

وهوا زعلية عن ونس عنابن سيربنعنابن عباسرضى اللهعنه|انهقامهطب الناس هنهانذافترأعليهم
نلشخي ١ر الوسيةلوا بلن والاخيرن » ثثال سنث
اتر
لمممنهافعىهذه الآبة
سود البقروةبين

أهذه مقرأ حت إلى علىيهذه البوهالد بنتوفونن متكموهذ رون از واجا الىقوله تعالىغيراخراج فقسال
ماه

لاجد يدث صحبحعبل شرطالششينو لمترجأه *

:و حدانى #على ن شاد العدلمنا نشربنموسى ناعبد اللهنالزيراميدى تناسفيان بنعيينة عن أبنجربج

عنعظا ء عنابنعباس رضىاللاءنها والذ ينبتوفونمتكم وبذرو نازو اجايتريصن بانفسهنو
|.اشهرو عشرا َ 3ل عتددنق سومن المتوفي عنهازوحها العتك حرث شاعت»

أن اخبرتى  مكرمينامد القاضىننتاحيىبنجعفربنالزيرقانثنااو

ابتد
موصي

2

بنا فضيل بعنرز وق './

عصلوات والصلوة الوسعلىوصاوة
ح|دتنى شميق ن عمّبة العبدي حدثنى البراء نعاز سقاللما تترحاافظو ال

|المصرف رأناها علعهد رسو اللله صل ال علنهوالةو سل ماشاء الله ان قرأهام انالنّ سههان الهاهرا

عل الصلوات والصلوة الوسطى قدا للدرجل اصاهوة العضر فةّالقدا رختبك كيف نزلت وكيف نسخها الله
حا عدا ب

ومسلو

4

ا
لدح

بخ حأه*

ااخيرنا 4اوزكرياالي اشمدين عبدالسلام ثنااسحاق اببنراهيم امبأوكي تمادفان عاسكرة النهدق
«
عنالمنهال بنجمروءنسنعيدبن جبيرعن أبن عباس رضى الله غنهيافى قوله تعالى المبرالى الدنخر جوا من

1 1ه

ا
أدبارم وم الوسر لوتقالكانوا لونةالى كر بجوافرارا من :الطأعوان وقالو الأثيارضالبس ماموت
أفتَاللممالله مو وا قاواقرممنىقساألالله ان تحبيهمقاحيامفهمالذين قالالله ع وجل و#الوف حذرالوت»
طلشيخين ول نخر جاه *
هذا حدريث عيمح على شر ا

ابنجر م عن نامعن بن عباس والدينتوقوت من وذ رون ازواجا بتر بصن بأنفسهناربعة اشهر
|وعشر المبقلستددن في ومن المتوقءها زوجبا 'متدحرث شاءت( خم )*

زنوق حدثتىشقيقبنعقبة حدثنى البراء لمانزلت حافظوا ع ىالصاوات والصلوة الوسطلى
فضييل  4ب
أوصاوة الع قرا لماعلعبدرسول الله صلاللهعليوهاالهوسل مماشاهالله عات انللسهخها ذاتزل حافظوا

إعلىالصلوات والصلاة الوسطىقم
اّالللعهرصجلر اقهةمّالة.د حدينك كيف نزلت وكيق نسخماارارم

ا|ل«ثورى > عن ميسرة النهدى ع انلماال .مر وعن سعيدين جبيرعن اعنباس فيقوله اير الىالذن
خرجوا مرة دنار و+الوف حدراتقال ك 1ناوي الاين ع

ارا .ك الطاعون وقالوانايارضا

0ش  0موتقتاللم الله
و اانا
فربهمل فسال اللهان تمحيبمقاحيام فمالذن ققآلا الله عن وجل

أحوهذالروافلوت(خ م )(قلت م)يسرةإ بروياله»

]|

«الستدرك موالللخيص ١١ 6930804

« ١2كتاب

الظير  . 4اج (4 )0

دلسلا نك فتبينيمنئ ولا ازنك
لامراًب ا
جل
ٍتهامائة اواكثراذا ايليل انتنشضىغدما حنىقالألر
آظل

|اليقاات وكيف ذاكقال اطلقك وكا قارنت عديك أسنقضْ ى ارتجمتك ثماطلتك وافمل ذلكفمكت)
|المراةذلك .الىعائشةفدكرت ذلكعائشة رسواللهمل عاط الوا فرقلشيئاحننل القران
 5الطلاق ص بان قامب اكيممروف اوسرييباحسان » #هذا انوس ااا

 0يوبن 'ميد

زالبخارى روىعنه فيالصجيح فتاتهذا بعقوبين مدالزهرى
 /حجةوناظرتى شيخناادو احمدالمافظ وذاذ
8ءنةا وقسبتهوعل ماقال 0
كاقلاال
« اخبر:يا  اجمد بن جعفرالقطيبىتتاعيد للهب ا
نمد بنخنبلحد ”وادات ككيناامل ينل"عن
لبن عن معقل بن لسار ان اطخلتهتهازو حها فاراد ارت تراجمعاشنعهامعقل ذاز ال اللهتهالن و اذاطلقتم

النساء فبلغن اجلهن فلا تمضلوهن ان تكحن از اجمناذا تراضوابيتهمبالعورف  8هذ احبدث صمح
ا5ملوجنن

هتاه و  7:جأه د

:حد أنى  4علىين عيبمالى ناالحسينبن مد بززيادو ابراهيم ان اليطالت(سين نين
أن سعيك الاموىئ بحسن نغياث عند او  3نابي هنك
0

ا

س-

مكزية عن ابنعباس رذى اللهعنهاقال اذ احلته
1

0

0

2

 :لسعة أشهرار ضعته واحد | وعشر ننشهرا وان حملتهستهاشهرا رضعته ار بعةو عشر بن شهرا م قرأوله
بر

7
7ب
2ي
س
مكس

وفضاكثلانو رد شهراه هذاخدايى صصع الانبا:ليد وزحاو»
اخسر لصم

ى
عل ل
فم ٠القاخ

ليح عن عطاء عن ان عَاسن قال ١لدي

2

نونا
براي ب ا
الآية عد تهافي اهلها 0

نن ابي
ام بن :حاب رقا د ا
حيث شاء تت لمأن اللهذالق غير

اخراج * قالعطاء ,ان شاء.تِ اعتد ت فياهلهاوانشاء.ت خرجت للقاولله عزوجلفان خرجن فلا جناح

6

5

ري  10الاطلتك وكلاقارتبث غد نك اتنقض ارتحمتك
لا اطلتك قتبينى منئولااونلك:اليقالت
ثماطلقك فتكت الرأة ذالك الىنان؛شة فد كريه انبصب اللعهليهوال وهاسلفلتمقل *دعا سيدززلالقران
فالا
الط
مرنا
اق ص
سناك مروف او سربمباتمسات #صحيح * مالكاماحد قي إن كاسب محجة (قلت )
قطدعفه غير و أحد *«

«(الفضل  4ند لمماعلنحسن مععقنّل بن نساراناخته طلقراز وججها فاراد ان براجعهافنم,اممقل فائزلت
فلاتمضلوهن ان ساكزحوناجهن «صعيح (قات)الفضل ضعنهاننمعينوقواه غيره »
ف حفص بنغياث عنداود بناى هندعنعكرمة عن |بنعباس قالاذاجلته نسعةاشبرار ضعته و حاد!
وعشر بن شبراوان حملتهستة اشبرار ضعته اربعة وعشرينشهرامتلاو له وفصاله ثلاونشي اوصرح ة
اء عن اعبنباس قال نسخت هذهالا نةعدمهفاياهلم!فتمتدحث شاءت تقولالله
٠نايمح عطعن
عاد داالعطاء .ناشاءث اعندت فياهاباوان شاعتك خردت لقوله فان خرجن و

ب بام 1

 :ف افون (خ م )قول ان غ.اس الوصية لاوالدن سبخت هذه من هذا »
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ل اصللله عليهوآلهوس
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اير
اموالحعمن اموالاليتائىسطملالطعامتفسدواللحم نتنفشكوا ذلك ال
بسنادو لخ رجاه»
يقالنفالطوم #هذاحديث احلا
فائزالللهعز وجل قل اصلاحلحخميورانشخالطو#فاخرا #
 2اخيرنا #عبدالرحمن ْحمدان الملاب ناملال.ن العلاءالرقيمناعبدالله بن جعفريناعبيداللهن تمروعن زدد

«لر
ابنابيابيسةعن الىاسحا قعنزائدة(١؟).نعميرةالسألت ابنعباسء نالعزلفال انجقداكرم ذاكان قال ا

فيدر سولالله صلا لّه عليهوا|لهوسلم شيئا فعوكا فالوان يك قنال فهشيعا قانا'قول ساقوك حرثل 3
ناواهذاحدرثك صصييمالاسناد وخر جاو

 00م
حك اشم ذ ن شثتمفاعز

حدننا > اوزكرنا حبى نم دالعنيري بنامد بن عبدالسلام ننااسحاةقننابراهيم |ب:أعبد ارلحمن نشد
صا يحد عن اهدقالعرضث الهدان عل اىبنعباس ثلاثعرطبات
اخار بيعن دين أسحا قسمع الإنذين

اوقفه عىكلانةاسألهفماتزاتت وكيف كانتفاست عل قولهنساو 5حرث كرفاوواحرنة”معالهتي الكنةقال
كانهذا لكا ع زنشراحلوننساء ششرحامتكر احيث مالتوهنمقّبلاتومديرات فلاقدموا المدنة
فاكماولون ,المهاجر| تطلئوننا لك ؤمكين ذلك الى
وا الساءمن الانصالخو ضوهن غالم
راسوللله اعليله عليدو١لهوسلفانزل اللعزوجل ساك عريثك كم  8واحرتكم الشثتم قولمقبلات

ومدرات منديرها بعدانيكو ن لاغرجقالابن عباس وائهاكانت مقبنلد برهافيقبلها »
اخيرنا #الشيخ اوبكر بناسحاق اببأغل.نالمسبين بنالمتيدتاسارت بنميدن سينا غيل ن شبيب

اللبسكبنا هشام ن ع ونة عن يعن عائشة رضى الله عنهاقال ت كان الرجل يطلق اضرابدماشاء ياطلنتهاوا

: )١هكذ افالياصول ولءلهتصحيف فىاسمه؟؟ لصحم
له اصللله عايهوالدوسل فازات
موال اليتابي اؤمللطما م فسدواللحم ,فنتشنحكوا ذلكالى راسلول

5
قل

لمري إن الما  |+فاخوالمقال فالطوم سي

زد ناني سة © عن اي اسحاقعن زا ثدة بنميرسأاتت ابنعيأس عن العذل فمّال ان عذ كار

و5
وانكانقالفيه رسو لاللهصلالله عليدوالهوسلمشيشئاببوك قالوان! بحكن قالفيه شيئافاناا قولنسا

حرث لكرلت > ىدتتمفا شنثنهمفاعلواوانشثتم فلا شماوهصعريم»
بث'الاث عرطيات
ان اسحاق  سمعأبنتت بصا 'حدث عنماهد قال عرضدت القرانعليان ع س
اوقفهعلىكل.الّ١ةاسألهفمائزات رصحب كا فارت علقوله١ 4او حرث ع فقالكانهدا الي

الاجر بن شر ون النساء شبرجا متكراحيث مالقوهن متبلات و مديرات فلات مو لاد :وها 0
املنانصار فاراد وهن علماكاو افعلون بالماجرات فانبكرن ذلك فشكين ذلك اقزسولالنهصل الله
عليوهآلوهسلفال اللهنساؤع حرثأ فامم حرام الثتمشول مقبلات ومديراتمنة ترها بعدان

يكون للفرج #قالاءبنعباس واعا كانت منرق:بل ديرها فيقبابا(م)*:

عرب عدن اب  :هل ان شييب الي #لهبقلنيه عنعائشة قالتكان الرجل يطاق
دنا ماشاء ان ص انعتما او|كد اذا اراقل ااذن باتانيءا.واستيةلالرجللاسرأ»هوانة
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بيصن
 ١كئاوا مه

3
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لللعهليوه1لهوس المجعرفةاعرفات ف ن ادركعرفة
عبدالر من برنا,علمد ,بلىقالقال رسول الهص ا
عليهومنلاخرفلا امعيه هذا أ
منىثلاثفن تمجل في ومينفلاام
لطلوع الفجرفتدادرك اليجوايام
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و البسترالتي في سورةالبقرة فدعي حم فرمّرنْتعليه فالاللهمبيلننافلليحمر بباناشافيافةزلتانىالفمايئدة فدعي |
0ةرزحورلفترنت عليهفل)بلفغهلاتممنتبوت قالحمرقد اتهينا #هدا حديث صحرعم علشر طالشيخين وإمخرجاه ٠ #
قلصج
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ار نابانالاش*مىننا اسحاق بن فوال
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عمدن
« حدنناا ووالعباسيمح
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ىللّعنهقالقامرسولاللهصلالنّهعليه5
5ربرى عنعامة بحنزن القشير عن |نيه برةرض ا

ااهل المدينةالتاللهبعرض عليايها لاترى امل,همزلعليفيهامر أتمقامفقال بااهل المدينة انالله |
ن أ  5هده الآ يتوعنده منماةى" فلاشر بهوالاببهاقا فلسكبوهافيطرق الدسة]
ارق ٠
قداتزل بحر
مداحيانت 0

ا

شرط ساو حأه*

االعباس مددبمنقوب "نامدن بعلنى بنعنما .نتاحيىبن دم تنااسيرثيلعنعطاء بلناف ْ
 9جد بو

عن سيدبنجبير عن ابنعباس رضي اللعهنهها قالا لت ولاقربوامال اليتيم الابائق هي احسرض علروزا
٠

) 0ياض فيالاصل؟١

()0ايضا ياض فيالاصل؟١

اموالم

٠

حملوق و وضع تلم مناجرب علىان بدعوق احجمعهمافيجزيذلكقالانت مرن الذن قال الله أ

سنصريبيهمعاكس
ابولاوال
اوائك لم
ملّ
سهاب

(خ م )*

 9شعبة 4عن بحكيرعن عطاءعن عبدالرحمن بننعمرقالزسولالله صل اللهعليهوايد ميمعسفة اوعررفات: ,

فناكدعررفة قبلطلوع الفجرفقدادرك11ليجو ايأممنىثلاث قن لمجل فيو مين فلا معليهومن ا فلاامعليه ا

اسرثيل 4عنال |ى بسجاقعنال مييسبرةعن تمرقاللمازل تحرمالخرقالعمرالاسميينلنافى الْخبريانا
شافيا فتزلت سثاونك عانر والميسرالتقى فيسورة البقرفدعير فقرئت عليه فال اللهمينانا فتزلت,
التىفيالمائدة فدعي مرفر نت عليه فلابالؤفبل انتممنهوينت قالنداكهبناخ م)*
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 0الجربرى  #عنتامةٍ

صلاللدعليهوا015لوقك المللالمدنة

ال ابهل المدبنة قدائزل حرسم 5
النله يعرض علفياثر ”عر يضالا ادرى لملهييزل عليفيه ام القمفام

فن ادركته هذم الآنوعنده ممهاثىف؟لانشر مهاولاسفعهساقكابلوها افليطمردقينة»
« اسردل  4عن عطاء بنالسائب سعننعيد اعءنن عباس قالليا رات ولاتمروا مالاليتيمعزلوا اموالحم
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الحو بومخبر
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أغلانزلالقران خافواالييف
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أط اخبرنا  4انوزكريالمنبرىينجامدتنعبدالسلامبنا اس
أعنسالاءن اءنمر رضى اللّهءمعاقالالم.شعر ار ام اأزدافة0
طالشيخين وخر جاه:ه
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نوب نناحيى بن مدبنمحيىننا عبدالرحمن ابمنبارك العيشيننا عبد الوارث
أ حدننا  4اوعبداله ج.مسدت
ْ أن سعيدغن انجريح ءبو

يلالوار تعن د نْ خرمةقال خطنا 0

اللهمدل الله عليه

أوله وح بعرفة عمد 'الله وا”:نىعليهح قمال أما بعدفان  5الشركوالا ونان كاو ابد قعونمرت هاهنا
عندعن وب اعد

عو كرون لقنن غل سابال

لعنلمالرجا3ا علروشها فهك اا الفالهدهم وكا

بدع>يك
ح جض»م«
الشيخين تورجاه *

لدم #هذا حدريث ع

أ حدننا ود رنن سوب ا(شمن بيمناعلىبنامسن الهاذى .تاعيدالله .نالوليد البد ناسنال ع م

بنعبرنكعن اببهععنبد اللهبنالسائت عرةأيه السائت رق الواعنه قال مسرت للدني ص الله

ْالى

أله ولمثل قو همان الك النياى والمجحر 0
 1عله و
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.لنار #دهدا حدالثك م
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| ماق الديا حشئة وفىالا خرة 0
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وقنا غذاب
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الاسناد و حر حاه*

ف اخبرنا  4او 6المنبرىندامدن عبدالسلام ابسنحاق بنابراهيم انباجر نرعن الامش عمنسا البطين
سععنيد .نجبيرقالجاء رجل النىع!باس رضى الله عهما فال اني اجرت نفسى من قوىىعلى ان نحملوني
ات

)تناز عون

|نعباس قالكانو! فياول المجتتبابعون عنىكسوقالوازفنزل
لإ ابنانىذتب #اعنعطاءعن عبيد بنميرءن ب
ا
|القراتتشافوا البيوقا,داعال لسن

جناح انبتغوافضلا منركعفي موسام المج(خم) نه

ْ الزهرى #؛ عن سالء ن انيهقال الشف كرا مالمزدلفة كاوارخم) *
ْ 0انجر , 21يد تقبس بنعخرمة نءالمسورين  2رمةقال خطينا رسولاللةصل اشعليهوا لدوسللعرفة

]مد الله واثتىءلم قالامابسدفان اهل ااهكشكرانوا .هد فموت من هاهناعندغروب الشمس حينتكون
*عه منه عبد الوارثالتتورى
|/الشمسعل راولسمبا لمث لعما5أرجال عل رىؤسهافبدبنا مخالفلمد مهمسم
أوءنهعبدالرحمن نالمباركٌّالقبسى( خم )*
| 9عبد الله 6بن ؟لوايثت العدي افيا تيمو أن  62حداتى نحيى بن عبيد عر:ن ابه عن عيد! لله ن
|| دأ تبتعن

أنه سمديك

وللغررنا؟ سنا فياما
لاوس تقولمابينالركن الما
عليه وا
النيصل الله

أوف إل در ةهه حسنة وقناعداب ألنازروعميم»
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ه البطينعر:ن سعيد نجبير جاء رجل الىان عباس فقال اني| جرت
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قتال لاولكن,هو الرجل بذنبالذن فيقوللا يففرالها دمصي درط
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العدوفيق
اللشبكين والإتعخربا »ه
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« اخبرنى »اعند الى:رن بنالمسنالقَاضىمناابراهيمنالمسين ينادمبناني ال نالبق حن عروان
مرة عن عابلدله نسلنمة سثلعن علىعن قو لاللهعن وجل واعواالصيام والعمرةللهقالاننحرم من دويرة
ش

اهلك#هذا حديث صمح علىشر ط الشيخين وخرجاه*

حاببتينب المبدى ,ناجعفر تنغوتتف انبا
مظدن عبدالوه
ااف
نالح
ل اخبرنا  اتوعيدالله مدن يعقوب
اوجعفر اراز عنالرييمبن انسعن ابيالعالية 3نافين كسبردذى اللهعنهابدكان قرأ 0مجدخصيام

5

نيادو لخ رجاه *
ادسيثتع
ثلانةاياممتنائعات #اهذلا ح

صري  1ن عيرعنعبيدافّبن
لىنعن عافان
لخد بنمنناابوالمباين مدنيعقوت أننا المسن .بانعل
تمرعن نافمعنابن عمراليجزات قال شوال وذو التعدةو عشرمنذى المجة #هذا حدرث يح
علشرط الشيخين وخ رجاه:ه
اخيريا وك رياالعتبرى نامدن عبدالسلام ننا اسحاقن بزاهيم البأجربر عنالامش عنزياذ

0
لد
4يا5ا
1ب

حهروم وهوير تجزبالا بل وهوقول
احنصين عن ابيالعالية قكالنتتأمشي معابن عباس رذضى ال عنهها و
يدث صرح
وهن شين بناهفيسا#قال قلت ارفث وانت رمم قال اعا الىفثماروجم نالهنساء #هذا ح
الاشناادوخرجاه»
ظِحدلا او العناس

نافم
نت
مدبنيعوب مناشحمدين اسحاق الصغالىثنا فلن عبيك امد بناسحاقءعرة

والفسوق مااصيب من معا صىالله من صيد وغيره والجدال العاب وار
انن تمرقال الرفث الماع
عن
اديت

بصع عل شرط

مخرجاه 00
لم
ممسلوا

اخيرنا مدن سات الفقيهقالقرئ عل حبى بن جعفر وانأ أسمعسحاد نمسعدة تت ابنابي ذنت
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0
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رو
العدوفيقاتل حتى شتل فال اولك وال  0هذب الدب فةوللاغفر اللهلى(خم )*

عن

شعبة  6عنمرنوصرة عن عبدالله سبلنمةسئلعر :علىواوا وااملجعمرةَللَه قالان نحرممن دورة
 2اوجعفر #الرازى عالنريم عالناعلاىلية عنانيابهكانقراهافين جد فصيام ثلانةاياممتتابعات :صعرم *
بيد انا 4بن حمرع

:نافمغن ابنمرالج أشبر معلوماءت قال شىا ل و ذوالقمدة و عشر من

ذىالحجة( خم)*

أل الاعمش ا عن زياد نحصين عابني العالية قالكنت امشثى مع اننعباس وهو حرم وهوير تجزبالابل
#هن عشين ناه#ميسا #فتاتابرفث وانتحر مقا اعاالرفث مأروجم نهالنساء» صمي #4
وقول و
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مق
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البحلى رضى الله عنهفيقولاللهوزو ل أدعونيمنج لدماديه وياسيدت كم هذ احد ردثطعي
علشر ط مسلوبر حأه *

 7اخبرنا  ا وبصكرمدنعبداللهالثعافىننااسحاق,بنالمرنننااوحذيفة 'تاسفيال من ابرأهيم بنميسرة
نقالكن سكنليعوام سكنلين
عن طاوس عن ابن عباس راضلىنعنهاهن اباس ل واتملبان لم #
هذا حدرث ييح علىشرط البخار ى ولمخرجاه *

حقرزى
حدننا 4مدبن صاممبنهانياكه ابحنداءن اانلسترخن تاعبق اشن زم الم
يانوباة و
يبت هال كيابالقسطنطينية وعل
ابن شن بم امأ.وابندن اقحبب الب اسلاوكيررشاسوال ن ت

32

لند الا تصمادق ام حل طلممر الروم
برة بنعامالمهنيوعلى اهل الثا م فضالة,ع
قمص
عهل
:ا
23
يصففنا لح صمؤاعظي|منالمسلمين حمل رجل هن اللعلمينعل صتم نار ومحتىدخل فم 6خرج الينا
فالناس ارا لق نب الىالتهاكة ذال انوااوب صاحب رسو لاله ض ل الله عليه وراالهوسل ياامم|ابام
 3ون هذه الااي علىهذا التاويلواعا انزلت فبنامعشر الانصار اناماع|زالله دينها

نه قال

صلله عليه وآاله وسل اانانم والناقد ضاعت فاواهنا فم باتعليئا
بعضنالبعض سرا مرى راسلولله ]ا
ماهممنايه قالذانل اللهعرزوجل و اموا فيسبيللَهولاتلتقوباندبمالىالتهاكة فكانت التهيكة

اه

ونجل* هذا
فيالا قامة عليامولاناالىاردنا فاسىنا بالزو فمازال اواوت فازنافي سبيل اللهحتى قبضهالله ع
علشىرط الشيخينولنخجراء»
جديث سي

اخبربا ا ١١بوا بسنعل بن عبد الرح نمنالسبيعي

9

ميم

عنندالله بنموبى انرابجنأ[

سلحياق عن البراء رضى اللهعنه قاللهرجل بااباعمارةولاتلقوا بأديمالىالتهاكة اهواارجل بلق
دانا
+نشي

قالاعبدونى(م) 0

 8نمسبرة عن طِاؤْسٍ عن عابانس هن لكك وانتهلباسلقحانل هن سكنلكم
 ٠أطاالثوري معن 3
 :وا00سكن لمن(خ

0

ب

عدج

سيد اهل مضر عقبة

 ١ن عاص وعلىاهل الشامفضالةنصبيدتثرجصب عظيمممن.اروم فصفنالهمشمل رجل من المسلمين

ع صف م انلروم حدتخل بم خرج الينافصاح افلنياسفقَالو! التىسده االلتىهاكة فالاو اروبصاجب
عتأواوت هذه إ ١لا نهعليهذا التاويلواعا انزلتفينامعشر
رلاسلويّه عصلالليلههواالدوسل املزنام ل .

الانصار ابالما اعن الله دنهو كثرنا صربه قال بعطينا لبعضسير امن رسول الله اصللله علبيهواوالدوسبل ان

ادعت فلواقنا ها الجدررث وفيه فانزلتولاتلتواإبديكاليالتهاكة كانتاللملكةعلىالاتااي
اموالناض ق
اموالناالق ارجليا عورا بالنزوفاذال اواوب غازيا فيسبيل اللهحقتبضهالله (خ م)*
م اسراثيل »#عن ابياسحاق عن البراءقاللهرجل باباعمارة ولاتلقوا ديم الىالتهواحكة اهو الرِجلٍ لقي

ا«اللتدلركيممن» ١ «١ 004اكاضبرع ١١ الإج »0ا
دذيث صمبعلىشرطالشيخين ولمخ رجاه هه
اكح«ه
فنهادو اقزاالللّهتقو انا لشخير امالافدع مالك لور ت

ط اخبرتى6عبداللهنا لمسينالاىبر و اننالمارث بنالىاسامةبناانوالنضرهاشمب انلقاسمثنا
المسعود ي حد ثنى هرون صرة عن عبد الرمرن ننابيليلى عنمعاذ بنجبل رضىاللهعنهقالأمااحوال |

د المبدنةمؤْملبصوم منكل شبرثملانةاياموضبيامنوما
الصيامفانرسولاللهصباللهعليوهآلهوسل ق م

عاشور اء ثمان اللهفر ض عليه الصام فائزل اللبهابهالذبنانراكب حيعقيار كبكلأ

 2مزفالعهذ ل دالولا قدية د م مسكينشكانم شناء صام وم شناء اطلم|م
 2ال

2.
“سيا

اا

د لك عنهم |ن.أله اث[لالآنة الاخرى شهررمضات الذيانزلفبه القرا هد لئاس أ

ودياسهياون8ادس

اقول عاق .4ن شهدمتم الشهز فلأتصنمهلفةاتتكصرا مه علىلقم الصحريح ور خص قبه للمرلضوللمسافر ])
واسلك الاطعام للوتصيل  2ىللا استتطيع الصيامفهد أن خولانو كانوايا كلونو  0وذو بون الساء مالم١

'سثاموافاذ اناموا امتنعوا 5ان وخلاالأمتعيار شالله عترعةكان «سملقملعا حتى امسبى ؤاءالى اهله فصل

الس
0شاءتمناوفليكلواسدواب مو زم عسل انا
ض4احلو
قاط

كان

)10

فالقيت:ضى فنمت |

ن جارءة او حر وعدايةيا م فأناىلنتىصل اللهعليهو اله
وكان عمرقدا صاب من الشيناء مز

كمفائولاله احليليلاةلصيامالفرتالىنستاتالىقولنهاوا المنيالمى اليل»,أ
اوس فندكرذ ل ل
كثك
اسلا جد إر

الانسناد ول مر جاه*:

 0خمبرنا  #انوالعباس 0

ا

رزيان(قالا)ثنا براهيمإن ١
سم السيارى واو امدبكر جمدالصيرفيم و

إهلال اموان طفق تعدوانبا المسين بن واقدعن الامش عن ةر الىمرعن

زوع ن جربربنعبد الك

ا

االضاصل؟١
( ٠ف0ي)س

|؟

الو

فاراد ان نوصي فهاه قوال انالله بقول اتنرك خيرا مالا قدعمالك لو)ر(ثتقتكات()خفمبهانقطاع» |
السعود ى  4حدثنى عمروبنعى 5عن ابنالىليلى عن معاذقال اما احوال الصيامفانر سو لالله]
شبوومراء تم.ان اليه فرض]
صلاللهعليهولهوس قدمالمدينةخملنصوءمن كلشهرثلاثة اياموعصياام
عليه الصيام فائزل بإائها الذنامنواكتب ليكالصباملامر علىالذنيطيقونه فديةكانمر شاع |

صام ومرت شاء اطعمسكينافاجزىعنه م انالله انزل الام الاخرى شبررمصّان الذى انزْلَ فنهالترانٌ

فقال فرن شهد متالشبر فليصمه فاثبت التوصيا مادمعليم الصحيح ورخصيفيه للمريض والسافروئيت

5
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ا
لنساء مالجرناموا
فاذا ناما امتنموا ثم رجلا منانلصار ت/ق4املسرمة كصاانيءعمالجتى امسى سااتءاملىه فلهىالمشماءتمنام
فالقّت نفسىفنمت واصبجت صاءا كان مر
فرياكلو !شربحي اصبحفاصبحصامًا

١

8

"0

اجل كحلي ةلالصيامالرف
بعدمانام فأنىالنيصق الله علبهوواالهوسلفد.كرذلك لوفائزات

د فو
ند موعن بخربرنع أ
عط
ن عن الامش
دا
امن ».ب
ل

١

فهب
لعوا

دم

-١ك0ا
5ل

بب
ام
الكل

0
ا
يا
2يع
ست
2ن ق-سيولف
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70-

99:اللستدوك ممالتلخيص 6

وبي

«-كاب التنسيز »

'

ج »0

ش ف اخبوقى م ميان اسحاق العبفارالعد "لنا وىتصر انحلدبن د ءند بن نصردنامنوين طاحةالتناد

| .تنااسباظ بنضنر.عنالسدىعنمرة غن.عبدالله بن مسعود رضى اللغهنه في قول الله وجل والصائرن 6
قيالباسناءوالضراء ويخينالبأسقال عيدالساليساءالفقر والضراء السقم وحينالباسقالحينالتتل000 :

كقبط علترط مل موومجامم

]ف اخبر نا  4انوتمد جعضر بتنصير اماد تن
ىاعلى إن عبد العز بزثناحنجاج :بن منهال ناماد ب سن
رتوا
مامة
]ابن دمنار عنجابرنز ند ع
انبن عباس رضى اللهعنهافي قولهنعالىشنعنىلهمن اخيه  2قالهوالعيد برضياء

لرطمس و
|اهلهةهذاحديث صميع ش
ل لمذرجأه*:

هارءاء
ااكبلاضس
١ ك اوكل

:

حد ننا ب عل .نعيسى  8ابراهيم بنالىطانلبينا التادعلا سيان ع
©
ينرو ند نارعن>اهد عن

إانن عباس رضى .الله عهماني قولهتعاليواد اء ايهباحسارن  #قال يؤد ي الطلو ب ياحنان هذ! حد ينث
اصحبح .علىاشلرشطيخين ولمخرنجاه*
 ١اخبر نا  6ااولزكعرنببارئ امد بنعبد السلام ثنا للد بن :ابراهيمثناابوالد الاحمرثناسلمان بن

ظ

-

اا

ياوا

هسلمقضى
بللعهليوهال و
كني اللهعنهان رسولاللهم ا
انيب مالبي

١

لقضاص ( )١علىشمرط الشيخينولم مخرجاه *

ظ

:خير  5اوعيد اللهحمد بعنقرب الحافظ ثنا حيى بن مد بن حبى نامسد ثذنا اسمعيل بن ابارهيم
ا

عن ونسبنعبيد عن مدبن سير ينعن ابن عباس رطى الله عنهاانه قامتفطب الئاس هاهنابمنى بالبضرة ققرأً
أعليهم سورة البرةويينمافيهافانىتلىهذه الاآبة .انيرك خيز ١الوصية لاو الد.ن :قال نسخت هذه ثمك
3ر

اعببسي

|-50ا[1[1|0[0[-||0

امابعد ه » هذا حدث جيم علىشرط الشيخين وخر حأه *

| اعبرا» ابوزكرب النيردي تاد نيد السلام ثنا اسحاق اببنراهيم انبأابوخالد الاخر هعننثام

ْ إن غروة عن اسه ازعليار اذلله عندد :خل علىرج لمن بنى ها ثموهو لضن ,عوده فارادا ن و صي

ظ

(ن)ناض فايلاملل ١٠

| ف اسباط  6عن السدىعن مرةءن ابنمسعودوالصابررن في البامياة الإايمله لتر والضراء الست واجب لباب
قال حايلنقتل **

| 9هادم بنسلمة عنمرو بينؤار عنىاالشلمناء عن با عباس قن عنيل قهال هوالممد برضاء اهلينه
«#غعرو»ج عرن ماهد عن انو غييلاتن 3اجام لاج

قل قيس الاي امنانه

 9ابو خالد » الاتعراثنا سلما إن جينان انا جميدعن..:ان انسرنسول اللضياللهعليه والهوسل قذي
بالقضاص

(خم )*

ْ

« يونس نعبيد عن ابزسير بنعنابعنباس انهالخنطاسهاهنابسنى بالبصرة فقرا عليهم سورة البقرة

و يونمافيها فانىعلىهذه الآنة اتنرك خيرا الوصيةللوالدينقالنسخت هذه( خ.م) *

أ ابوخالد  4عن هشام بن جروةعن اببهنان عليا دخل على رجلمر ببىهاشموهو ريض يموده

لاالاوغطمةان
و

4

صراهم

ا«لستدركممالتتخيص » <2

طإعم»  « 23كتاب اشير # طج(»)0

 9اخبن ناا وزكر ىبن مد الستبرىنا مد عبدالام ن ااسيحاق'ن ان ارهيمانبأجربر عن
اللاشن عن حبيب بنافتابت غنذر()١عن خ سعياك عبد 0

نار ى اظنه عنامه عنابي نكم قال

لاسواالر عفانهامتناق لزان هي اولرابلاحشحاب|اسخر ,ينالسهاء والارض ولكن
بهو نعوذلكمنشرها وشر مافعاودر
قولواالاهامنانساًلكمن خبرهدهالر  0وخير مافيها وخير مأار تسا
ماارساتثنة هذا حديث صرح علىشرط الشيخين ولم رج#اهوقد اسند من حد يث حبيب نان نابت
مغنير هذه الرواءة *

فواخبرى »ا والمسينمدان القنعارى بنغداد شاابو قلانة الرقاثنا الوعاصمثتأعيدى ابلنوعيسىعزة+
دالة #ههذاحدرث
وب ق
أسبا
|مالا
قيس بسنعدعن عطاء عن ابنعباس رضى الله عنبمافيقو لهتعالى وتقطعت به
كيم الاسنادوار حأه *

الور #الشيخ اوبكر ادن اسحاق مناضل حكتانه
ربطيذضري اعنلثد ان كنوأتكاولانت صلاله
نناموءى بناعبين لناعبداككرم زمالك المزرىعن مجاهدعن ا
عليهواالاوسلمعءن الاعانولامده ال حارلجن واراو  2ل اشرق واأثرت فوكو اولان
الله والروم لاتيم تى فرغم»ن الآنةقالثمسألهيضافتلاهاتمسألهإيضافتلاهامسألهفال واذا عا
حسنةاحما قلبك واذاجماتسيئة ازخضها قلبك *» هذا حديث صحيح عل شرط الشخين ورلمجاه *

حدننا #اسمعيل :نشمد الفقيه بالرى ثنامد.نالفرسم الازرق ثنا ابوالنضر تناشعبة عن را ر(واخاري)
ابوحكر شمد بزعبدالله الشافى ,دادعا لمتحاق ناللسن  5احودفة تناسفيان معنضورعن ز دعن
فىالالعل خبهذوىالشربى قال
مس ةبن شمر احيل عر:نعبد اللهن مسعود رضى الله عنهفىقول الله عنوجل 0 1

طخين ول مر جاه*
اللششري
يفعلى الرجل وهو صعيح شحيح وللمن وكاف الفقر»هذا خدااث عرسم ع
()1هو ذرينعبد اللهإأرههى ؟ اديب

د الشري

:

© الامش » عن يعدن بنأبي نايت عن ذز عن سعيد.ن عبدالرةن نازى اي ابوعرن :ابينكن قال

لاسبوا الرع من نفس ارحمنقوله تعالى وتصريف الرباح وااسحات السخر بايلنسماء والا رض وكن
اطبق
نل
قشافر و
قولواالهامنأنسالًثمن خيرهدهالرم ومخير مأفهاوخيرماارسات بدونعوذءاكمنثشسرها و
دخ *).وقدجاء منحديث حيبب بغير هدا السند »

و اوعاصم» .بز:اعيشىبعنابليسى عن قيس ,زه ا

2وف

 0عباس وتقطعت مهمالا اسقالاأودة«ك 5

يتنرى عن عاهد عنافيذر ال سه  1082مسالل عله و١ ١لهوسلعنبالاعار كن

فتلاليس البران ولوا لتر نض فرغ بامسأله ايضافتلاها تمسألهاضاتلاها مسأله هال اخاعات د

احمماقلبك و اذاجمات سيئة|بغض اقلبك(خم) لكوم و شه
عين ابن مسغود والى المال عل خبه ذوى الزبى قياملطى وهو
 9منصور  #عزنيد صعرنةبن شلراح

حيس شحزيحيامالعرش وعخافالقرت(خم)»
(»04

اسباط

ا
«اللستتدرلكمخميص»

»9

طكاباتفير» || «ج»0

أ

الصفاوالمروة من شما برالله
احنلق فمّالا:نعباس خذذ امنكتاباللهفانه اجدرانظ قاالللهتءالى نا
فالصفاقيلالمروة وقاللاتحلقوارؤسم 9بلغ الهدى لهةالدبقبل املقوقال طهرابتللطاغين والقاعين
لا

لا

9

ل

ا

كيم

اي

 0رع

اماسمعيل»* هذ| حديث ييح الاسناد و لملخرجاه *
ظٍِاخبر با 4او احم دود ن امد الضفار العد لنناامد بن مد نْ لضم شامرة ن طلحة القناد ننا

اسباط بن نه يزاعنلسدىعن انىمالكءن! نء,أبن 0

قوله يال نالصا والروة من شعائر الله

قااللكاشنيتاطين فاليجاهلية نمزف( لايل اجمبعينالصفاوااروةوكانتفيها  |1لمةلحم اصبنامفلماجاءالاسلام

لله خفجنالييت
قال المسلمون بارسولاللهلانطوف بن الصفاوالمروة فانه شنىصءكنناعه افلمياهلية فاتز ال
يي

مل ودلإرسا »م
طنايء  2رباحء
عبر
اخ

0 02

قبل وماهىءا اباهىنر قةال آم اةلى الذنييكتموزيماارليا

دن

المن ئى و

البيناو

الاك 9
قعل مأيناه لاناس
اواد
0ط
ا
 0ا«لو

فيالتكتاب او لكباهمالّويلمتهماللاعنورب ال الذبنباواوا صاحواو منوا  #هد | حد ثْ مي

٠

اا

ا

وقالل

 7لان
تتاب الثهفانه |احيد

امناو0

ثراللّهفالصفا قببلا اأروة

رؤسكم حتى ليلغادي لهفالذح قبلقبلالاق وقال وطهرابيتلاطافين والقاعين والركم

السحود فالطواف قابللصلاة «صحيم *

ها اورشكم اماسيل «صميح م«
ل السدى  4عابنى مالك عن ابن عباس قكاالنت الشياطين افليجاهلية تمزف الليل اجمع بينالصفاوااروة
وكانت فيا المةلماصنامفلاجاء الاسيلام قآل المسلمون يارسولاللهلإنطوف بينالصفا والمروة فاه شي”
كذا نصنعه فايلا هاية فائزل اللهماليفن حج البيت اواعتمر فلاجناح عليدار :يطوف .هماقو ليس عليه

المولكن لداجر(م)*
 2طلحة  5ناد
|0ق0ب0لوماهى41
اأذأ#أان
ذذ
ا
دم
اجد
نني

ال لولا'ا١نهكك تالله مااجير ثتِْ اجداشيًا
اخبربي عطاءبن اليير,باحعنأل هسبرة انها
منالبيةاج
ا
|ل ا نالدرىنككتمونت از ا
ن
ا |ا

عي
الندىالرقولهالاالدينبإوا”#

«الستدركمماتلخيص» | «»2

«إكاباتفير» ١ «ج()»

ضهوان عن زيد  3عل بن الحسين عنأنهغنابن عباس ترضى اللهعنههاقالجاءه نبىبعض أهله وهوفي سفر|

فصل رحكعين مقالفعلناما اس اللهاستعينبواالصير والصاوة#هدا حدايث صم الاستاة و1مخرجاه

« حدثنى » علىبن 0

)

تناعمانبناليشيبةنابجررعن منصور عن حاهدعءن سعيد أ
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()١لم
اتد
لاء اءلستك ساقط ١٠ (؟)هكدافي الاصول ولملهسقطسحللكاومافيممناه؟٠ الصحح
نا بشدةعد اباللقالالخر
اانائر جوسعةرجةالهقعلممااناو فتكامت نهفطارت الاىلسماءقفزع ملك

في السماءلصمودهافطاًلأ رأسهفليجلسدوف لنواا
كبدا اه وكام
ف سلمان  4التمى اغلنيءمانغن اننعباس قال كانت الزهرة امسأة من قومها شاللا بد حيهج
»ان
عبد :الك > ين الىسلوانعنسميدبن جبيرعن اانعمر قاللما لاوط

واي

حيما و جرت بك را
احل
لتك
تطفويرع (م) *

0ل

:

اسباط  عنالبسدى عن ابىمالك عنانعباسبتلوته.جقتلاونهقالبحلونحلاله ونحرمون جرامه

ولاحر فونه عن مو أطبعه **دم *

 1ر به بكلياتقالابتلاه بالطهارة يني الرأس وس
 0 3طاواس 10عن ابه عن 'تنعباس  7الى ابرا
ف السد اران قص

الشارب والدؤمضة

ن
0ك1
ا قف والسواكوفرق الى وفي امد ليمالاظفار

بعالألما
مك لمات :اللابط
وغل مكانانائطوالبولبالماء(خ م)»*
امد ةن

أ

«النتدركمم اللخيص»  طه»

١03 «طكاباتسير»

ظإج(»)0

 ١اخيزنا »:ابوزحكريا النبرىننا تمد ئعبدالسلامناسحااق بن اميملبأعيزس عدنندا
نلز من
عن #مزامن من المارث قال
سمدنانحنعند |بنعبان اذجاءه رجحل فاك مأ 3

 ١قالمنال

حت

قال من العراقّقالمن| قينا

كوحة قالقااللبرقال ركهم وم تحددون ازعلياخارججعلمهمفال مأتقوللا اباللك لوشعرناذلك

اها

د
نا
اع

س
ولاقسدناملرانه مفال:اناسا خيد يلت عن ذلك أن حالش أطين كانوا سترقون ١/
مم وكان

ٍْ أحدم بجي «رحلمة حققد بيذ الناسنمتكذينندي|اسبعين كذية فيش رما قلون الناس فاطلعا|لله علذلك
 1سلمان.نداود فاخدها فدفمال؟)١نح 2تالماكريسرق فلماماتسلمانقا مشيطازبالطر لق فمتالالاادليم علكنزسايان
الذيلاكز لحعنم ةوكر للع )قالوانم فخ ر حجحوه فاذاهو سحرقةنا ير |الامم فيقاناها م
ماتحدث

ٍ بهاهلالعراققائل الله عد رسلمات فقشإل وآأسهوا مادلوا الشياطينعل ملك سلمازوماكفر سيان

لطم
ولكن الشياطينكفروا ماليون لكان
«وخمد  4بنعفية :الشيبانيبالحكوفة بنا اراهيم بن اسحاق الزهرى
لبت عبيد 010.نأي خالدعن مي رن سعيدا لتخجى قال مودت يعن وى اليه انيه يربرالقوم اذهده

|الزهرة سمها لوو رونت لعجم اناهيدوكان امللحكاكنمان بين النائنفاتهياءاعطر فاز2ادها

دآ

كلواحد منعاءن عيرعلمصاحبهفتَاللحدهام للضي ان فينفسى بعض الاصراريد اناذّكره لكقال
ا
كاردديا اخ لعلالذىفي نفسمىثل ال
فذى
اففينفةنسالكعلى اصى فذىللك فالتلهما مرةالاتخبراني عاتصعدان

االسلرهاءوعامببطان الاالرىض فقالاباسم الله الاعظم ب نهبيطونيصهعدفقالتمااناعو انتتكرا 1 5دانزحى
0
(مب
55

ال
4منم 7-0)0( . .المدودفيع اللسحركا صرح بهصاحب نفسير الجلالين؟؛

د جربر > عن حصين عن تمر انبنالمارث قال بناكخرن عندان عباس اذ جاء ه زجل فقالمن ننجت

فق

لهي

ل قي ف عسرن اخنعاليراج علهمققَال

| فاشول لاايالك لوشعنا ذلكبنااتكحنا نناءه وقلسامنا ميرابهساحدثك عرةح ذلك ازالشياطين كانوا

|يسترقون السمع وكااحدم تج"بكلمة قق
حد سمعها الناس قيكذب معها سبعي كذنيةفيشر بهاقلوب الئاس
فاطلع اللعلرذسلل
مك
انين داود فاخذها قدفنها ت تر الكرمىفيمااتسلمان ق ما شيطان بالطريق فقنال

إلا ادلكم كيد سلمان الذى لكأتز لاحد مثلك هزالممنع قالوا نمفاخعروط ولذاهى سالط ليما
الامفيقابا هااممابعيدث نهاهللعراق فاابلزله تعالى دما واتنعواماتتلوا الشراطين عمللك

سليانوماكغرسلمانولك انحياطين ترما يعلمون الئاالستسجر  #يدم >
اسمعيل * بن انى خالدعن تميربن سعيد النخبى سمعت علياتخير القَوم ان هده الزه ة تسميها العرت

الزهرةو السجمانأهيدوكانالك ن تحكمان بين الناس فانتههااع أ فارناهها كلواحدمنهماعن غير عل
صا حبهقدالاحد هماب!اخىان فينفسى باعلصاسرار بد ان اذّكر ف
همللّكالاذ كره املالذي فى
مثل ال
افي
شنفمسكاعل ام فى ذذ الك فقالتلهمالمرأأةٌالانذير ابيعاتصعد أن االلىسماءو عاتهبطاق الى
فذي

كباماوا
يمتاان
الارضقتالاباسمالل|هلاعظمتقتالت
حتى تاملنماه فال اد قهلاصاحبهغلمايه#الطف

سكا الطيم»ا  4لش
اليا

مي

لل الم عاهل!! 0بالغرنا5 0داجدة ل ويممر 1

عز جزحه املنعذ اب انيعمرقال هوقو لاحدثم اصاحبه( هز ارسال سرور مهرجان خور()١ )*

بكاملبن خلفتالقاطى,بناعيد اللهربونح الها ابنيبناشبابة نسواربا لوعتة لمن
1حدينا ب اجد نك
رة اعلنيسعيد الحدري رضي الله عنه ةارمو لات اصللله عليهواا
ععطناء بن علانعنناضلي

 5اوزيراى مالم ا في لاف لاا مهل الإايق!احانور عقا ا عماحلاسنادو ترجاه
و انماير فىهذاالحديث من بثحدسوار بنمصعب عن عطية العوفي عنالىسعيد وليس منشرط
وضزررالههِدْااليكتاب

١

؛

١

ب

0
ّوعد ناه © احمد بن ك مال القادىنناجمدنسعد الموفييناالىيناسوار نمصعت عن عطية العوفيء

اء
مهل
سن ا
لزم
اير,
هسلماذلي وز
عليهوا السعيدا ليدرىردى اللهعنه قالقارلسول الهضلاللعليهوال و
سدم

زويور

من امل الارض فاماو ز بر اى من اهل الشياء لخير ثيلوق واماوزنراى 0
هنعطية بلفظ أر»
وعمر#رواهأه عبيدالعاسم بنسلام عن افيمعاو ع

 0اخبرباه #ااسين ن امسن بناوب يناعلاين عبادليزسرنناالوعبيدينااو:معاوية عن الاعهشعن سعدالطاني
عنعطية بنسعدعن الىسعيد الحدرىردى اللهعندة  1بمدلة  0اللهعله وااالهوسلصاحت الطدور

الديس لمن ينهوميكعو ار» طنال سمي ادليلانوري تا

0
04

حد ناه © اوعبداللهعمد بن يعقوب الحافظ 60راهيم بن عبد اللهاعد قل اضر بنالورعع ننا

صلله عليه
 4مش .كن يبد ليطا :في عن عطبة سبعند.عن ىساعيد للدبعيراض ات عل قالرسولالله ا
و "للهه وسدا 1

حير 95لعن

ه ميكائيلعن نسارهوهو صاحت
عين و

الصوره

)١ىنعيعتك ةنسفلا ديعلثك ربم ناج مولوه ماديع  ١7أ محصل
)١
ت#وهوقال فيههو قولاحدم لصاحيه هه راشا سرزاو مبرل

»انربخاوت

مخور *

« حديناي احمدبنكامل اننعابد اللهب+ن روح ناشماةناو عتبةالمصىعن عطاءبن تلان عناني

اعبني سعيدمس فوعا وزيراى املنسماء جيريل  5بلومناهل الازض اوبكر ومره 1
وشاهده  4سواربن مصعب عنعطية عابني سعيدصرفوعا اذلى وزيتنمن اهل الدماء وجمبرييكلاثيل
ووزرين مناهل الارض اوبكر وجمر*

< لغبنا #اخبين نالحثرن ي
:وانوب تايل ريعيوال #االوعد جا اومنادة من الى معلنت
عن اسلعييدق
ال ذكر مول الله صل الله عليهوا لهوسلمصاعن الصور فقَال

 00 1وميكا ذل عن

سار # 5قالا وعبيدهام,موزنان قاد ث6
ه محاضر »بن الورعبناالامش عن سعد؛ ألطا'إىعن عطية سعد مرا الى بوطدها أللهادا
|
عليسهوالهوسلم جبر؟جل
عن كينهومبكائيل عن لساره
ر تو و
ه باخ

الصوربة

06

اجر »

خمرص
لم
لستتدرك
ا الل
اذ

.<22 » +قإكتاب التسير» ١ «ج(»)0

»

110ص
حي 9بي

وقداخير
خض

وقااللووا هدام نعندالله وإشدكرواه نا قللافسدعكتابالله
بتبواكتابباادديهموبدلواوحر ف او
ان ك

يحدمهموواللا
)2دشت فواللهلاسالك ا

 ١يذل )لع

لو كور نان يانورب

عن أنيهعن جده ع عن سعيه بن ع
رد

لدم هذاأحديث صحبحعل *رط الشيخينوم 3
نناوسف

بن موسى

ثناءبداللك بنهارون بن ء ره

2
و 7اب انعباس رص ى اللعهنهماقال كانت.ممودخيير قائل 005 3

فعاذت اله2و 6اانا

سنأسلك نحى 3
1ا
اللهمب

|[:رايدالاع الدذى 1000ناا راح هاف

يز

 0رالزمان الناضرتنا عا قال مكانوااذا للثتمموادعوا هااماالدعاءفهز دو اغطفان فلابعثأ النبىصل اللهالهو ا 1
 .و سلكفروابه فاز:لالله وقدكاو استغفتحونيك يعمد عل السكافر17ن) (١

اتدالضرورة الىاخر اجه في التفسيروهوغر إبمن حدئه *:

« اخي' في 6اوجمة ممدبنعلاىنهليجالاغلاتكرة :نا اححديحنازمعاننيخ رد التقارم نياسكة
انعقبة بتاسفنان عن الامش ء اسل اليطين عن سعيد بجنبير عن ابنعباس ولتحد مم احرص الناس عل
حيوة قاالليهود ومن الدين اها اققالالاعاجم#قد افق الخمان هيه سي ر الصدانى و هد ا اناد

صحيح علىشمرطهاو لخر جاه*:

 7كان

ن تمدالعثير ىامد ماعنلبسديلام نذااسحاق بن ا,ا ناو معاو بها نلامش

عسنعيد بن حبير عن أبن عباس رطى الله عنهاملوداجدهلويعمرالف سنة قالهوقول الاعاجم ذلا س حيدم
نبي رعن|بنن عباس رضى للدعنهم|
نر بناياسعن سبعيدب ج
ععف
جش
بالريمءعن الإم
(دههزارساك()) روأدقبس ن

فيقوله ثمالي زيادة الفاظ»*

أخبر ناه  :او زكري االمثيىر ,باإراهيم ناسحاق ننا مد بن سهل نعشكرتنا تميبنو سف ينا

( )١مكذامااضف الام.ل +
ارط

انا
قم اخ  +7كوا ك

 )(:هكذا الاصل واملهزى هزارسال؟؟
رار وجرذوا وقالو اهدامن عند الله واشتروأيه  6:قلبلافمندكم

كتابالله محضم الثبب ذوالم

عنالذى ازلعليم خم )#

نت نبودخبير قائل
اال
دنه عنسعيد بن جبيرعن اب عنباسك ق
« عبداللك » نهاروق نعنترة عن اهج ع

انانشكلالتتوا همق ود فهاذت ذا للدعاء الابمانانساالًك ع التي الانى:الذئ وعديياانجؤرجه
إرناافيل1زخمانٍ الإنصر تناعابءب كمكانوا!ذاالتقوادجوا-هذافهزموا غطفان فليابعث التي صل اللهعليهواله

تااجلضرو رة

وسلكفر وابهفازل اللهوقدكا نو استفتحون بكباجمدعلى الكافرن
علىاخزاجهفي التفسيرقات لاضرورة فيذلك * فمدالملك متروك هالك *

الاع»*ش * عنصل البطين عنسعيد عن ان عباس ولتحدمهم اجرص الن
حاسبعل
وىة قالالهود ومنادن

اشر كواقااللاعاجه( خم )*
 700002ع

لير

عي

اذا عطي

». 2م

«التدركمم اتلخيمن»

«كاباقير» 

اظإج *»00

:
ومنهمالسهل والمييث والطيبههدًا خديث صاعلياحسناد ولخ جامة
هعابادب بغطناء البأسعيد بناي عرومة|
وتن
للب
اىطا
ف إخبرنا ال4ممدن بن يعوب العدلننا حيى بن اب
قعتنادة ا

حيى إن ضممرةعنايبن حكعب راضلىلدعنه عن الني صل الل غله:وا لهوس قال |

1نا دمكازرلاطو ال كان نهخلة رو ال

لانراها |

الاين فلاركب الخطيئة بدت لعوريه وكان

قبل ذذلك فانطلق هاريافي المنةفتعلفت به شجر  :فال لهاارسليني مأل اك عراتات قال وناداء ربهياادم ٍ
امى بفرقال يارب اا كات

دهن جنات معد

« حدانى ,#1راهيم ابسنمعيل القارئعنمناان نهنسعيد الدازى نا اوبوية اريبمعبزنافم الخلبىبلاساون ظة
اإنسلام دازيد نسلام ابدسمعاباسلامقول حدثى انوامامة رذ اللهغنه ان رحلا قالنابرأرسواللل ائى

كانذ آدمقالنممرمكرةراقالكبينهويوخ ةالعشرقرون قالككا يذين وح وابراهينمقالعشرقروت :ئ

 5قالوابا,خيلاة مانن لكلا اثة توج" مرهتجافتي ضيف حل
1ت
األر

 0ظ

وخر حأه*:
0

 ,اخيرنا #ابويكر تسد بنعبدالته الشاففىئنا اسحاقبن الحسرنننابوذف نتاسفيا عنالامش عن

طهرا الاج جا وأ ياك لاليد ا
لين روغ سك وو ير عن اناس رطيلراختع
000
00

ل ل مر تج اتسينا ١ اعسلتاههم فذ الك قولهتءالى فبدل الذين ظلمواقولاغير الذى قيل هم*

2735

5

:ا©س 3م2

)

داه انث صحرعم علشرط الشيخين وللخ حرأه::

« اخبرنا #انوركريا حيى ابلنممندبرىبنا نمعدبيدالسلام .نااسحاق البأعبدالرزاق البأمسرعن الزهرى |

عن عريداللّ عن عبداللنهعياس زضي اللعهنعياةالكيفتسالوعن شىوعندككتاباللهاحدث الاخبار بالل |
( )١النخلةالحو ف النخلة الطوللة التى مد ع
ارلهمحعال
تىتى  5هم

وقد

واي اولطيبصح#يعح *
ا ن اىعصلو  3قعثنادة عن002نعن حبى انضمرة عن افيعن النى صلل اللّهعليهوالهوسلقلاالذادم ٍ

ا

لؤالاعاه يلزن مكبر شير الرانن فلاركب الخطيئة ددت لعوهريه وكان لابراها قبل

ذنلطكلفقهااربانى المنة فتعلمتّنه شجرة فتّالللهاارسلييى قالتلهلستعر سلتكقال ونادادريهيادمامنى فر |
قاليارب ابياستتحيتك «صورحم*:

ش

ٌْ

لامعاونة ن6سلام حدثى زد بنسلام سممابا سلام حدانى ال اوغامة إن زوالا قال بارسول اتا ىكانادم

قالنمممهلمكامقال ببنهودين نوحقال عشرقرون قال؟بن وحو ابراهيم قال عشرقرون قلوايا رسول الله

ككانت الرسل قثالالثماثة ومس عشرةجا غفير ا(م)ف
الامش  6عنالمنهالعن سعيدين جبيرعن اننعباسنادخاوا الباب سجدا مَالْباباضِيمًا قالركما وقو له حطة
قال منفرةفةالواحنطة ودخلواعلى استاههم قالفذلكقولهفيدل الذين ظلموا قولا غيرالذى قيللهحم(#خم) *
معي  5ين الزصرى

كيفساً لون عن شمىأوعندككتاب اله احديث
عكن عيذ اللهعن عبدالله عباس قال

الاخيا ق

#التدركماللخيص»  -ظ > 80ك«ابالشير»  -اطإج'0)4
74 5 2او العباس جمدن متواضتنا لد

تمد بن عند.نامشعرغن عبدالك بن
بنعلىبن عفانننا

#ةة ة عنعبدا رمن ن سابط عن مرو ,يمون عن عبدالل,هنمسعودرضى اللمعنه قالاناللحارةالى سمىالله

فيالمرا
نوهو ذها الناس والمحارة حدارةمن كبرت خاتهاالله تعالىعده

 2أءاوكاشاء#هذا حَذَكَ

 00ط الشيخين وخر حأه*

اخبرتي  4عبدالته بنموسىالصيدلات ثنااسمعيلبنقتيية بناانوبكر بن شفيىبة ثنااومعاوية عنالامش
عن بصكير بنالا خنس عمناهد عن ابن عباس رض يى اللهعنض|قاألاقد  8اللهاذم منالحنة قبالان سدخلبا
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عىر مد بن التكدر عن جابربنعبداللرهضي الله عانزماالني
عابمدلك بنعبد ال رمن الذمارىثناسفيازالثور

صل الله عليهوالهوسل قراتحسب ازمالهاخلدهابكلسسرين هذا دديث صعريم الاسناد ولإتخرجاه ١٠ 0
9ل حد نا  6انوالعبانمدين يمو بن العباس مبدنالدورى نابوعالتق ثبناعطديادن دب

عوك |

هى صل الله عليه اوله وسل تقرالابلافقرش
لسن
االت
ت امق
<وشب عن اسماءينت برد رضىاللهعن
ابن
ابلافهم زخلة الشتاء والصيف» هذا خدرث غرمدعالفيهذ ١الاب والشيخان لامحتجانث,ربن خو شب #
«( جداثنا

#ابوعلى الأسين نعل اماف '١.ناوي لا الوصضل سنااززهرن وان  002بنسعيدعر.

تمر وعن المسينعن امه عن اعسلمةرضي الله عنهاان التيصل الله عليه و اله و سل قرا الااععايناك الكوتر»
هذا

١دك ن ردن سئانا نا معمل عبد الله 0معو الدجسععيك بحبنير عن ابنعباس رطى الله عنما
عن اليانال ي صل اللهءايه والوس واكلاب 'إلياقرءك سورة فقال لدابيارات ذلك الى انتقالنم

2رليكدني#سو( قلتمد)ضعفه الدازقطنى »
ل سعيدين ا4لى أبوب  5نحبى بن اليسليمان عن الممبرى عزن اليهسنرة قال قرادل اللهصل الله
عليهوالهوسلومئذفطايك اغنار ها اقباؤلزتوأنما اخناريها6ان 1الامدل اعلرقال فاناخبارها ان دشهد
عل كلعبدوامة امل عظلهىرها:انيقول عن لكذاني ,ومكذا فهذه اخبارها(خم) »

»بدالرسمن الذماري نالور عن تدانالملكدر عنجار ان الني صل الله غليه واآله 0
«إعبد املك زع

*يم (قلت )عبد الملك ضعيف «
هسرالسينصمر
رقأحسب ازمالهاخلد بك
« عبداليد .4بنإهراماغشنبراعن اشماةتمع النىصااللهعليهوالهوسل تقدلراأبلانقر ناتننلاقم
ر حلةالشتاء والضيف» غر يب *

«إعبدالوارث  6عنتمر وعن اأسين عن افةعن سااممةانالني طقامعليهو الهوسل قرأ .انااعطيئاكالكون»
24

صحبم

"1

التركى اليس

 9004وكاباشية « 0ج»0

قاسمعن الىالميمسعيدٍبنا مضياداودعن عبادانهبمنتغلرضىانعد السبميت.نبي سل ل عليه
ا
وا

انوايتم انفسدوا فاىلارض *

ف اخبربي * او يكر خمدبن داود الزاهد تناو الهسايمالععياس بانلفضل بشناذان المترى | :ابي'ثنامد

ان ع انلي الزبير عنرج:ابر بن عبدالتهرضى اللهعنهاقال قرأ
رنا
ة)ث
سلا
|نعيسى اللقرى ثبنا اونوعيقمييصة( 5قا
ل

رعاات مذخر
هآلهوسلفذاك ا
العلي و
اللهصل

(إنت

الإمن ول وكفر*

سيد

هذاحدرث صحيح الاسئاد وخر حأه*:

«حدثنا» اام عبداللهاازنىوساف

بنموسى المروروذى ثنااجمد بنصاط ثنااومطرف

عسنفيارن :بن حسين عن الزهرى عن اسلىلمة بنعبد الرحمن عن انه رضي اللهعنه ان الني صل الله

عليهو!لهوسلكان بفرأجكلابل لايسكرمون اليتيمولامحاضونعلطام الميكين وياكلون وبحبو نكلها
بالياء#هذا حديث صحيح الاسناد ولمخرجاه*:
9:اخيرنا  4القاسمنالقاسم اسلسبياهرى عرو ثناعبدالهابلعنلغىزال”:داملن المسررل ينشايقىنا عبد اللهن
المبارك عخانلد الحذاء عن الىقلاءة عنمن أقراه انصل العيهواالدوسل فميوذ لا.عذب عذاءه اد

ه
واقد
سناد
|
هدذ»ا حديث صحيح علىشرط الشيخين و الصحابىالذيلمسيمهفي س
ولاوثق وناقه اح
)(0

غيرهمالكبن المور بْ

حدينا  4ابوالعبامااجسمد بن هارونٍ الفمّيه نناعبداله منود ثنابجمود بناد نتاحميدين ججاداو م
ناعائدينشريم سمعيت |نس بنمالاكلرلذهىعنه تمولكان رسولالبٍّصلاللعلهيهواالدوسلويااله ححر فال

مج اء!اليسرفدخلعليهفاخرجهقالفابزلاللَّهتماليفانمع العسر بسر |انممالعسربسراءه
لوجاءالمسر فدخلهبذا
هذا حديث تحيسغيران الشيخين لمحتا بعائد إن شرح *

() ناض في الاصول ؟٠
الاعن عبدالله © بنمغل سبمعت توصلل عليب وه الهوس قرافهلعسيتم ان نوليتمالآ نقيه
لايد المج
ككر
ا«لثور ى © عن الياللبيرع,ن:جار قرأ رس لواللهصلاللهعلييهوا.أ و سلفذ

»(قات )علىشرط (م) *
علهمعصيطر باصلصحاديح
سلرى ع سنابللىمةعن ابه ان النيصل العليهوا 4هوس كانقرا
#ابومطر في سعفنيان جبسنينءن هال

الأكبزلا كر.مونن الهمولاحاضو ن علطىماامولليكنن بل#ياصهجيح »
»مذاء اعبينقلاية عنمن اقرأه انوسلاةعليه والاوسيفيومئذلا يذب عذاه احد ولا وثق
خالد ال

( خم )والدى ممسباملك بنالجويرث *
ع«ن(عائذ #بنشر يم سوم انستاهولكان رسو التةصلىالله عليه وآلهوسل وحياله حجرفقال لم ّْ
فدخل هاذلامجر لاءاليسرفدخل عليه فاخر حهفازل لفان معالسير سر|نمالعسسرسر #إيحتجا بعائد
4م )*
لت أقردهحيدنجاعزا وحيمدكلالديتكان
-_-

7

5

و

ين

«الستدرك معاتلغيمن» <<< 4ه <»١ 9كتابالفير»

طج()»

لكلمو بهالاوركتاه قالوافهل اجايك قالنملاوالذىنصبهابنبيهمافهعت شيئاما قال غير ابه الذركصاعقة مثل

تا مما قال ةاد
جاه عاد رعردانا ويلك للك بالعربيوةلاندريماقال قال لاواله ما فشهييمع
الضاعفة عهذا حديث صحيح الاسناد وخرحأه ب

 2حدنًا  #6اوالعباس “تمدن يعوب انأاملعبياس نالوليد عن م دوينادن شعيت ان شيبان بعبندالر من

عنعاصم عن اليرزانعن انليحبى عن ان عباسرضى ألعهنههاءنالنبىصل الله عليهواالهوسل وانه لعل
للساعة قال خروج عسى قبل نومال.فامة» هذا حدرث كوحم الاسناد و لممخرجاه*

را

او عبدالته تمد ن عبدالله الصفار بنااحمد بن مبرات .ننا عبيدالله بن موسى ناماه سبلنمة

عانلي الزيير عنلى بن عبدالله البارقي اعنبن مر رضىاللهعنهه|ان النيصلاللهعليهوا لدوسلكاناذا سافر |

فرحكب راحلته كبرثلانا مقالسبحان الذىسخر لناهذ اومكثاله مقر نينواباالربامنقلبون«هذا حديث
صاعرليماسناد وخر جاه:

عرب«ا»نكلددوعاءاةءف(حدبنا  4ابوسعيد امد بن متو بالثقى نامس بزعلى العمرى ناو مصب الزعرى وهشام ن
رحاالسامى (قالا) بناحام ابسنمعيل ثنامعاوية بن الىمزردمولىيهاثم حدثيعمي ابواحيلاب()١ سعيدين

لقق حتىاذا فرغ
مهخل
نسار عن افيهريرةرضى اللهعنهعنرسو لالص العهليهو1لهوسم ااانلل
مم قامت الر<0

ذ بلشمنالقطيعةقال نمامأرضين ان اصل منو صلك و اقطع |

عدم فعلعسرتم ظ
من قطعكقا لت بللىقةافلذاك لك ققاالثم5قالرسولاللةضلالنعليهوا ووس اقرءو| أنات

انوليتم ان تفسدوافالارض وشطعوا ارحامحكمالىقوله تعالل امعلىقلوب اقفالما» هذا حديث يح
الاسناظ ول *خر حأه*:

ح9دثني  4الور و بنابي جعفر الميرى “ناحامد بن دم نشعيب ثناحفص بنعمر الدورى تناحزة بن
()ضمالهةوموحدتين اللدياختاف فيولاث»  00تشرريت

8

للم ب شيعاغي أرنه  5رصباعقةمثلصاعقةعاد و تعمودقالواولك كتبك رجل بالعر بسةولابذرى

عقة * صرح »*
مهت شيثاغيرالضذاكر
هالل
فلاو
اال
مقالق
ما
مومعأو انه لعلللداعةقالخرو ج عيسى
 9شيبان » عن عاصمعنال ري زينعن ابينحبىعن انعياس ذ
قبل نوم القيامة ترم

عبد الله البارقي عانبنتمر ان النبىصل الاعليهو ال وه سلركان
حلماد  6بسلنمة عن اليالز دي عرن.عنلى

اذا سافرفكباله كبررقثلاانلاسلبمحا نالذيسخر لناهذاوماكنالهمقر ثنوانا الىر بالمنقلبون»صحيح»
ادوسلمان الله
9١عاونة  »4نابيمزرد حدائثيسعيدبن سار عن فىهربرةعنرسولانه صلىاللعليهو ل
م
خلق املق حت اذ افر8مهم قامت الرحم فقَاات هذامام العام,لك املنقطبعة قالنماما ضرِينْان اصل

وماك راانار دك قات بول ذل اك ل وسو دسلا عي وآ وس اقرءوأ
»ح *
صالحهاب
موا ارحايجالىقولهامعقللىوب اقف
غضطو
تار
انشتم فبل عبيتمانولبتامن تفسدوافي ال

عن

«9االلستلدرخكيمصع» 
دنا

«« ' »0.+كتابالشير»

اك

عل فين يناببرراهيمنااسمسينين مد القبانيننا لولكر وعمانانااىشيبة (قالا) 3اواما

زديناسلعنابه عن ألىهربرة رذ ىالل عنهعن رسول الله صل
عن
عن
من مد
0
النهوشن فيالصورفصعق منفيالسموات ومن فيالارض الا من شاءعالله

يلعليه ا

3

أمز_:الدين ماس الله انبصعتهم قالم شبداء اللهعززوجل #هدا حدرث كرس الاصاطوةياده
عاصبن
بنداود الزاهد(وثنا) علىبن المسين بن اليد نا زيدىَ ابخرمالطافيبنا
4ابوبكرمد
ئنا
جد
«(
ار ظ وميه

مد سبع
عليهوالهوسلقا
همبوده

ن طارق بن شبات عن ابنمسعود رضى اللهعنهعن النىصل ألله
تر الاأثانهالله

طسول اللهمااثانةاللهالكافر
ل فقانا ب ر

ابه ألال والو لدو الصحة و اشباوذلك قال
أغال ان كان قد وصل رحا اوتصد ق بصدقة ا وجمل حسنة ابانه

قمنا مااثاته فالاار مال هنا دول١ دادترا رس ولاسلىالعليهوالموسلم ادخلوا ا|لف عونل

سمناد
دان مكنا قر رسولالهصلاللعهايهوالهوسل مقطوعةال لفاهلفذ»ا حاديلثاي
وخلرجا ه *
ىلعبهدبن
ف حدثنا  #اوالباس حمد بن يمعوب ثنا اوالبحترال

همد.رنشادر  00لق ع مدن

هن
ي
ع
5
0
رم
بم
ب

تنا الاجلح بنعبدالله عن الذيالكبن حرملة()١ءعن جار بنعبدالله رضى اللعسماقال احتمعت ق,
 ,عبت سوس
عتبة نرببيعه 5ل

قال

“مد اعت خيرام عبد الله602

و

خلكدا 1

ع
2

ذلك  ! 0فتّا لله
رسو ل اشهصل الله غلهوا

الاسم لَاللَهعليهواالهوسلافرغت قال نمفقال رسولاللصل اللهعلنهواله وا نع اللهالرمن 7
!

اوم
”م
[االراخيه ح
أعتة فك

كعاتن سي بلغفاناعىطو ا فقل ااذرتم صاعقة مثل ص

عمةة عاد وود

ال

>
21

<0

اءكفقال مان فك قا ارىانم
حيتت ماعندكغيرهدا اقاللافرجم عتبة الىقر نش ففقالوا  1وراء

لةكتت الوجود 2١٠
احم
( 6مكنا الاصضوك و لكتعاد عندالر ا
2

ن دعن زدلن أسلعن !ببهعنالىنهسبرة عناا
« عمر»ب ع
هذه

ا

م

الانةو فخ فيالصور فصمقمن فيالدموات و من فيالارض اللامن شاءالله مر

دششاا!
الدبن لي

3
:

أن الصعقهم قالم تيك اء آله * صحريم (اخم)*

8

لايلشلاه
كيه

8صداق بصددقة005
2ل
لط

تج

الاك والولةو العينةواهل

خرةفِقَال '

لللعهايهوله وسل اد خاواالفرعوناشد العاذب قرأه مقطوعة
الت ابورا سال الهس ا

ْالالف #صيم رإقات)غدة وأه»

له

ادم

اها

1ا

ع

7

ا
9

0

ند 0

و ناناعنتراقاذ ر 0-05:مك وأو لز عد 00فتالواهلبيك

 8:64.الإكاب شي | ال"

«الرةس ادس

٠

دذياث صميم عشرط الشيخين ولمخ رجاه »
ن»ه
بو مثذ شان يغعنيه

!اسان
«( حد نا  4الوككرنتامجدمد بنبالونهبنا اججدين اكلملزاربناسعيد ,نسلمانىنا دافن ف
ابنعبداللهن اليفزوة عنيحدى بن عىوة اال عو

ا

اللهعنها نعنالننىصل اللهعليه

وآلهوسلم اله كانقرأأ وماهوعلالغيت اظينبالظاء #هذاحد بث صخييح الاسناد ولمخرجاه *

« اخبر

او ل عمبددبانلله |!-راحيعرويناحيى يماسو نهالذهلناسومد بن نصربناحاحمبن

اسمعلى وخارجة بنمدعب عن غبدالرحمن بنحرملة عن سعيدبن سيب عن انيهنرة رذى اللهعنهقال |

| كانرسولاله صلالله عليه والهوسلماة لس الكفي لك مثقل #هذاحد يصثم الاسنادو ل خرجاه»
 2ا  4لاك اوعيد اللهدين عبدالله الحافظ املاء فيشهر ربع لاولسنةسعونسمينوثلاث
قائة ا1

ارجنْدان الاب همد  3نا اسحاق بن احمدنهر

ميا ةابن سلمان

الراراى.ناانو جارالبارقيار سم بنانس عانلاعبايلية عن امسلمة راضلىله عنواقالت مويله

نراتلوككنت
صل اللهعليهولهوسل قبرأ قد جاء نك ١بإنىفكذابت ,هاواسمتكب
افر

نه هذ ا

كبح الاسناد ول نخرجاه *
حد مث

 3نحدى ااغيرةالسعدى نناهارون بن |أ!غيرة
اخبر لي #عبداللهب“ند بمنوسى العد .نامحدناوث |

مرة #عانهد عن ابنعياس رضىاللهعنه] ابه قالهال ندرؤزما-مةجهنم قال قات
ببييتتبن
نعانسة عانح
لااد ري قال اجل واللهمابذرىان دين سعةشحمة اذهموماغا فضي تبغر طاجرعيزيا اود البح والدم

فقلتانما راةاللابل اود بةمقالابنعياسحدثتتى عائثة |م أو »:ينرضى اللدعنها اعجاساات رسول اللصلالله
يوم
طبه و" لدوسل عنهذه الانهو ماقدروا ققوم والااوشعليه

روا برا

هسلم
مطوبات بمينهقال يول انا الجباراناانا وبعجد'لرب نفسه قال فرجف برسولاللهصلىاللعهليهوال و
:

ه
ميرم هدق قاناشرن هذا يحدث يح الانسنادولتخرجا »

:اوعد نا 4

5

« المعافى 6نر أن عانسحاق بع,ندالله بنابيفروة عن حى بعنروة عابنيهعن عاتشةعن النبىصل الله
لو
عبدالر من

اي

ب بظنين بالظاء  #صم (قات) |عاق .متروك »

بن حرملةسععنيد إنلأسيب عنابي هربرة كان رسول اللهدسلى اللهعليهو الهرض

فسواك فمدلكمثقل #صحيسم*

« هارون ا6أننيرة الرازى بناعنبسةعن حبيس بانفير #غن حاهد عن بانعناس انةقالهل بذرونماسعة
بريناسنعة م  2وعاشة مسيرة سبعين خر شانجرىفيهاودلةالقيح
جبنه قات لاعلاكل والله مبابد

والدمفقات امباراقال لابل اوديةم قال 1عباس حدثتتي عاعةانها بيألت سول ا صل ال علليهولهو سلم
عنهذهالا١ نةوماقدرواالل حق قدره والاردش ع قبضتهوماليامة والسموات مطو بات عيندقال قولانا
ر06ىقلنا ليخن محيته
وآلهوسلمنب22
هليه
لللع
لاله صلا
الخبار نان وتعجد اأرب نفسه فرجف رسو

--

ع

0الستد.رك ممالتلخيص »

8ام» 4

« كاب التفسير4:

40 3

| ف احمدثدىي»نمنصورالحافظ بالطابران()١ننا الحسرن بنعىبن نصرننا ااوحاتمسهل بن مدنا محبى ن

كرانا ال جهبا الكولكتخذا يد الم
ار وستالست
عل
لاب حر أن
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هالواسوللط انل0
لؤالةي و
ه سلو جنات مناعناب وز رع و نخيل صنوان و غير صنوان سق عاء واحد * #هذ ا
صل اللهعليوه ال و

:

حديث صحييم الاسنادول نخرجاه*.

افخبر نا 4اوبكر امد بنسلان الفقيه بعد تانداهلال ابلنعلاء االرلقيينننااعبيد الله بن عمرو الرقي
ظنز .ل لزنه أبي اسسة عا دمهتنءعن ابيصا عن ابيهربرة عن الني صل أللهعليه واله و سلموفضل بعضها
ع

ر الشيخي ون لتخجاره*:
شط
عل بمض فيالاكلبالنو*نهذاحد يث صحبحعلى
ف حد ننا  4انوعبد الله مد بنعبد الله الاصهاتى بناحمد ابسنمعيل الطلى :ا ابو صا ل عبد اللبهنصاط
) )١هكذا فيالاصولو! عله لصحيف فاهلموجد

تيه ١

صلاللهعليدوا ل وه سلبقراًقل فضل للوهرجتهقبذاكفرةرحوا هوخير #الجمعون »صرح *:
عنعائشة ترسو لاش صلاليهعليهوالدوسمتقرأاندعم لا غيرصاط قلتأسنسا:دهمظل *م3

ْ

فز شحمد .#ن تمروعن ابيسامة عنانى هريرة ان  9صلاللهعهواالهوسم أقفراسئله مابالالنسوة اللاني

قطعن !بدهنقال لؤبءث الي لاسرعت الاجانة ومااتغيت العذر (م )*
هارون *؛ بنحام اناعبدالر من بن ابيحمادحدثنى اسحاقبن وسفعن عبداللةن مدن عقيل عنجار

اتيك الب كبز الهعلهوو"آلهوسل قولامءليعلىالناسمن

]وات من شجرة واجدة

تمقرأرسول اللهصل اللهعليهوا لدوسلوجناتمناعناب وزرع وتخيل صنو ان وغير صنوان ستعاء واحد *

حيس( قات )لاو الله هارو نهالك *
| بعضواعل بمض باانون( خم )*
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«الساردم اس ف (١-9006 الإسا سدع" الررن»
ْ

وسلقرأ ازككون له! سرى* صحبح»
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و دنا انو العباسمدن يعوبتناوعبدابجميندعبداللهنعبدالحمالصرىابا ىو شعيت يالنليث

(قالا)انباً الليث بنسعد انباخالد بن بزمدعنسميد ابننيهلال عن الىعبدالله نعيمبن عبد الله اجمر قال
هىهراضىتالقلهولان خطبنارسول الله دلى اللهعليه
اخبرتي صهيب أنهسمعاباهىبرةوابأسعيد اعلخند ر

واله وسلم وهوعل انبرفال والذىنفسىبدهثلاثسات ثمسكت فاكب كرجللمنايج حزننا
ليمين رسولاللهصلىاللهعليهوالهوسلثمقالمامنعبدبأنيبالصلوا ت امس و ,بصوم رمضان و مجتنب

ارهو زتعنكهفر
الكبابر السيمالافتحت لداوا ب الجنة بوم القيامة حتى انها لاتصنطفتقجمتتتلابوا مكب
متكنيناكه هذاحد.يث صمي علشرط الكيخينول عترجا »ه
ور لحر وىعن علىنحسينعن حرون
نصبن
ميى
حددنا | بوجعفر مدن صال.نهاني ننا ا وسعد()١ نح
يه ل م قاللاتوازثاهل ملتين ولارث مسلم
ل اهلنعنىصلبل
لهعن
عمانعن اسادةنز بدرضى الالعن

كافراولاكافرمسلام قرأو الذكبفنروا بعضهماولياء دمضالانفعلوهتكنفتنةفيالارض وفسادكبير
خادروجلماه *
ماسن
بالباء  #هذ| حدنث عيبم ال

« هكذا» اخبر نياو الحسين بينسوب المافظ انبااعباس بنالفضل المقري ن اابمراههيمربانت.
الايلىناعلىبنالمسينبنعبد الرحمنالدمشتي نامس بنخالد الى نجى عنعبد الله بنطاؤس عنابيه عنابن

عابلالسرهضعىنيه| بارلفيعاهلنني صلاللعهليدوالهوسلقراًلتدجاءكمرسول امننفتج عنمن اعظممقدرا
ف حدبنا 6ابوبكرحمدبناجمدن بالونهبناموسى نهار ون ن عبداللهنانضربنعلى المهضعى اننا

عبد الله اللاوك عن الاجل عن عبداك نميه الرعون بن عاضريدةالسلمست ابللي كمدرن اهلله
سىين كافيتذكرة المفاظ ٠  2مَل
( )١لعلسلسلةالاسنادناقصة لان اباسعدلا .بر وئنعنخعل
ساكنون لاهسرى » صم *
قترأ
«(سعيد  6اببنىهلال عنرعنيم الجمراخيربي صهيب سممابهاربرة وابا سعيد قولان خطبنا ارسلولله

ص اعليهوا دوسيوهوعل التبرفال والذي نفسى ده ثلاث ضرات ذاكبكل رجل منابكىحز ابن

رسول الله صلاللعهليهو لاهوسلٍتمقالمامنعبدياتي بالضلوات اوليسصوم رمضان ويجتنبالسكبائرالسب
تفقجمتتلانب وكباائر ماشهو زعنه تكفر 3سيم بصي »
الافتحتلهادوابالمنةبومالقيامةحتى اما,النتصط
سفئان »حنسنين عالنزهري عن علىبن<سينعن تمروبنعمازعن اسامةن زيدعن الني صلاللهعليه
وآلهوسلملأسوارت اهل ملتين ولءرث مسلمكافراولاكافرمسلياقر والذيكفرو ابعضهماولياء بعض

الافعاوه تكن فتنة ف اىلأرض وفسادكيي برالباءصصيسم»
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شح لمواب الشماع مخففا» صم *(#قاث) هارون نركهاوزرعة»
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35مع ن عبداللهلن بريدة قالكانعندابن زباداو الاسود الدعدلى وجبير بن افق قالفد كرواهذا ٍْ
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سني ونث
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لاجر علينا فدخل عايناحيبي بن را

وضافقاليحيى
فال حمى لدقطم بت ر

ازاباموسى ليس من اهل الغز رولا امبمه#هذاحدٍيث جيم الاسناتولمخرجامه
اخبربي  6الامامانو الولبدالفقيه وابراهيم بن اسمعيل القاريقلايا ل بن سيان ناسويد وكا

الوليدجنبدنب نكري املع من تل عقوات ب
ميواعلنرتن بنغنمالاشعرى قال
سألت اذ ع ى اللّعنهعنقول المواردينهل ستطيعربك اوهل ستطيع رءكفقَال اقراى رسَول!8
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القيامةوعل 000قتروةغيرة فقول ل اهبراهيم الماقللك لاتمصنى فقول ابوهفاليوم لااعصيك فيقول
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 9١ن الىاوس » جدننياخياوبكرعنانالىذئبعن القبرىعن انيه برة اعلننبى صلالل عهليه واآله
وسإقاليلق !ر,اهيمابأه ا|زر:ربوءالقيامةوعلى وجه ار قترةوغبرة فتّوله ااراهيمالىاقللالتكنمصنى فيقول
اومفاليوملااعصيك فبموك ياربالك وعدني انولازيم .بعثون فاي خزى اخزي منالى الا بعد
فقول الله حرمت

الجنةعل اىلكافربن ميقول إأبراهيمماحت رجلبك فينظر فاذاهو ذي تلطع فيوخ
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ليسمن شرطهذاااكتاب»

ل اخبرنا  4انبكرسمدينعبداللهالشافيببغداديتمد بنمسلمة الواسطى ثنايزيد بنهارون اباأصبغن
زبداطهني الورقا حدنى القاسمبناى او ب حدثني سعيدبنجبيرةالسألت عبذاللهبنعباس رطى اللهعنهماعن

ول قالطال وافينالك هونا في حديث لبه النيصلاللهعليهوا لدوسلقالرجلان منالذين خافون برفمالياء:ه
هذاحدرث صحيح الاسناد و مخرجاه 2

ي الى ن اابو وكزتم يدن النظراارود ثتاغدالا عل بىن حاد التروستئَصرَن
وفاا»سعر
| جيدعد
اعللهضمي (قالا)ثنا تمربن سلمانعر :ابيهعنغطاء ابلنسائب عنعكرمة عن ابن عابلاسلرهضعينهما
الما نات سبحل رف لاحلالركرل لشم لطبواوسكلهافيصحف ابراهيم وموسى فهائزات
ٍ والنجماذاهوى فبلغرايم الذي وفى شّله وقال وفىازلازر وازرة وزراخرى الى ولههذناذر من
ْ الندرالا ولى#هدا حديث صبحيع الاسناد ولخرحاه*
نساحاق بانحمد نمبرأآن المزار بنااستحاق بنسلمان
| ١اخبر نا ع4بدالر حمن بنحمدات الملاب .مدان ا

الرازىينا اوجمفرعيبىبن ماهان عنانلرسع بن انسعنالي العاليةعنامسلمةرضى اللهعنهالك تمك
|النىصلاللعهليدوا.لدوسلقراب قدجاءتكاناتي فكذبت 5

وحكنت من الكافرن*هذا

|حدرث ريم الاسناد ولمنخرحاه*

ااجد يكزن مدن حمدان الرضفيير ونااواسمغيل مدن اسمعيل السلمينن اسحاق.ن
|« حدتى  4و
|مدالقروى :ناسلمانين بلالنعتن بنذ عنالمةعنعيبداللن ابيرام عنعلى بطاناللىب رطىالله عنه
|الالنىصلتبهو لدو  -قر أمنالذن اليه الاوليان#هذاحديث بعل شرط مساوإنخرجاه*
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| اخبرنا  4اوبكرالشاقهى:ناحجدينمسلمةتنائ درانااصبغبنزيد حادلثقىام بن انياوب حدانى سعيد
وآلهوسلةقالرجلان
لاللعليه
اهلىوقتناكفتونافىحديث سل بدالني صي
اانجبير قالسأآلت ابنعباس عن قولهت
من الدنا فول برقماليا000 8
و9
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وحم » «-كتابالضير»#

« الستدرلكمعالتلخيص »#

«ج()»

ضى نن وااالبنمان حمد بنالفضل
اسى
2اخير ناي اوبكرامد نسلان الفّيه ببغد اد ننا اجمد بانملدن
قعي
00

وموس التو نا.ب.لتدر العقبيلعن عبد اللهنشقيقعنعائشة رضى اشّعما اهاسهمت

البي صل الله عليه وآلهوسلترافر وح واوانه هذالمديث بح علفرظ الاتتون ولعت عاب

اخبرنا » ابوحمد عبداللهببنمادسحاق الازاغيمكةنناو نحيى بن الىميسر ة نتاعبدالله بن ابد

انلنقارحرىملة

بن عمران حدثني ان.وونسسمعت اباهريرة ر ضى اللهعنهقرأ هذه الآمة اناف باضرك

ان "نودوا الامانات االهىلها فاذا حكتمبين الناس انتحكوابالعد ل انالله نماأبعي بنههاناللهكانسميعا
بصيرا *#هذا حد مث كترم على*شرط الشيخينولم مخرجاه *

« حد نا  4مدي صا واراهيم بنعصمة(قالا)ننا القضل بن مدالشعر أتيننااو صا عبد الله بنن صَال
رد

موسى بنعل ن ر باحعنن أنهعنتمرو بنالعاص رطىاللهعنهقال بعث المريسو لاللهصل اللهعللل

زداازستطاك”يالكوسلاحك مالتنىفاخذ عليالي وسلاحيم استهفوجديه قاعد اتوضا فصعدفي النظر

نمطاطأمقال باعمرواني ارددان ابعشك على جيش يغنمك اللهوسلمك وارغب لك منالمال رغبةصاءة فقّات
ارو لالااسلللمالانمااسلمت رغيةالفايسلام وان اع نال الىونمابالمالالصا!ا رجل الما1ع
فتح النونوكسرالعين#:حديثم

ش امسل و أنشمومى بزلعبندباحدفرظ البخارىلا بيصا 41
عم ر

5ينانا #علل بنحممثالذعدل ننا الحسن بنعبدالصمدينا عدارك بنغواننا عبدالله بنالمبارك عن واس إن

يلاهللوها ١ لهوسلكانقرا وكتبنعالبهمفا
لبيص
علن
يزيد اخبرني انوعلىبن يزيدعنابنشهاب عننس انا
ازالنفس بالنفس بالنصت والعينبالعين بالرفم*:هذا حدرث ضح الاسناد وممخرجأه*:

©«ورواه » حدبن معاوءة اليساورى عر:

دهين
عبدالله بن المبارك بزيادات الفاظ( حدنناه ) انوعحبداملل

يعقوت المافظ يناب بنمدينتحبى الشهيد ننااوعلىحمدين مماوية النيسااورى عكةنناابن اللباركعن وس
خى ونس بنبيزند عنالزهرى عن انسان النبيصل اللهعلينهوا لدوسلقرا
ايز
إنريد عن ابيعليبدبن

سشسص

نالفي بالنفسو المينبالعينوالاقت ال فد الاذن بالاذنوالسن ابنوالمروح قصاص* حمدبمنعاوية
لس
هارون *.نمونى ننادب.ل بن ميسرة عنعبدالله نشقيقءمناتقنة :انهانيت ان صلالعلليهوراالموس
قرأفروح ورنحاكك م

حرملة » بن > رأن نااببووذنسمعت اباهريرةقرأهذه الآءةات للياسك انتنؤدوا الاما نات

الاهلهارخ م)»

(٠وصال #تناموسى بنعلىعنابيهعن مر وانالني صل اللعليهوالهو سمقال فيحدثه نمابامالالايرجك
ا
الصا بعنىفتتحالنونوكسر المين#صيح *

فوبونس © بنءزيد عناخيه اويعلىعن الزهرىعن انس انالنبيصلالل عهليهواو لاهوسلكانقر أا ووكتبناعلم

ان النفس بالنفس بالنصب والمين بالبينبالرذم»ستيه
©

م اخبرا

ش

« الستدر ك مغالتلخيص 

«كتاب التفسير  . 4اج (» )0

مم »

/

اخبرنا #ابوعبدالله جمد بزعبدالله الصفاربنااجدين ممدين ماهنيرنا عبيدالله نموسى البأاسراثيلعن
ساعن عكرمةغن ابنعباس رك ى اللهعنههاقالعس رجل من ىسل م علىبفر من اصتماب النىصل اللهعليه
ولوس

وض

نزولا

سلعي اعرذدكفده وااليه فقتلوه واخد واغنمه
عايهمالواما
فال

فأنوامهاالنيصل الله عليهوا لدوسلفائزلالل تهعالىنا أمهاالذينامنوااذا ضربتمفيسبيل الله فترنو اعلا قولرا
وا

لنالتى االليسكلام لستمؤمناالى قولهكذلك كنتممن قبلفر  ' :اّعليتك قتبينوا#هذاحديثع

..

الاسناد وخر حأه *:
موو ل نالمن5

 ١اخي رر فى  #مد

بنا الفضل.ن مدبناللمبه انيعهيسى بنميناء قالو ل
إلى ب

'ني

35

لن داود بن الحصينعءن عكرمة عن ابن عياس
اوغز به ردبن»و مى بنالقاضىبنا براهيمن اسمعيلالاشه ع

|ث
دذب
ح*ه
لاش عبااندييل اللهصل اللهعليهوالهوسلمقرا وماكان لني ان يغل فم الياء
الاسناد ولحخر حأه *

ريح
ي0ا
جد
1-ا

لإحدينا > ابو سميداجمدبن يمقؤبالثتنيبنااراهيمبنبوسفالمسنجاني نناهشامبن خال "دن:دااسمعيل
ابن قسرء ننافمبن اليألعهيمفرهن مقبوطبة مقال نافماقراًىخارجة.ن ز ند ن نابتوقال اقر أنيز دن

دث صحيح
وسلمفرهنممبوضة بخيارلف * هذ | ح م

يات وقالاقراً في رسولالله صلاللهعليه و1
الاسناد و لممخر جاه *

ف اخبرفى > مد بن بربد البعدل ان ار/اهيم بنانىطالب تناجمد ني ىالقُطبي تناحبى .ؤراشد تناخالد
امذاء

ميرمناه ل لحا
ن عيد بن
ل
عنعد ا ب

لحر الهما!

رولا
اياام|نكيت كان

0

مانس

ها#هذاحديث صحيم الاسناذ و لمنخرجاه*
 0له وسامنقرأً

 7الامتيواد ]بت لعن
هسسلم
لو
صلاق عليدوا
رمناصات التي
. 2ماك »4عن عكرمة عن اانعباس قالسررجل من كيسليمعلىنذر

سليكمالامتموذاءك فسمدوااليفهتاوهواذو انم وهانواما لنيصلاللعهليه
 10ملهفسلعليمفالواما ع
ا
و

فلت ا

ن القاب السلام لستِمِومناا ليقولهفتيينوا» ييح*

9الون >*» نااوغن بهمدن موبسرىاا هيمن اسمعيل الاشه عن داوددن الحصينعن عكرمةعن انعباس
ق
ا
ل ولاس الشعياوا

اررض
وا

اكه

هرات شان

في
” 5يناخالد
0

ا

0

ا
الباء

0-2 0

لا

عبداليةن وده

يعن عائشة كانرسولاللهضلى اللهعليه

له

اللإستدرك املمتلخيض »#

9م « ": 4كتاب الشير»

٠ «ج- 004

شديد» فل|سمعذلك اصحاءه حثواالى وعترفو| ابةعندهقول قولهفقال! ءدرون ايبومذاى قالوااللورسوله

اعرقال نوم:ينادى  1ذمرنةفيةوليا”ذمابعث بعث الناقرال يارب ومابعث النارقالمنكلالف تسعماثةوشسعة
ات
 0 3فالناروو أحدقالشف اسان اوهو امافدهك

نول اللّاصاٍالله عليدوا[الاوسل ا

الذىباضحاءه قال اعماوا وادشروا وفالذى فس مدبي ١د ككملم خعليتتينماكائتاموشىمل الام

بإجوج وماجوج ومنهلك منني! دمونيابليس فسرىعن الوميض الذىيجدون كقال اهلوا وادشروا |
فوالذى نفس مد ددما انتمفيالناس اكلاالشامة في جنب البعيراو كالرقفي ذراع الداية#حددث هشام

الدستوائى حديث خيفان اكثر ١عثنامنالمتقدمينعلى انالحسسن قدسمعمن ران .نحصين فاما اذا اختاف
هشام واكم .وعبداللك فالتول قولهشام »*
حدائنا 6و:س!عيد اجمدينيعقوب تارراهيم ن وسف المسنجابي العهاءيز عادالأزّرقَثنااسسميق.
انقيس عن نافمن الينعيمالقارى حدتى اسمعيل بناليحكيمناخارحة

“|رضى اللدعنة ان عل التدصل |1

زمديننا تعن ايهدزدن نات

وم رأحكينف تعدها ازاى #هذا حدث ريم الاسناد

و| مخرحأه ا.معام م"حتتدا بأسمع|.ل نقيس بننابت*
ل أخبرنا» امعبداللهالصفارننااجدينمهرا :ناما عند الله بنزموس 6

ا لعن ابياسيعاق عرف

عدار من زد عرزت عبدالله مبسنعودرضى |ا علهيالاقرف رسول اللهضبيل اللعيهواله وسسلم
انيانااززاقذو القوةالتين 4

«اخيرنا

( )١اى سكنوا مناازن واللموف» مجم خارالااوار _ -

شامال
4دستوائي قعتاندة عن امسن عنمر انقال كنامعرسو لاله ص اللهعليةو الهوسلفيمسير
ففوصروبه.هاتين الالتاينيا.مهاالنامناتفوارككمانزار لةالسسااعةشيعظيموروم ذه لكل رضم ةعماارضعتٌ
0

حمل اها وترىالناس سكارى وماهسكارىولحكن عذاباللهشديذ»«فراسمع اذصلصكانه

حثواالعلىفوواعامنه عنددقول قوله َال اندرونت اىبومذاكقالو ال ولرسولهاطقالوم ننادىادمريه |
 2ادمالعمث بلك النارقاليارب وماسع التارةالمزى كلالفت تسعمائة وصيعة وفيعون افلتاروواضة

فيالمنة افصبعلاسءه وفضاحوابضاحكةقيارأى ذالكعمقاللوا وانشروافو الذينفس دده لكرل خمليقتين
كا
منتامم شيا*لقأكطثرناه باجو وماجوج وم نهلك مني دم واببىليس فسرىعن القوم باعلضذى

يجدوات اقماالواوادشر وافوالذي فس دده ماانتمفي الناس الكاالشامةفي اجلنبمير اوكالرقةفي
ذراعالداية» صحيح «

/

ف اسمعيل ق
©إينس عننا بفأبنىنلعيم حداانىسمغيل بن اإفعكيمتناخارجةبنزيد عناسه ازرسو لآلله

صلالله عليهوا لووسلقرأ كيفننعزها بالراي* ص(حقبلت) اسمعيل بن انمن لزيد ننارتضعفوه»
«.اسرائيل #عنانىاستحاقعن عبدارلجن نيز يد عن ن
امسعود قالاقرأني رسولالله صل اللهعليهوا
امس

انيلذ نذوالقوة اتن »

4

وعدي « .طكتاب اتضير»

« ا(لستدرك معالتلخيص»

«ج()»

صللالله عليدوالهووس لوطاتشب لى ف نلجده فاطعمتنا عانئشة راو عصيدة وقالفل تبث انجاء الننىصل الله

لمقال فيحن كذ لك إذجاء الراعىوعل دىده سخلة ختال
أعليهوالهوس تلم تكبا
هسلاولدتقانل قمالماذاقال مهمةقالاذعممكانها شهاقماقبل علفالسيان
رسولالهص الللعهليهو ل و

ان|ااعاذتحناها من اجلكلنا غنمماثةلانحب انتريد فاذاحمل الراعى مهم ذةمحنايتاشاة #قالابن جرم قال

0

لعلله

رسول التهصلاللهعليسهوا لدوسللانحسينوو[قللا سين *

ا

ان الثور ى عنهالاىش شممعن«إرواه» مي
ْ ين اانرااليس با وطالب نامدن امنى ينالواجمدالزيرى تناسفيان ء 0

اسم

عن عاصم بن لفط عن |به

ان التي صل اسعليهوا لهوسلة 000لقالحسبن #هذاحديث ياملا 0

» حد نبناكر بدنين ساهللصو فيعكةطون ينكالسين المورى تالجد بنالقاسم ايان

ناداؤدن شبل2

ا القارىعن م#اهدعن ا.نعباسرضىاعلنلهماقالقر

عن أنه ء

5اد
اد
 3و4ت

0
علابىن 5عب وانقوا بومالا مجزى نفس عن نفس شيعا بإل|ناءولاهَبل منها شفاعة ولا.وخد متهاعدل قا
ئنانبفاسلتاء ولا.قبل
يع
اقرأيرسول اللهصل اقّعليدوا لهسل لانجزى نشفس

منهاشفاعةبالتاءولا وخدمنها

عدلبالبلاء #هدا حدث بج الأسساددغر حأه2:

حفد(ننا ابوبكر ناسحاق

الفقيهبناهشامين على السيرا فنامو سى باسنمعيل نلاماكم بزعبدالملك عن

قتادةعن المسن عنم ران بحصنينرطى الهعنهقالكنامعرسول النءصل الله عليهوالدوسلفي مسير وقدنفاوت

ميرافرتفيمن ألاتينصوهاهاالناساانقرو>كم اززازلةالساعةشىئ” عظيمبومترونما
بعض اصحابهفي.الس
ىأس مكار ومامسكارى ولكنعذا بالل
ن|ذملكل مضع تماارضعت وتضع كلذاتعل هاداملل
ْ ))1١ذكر عد موالية قال كزاليةارىفيالاوسطعن اجمدين مد بنعبداللهابلنمااسم.نايز 1
اثا ء الل:ني صل اللهعليهو١ا لدوسلنتقامويتكنا
اناوصاحب لىفل جدهفاطعمتناعأئشةعراوعصيدة فرثل9ب

فال اطعمتا شيثاقلنانم فبيهانحن كذ لك اذجااءلرا عىوعلبدمسخلةفقال اذبحمكاماث'ماةماقبل عليفال
0

للق
فعاماسر
انا

احسين
رد  62قال وسورل الله صلل الله عليهوالهوسل لات

احسبن *
و1مقبلل ن

هسلقال
« اواحمد الرييرى طشان ن الىهاثمعن عأصم ٠ن لقيطاء ناسهان النىصك اللهعليهوال و

سين دشل لامحبسن *

د عن ابيدعن ابن حكثير ع ناهد اعننء ,قأاسلقرأت
بلابن
عشب
ف>الاحبمنداخهزة تناداود بن

عل اني

املا ومالاتجزى :خينمن فيناا اءولاما0-5ا شفاعةقالابىاقر  0رات صل اللهعليه واله
وس لاتجزى ؛النااءولاقباملنهاشفاعة بالتاء#كيم»

أ« الحكمكبن عبدالملكعنقتادةءنالحسن عن م ارن بن حصينأند مسعءالننيصبلاللعهليوهاذ لاهوسلقرأوترى
الناسعرف رنروك ار"

ع

د0

الب الحم و لكوع الدان».

:

» المستدرك ممالتلخيم

«كتاب لتفسير» ( :ج()»
9

١

فلحديناه  اوبالوايد الفقيهواوبكر بنقر بش واوجمر وبنعبدوس المقرىقالواينا الحسن بنسيانينا

احم على.ن حجرابيناس السعدى تناحيى سواه عمعنعبداللهناني مليكةعن امسلمةرضى الله
01

عنهاقالت انالنني صلالنهعليهواأله
وسلكاي
نتلقمراءه  1:1الهلدلوبه المالينثمقفالرمعن الرّحييم

إ1

0همق
|“[جاءع
0قال ناوىمليحكة وكانستاتمن سلمة تاقيرآأها مسلركيتو ءالدناه*ذا حدربثث ص بعلي

شر 5

رلك وم مخرجاه *

رعن ابيهسيرةاخب(رناه )اوبكرن اسحاق اليه وعلىنحمشاذ العدل
 0 00ولمشاهد  باسنداصحيعلطشىها

 2قالاوبكن ابأوقال غلبا نخدن غالب اقيق ناتنيل الواسعلى سنااحمدبن فضيل عانلامش عن ليصا

مها أعنانيهريرةرضىالتعنهان النبيصلاللعهليهو لهسوامكانقرأ مللك:ومالدبن»
و اخبريابوكر .بححندبن حمدان|أصير فيكرونا عبدالصمد ابلنفضلالبلجىناراهيم نسلمازالكااب
ناابراهيم نطههان عنالعلاءنعبداأر.ن ءعناني عه نن أيه برة رضى اللهعنهدان رسول للهص اللتّعليهواله
درث تيح الاسئاد و مخرجاه::
حذا
وسلمقرا اهدنا الضراظ امستميم بالصاد» ه

قفقيه عوبادوالله الصفار الزاهدوعلىبنحمشأذالمدلقالوانناسمعيل ن
ل اخبرنا 4اوبكر بن اسحاالق

اسحاقالقاضسىئلنيامان ن حرب وانوالو لبد(قالا)تناشعبة عر :سلمة بنكهيلقالسمعت حجرا ابالمنبس
ثنل
اة ب
ولقم
حدث عنع
م

ءعرن اببهابه صلىمع الني صلىالعهليهوالهوسلحين قال غي ارلغضوب عليهم

ولاالضا لقال ١مين .خرضاصو ناهلقفقالاضى غيرمخفض الراءفانفيقراءة اهلمكة غيارلغضوب عليهم *
هذا حدرث صحيمعلىشرط الشيخين وخرجاه *

« اخبرتي » اوبكر اسمميل بن املفدقيه بالريننا تمدن الفرجالازرقئنا حجاج بن جامخدب(رني) ابن
انه لقيط بن صبرة وافد ىالمنتفق قال استالني
جرح عن اسمعيل نكثير عنعاصم نلقيط بنصبرة ع
صل الله

نمسامةأن النىصلاللعهليه
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مرك

بب علماثة د نارفاداهما
وئت
كمكا
اعامكاتب كواتت عل الف اوقبة فاد اها الاعشرة اواق فهوعيد و اعا
الأعشر ة د نان.فبوعيد » هارا حدينث يم الاستاد ول نخر جام »

١

,

حسبانسنن النجاد(م) الثيقيهاملابغداذينا امسن ننمكرمالنزازمَاغتانتنعبتناع0
لدبن
4حم
حفدنيا اا
لنادك عنحيى 1

ع رمه ونان عباءن ,رطى اللهعنههاقال فض ى رسيو لالله صق الله عله و 4

دسلاليا سا 73 1الحرععلقدرمااد ي منههقال 2بع قالعكرمةعنا,عباس هامعلة حب |املوك»

هداحد دث بدح علىشرط ا(لخارى ول مر جاه *

لونضر د ب.نمودبينف الطلة انان سيد الدارىو علىبن عيد العزرَ(قلا)نا
مأ
اخبرها ا
حى نا ى كثير اع
مسسلمام  9الامو ول نانمحي

َ 52

صل الل علينه واادوس 0

انعباس رضياللهعنهه|قالولت

دذر|ث
حبدعه
اق ان راماكئ نه حاب ار ومارق فحساب الع

ريم علشرط البيخاري و لخرجأه ::
شٍِاخبريا * راهني بنعصمة ثنالنبرى ن خزعة (واخبرش )عبد اللهى مد افيد لإنىبا جرد ن انوب

دنوب عكنرمة عن أبن واس رضياللهونهان الى صل اله
(قل()ثناموسى نناسمعيلثنا جماد بن بإمة ع
 )١فيالخلاصة هوع بانبنفروخ|جر برىيضما جم انوجمد شريف الدنبعفاعنه()قال فيميزانٍالاعتدال
)1
ائدةنى
2و
و
بوتد
0اوبكر الإجادالفقه ,١

عليه

|
5

ل حمادٍبن سلمة 4عنمادم سومانوعل .

ل١سبهة

1

ابداء ناليد مان اليد عن سلازن قال . 5مت اهلعلىان

ظ  00002او اعقت فاناخرف يات البيضبى]اللعليبهو1له و سبلفاخبرته فالاغرس

0
:

له
ه

اشترط ليم واذا
قدصا

55 2

ردت

ارب تشرس فاذىد خاء جلملا جر سسالإواحدةغر ستها بددىفيلت جيما

0

ررك متأترون شعيب عن انهعنجداهممفوعا اعاببحتا :تكرت إلىالف اوقهةفاداهها ْ
 0هام#اعن وباس !ا
3ا
5لاعمرة 6اواقفهوعبدواءامم لكر تب عليماةدينار فاداهاالاعشيرع دنانويرعقبمد :سم
 -35ا

لحداانا #التجام بن امسن منكزم تناعتهان ننعمر اننعال .ىنالبارك عنيحبي بنانيكثير0

عنان

ىدرماادي منهقال عكرمةٌ
ولهو سيق البكاتف أل فتل بديبة الحرعل ق
عباس وإلِقضى رسولالله صل أن عليهوا

تعقنبامنمبعاسليه حن المماوكم بابمه اباذ(خ)*
فوحماد

»

«الستدرك مماللخيص» ١ 04#

«9كاب السكاتب»

« ج004

جز كنا ب إل 0

0ت
 0.ل ما ارممد.ناسحاقٌ ابأوإل اىلمنيزى نناصبدد نجهى بنسعيد

0
7

ك«تتاالكا

7

ل رٍ ادام  0واطداه
1

وخر جأه * .

سيي١اللله وا]0ربد إن6

 2لطا بح1 0

0

|« حدثنا #اوء,دالت تمدن يتوت اللَافظٍ #الكيبى دن لح ان
ْن نابت تناعبد الله
ٍا

ديدم شامئنغك للك عير ف
يدوم
دَق

تيل عن عبد الله بنفصل إنجني نسيهلاحدله.ادرسو اكد صدلل اىلله عليه

ان١

له
ذ
علل
ا
ا

ولهوس قالمناعانسجاهدافي سبي اللله إوغازيااوغارماتيعسرنه اومكانبا ف بيرقبته |ظلهاسّفيظله وملاظل

3
5

الاطن #هدا حدنث بيع الاستادادوخر داه *:

سِ

ف حجدانى  4قد بن عباطق هق ودين عبد اللهلن 5رالعدل(قالا) ماحد بتنمدين ننادا ونيم القض3ا
الوكين ف أعننىتعدا رجحمنالسلمي ”تنأ طايدةه |[يام( )١ءعند رمن

لنعو سحةعن| أبراعن 805ا

عنهقال جاء اعرابي الىواه صل اللهَهعلدو له وسال فال نار
 000علمنى شيا بدخاني المنةذةالائن لىعَمال١ىالد
3

35

اقصررت اخخطيةلهد اع صرت الكلة اعتق اننم وفك الرةٍةا

.ر 3
اوليسا واحدا  00عدى السيةشانة  .ه

ا
عمتدواوقك الرقية ان نعين يفاد المنحة 1كه والي عإلىذى
واسقالظا ن 5

نم> نطق د للك فاطمأ0
الظا لفا !

ضة
16
ع

بامعرو  00عَنَالملكرفانل(عاق ذلك نيضهن لدايك الإمنجه هداحدرث

صحيح الاسناد و حر جأه *:

ظ أ

021

|

اخير لي* أوالاسم عبد الرحمن نالحسين القاذى نا ابراهيم لين اعفان بنمسلم 8جمأدبن سامة
 2لاجدالاد

) 00هو طلحة نمصرف؟؛

١ لم 5رلا للخيص

سد كا تالكا ب ©

أ« تتاحلان كاعنالمقبرى عن الىهسبرةءن النيصلالهعليهوا لهوس!ل ثقلاالنةحقعل اللاهن ياعيلنمهمسكااب
الذى لاد الاداء « و الجاهدفي سبيل النهوالنا كم بريدان تف (م)*
« مرويننابت *#تناعد اسن مدنعم ل عن عبد اللهن سهل ن خنيف جد فسيهل ١ندر سول

الاظل الاظله #صحيح (قات )بل مرورافضى متروك *
«عويسى > بانلعبردجم.| 0005 :طاحة الياميعن عبد الى من ن.عو سبحة عن البراء قاأل جاءاعس اني
قمالارسو لالت علمبىوتكاد عي خدنيالان اقص ون الل ايد اعروت الكل اعتق النسمة و فك الرقية

قال وليساواعد! قال ازغتق الاسمة ان رديشتها وفك الرقبة ارتب تعينفيعمماواللئحة اكمووفةوالنى على
ذَىالرحمالظالمقان نطق د للكفاطم امووااسق اللا نو أمرنالمعروف وانهعن المككرفانل :طق ذلك
0

ا

الأمن حير

دم ال

تين عيدى

الى
بم
1

اللهصلالله 9

عليهوالهويقال من#اعان عاهدا سيل الله اوغارٌ بااوغا,ملف د  9سراقفبته اظلهاللهنبييللهبوم

00

8ك١

« امستدرك معالتلخيص »*

ٍ

«اكتاب التق» ش اج 680

»#

(قالا)<ااووصالالمصرىعبد اللهبنصاحكانبالليثعنالليث بنسعدعن مين عسئالرشى 2
|اسر اضللىّهعنهها قالجاءت جاريةالىمر ايمنختااب رضى اللّهعنهفقالت
عنانجر يعن عطاءبن ابىربباحنععنب
اليد انمفبساقىقمد لىعالنارحق احترق فرجى فقاللما مرهلر أىذلك عليكقااتت لاقال فل اعترفتله

دثي”قالت لافمالمر علينهفل|رأىئتمرالرجلقالانعذب بعذابالتّهقالباامير اللمونيأمهسهافينفسى قال زأربت أ
ذلك علبهاقالالرلجالقالفاعترفت بدقال لاقال والذى نفسي بيدهلولم اسمع راسلولله صللللعليةوالوس
من الي ولاوالدمن ولده لاقدهامنك فبرزهوضريه مانةسوط وقاللاجاريةاذهي'
قوللا قادماوك
نانكعرطارتي المنهوانلتاة اه وارطو' له قاللوصا قال الليثوهذالقول معمول نه#هذاحديث يتح
الاسناد ولمخ رجاه
 3اخنرنا  4اوالعباس  0ن اجمدامحبوى عرو 25سعيدبنمسعود از بد نهارورت فيدر عنفين
لاتعةرقيةمن ولد اسمعيلققدمسبىمنالمنفارادت
عع
.نالحسن عناستلانسيامن خولانقدموكان

ضنر احسبهقال من المنبرفاص هاان لعتق*:ه
التق مهم فها هاالنني صلالُعليهولاهو سل فدّدم سمبىم
نناه) اجمدبنكا ملنخاف القاضي نناادقولانة (وخدينا) اوالعباس مد
احس
«ابعه #شعتنةع(نعابيخديبنر
ابنلعقوب ينا |براهيم بن زوق (قالا المع

ك5
6ل
0
1

ب

عر اا

د عدن ويل سمعت عبد اللهن

ه لدوسلمسبيمننيالعتبرففتّةال:1
هلل ي و
ىنغ عررمنولداسميلةنيرسول الص
معثّل قال مكانعلما
لستي منيالناراومن ليان ليسي بلانارلاط نا 0
اليه وأاله س ا
عهص
هلل
لوللا
اارس
له
٠

صحييم الاسنادوإخرجأه »*

ش
!

كتات

طوبعقة الولف به و

]او

اس ثالجاءت جاريةالى
ببن
حد |نليليث عنمربنعيسي الفشيعنأبنجربمعنعطاءععنان

مر فة
00

 5احترق فرحى فمّال لامر هل رأى ذ لك عليك قالت أ
يقالت لاقالعلي بنههقيار ىمر الرجلقال اتعذ ب بعذ ات اللهقالبااميرالومنين ١

اتهمتهافي سئيعالرات ذلك طلهاةاللافالفاعترفت قاللاقالو الذى .شي بدهلولماسمع رسول الله
صلاللعهليهولهو سلتقوللاتقادمماوكمنمالكولاواندم ولءدلاقدتهامنك فبرزة وضر نهمالة

سوط واقلإلجار ب اذ هىفانت خر ة لوجهالله وانت مولاة الله ورسوله»قالالايث وهذا القولمعمول به

ْ

صيح (قلت) بلمربنعيسىمتكر المديث *

فامسعر #عنعبيددن المسنعناب صنعقل انسبيا من خولان قودكمانعل عائشة زقبةمنولدٍاسمعيلققدم

سبي منالوفنارادت انتمتق مقنمهامهااني صل الله عليةوال ؤهسل فمّدمسبي منضر احسبه قال صن انلمتنبن
فاص هاالسك

عنعبيدبن وسيب عبدالله ن معقلقال كانعلعائشة مجررمن دادما

لد الث د حلسم

6

سو كتاب

لالد ارلكلملخيص »

»« 02 4طكتابالشقى »مه ظطج(»)0

اعى اليان اعتقولدزنية  #هذ احديث ييحعمشرطمسلوولممخرجاه *:
© وله شاهد من حلايث افيسلمة عنالىهربرة (اخيرناه ) ابوالمسن احمدينتمدالميزىننا عمان بن سعيك

رهعبنرة
هام
يعن
بمة
ايسل
الدا ىثناموسىبن اسمعيل ننا او عوانة عنتمر بنال

رضى الله3

رسولالتةصل اللهعليهوواالهوسل ولدالزناشر الثلانة( خدينا)الشيخ اوبكراجمديناسحاق بنامدن غالب نا
"1

الحسن بنمر نشقيقبناسلمةنالفض لع عن تمدبن أسحأ

ل

عنهان باهنرةشَول انرسولاّصلالشعليهو

اتاحباليمنان اعتق

ولدالزناوانرسول اللهصلاللعليهو؟لهوسلقال ولدالزناشرالثلاةوان اثلتميعذب ٠يبكاءالمي التعتاثغة
رحمالله اباهربرة اساء سمعا فاساء اصاءة( اماقو له) لان امتع بسوطفي سبيلاللهاحب الي من ارك اعتق
ولدا! نا مهالمنازلتفلااقتحم العقبةوم اادزاك ماالعقبة قبل يارسو لالله ماعندنا مانمتق الاان اخدناله
جاريةسوداءء تخدمه وتسهىعليه فلوامنا هنفز نين فتن بالاولاد فاتقنام فقالرسول اللهصل التهعليه
ا

لو ل لان امتم نسوط في سبي لالله احباليمن امم

ىذ 6ا 4ره رحل مك المناففين يوذى رسولاللهمل اللهعطليهوآلموسم
شراثلانةقيركنالحديثعله
لللهعليهوآلهوسلي
فلاتقال بارسولاللهمعمابهول زدنا فقالرسلوالهص ا
الم سرت من

هوشر الثلايةواللهعبتو حل فولدولان روازرة ودر الخزىلإرواماغوله) إن اليت نذاب يكاءالى
ف يكن الحديثعلىهذاول ن سول سولالمعليووالهوسل مس بداررجل مرناليهود قد ماتواهله

الل

ل

لع

ل

0

لين تي تقشرط مسلمووم خرجاه»

حدينا  4ا والنضر دين مدبنو سف الفقّيهمناعماننسعيدالدارى والفضل بن مدن السايبلشعر 3

«شإاوهده  4او غواءة عنيمر ننافيسلمة عنابهعن!نيهىبرةمرفوعاو لدالزناشرالثلانة»
 9سلمة ابلنفضل بناا ناسحاقعنالرهسىعنعروثقالبل عمائشة اذاباهسيرة تقولازرسولالله صل الله

علليههوواسلم قالول ادلزناشرالثلانة واناليت ليعذب بكاء الليفقالت رحمالله اباهى برة اساء سمعا فاساء
خااد تالفجارءة سواه تخد مهدو سمى عليه
ا ال
ننمتق
صاءةلائر لفلا اقتتحم العقبة قبل بارسولاللهماعند ناما
لي :لمنفزنينخان بالاولاد فاعتقنام فالرسولاللهصلاللهعليهولهوسملان امتعسوط احب الي

من ان آمر بالزيائم اعتق الولد( وامافوله)ولدالزناششر الثلا نةفليكن للد بث علهذا.انماكانرجل من
لمنافين بوذي رسول الله اصللله عليه لوهاو سل فالميعنذ ريمن فلات قبيالرسول اللهانه مع مأنه

باء الميفان
و لدز نافقالهو شر الثلانة والله ولولاتزرواز رةوز ر اخرى(وامافوله) ان اميت ليعذ بك
رسولاللهصلاللعهليوه آلهوسلمرب ا
ذز وجل مناليهدو قدماتواهلهبكونءايه
فالانهم
بكون

عليه وانه ليمذب و القل تهوماللىلا يكلفانلفلهسا الاوسمما ()مكذ اقالوسلمة لممحتجبه(م)وقدو ثق

1

«الستدركمماللخيص» ١

«»4

سوسس

َ» كناب التق» 0
١

0

م

قالفاعتقتنيواشترطت علياناخدم رسولاللهصلاللعهليسهو الهوسلماعشت * هذا حدينثصحيح
الاسئاد ول مخرجاه *

( حدثنا اب4وعبداللّمدين يسقوب نناعلىابلنمسن الحلالىننا عبدالله ابلونليدالعدني ن سافيان حعبنيب |
ةرضى اللهعنها قالت قال رجل اغتق عنانىبارسولاللهقالن *م هذاحديث
ثءشعن
اطا
اناي نابتععنع
حرم علىشرط الشيخينولم خرجاه»

«(حدئنا  4انوعلي امسننعلي المافظنناحمدبانمسن قبتيننة وعبد الله جبمند (بقناسلاام)ن:ا ابراهيمن
حمدين ايولسففريانىناضمرة ندببعة سعفنيازعن عبدالل,هنندارعن | نتاملرلرّضهىعنباقال ارس ولالله

 1عم حرمفبوخره( وخداننا)بوعشلباسنادهسواءان رأاسؤالالله
صلاللعهليهواللهوسلمرن ملك
صلله عليهوواآله وسلأهىعن الدع الولاء و عنهبته * سمحتاباعليالمافظ رقولاتماذحكرت التنالثاني
ا

لإزوره الزهرىعنصمرة #هذاحديث صحيح علشرط الشيخين ولممجخاره* .
وشاهده #المديث الصحييم الحفوظ عنسسمرة ننجندب ( اخبرنا )احمدخضر القطيجى بناعبدالله

ات

0

ل

اسحاق انأاعحد شتلنمة نانشابعاق

ابن ابراهيمالنظل واسحاقبنمنصورالمر وزى(قالا)ننا دن بك ارلبرسانى تناحماد بنسلمة عنعاص الادول
0
م2
0ل
س
م
4
هسلمقالمنملكذا رحم
طي الله عنهان رسول الله صلاللعهليهوال و
رن
ة()١ع
رلحسن
معن ا
سسادة
0ت
وق
9

«حدنا »يبو نصراحدبن سب اللفقيهتخاراىننصاالح تسمهالمافظابوالرريم الزهراني وعمانبن
افشيبة و زهير ن حرب(قالوا)نا جريرعنسويلبنانىصا عن اببهعنالىهسبرةرضي اللهعنهقالقال
سوال للهصلاللعهليهوآلهوسل ولادلزناشرالثلانة #قالاو هريرة لارنف امتعنسوط في سبيلالله

()١هوالحكسن بن امسن البصرى ١ اشلريدفىنعفاعنه

تعب

هسلم
لللعهليهوال و
رسولاللهصل اللعهليهوالهوسلمماع تشتفلتلومدشترطي على"م فاارقت رسولاللهص ا
ت
ات ذاعتمتني و اشترطت ذ لك #صيم *
راعش
0م

4

« الثو ري »©عن حبيب بن الينابت 0

عنعاثشةقالت قالرجلاعثق عن ايده قال0:

طا ابراهيم © بن مد نبو اسلففرياى نناضمرة عنسفيازعنعبداللهند نثارعن ابنعمر مسفوعامن ملك

ذارحمحرمفبوخر(خم) »
كٍِوخيافه :؟ممدبناني بك ارلإزساني اذ بنسلمة عنعأدمو  00000تمر أن وشول اه

صلاللهعليهوواالهوسلقالمنملك ذاخمحرمفبوحر»ضيح»
« جر بر عن سهيلعنايه ص فوعولدلالط لد الا وهرزرة تبسرلول

ا

الي من ان اعتق و لدز بة (م)#

وشاهدم

« الستد رك معالتلخيص»
55

5-5

«« <2 »0اكتابالسن»
سببسةضو

ب

«ج(»)0

بلاشك فيهماقلناه فيعى يف «*ه

فل اخبر ني اعلبردحمنبن امسنالقاضي بهمد اننا ابراهيم ابلمنسينننا 1دم ابلني اياشسمنباة قال
سمعت ابااسحاق انهسمم ابأحبيبة(واخبرنا)ابوعبدالله مدبنعبد الله الصفاربناامدبنمدبنعيسى

قىة
االنياخ
طصى
ق عرى اعببييبة الطا فيقباالو
حعنااي
سسفيان
ا)نتا
القاضى بناونميمواونحذفة(قالا
مانلفلقيت اباالدرد اء فقلت ان اقبدياوصى اليبطانفةمر ماله ذابناضعه فى الفقراء او المساكين
او الهاجر بن« فال امانافلوكنت لماعدل بالجاهد ن ذانيسمعت راسلولله ص اللهعليه واله وسلمثل
اشرق عند الموت.كثل الذى ماهذداىشبع #صذالفظ حدرث الثوري هسذا حد يث ميج الاسناد

ولمخرجاه *:

لييم
اراه
 9اخبرنا  4االلوحسنعلىبجنمد بنعقبةالشيباتي بالكوفة نان
ااق
قبَانسح
ضى اومد بن حاز م()١

الثفار ى(قالا)ننا يم نلعبيدالطنافتى بناجحمد بن استخاقعن بكير بزعبداللهابلانشيج عن سلمان بن نسارعن

ونه وضىاللهعنباقالت اعتقت جارئةليدخلعل النبيصل اللعهليه اوله و فسالخبر ان بهمتقها فقال
امناكلوكنت اعطيتيها اخواكلاكناعظم لاجرك#هذا حدرث صب عللشرط مساوم مخرجاه »
ا
:ل اخبرنا 4اوبكراهمدبنسلانالفقيهثنالحسنبنمكرماليزاز نناعمانيزمرنن ابوعام صال بمن
وستم عن المسن عن سعدمول ابىبكرالصديق رضيالل عهنه انرسول اهسبلاللعهليه والهوسرقاللاني
لللهصلاللهعليهوآلهو سل يعجبةخدمتهقال رجولب
ن سعد تومكلاله وكان رسو ا
ايق
كصد
ورال
بك
صل الله عليه وله وسل ب كر ايعسم اققال بارسو لاله مالناماناغين» فتال وسو اللل صل آم عليه
:
و لاهوسلمانتنك الرجال اتتك الرجال*هذ احديث حيس الاسناد ولنخرجاه»:
يهمردفى ثنااجمدبن م#د.نعيسى ايد الوارك نسعيد ننا سعيد بن
صن
لر ب
احك
 0اخبرنا  #ا.واحمد ب

له
جمهان خدبنى سفينة رضىاللهعنهقالقالت لىامسملمةوللىاسدعنيا اعتقك واشترط عليك ازتخدم راسلول

 1اوا جاهد ن

)(١ قالفي المشتبهخازم بالمعجمة منه اجبد بونخاازلمله اعلل؟٠ شريف

هشقر
بتىمسالمن
68يلط
الدينعفاعنه ايعو

نناائن الىعبلة عن عبنداالال غدليالمىعن واثلة فذكر امد ث»*
د ان وشعبة

عنلىاسحاقانهسم اعباحبيبةالطائى قال اوصىالياي بطائفةمن مالهفلقيت

اباالدرداءفقات

ان اخيقداوصىابلطياغة منماله فاضابنعه فتّال اما انوافكلنت لاعد لبالمجاهد بنفانيسمعت راسلولله
صل الله عليهوالهوسلتقولمثلالذ ى رمتقعندالموت كثلالذىيهدى اذ |شبم#صرح *
| فل ابن اسحاق  4عبكنير بنالاشجعن سلمانبننسارعنميموية قالت اعت جار بةلىفدخلعليالى
صل الله عليه اوله وسلمفاجين متا فال اما انكلوكنت اعطيتيها اخوالك كان اعظم لاخجرك (م)*
ظٍِانوعاص صا  #بنر ستممعناسمن عنسعد 0000العيدا بان ستول اللهصل الله عليه واله

وس قال لانيبكر اعتق سعد افقال بارسولالنهمالناماهتاًغيره فال انننك الرجالانتنك الرجال»يه
عبد الوار ث » بناسعيد بنجهانحد ثني سفينةقالقال تلىام سلمة اعتقنك واشتر ط عليك ان تخد م

لتر اليس»

 98004الاكاباش»

89600

أهلالكوفة قالله شعبة قالكناعندانيبردةبانى موسى و معه.ثوه ذقالالا احدلكم 'حدرث عد أنىنهالى
|كانت 1
زسوولاللدصيل اللهعليه واالاوسل :ول من اعتق رقبةاوعبد أ
هسمع
ىاب تقدنناقال حدئثى يان س
بل ي
الوا

فكاكنمن النار عضوابعضوه.
|العباس مد بن يعوب نناااوعتبةاحمد بن الفرجمحا لم بن ربيعةينا
وأماحدريث » واثلة(قداءن:أه) و
ابراهيم نابي عبلة عن الغريف ابنالديلمىقال اسناوا لقن الا سقع رضى اللهعنهفملنا حدننا حديشا سمعته
لمر ل اللهص امتعليةوا لدوسلليسفيه زبادةولا ا

محف احدكصلى فيبيه
خضت وقال ان ص

وهويزيد و تقض قال فملنا ليسهذا اردنااردناان تحدينا حدما سمعته من رسوك الله ضالال عايهوآلهوسلم

ملنه
وهدو
ضلل
عق ا
ادوساقيصا حس لناقد اوجبت يعن النارفقال اعتقو | غنهيعت
ول
قال اتنتارسولاللهصل اللدعليهوا
فضو امئة م نالناز #عىيف هذالةبت لعبد اللهبن الد امي *

اإح ار )مساااره العاف اناير نف راس الفقيهنباكرن سهيل الدسياط نناصدالله ن وسف
تعال إارتحاءفربيواثلة.ن الاسقممتوكتاعلعدا
التتسىيتاعبدالله بنسالْحداتىابراه,تيغ ةل ك حن ب

البدنيلمى فاجلسه تمجاءاليفقال جب ماحد”ني هذا الشيخيعن وياثلةقات ماحدنك فقَال حدثنىكنت جالسامع
رسول التهميلاللعليه والدوسلمفيغزوة سوك فاناهية ر من ىسليمفقالوا بأرسولاللهاُْصاحبئاقداوجب قال
د

لدصل اللهعليه واادوس اعتقو اعنه لتق مور
لت
راسو

#فصار حديث واثلةهذه

الرو اباتك <اعل شر طالشيخين*(و قداخر ج)مسلومنحديث الي هبرلايق من امسعمسم اس احملاة
حد بنا  #انو العبأس مدبن يعوب ٠نابحربن نصر بن سابق الاو 0نا ووببنسوبد بن ابراهييم
ه سلتمو ل من
لللعليهوال و
ااناني عبلةء نعبد الاعلىاءانلك لي عا نالاسقع سمعرسولاللهص ا

اعتق مسلياكانفكاكين التاربكل عطوات .هناعش انين عرلاة عه للش هذا د هد عبداللهنالديلمي
انعبينة م

ا

بلاشك
اوردةن افيموسى حدنني ابي انهسممرسولاللهصب الله

عليدوالهوسلتولمن افق رقة اوعبدكانت فكاكهم نالننارعضوا 002
بسنعسةة نابراهيم بن اليعبلة هنريض | الب قال
 9حد ينا 46الاصم بنا امد ن الفرج ناضمرة ر
13نا وابلة بنالاسقع قُقَانا حدننا حداثاسمعته من ضيه اللهذلىاللعهلبهوواالموسل لبسؤه زيادة ولاشقص

بقصلدا ليسهذاافرعدنَالانينا رسولالله
فتضب وقال امنصحف عع ماق ته وهوبزيد و ف
:د اوجب  :و كار عبرا مد يس ا واعل
صلاللهعليهي والهوسل فى صاحباق|

يي

منه من النار العريف اسمه عبداللهقال عبد الله بسنا  802ف ابراهيم بناليعبلة قالكنت | سا بارئحاء

فربي وائلة ومكتشاعلى اعلبنّددابنالديلميفاجاسه مج ء الي فال تجب ما حسدتى هذ | الشيخ يمن وايلة
قا تاحديك ال حكنتجالسامعلطر ل اللصل اللعليهوالهو سل فيغن وة بوك فاناه شرمن يسيم

فبال اعت و اءنه يعتقالله“كلعضوم اعضو | منهمن النار»#صيم»( لوب )بنسويد
فعَالوا انصاحبناقدا وج

0

«إاخبرنى

«ا»

ا«اللستتدراكمخويص 4

«كابالسنة»© | طج()»

مارد ,بن منه انانانت فقالت .اريك ف منائئ هذه حكاني ارضم ابنالهاللهحمدفقالفاائات وهذاانى مد
قال ادها يتعصرمن لسم|#هذالحدرث صرحٍالاسناد وملراء0
و 9اخيبررلي  4ابوسعيداحمدبن يعقوب الثهني ثنااامسن بن المثتىالعنبري ثنأسعيد بن مسعود ثناشبل بزعبادءرن

ااناىنح قالقال عطاء قال اتنعباش رع اللهعنهتست هذه الانتخدمراعنة اغاوافتداحرث غناءت زهو

ماتدك
قولهتءالىغير اخر اج#ق الاخطاءات .-قر

عل ارال ااي نينازان عاء يتجرتعول نلولليتانا

فلاجناحعليمفيمافعان#قال عطاء مجاء الميراث فنسيخالسحكنى فعتد حيث شاءت*#هذا ح_ديث بح

تلشرط البخارى ولرمجخاه *
 57اخبنرااوبكر اسمعيل بالنمفدقيه بالرىتناحمد بنالفرج الا زرقثنا حجاج .نحمد قال(واخبرتي )ان

ربغاننواالن بير()انهسمع جابربن عبداللهق لوجا اءملساكيننصلباعرضفمّالانسيدى يكرهنىعل البغاء
فزل فيذلك « 1 5هذًا حدرث صب علىشرطهسل وخر جاه *
ا«خهرذكاتاب'الطلاق و او لكتاابلنتق »
 3كتاب

3

العتق 4ه

خم
ل حدمنا او العباس مسد بن سقوب تنا الىبكرة :بكارءنقتيبة القاضى عصر نا انوا داود الطينا لنى نا »
هشام بن ل

قتادة اعلنمسن عقنيس اذا بى عرن .عقبة نعاص قال قال ل الله اصلللهعليه

وآله وسلمن اعتق رقبة فك التهبكل عضومن اعضائهعضو امن اعضائه من النار #هذا حديث صتبيحالساناد
و1مخرجاه * (ولهشاهد) عن انيموسى الاشعرى وواثلةن الاسمع*

ف اماحديث  4انىموسى (فدنناه)على ن شاادلعدل عن ابراهيم بن يلوتبن ديزيل نادم ببنابى اياس
امد
العملافيوعبداللهن الزيورالجيدىوابر

ادرالرمادئ (قالوا)يناسفيان بنعيبنة حدثنى شيخ من

ريدف.نعفاعنه
( )١فسيابلدتبديب هو مدن مسلم نيدرس روى عنه انجر ع ١ شال

قالت اريتكأنيارضم انناله تقال له تمد قال فانا نابت وهذا ني تمد قال واذادرعها تعصر مر
لمأ حيسم *
شبل © بنعياذ عن ابنينجي قال عطاء قال ابن عبا س مجع فده الآيةغدامرا غنك اهلا فتنتد خنثك

ا

وله سال فاخن اج قالعطاء ازشاءت اعتدت عنس اهلراوسكتنت في:واضتتها وانشاغت

خرجت لقوله فلاجناح  8فمافان ىم جاء الميراث فنساخلسكنى فتعتد حيث شاءت (خ) *

«إابنجر مي اداااوالزبيرسمم جابرايقول جاء مسكين  5الا نضار فال ان سيد ى يكرهنى اعلبلنغاء
فزات فيذلك ولا تكرهو فليعالىنشاء »

سو كنابب 2-0
هشام > عن قتادة عنلأسنقعينس

42ص
المذ ايعن عب بنعأصقالقال رسولالله صل اللهعليه ولاله3

وسلين اعزقرثي فةلك اه كلويفدل ١ ٠ 0002اعضا نه مرء
اكد

3

افل«ستدر لممالتنخيص

>

4ع00
«

ا« 8الطلاق :

والهوسلمقولبينا اناماذانائىرجلان فاخذابضبعى فامانيجلا اوفعمنّالالى اصعدفقات انىل ااطيق فالا |

ااسنسبله .لكفصمدتٍ حتىكنت فيسواء الجبلاذاانا باصوات شديدة قاتماهذه الاصوات قالواهذا/
هوعواء اهلالنارتمالاق إنةاداعم معلقين بعراقببهم مشهف4ه اشداقهم سيل كنذا #واخدافلعتامأ مؤلاء ْ
رحاواسوآه منظرا فملتْ .
ياذااقوماشدثى اجتاخاوا تم ب
قال هؤلاء الدن فط دك د قبل تحلةصومهمم نطلتانف

مهنؤلاء قالهءلاءللع والروانيماننطالق بفياذا ااشا نين عن المماث فقلت مابالهؤلاء
فتَالهو لاء الأو اليمنعناولادهن البماون ماعان قاذ ياناسل عير  5فقّات منهؤلاء قال .هؤلاء

ك مشرف سلرىف فاذاأنا.خلاءةفرلشر ون د جرقاتمنهؤلاء قالهؤلاء جعفرين
ميتلك
ولر
اقطالت وزيدبنحاررن وعدت بؤرواخة[ )0شرف ىقر ا رفاذاانأثلانةغرقلتمنهؤلاء«قالابراهيم

وموسىوعيسىعلمهمالسلام ينتار ونلك #هذاحديث صميح علرشرط مسل ولمبخرجاه وقداحتج البخارىمجميم
را

'

اخبرنا و#االفضل الأسن بن عقوب إن وف العدل نا حبى بطناانيلب ننازيد بالنحباب داق
غسحاق بانسمعيل ن مدن اتن قبس بمناس حدثى اسمعيل بنحمدن ابت نقيس
وات زندبنا
اف ججيلةنت عبد اللبن ايوي حاملة كد فلاولديهحلفت
مدان ايأهنرت بنقيس ف ر
انثماس عنابه,

اذلاتلينه من لبنهافدعانةرسولاله.صل التهعليه واله وسل فزق ففيهو حنكه كرة جوة ويام ينافاك
هايم الاولوالثالى والثالث فاذا انك من العرب  8 1ن نابت:نقيس فقات
أ حداف نفان اللهرازقة

( )١انعماستشهدوا ما غنوة موتقفيار العام؟؛ يح البخارى

ماربد

العدالعن)كا بن ريد نجارعن سليمبن عأمر<.دثني أوامامة سمعت رسو لاللّه صل اللاعليهوا,لوس

قول مانن نماذانانيجلرانفاخذا بضبمي<ىكنت في واءالجبلانذااباصواتشدندةقات ماهذهالاصوات
قالعواء اهلالنارمانطلقبيفاذاتقوممعلةين بعراقوممث قفة اشداقعمسيلدماقات بلغلقااءلهؤلاء الذن
فطرون قبلحلة صومم مانطاقبيفاذاشوم اشدشى”انتفاخا واتنه رحاواسوآه منظرا فّات 11

علحرات فقامتابالهؤ لاءقالهؤلاء اللو افىعنعن
قالهؤلاءالزاوزوالرو المانطلقىفاذا نأسنساءنوش ندسمان
اولادهنالبانعنم انطلق فىفاذا انابغمان يلعبون بين رن فقّات مر هؤلاء قال.هؤلاء ذرارى لمؤمنين
شرف لىشرففاذاإثلاد”غر نشرون من خر رقا 0
 +وعبد اللهنرواحة م ف

هؤلاء جمفرن افيطالب وز بدن

ل تفن 1اخرفاذا اابثلانةفرقات من هؤلاء«قالابارعيبموموسىوعسى

لتكظر(م) *
وومس
« زدين الحباب > نا زيد.ناسحاق بن اسمعيل حدثني جدى اسمعيل بتنمد نيابت ن قبس بن شماس
عنابيهات نابتبنقيس فارقججيلةشق عند اللهن الي وهي حاملة تحمدفل|ولديه حلفت ان لاتلبنه لمبنها

فدعانه رسول الله لاله عليسهوا لاوسلفزقفيفِه وحنكة تمرةمجوة وسماه مممداوقال اختلفبهفاالنله
رازقه فابته اليوم الاول والثانيوالثالثفاذا اسرأة ب الوب 60بدنقيستلتماترندينمنه
قاات

| «إالشركمماشيص» - ظ«ءم» 

ظطج(»0

طكاباطلاقن» 

شنةرضي اللهعنها
امئر ع
ععأ
ناعلبنحكيمالاود ىثنشار بك عن اراهيم بمنعاجر عن مصعت ين

أنجاقالت طلقت اءرأسةكنت ثلاناوعشر بن ليلة فوضعت ملعاثمانث النتى صَلى اللعلهيه والهو سل

ايا

هال لمبازو جي#هذا حدبث صبيحعلى شر ط مسللولخر حأه *:
فذ كرات ذ لكل ف

١حدئنا ب الاك اوعبدالله حمدبن عبذالله الما فط املاء فيذى القعدة ا

هم

الوالل الزقي

_فاد
 10بن العوامشكرهته وكانشد ذاوت

عاللىنساء فقااتلازييربأاباعبدالله روحن بتطليقة قالت وذلك حين وجدت الطلق قال ومافعمك ارتاطلقك

تطليقة واحدة مراجءءك قااتانياجدبي استر وح الذىلك ةال فطلتماتطليقةو احدةلمخرج فنالبت قادتهااغاق
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|قالتذانر كته قال مكلنكذاوكذاأ تونق اذاكان اللبلشخرج تاليهقلياجاءنه فالا اركييبن دنه

ركبت وراءه <تىافنكتانرسول اسَصَلٍاعللليه
لاسر  7امسلا لك راكبا نتبين ذي ف ورك
ال باحذ حك طمن
 0اله سل قول هي افضمل سنافىاصيبت في"فبلنهذذلك عيبن امسن ذناطاقالىعموسة
00

كناف مده تتطريهه حق فاطبة ,فال عرو ولشها ان اذى ماين اشر نو الفر ضع ايام

5

لعوم
ْفاطية حماهوغا واماعد فلك انلا حد ثنه ابد | قللعروة واما كانهذًا قبل بر ول هذه ي اد

| :الآنائه.هواقسط عند اللهرخ م )(قلت )بر مد ولهقبليزولهدء الابلانز مد ا كاندعىابن ند
اعد

مرضي
«ورك-ستد رك
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 7لاريافة كلام لوس
 #فشكنت

مواق سم *

 » 90.7اا «إكتاب الطلاق»

«اليتبرلئس الننيس»
الا ا

كداتيه ا

0مةالعةوواليةبرجا
ب

اهل  2والسائفم

٠ «إج(*»00
سويد م ْ

ا

وهواخ 65ن عبد ربد وتمدين

على بنشافمع الشافي شيخ قرش فيعصره*
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 2اخيرنا او عبداللهجمدن عبدالله الصفار ناأسمعيل بن اسحاق القاضى بناساهان وحراتب نناجماد.ن زيذ

ه44

3

ه اليقلابةءناىاسماء ارحبىعو لل عن لل عنهةالقال رسلواله لاله عليوهآلهوسلابا ش
5ادي ن
عدا  1لتزوحجما 00

أحرع النهعام|انر رائحة الجنة#هذا جدزيك يم علىشر طالء.بخن
بس

 0حأه *

6
و3

عن كمه 2

02
بج وا

الله73 0000

خؤاءزوجبا الورسول الله اصللله عليهواالدوسرفتالاني قداسلمتمعها وعلمت باسلامي مءهافزعبا زسولالله
دهنة حديث صحيح الاسناد ولمنخرجاه وهو
2صل الله عليهواو لاموسامن زوجباالآخيورحه اناوليسبا االراك
ع5ن3

منالنوع الذىاقول ازالبخارى احتج سكرمة  0رسماك»ه
جٍِاخبرنا

عبداللهابلنحسين العام
0

1 0

وا

ع

أسمةسنايزيدلنهارون عحنتمدبن اسحاقّعن داودبن
لات بن

لو يتاي
ينبع ز
ابنته
وسل
ون عليدواله
عابد ىجيادحا يدد البيسا

بن مدا

الصيرفي عروثنا او أسمعيل مدن اسمعيلالتاسميدين يمرم

اللي بن اوب حدثي انالهاد حدثنئير وين عبد اللهبن ع وه بنالزبير عن ع وة ن الزبيرعنعائشة زوج |

الني
الشافى  4اخبرنى حملن ع*مرتومبن
دلن علىعننافم,بنبير بن عبدبودلاذركاةبن عبديزبد طاق أمرابه

ميم ةالبتقمافى رسولاص الّعليهوووس فهَالانى طلقّت سهيمةالبتةووالله مااردت الاواحدة فردها
الفرسو إابنهصلاللدعليه وا
لهوس ف
لطتماالثيةفيزمن حمورا اللثةفيزمن عمان*

فاوزمعرا اعاامراسًات زوجهاالطلاق منغيربأسحزمالله عاما
ابوب #عانبىقلاءة اعنىناسماءعن ب
انير رائحةالمنة(خم)»*

سعن
© اسرائيل #
اعن عحكرمة عناعببناس قال اسلمت امرأة فتزوجت عزؤاوءجبا الورسول الله

ص امرواين س ف
لال الىقد إسلمت معهاوعلمت باسلاتىممبافيزءباارلسلوّلهصل اللعهليه والهوسرمن زوحبا
الآخر وردها الىالاول»«#صيم»
ه8ر ابناسحا ف #عنداود بن الحصين عن ء حك رمة عن ابنعياس قال ردالني صملاللهعليهوا لهوسل ابتتهزنت

علىنيالعاص بالتكاح الاول و1تحدث اب ع

2

ف نحبى

يس
ال
داب

لإخود»4

«ستد ارلكتملعخيص »
ال

ولواضة»

«ج»00

الى رضاىللعنقاهل رسولاللصهل الله ليهوموس الالخبرة باالثين اللسبار ةلوليقيارسو لاك والمو
 ١امحلفلعن اللهامحلو الحالل >هم قالرسبولالله صلاللهعل.يهوالهوسل 0

والحللله * هذاحديث

صحييم الاسناد ولم رخجاه *
 4اوصامٌكات الليث عن دس من مشرح بنهاعان (ار )اورجه رمدينالمؤمل

ٍِ0

وص يناالليث بنسعدال سمعت مششرح بنه اعانحدث عنعقبة
انالحسن »اا3لفضل بنمد الشعر الى تناابو
ملل
انعا رضي اللهعنهقا قلالرسول اللهدلىاللعهليوهاالدوسم الااخبرك بالتيس المستعارقالوا ١با ارسولاله+

قالهوامحلمقالرسولاله صلاللهعييدوالهوسللاعلنله ا حل والحللهلذهاحديث صحيح الاسناد
وملطرجأه*:

مبدنيان استحاق العذانى/ناسعيدين اقيم ميانمد نمطرف
شقو
 :دنا  4انوالعباس مدن يع
ع اسهادق لجاعرجل الاىنحر رضياللدعنهمافسألهعن رجل طلقامنالة نلذرافرو حا اخبله

0

ااح رغبةنعكدنهاذاسفاحاعللعهدرسول انسل الله
تللكاال
رمو اموقمته يعلهاالاجيه هوبحل للاولقا
عليدواوسل* هذاحدع صمعمعمشر طالشبخينوم خرجاه*:

اعفر مد .ناعلشليباني بالكوفةننااجمد إنحازمعنالىعزرة()١ننا عييداللهموس ناجربر
اخبرني وج
نليدبن سعيدعنعبادللنهعلبن بزيدبن ركانةعن جدهركانة نعبدبزبدرضياللّعنهالطهلقامسأرنه
ْ حازمع ا

البتةعلعهد رسو لالتّدصلاللهعليهواآل وهسلقالفسأتلاتلني اصلنلهعليه وواالدوسرعءن ذلك فقالمااردت .ذلك
ادت»#قدا تحرف الشيخادعن الزبير بنسهيد الهاشمي فيالصحيحين 5
فالاروت بهواحدةقال ليمالاباشقالفو نار
اعأ من نت ركانة نعبدزبد المطبىفيصصح ١به! 2
وتناب
يران قيناانلدمث م

ظِعونا او العياس ع 5بن تمدنومار

0ق
لطهال0اى
4
يمت سلمان!الهافى خمري عدي “د بنْءلبن 02

من نافمبنتجير بن عبديزيدارب ركابة بنعبد بريد طلوا
مدبن
ليا ا
)0

اليعزرة؟١ تتر

ل

البتةماىرسول اللهصلى الله 0أله

الدينعفاعنه

|سيتتهعااةزقالوابلارمضل الل ل
لسن ال
 ١بنصاٌ :الث سيعت 0

#2

فلءِن اللهامحل والحلل له#سمعه عِان بنصاامنه وقال عبدالله

زعاهاذءن عقبةنعأمس * م

«

 ١اناني  7انناو غبابزنعنامفرم()١عنابيدجاء رجل الىانر فساله عن رجل طلق امرا نهثلاما
هن غير مو امرة منه لحلها ا
اروعا اخل م

دذا 1
للاالأتكاحرفي انيه
قار

حاعل عهب 0

الله

ص الله عليه والمالو مورحم)»*
 1نحازم 0

2 0

الزدير بن سجيدعن عندالله ان عإن يزيد بن ركابعن جددركاية بريد

ايهطاق

اهوأنداليتةعلىعهدالننى صل الله عليه وواله وسلقالفسأل-تالى صل الله عليه واآله وسلعنذلك قيَال!روت
ذلكقالٍ اردت هدو احدةقال 1قال /للهالفبومااردت»#قدا تحرف فيالصححينءن الزبيربن يا
اجاح

واكك

” 0

ياء

اعبداية |الدفيمول بن كر رطييالدعنيما : 1شر بف الدنعفامه
)(١فالتقرب هونافم و
لمن هك ام

طعن>  2لكتابالطلاق» الاج (70)4

«اللتدركى انفيض

لكا
ادوس سدمعة قولثلاث جدهن جدوهر من بعد
ثك عنرسؤؤلاللةصل اللهعليه وا
ارس أللهعله حد ا

و

نقات |
نييت هٍذا هوان ارد ك م ث
الطلاى والحنة +اعدامد بتصميحالاسنادوعيادلر+رنب ح

لدنيين ول نخرجاه *
ال

« حد ننا  4او العباس مدنستوب  3حربننصر اننسا.ق الكولا :نادشربن بكر(وخد ننا)انوالعياس
وختلانلادوافوعلعايدن ليوتزلن عا 0٠
عن سلمأنا ووبلت ب
ابي ب
د نا
يم

صلاللعهليوه ا لدوسلتجاوزاللهعنامتئ الاطاءو التسيانف
عناءنعباس رطىاللهعنهاقالقال زسول الله
ار

نقمد القرشى انلبأسن تنسفياننناجمدبن عبسدالله
( ح(د تنا ا|لاستاد الامام انوالوليدحتسا
لتسازي لوصاادر ان ارو
زرراقم ع
عير ننالىنناشم,دمساقمو
شت شلية اسألخاماخشياء

0
0
0ن
وجهدره

ا

د باعزعائشة فقَالت عدسق ظ الله عنها انهاسمعترشو لالله

ل (مخرجاه |
هليوهله وسسلمفوللاطلاقولاعتاقفياغلاق«هداحدبث صيح عل شىرط مس و
علال ع
(وقدا  9اوصفوان الاموى حمدبن اسحاق علىروانته عن نورين 'بد فاسقط مانلاسناد مد بنعبيد):

اخير تى ا6مد تن مدتسلمة المعزى نناعمان بن سعيد الدار ني منائعيهمبنحماد ننااوصفوازعبد الله

انسعيد الاموىعن توريزيز بد عنصفية بنتشيبةعنعائشة رض الل عهنها عنالننيضبلاللعهليه والهو سس
قال-لاطلاق ولاعتاق فياغلاق »*

ف(اخبرنا  #اوجعفر ممدين مندديال البندادى نالوزكر ياحيى بنعمان بنصايل بنصفوان الهمى
عصراثنا انىقالسمءت الليث.ن سعدف المسجد امماقولقالاومصعب مشرح بنهاعاز()١ةالعفية بنعاص
7 ( )١فيالتقربو التبديمهاعانوةف الخلاصة عأهان؟؛ شر هالدين عفاعنه
3

اجهن

حدثعن  002صل اللهعليهاله وسم قثاللاث جدهن جدوهم لمن جد التكاح والطلاق والرجعة*:

| صحييح و عبد الرحمن نحبيب بن ارد لك()ازنك فين »
 | 7 .الاوزاعي #عن عطاءعن عبيدنميرعن ان عباس صرفوعا جاوز الله عنام الخطاء والنسيان ومااستكرهو
٠
ظ
بوذا عليد(خم ) ظه

"ل ان اسحاق  4عنثورن يزعن دينميدنابصالشق عدى .زعدى الىصفية شنيتبة اسالها
له صا اللهغليهواوالفوسل :قوق
عن اشياء كانتبروماعن عائئشة فقّالت حدتتىعائثةامهاسمعت راسلول
(قم) (قات )كذاالود نعيمدني (م)وقال ابوحاتم ضيف »
)لا
لاعالاق ولاعتاق(ف5ايغ
لإنميم  بحمناد ننااوصمو ازالا موي عن نورنبندزعن صفية نت شيبة عن عائشةٍ مىنوعا لاطلاق

ولاعتاق فياغلاق(قلت )نميم.صاحسمتاكير *
«لبث . 4نسعد قالشرح بقنعااهلاعنقرة زعام قال رسو الله صل الله عليهو آلهوسل الا اخبر71
ال
لاصة والهذرب تقد
لكلفي
() اارد

مالراءوفيالتقر تول الدال؟ ث:شر يف انايندفاعنه (؟)في اغلاق

ابرهيغاقعليه فيأمرهودضيتي عليهفي”عبر ف كهابشاقالباب علياجدره
اي فيأكراه /لازا
تسبي نهأي.مسي

صخ فيب ممسسسم

نسم مقي فيما

:

التيس ١

طج()»

« الاستلدرتكنممخيص » ١ ». .م « 2كابالطلان»

تحرونغونثناهشيمانبأجيدعنانسرضىاللعهنقهال لماطاق الننيصل اللهعليهوالهوسليحخفصة امن ارك.

اها فىاجمعها#هذ احدرث صحيح علطشارلشييخين و نخرجاه*
خدثنا 4ابوالعباس مدن لعوب خرن أابلالنماشمي تناحيىبن اه ثمناحبى بن زكريانابي زائدة

عن صابن صا( )١عنسلمةبن كهيلء95

له عنه ارن
بسارضى اللدء ماعحنمر ارلطى

مجعبا  #هداحدرث صحيم عل *ل
هس طاقحفصة ثرا
صب الللهغليسهوا لو
رسول الله

!1لشبخين ولمخرجاه»

ا9خبر نا 4ابو جعفرامدبن عبيدالاسدى المافظبهمدان ينا ابراهيمبنالمسسين2ن0ن0ا0دم بن ابي ابأس
 3ن اليذ ف حد ثنى <الىالحارث بنعبد الرحمن عنحمز ة ن عبداللهبن مرعن انيه رضى اللهعنهاقال

كي
 0تاس أت احيهاكانجمربكرهباققالعمنطلتهانا

0

ذلك للنى صل اللهعليه و اله

وسلفتًا اطعاباك وطلقهافطلتتها#هداحديث ص علىشررط الشيخينء لنخرجاهواكااة بنعبد الرحمن
ا»بأ*ولمي#ارن:
هوا.نابى ذ بابالمديخال ,نابيذ نب قد احتحاجيعابه *
اخبرنا 4اوعبدايت مدن ستوب الحافظ شاعو روصي ابد
70000

لنا
جا
رلمى
عن اليعبدالىمر :الس

اسيل البأعطاء ناب ل
لس

فلهقعَنهال ان
ال

دمجم

انان بطلاة !,وقد ابت عليالأذ اك فتالما:ابارالد ائمن ك انتمقوالد بك بلاوانا الذ ي امس9
ار

اطلق امس .نك

الرالذاوس_ط

غيرانك ان شغت

اواب الحنة

1

:
ا
ج
ر
خ
و
ف حدبنا 4انلوعباس حمد بينعوب

حد تك

عاسمعت

عل دذلك الياب

من.رسول الله صلل0000025

ان امنمم 0يا اواحيه #هددا حديث

م

0| 8-2

ننا الى بس بن سلمان نناعبد الله بن و هب اخبر لىسلمانين بلال

عن عبدال منبن حبيب ابهسمععطاءن انير باح قول اخر بيو سف بنماهك أنهسمم اباهريرة

() في التبذيب هوصا ببنصناحي ؟ا٠شلرد.ينفعفاعنه
5

اجعها(خم)*

اناجميد عن نس لماطلق التى صل اللهعليهواا لهوسلمحئصة امران0,

| و عنابن عباس  6عنتمر ان رسول اللدصل التعليه لوهادوسالرطاق حفصةم  :اجمبا(خم)*

ابن ابىذ ثب » 4حدانى خااللىمارث .نعبدالرحمن عن حمزةل

اكات

نتمر عن امه قالكانت احمترأة

مر بكرهعافقال عمر طلتبا  5فذكر ذلك للنى صل الله عليدوا ل وهسل تال اطم ابلك

طلوتها فطلتترا( خم) »
«إان علية » اباعطاءن السائب عن الىعبد الرحمن انرجلاانىابا الدرداء فقالانامي مزلي

روحت

واعانا صر بطلا قه فامّال مأانا بالدي!صررك ان توساقلدنك ولابالدى امس لكان تطلقاصرأ مك وسمعمث
ك
ذيللعل
رسول الله صل الله عليه وآلهوس ول الوالداوسطاواب امه تف

الابءابت شقن

او طرعة د امرحم 2
حبرب ابهسممعطاء ناليرباح اخبر فيوس
الرحمنبن
لعن عبد
 2لمان  3ن بلا

بنماهءك

ابهسمعاباهبرة

١

رفكا«لمسعتدالتلخيص )6

(»

«كاباطلان»

اكلاطبلاق »4

١ «ج()»

ش

اخبر ِي 4او الحسسينمدن اجمدبن عدمالقنطر ى سغد اد ين ابوقلاءةبناالوعاصم نتاعبداللهبن الأؤمل

عنا وميكةانبالجوزاء لان عباسقالانان ثلاناكنرد دنعلعهدرسولاللهصلىعلي وآآله

--4:

وس الىواحدة 3قال نعم#هذا حديث بح اتلد و لخر جأه5

د بزعبدالسلامنا اسحاق بن ابراهييم امأعبدار راقلآ
 ١اخدنا  4اوذكرياطيقبن جخدالنارىبمنا
معمر اخبزق انطاؤس عن,ا.شهعن! ن غلباسرضى اللّهعنها قالكارت الطلاق علىعهد رسو الله صلالله

ين وآله سلواي يكردنيزن عل تمسبطلنااثلاثواد 3321021إن اثائى فوا ينا
في امسكانت لحم فيه اناءة فلوامضينادعليهم فامضاه عليهم * هذا حد بث صصح علىشر طالشخين

ولممخرجاه *
حدينا » اويكجمدبناحمدنيالويه ننامدينعمانءنابى شيبةنااجمدين و نسننامعروف بن واصل

عر :مارب بزدار عن عابلدله نتمررطىاللعنههاقال قال لرساولله ضللأللهعليهوا دول مااحل الله

ظماُاِحلا
الث
00
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كرون حدواءهكذلك عن معمرو ساق احادثهم*
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لله
صكثيرعن زبدنمل عنجددقال كتمماوةالعىبدالرحمن نشبل انعمالناس ماسمعت من راسو
أالهوس فالا سوسس وات صلاللعهليبهوالدوسلم :هو لان [القياقم اهلالنارقالوا
ْ ضل الل عهليهدو

لللهومن الفساق قال النساءءقالؤاياالرلسّوهاليس امهاتنا وبناسناواخؤاتنا قال بلىولكهن اذا ١عطين
بإارسو ا
إشكرن واذا تلن .عبرن #هداحدرث ريم علىرمل ملولخرجأه*:
حدثنا © اوبكربن اسحاق القضه ابأشزن موب ئناالجبدى ب:اسفيان عنالقتى منعبد انون عدا
عانباس بنعبد اللهبنايذباب رضي اللهعنه قالقال رسو لاللهصل الله عليهواوالهوسلالاتضروا اماء اش ؤاء

لّهصل اللعليهوا له
لقاليا سرول قالدلذهثر ناإنساء على ازواجمهن ذاذنرسوالل
مر االلىني صل عليه ولاهم س ف

جنمن فَعَال
اسكي
زبنودش
احكا
وسلانيضربوهنقالفاطافيا.ل املدلصعلليه واله وسإسبعون امرأة
مولبات سقاليعليهوالهو س لليسلاويلسك خيار # 3هذاحديث صبحييالسانادوخر جاه

ف ولدشاهد  4باسناد مبحييح عن كالمثوم نت الىبك (راخيرناه) ا وعبداللّهجمديعبدال اللصفارثناا واسمميل
شمدين اسمعيل السلمى نأ سعيد.نكثير بنعفير وسعيد.ن ابيم (رقالا)ثناالليث بسعندعن حبى بنسعيدعن
جيدن.افعع,ن اكملثومبنت بكر على لمعنه قالتكانالرجال موا عن ضرتالنيياء مشكوهن الى
0

زحرلات ص اليه عليةوادوسا

وا

 05لم

ف اللملةبباالحمد١د ضل اللهعليهواالدوسل)

 0سمقال مقيللمبسدوانيضرب خيارك * .

حداثنا  4ا.والعباس دين يعقوب ثانامسن بنعلل بن 0ثناحيى بنفضي ثانلماسسن بصنا
اعلنسدى عندى بنانبتعن البراءبنعازب رضياللهءندقال لقيتخالى ومعهالرأة قلتاببنردقبالعت
التيضل الله عليهدوالهوسمالجن وجامرأة ابيدمرن .بعدوفام تيان اضرب عن ال صحيح
علشر طمسم وإمخرجاه
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ولهش
واهد  4عنعديننبانت وعر :البزاءمنغيرحد ث عدن ثانت (اخبرياه )احمدن جعفر|.
مبه
ا

التطيعىتناعيد الله ابمند باحنيتبنلحندثابحيمد سبنجاعشفرعبةعن البىيعبنالكرينىنالىبعبنتميلة
لللهعليهو له و سلقول االفساقم
من رسول الله صلاللعهليه١ودوس فقالانيسمعترسولاللهص ا

اهلنلار قبلومن الفسباق قالانلسياءقالوا بارسول اله اليس امهانناوبناتنا واخواننا قالبل ويكنبن اذااعطين
'بشكرنز واذا اتلين لمميصبرن»(م)*

4لليث#عنبحبى بنسعيد عن جميد بن افعتب كنالمثوم لنت ايبكرقالتكان الرجال موا عن ضرب
ا
لفلينهومين  0قاللّداطاف الليلةيالحمد
النساءمشكومن الورسول اللهصلاللهعليه وا'لهو س ت

ا

 0قدضر تقاليجبويحبي تا لققالمقيل مبمدوان يضرب خ#ياصرح5يح *:

 9المبسن  4بن صاب عن البسديعن عدى بن نابتع ا
نلبراءقال0
ل
دير المرجل »
ابيصلالملدعليهوا
يد

ومعهالرأية قلتا إن ردقال ,متي

بته'()»
ا بهن مدوناروان اضر ع

 9لح

المستد رك مالمتلخيص »

ام و9كتابالتكاح » ال

جبل رضي اللّهعنه عن رسو اللله صل العِليدوالهو ساماللابحللامأ ة بتاولمتنهواليو مالابخنانتأخذفبت
ا

زوحباوه وكاره ولانخر ج وهوكاره ولاتطيع فيه احدا ولانخشن مترفز ا سول ترام

ىرضيهفانكان هوكثلفها ونممتوقبلاللهعذرهاوافلح حجبهاولااثمعليهوان
اكانهواظلمفلتأنهحت ت
ذن

ل

03:
30

هواير ضياها عهافقدا بلغت عنداللهُ عدرها#هذا حديث حيسمالاسناد وخر جاهةة
بكر ن خمدمندان المروزىثنااسمعيل الماضىثنا شاذن فيضا()١بناجمر بن إراهيمعنقتادة
ح«دبنا #

 2ع
3ن سعيدبن المسيبعن عيدالله بن تحرو رضى للهعنها ر
نسولالهصلاللعهليوهالهوسلقالابنظراللاهلى

يبدا

2 5

27
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لامتكرروة .اذملاستوج

ومحري

بيج الإسنادومجترجاء»

ييان عن منصور
اخبريا  6امد بنجعفر الفطبعىناعبدالله نامدن جنبل حدثنىالىبناعبدالرمالسف

والاممش عنخر(واخبرنا)عبداللهب ج
نممدينمومىالمدلواللفظلهننا مدنابوب ابأحيىبنالنيرة
سلاف تناجربرعن مندور عن ذر(؟)عن وائل بن ايه السعدى ععبندالله بنمسهود رضىالل عنه قالقال]
رسو لآنيه صل اللهعلهو٠ا لهوسلبام شاعشرالنساأة تنصدقن ا
اديع
ن7يه

يكن

تر اهلجبهنمفمالت اصراة

بيستمنعليةالنساء ودبمارسولاللنهحناحكثراهلجهنمال ابوككرة لمنكن مطل
مننائصالددن إلى
اماششقض 1

اغاب للرجال جو

لامتشادة

الاملم امورثم رن التسباء قالواومامخقص مين ددابيقنال

 5بن لشبادةرجل واماقص دشنن فال | حداهن معدماشاء الله
منووموليلة

بالءاسحد لله سنحدة» هداخدرث صيح الأساء وم مرخحاه*
0
ال:نس

'

.,

 0اخيرنا  5انؤعيد الله خمدين علالصنعاني عكرثنااسحاق بنابارهيمالباعبدالرزاقأسامعمرعن بحيبى نا

()شاذ لعب واسمه هلال ١٠ هدم اهدرب )0ا ىذرءنعبدالله اأرهى ١٠ ملديت

55

ني .شاعطاءاللمر اسانيعنمالك بن مخاص عن معاذص فوعالاحل لاصرأة تؤمرن
شعيب ر»زبينقالطائ
53

|

مخشننصدره ولانسزلفراشه
هحداولا
باللهان ناذن فيست زوجهاوهوكارمولاخرج وهوكاره ولانطيفي ا

ولانضرنه فا ن كانهواظلفنا دح رضيه فانقب ملسهافهاونعمت وقبل الله عدرها وافلح حجتهاولااتم علا ْ
وانهو .رض فقدا بامتعند اللهعدر
رهاصحمح (#قات) بلمتكروزاسنااده منقطم 5

ف ممرين ابراهيمعن قتادةسععنيد إن المسيب عن عابلدله بن>رو مرذوعا لرا.انلظله الى امرأةلاتشكر

لزوجها وهيل لاستةنيعنه::صحيح*

له صك اسَّعلِيهوا لهوسل
« منصور وغيره  4ذعرنعن وائل مبهنانة السعديعن ابنمننيهود قالرسوالل
يامعشير النساء نص دقنولومن حليكنفانكن أكثراهل جهنم فقالتامرأة لبيستمنعلي اةلننباءم ياعورلاه
لك راهلجبنمقال لكثرنلمعونتكفرن المشيروماوجد مننناقصالدينوالرأياغلب لارجالذوي
التقص رأمن مات شهادةارميشهناذةرجل
الامرعلى امور#من النساء قالوا وباتقص دون ورأممانمقا
وامااقص دنهن فان|جداهن شعدماثاءالله مننوموليلةلاسيجدالهسحدة #صحييح *

معمر ##عن نحبىعنزددبن سلامعن جيده قال 0معاوية الىعبدالرحمن بشنيل ان علالنابنمأسمعت

34
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9:الستدركممالتلخيض »

د » 2

وإكتابالكاح»

2

«ج()»

النىصل الله عليهوالهوسلاطي اباك فمّالت والذى بمثئكبالحق لانازو جح تخبربىماحق الزوجعل زوجته
قالحقالزوجعلىزوجته انل وكانت نهقرحةفلحسما ماادتحفه» :هذا حديث صبيح الاسنادوم لخرجاه

ف حدثنا  4على بن شاذ العدل:ناد ابمنثيرة السحكرى.بمدان :نالقاسمبن الم العرفيئنا سلمان بن
داود الهانىعننحيىبن ان كيثيرعن ايسلمةعانله برةرضىالل عهنه قالجاءت امرأةالىرسول النّصلالله

ال اأفلانقبنتفلات قال قدعر فتك فاحاجتك #التحاجتى الىابن عمي
عليهوالدوسلققَالتءا رلسو
»لقنزومجته
فل زاالعايدقالرسولالله صل اللهعليه وا له وسلمقدعى فتهقا تمخطبنى فاخبرماحشق الزوج علىالزوحةفان لعدوِ
كان شيئا اطبقه زوجته وان اطقلا اتروبج قالمن <ق الزوب على الزوجةانلوسالتمنخراه دماوقيحاوصديذا

ان ينبنىلبشران سجدلبشرلامرت المرأة ان نسجدلزوجما اذا دخل
كتّه
ودتح
لمااا
فلحستهبلمنا مه
عليهالما فضلةاللعهلما قالت والذىنمشك بالق لااتزوج مابقيت فىالدنياههذاحديث صحيم الا سناد

ولخرجاءه

 0فى» اوبكر بن اسحااق الفقيهانبأأشرينمونى ننااجبدى*تاسقيأ ن عننحيبى بنسعيدعن لشيربنلسار

هسلمفيبض|الحاجة  1ىهذه
نحصين بن حصن قالحدثتني عمتىقةالت الع اانه عليهوال و

اذات بع النت قلت نمقالكيف انتلهقالت مأ لوه الاماجزت عنه قال فابنانت منهفاماهوجنتك ونارك»
همكذارواه مالك نانس وماد نز بدوالدراوردىعنيحبى ن سعيدوهو صحيم وخر جاه::

حدئنا  4اوالعباسحمدين ستوب واوعبدالله علنعبدالاللحكيمي(قالا)ثناالعياس ىمد الدورى
ئني تتاعطاءار اسافيعنمالك بنزاسزالتكني ع»ن معاذن
اق
|تناشر ن مر الرهسانين(اش١عب)اتلنرطزي

( )١فيانخلاصة رزيق اوله مبملة اولفنينى بضمراء وقتح زاي  ؟٠ شر يف الد زعفاعنه
 2ماحق الزوج على زوجتهقال حق الزوج على زوجته ان لوكا نت بهقرحة فلحسمام ادتحقه«صحريم»

(قلت )بلىمسكر قالااوحام ريمةمنكر الحديث *

| ف حدينا علىينحمشاذ العدل ثناحمدبن المنيرة مهمذانثنالقاسم بن الماكثناسلمان.نداود الهاى عن نحيى
بن اب كىثيرعن افيسلمةعن انيهيرة قالسجاء تاصرأة الىالنى صل اللهعليه ولهاو فساللت انافلانة نت
ا قجالتى الى! بن ميفنلالاعادد قالقد عرفته قالت مخطبنى فاخبرنى ماحق
تاجحتلك
فلانقال قدعىفتك اح
الزوج علىالزوجة فازكات شيئا الع را

مساتلتخاه دماوقبعا فلحستها بلسامها
 00حقهانملو

ماادت حقهلوكان تبني لبشر ان لسجد لتتلاميوت المرأة ان تدلوو يااذا دخلعلمانا فضلهالل علما
قالت والذي بعشك بالحق ا

ماقيت في الدسا»ه صحيح (قلت) كيدان واه والماسم صدوق

الكرفيه0

فإعدةعن نحبى » بنسعيد عرنبلشنيسار عن حصينبن حصن حدثتني تمتقالت انيت النى صلى الله عليه
125
والوسلفبسضالماجةفمال
و

بعل انتقلت نمقال كيفانت لهقالثما الؤوزلا مامز تعنه

و 4وكابككع» 392004

لواللسرادعانيسع

ساطوممهوااذ ١ كنس ولا يضرب الو وجلهايقبح
كااذ
ا رسول الله ماحق زوجةاحدنا عليه قاالن يطيممه
ا ولا.هحرالا شالبيت * هداحد دث 5

الا-مدناد ولم خرجأه *

لعلنهعن اباس
اله
 00اذعن الزهرى ععنعببيذدال

حداثنا علىبن جنشاذالعدلبناشرعه

اوعطاس اتات قالقال رسولالتصل التمعليهوالهوسايلاانضرووااماءالله لؤاءممرالى ارسلوله اصللله

ل وسوكالصل الله
عليه ولاهو سلفقاليارسول الل ذهئرن النساءعلى ازاوجبن فر خصن في ضيرمن فاطاف با

5
2
3
9
حق

ليوا لدوسلنساءكبر بششكينا

اهو لقدطافبباالمدضلاللهعليهوا له
الالنبيصلاللهعليهوار ل

وس نساءكثيرشتكينازواجون اسولائكخيار؟» هذا حديثصيح الا سلنخادروجلاه»
حدنا  #االوعباسدين توبات حمد نع,مك اللهبزعبدالجي اأبن وهبحداتىمسلمبنغالدالزني

عن موبسنيعقّبة اعمنهعن وكانوم نت ابيسلمةقاتلازوجر لاقل الله عليهوالهو سل ام سلمة
د ل الاقدمات ولا ارى المادية ديا

قاللماابىاهديت االلىنحاشى اواقا موزمنيك

|مىكلازا مانا
الاستردفاذاردت :الليةؤمرولك اولكفكانمقالهلكاانجاشى فلاردت اليه النبدية ع

لثاصعسينياد ولمرلجخام»
ادي
اوقيةمن ذلك المسك واغطى سائره امسامة واعطاهاالملة #هذا تح

مدااالوي الول اا يتنررق اازرملة رزوان لا
 9لجار » امنود تون الخدلك. .ااجهداربوا يسر
ابنحينى 0نحبازعن مهارالسدىؤكانذمناذات أ ىشمي الخدرق عنالي سعيد المدذورى وى ألهعنه قال
جاءرجل الى رسول الله صل اللهعلييهو ا|لوسر بانةلُفقال بازسولاللههذه انو فكبن انزوج فقَال]4
الني

و

ب
رلا
ضنى و
ي1كت
ياطكعمسووها اذ١
ساهل ,طعمها اذ
ري اح ناملق

لوجولاتيجواي

الآفىاليث »*تريح
 8امانعن الزهسى عر:نيد اللهعبداللهعنايأسبنعبدالله5

)١كانرسول الله صل اللهعليه

لد وسلوةل لانضروا اماءالتهفقال املرذنثسراءعل أزو اجون ف رخص في ضر بفهانط ااال وسؤك ايل

صل اللعليه واو لاهوسنساء*كثير سكونازوااقنقجاهلنالنبى صلاللعليهواوالموسللس اولائكخياركهصعيسم»*
عىن#مو سىاعنقبة غ انمه 4ا
 82ج

ا
وا 0سم

اهد يت الىالنحاشى

الىاسلمة قاللمتانزو ج رسو لاللهاضليللهعليه

اواقامن مسلك ؤحلة و الى لااراه الاقدمات و لاارى

عبمةى
جاشي فل.اردت اليهالاحد
الخدنةالاسترد فاارذد ت الي فهى لك او يك نم قاالهنلك
كلو الحيند م .سائة او قبةمسك وا عطى سائرهامسلمة واعطاها ا ملة#صعييح (قلت)منكرو مسلم

الزمخني ضعيف»*

ظ

ورسعةة )4نعمان عن بد نكيى نحبان عن مار العبدى عن اسعييدجاءر جل الىالنى صل اللهعليه
زالد وسلبانةله فال هذهنق قدا نكان,روج فقل .اطامى اباك فقاات والذى داك الاق لا ,زوج ال
ننىذتناب لضم المسجمة وموحدتين ؟١ شرانف الدن
( )1فيالتهر لب غبدالله ا

04

عفاعنه

مخبرنى

يص »
خمع
لرك
تتد
اإلالس

دا

«ج()»4

ف كتابالتكاح »

اخبر| اوعبادللهحم بدن ع سد اللهالصفارنن|ا سمعيل بن اسحاق الاضى ثناموسى بن اسمعيل
نزد ااطهى (خ) عن عانشة
بو()١ءرل اليقلا؟)ع نن عبسه لهب ي
نيام دا ننْسلمة عن ا
رطى الله عنها قالت

0

ل

فايممالك فلاتلمنىفيهاللك ولا املك * قالاسمعراللقاضىيمنىالدَاب و هذافي العدلبين ساله »هذا
دلت صرح علىشرطصملوإمخزجاء »

اوخبرني ا»حمد نسهل الفقيه بخارى مناصام بن مدن حيدت لاضى الذأحبى نمعينننا ع بادن عبادعن
لفن معاذةع نن عا نشةرضاولله عنهاقارم

 ١مانا د سارل رع من نشاء منوونلاو الك

ن فينوم

يقن
لكتر
هشقما
الذة فتلت لءال
مر دقماءمقا

قتول ازكان ذاك اليا| اعشى هذا حدرث
لرسول اله صل الله عليهواله و سي قاباكي
على شرط الشيخين وخر جاه *:

 3بد ميدن صاعلبن هاىذننا الفضلن دين السييب ننا مون عون تاشلرركعن حصينعن الشعبى
عن قبس بنساعلدلزّهطعِنه قال ابتاوتا | دسهجمدون ار ززهبانلهمفنات رسو ل اللةصلى اللُعليه ولاهو 1
هرزمافنانت
هسمجدون لم
 2عليهواالاوسرقات 1ف لقال را ن
احؤان يدنه فيك
رول ال( صل اللعليسهوآلوهسيل ) احق ان لسجدلك قال ارأرتلوصررت قبر :لنتميحد لو

للشلا قالفلا تعلو الكىنت مس 1ااجندا :إن بسسجذلا جدلامرت السياءآل جين لازو اجمرى لاجمل ّم
لهمعليهنمنحق** هذا حديث

ْ

يعم الإسناد ولمكر حأه *:

«9اخبرنا  #اوباولنضر مد بن مد ن وسف الفقيه ناعمات بن سعيد الدارى اس كر 118306
ماد ,ن' سامةبناوقزعة سويدبنحجير الباهل 0-51 6 0لكوي عنا ال جد
ن)هوعبدالله.نزيد المرى عستي المعنباء شر يف الديزعفاعنه
()هوا رابيكيمة با (ق؟
و 9عاد ن سلمة  #عن اوبء نن الىقلا ية نعنعبدالله بنيز ابادلخطمى عن عائشة كان رسول اللهصلاللهعليه
لهو علمقسم فيعدلُول اللهمهذ اقسميفماع فلاثلمنىفماعلك ري

*

هسيل بي ذينااذا كان فيوم
( عأصمالاجول » عنمماذة ععائعةكازسيولالاعطلاليعهل:هيا و

ل

لحا رن

سل

فلقاتلماثثهةمآ كبنت,نم لين قالتٍكبنت اقول ان كان الي

 7اجدا عل شم ي(خم)*

مت قاالالخبيترة فراً.ه املسبجدون هرز بانلهمفقلت
كيس
نعىعنن ق
شر لك  4عن حصين عنالش
كرت ذا كله
1سلفذ
 14و
و1أوهسلاحقانسجد  4فانبترسولالتصلالهعادو
هليه
ال ع
الىعلى

فقالارأنتِ

نل
ت
كياوا
لومررات قبرى]كنت سخد لهقالاتقالفلاش

مرا اجد ارب جد لاجد

لامر اتلنٍسباء إن سجد نلازواجهن لاجمللسن هن جق» تيح *:
زعام )بنسللاسوةن سدمعن كيم بنمما ي اةلأشيريي درناه قلتبإرسو الي

« الستدوكمع اللخيص » ٠

اطصم» ظكابكعم» ١ _«ج_>0

-0ش6رها وشرماجيات عليه وان كانغيراقلياخذ.ذروة سثامه #هذاحدث صحيح علىماذكر نأه0

عويب
نعنشيمر
.قاث
الاثمة الث

'

ولخ رجاه عن مروني الحكتاين «

كٍدنا داو العياس مدن يعقوبثنا الربيعبن سلمان ثنااسدبنموسى ()١ثناحمادين سلمةعن سعيد.ن أن

لللعهليوهالهوسلم
عن ستيئة ازعليا رضىاللعهنماضافرجلاونم لطهمامقاالل لودعونارسوالللهص ا
ذاكلمعنافدعوا رسولالله صلاللهعلب4و1موسرخاء فرأى قراعا قدصو ب فينا<يةالبيت فرجع ققالت
ميلأبنامب الدخل
فاطمةاررتم فقللهمار جعك بار,سورا اللهفدهب وم#االرسو الله صبلى اسعايهوا لوو
سيتامعوقا  00هداحدذث

صحيم

ماد وخر جام 3
الاست

قنيه ثناجمفر بن ابىعمانالطيالى'ناعمازو مدن سنن(قالا)تنهاامع ٠ن قتادم
فيا
اخبرنا  6اوبكرامدلينس
عن النضضص نانس عن لشبر بنبيك عن ابيهبرة رض .فىاللهعنهعنن لابدى ص اللهعلي وه 114و لةالاذاكان
ارج
3
«

1

مجاءنومالمامه
يعدل نه ا
بطرو ظٍ'

قالفصه شود
حدنا 4 أذيكون اسان

دحديثصحيح ع شر ط الشيخين وخر جاده ْ٠
* ها

كتزية اجمد ينبو سن نناعيدا رحمن ن( ")ليالرنادعن |

نهعنعا 3نشه رضّى اليلههعن اباقاعلله بان ابختىكان رسو ل اللهميلاديه وااله دسم
هشام.ن عروة عن انه
يفلكنهعنك ناوكانلٌُ فلنوم الااوهو طوف
لاغضًال انكتناعل,معتل

علينايدو منكل امراك من عل مسولو !

14
غمالىمن هوومهاشُبي تتعند هاو لقد قالتِ سودة بت زمعة جين أسنت وفرق تال غارقهاالول الم
5ى بلن
0ئ
3ح
هليوهآلهوسلمقات
صالانمعيتها ميم لارصرك بدي هر عه بل ذلكمنهراسول التةصلىال ع
عائشةرضى  4م ازْلاللهعز وجل فيها وفي اشباهها وان امأة خافتمن بملهاشوزا #هذا حديث
() قالله اسدالسنة (؟) فيالتمريب هواو الزنادا  1عبدلله ن 0

ب شود لدان  0اخيريا

فليأخذنناصيهاءليدعالبركهوليمل اللهم اق امالك خير هاوخير ماجبات عليه واعوذ َك من شرهاو شر

نواةمه :حب »*
ماحبلت عليه وأن كان بعيرافليا خد دسل ر
عفنرا 4أن علءا اضاف رجلاوصنع له طعامافقاللود عونا رسولاللم
ب حماد بسنلمة  #عن سعيد بن جمبان س

ضىاللعليهواللهوسلمف عدوه خاءفرأىفراك قبضوات فيا جيةالبيك فرجعفقالتفاطمةارجعفقل
هسلملبسنابنيمد سختالمزوةا(#)١ صم *
ماردك بارسولالل فهذ هبفال رسولالله صلاللعلي.هوآل و
هسزقال
هليوهل و
ال ع
ههام 4عنقتاد ة عن النضر بن انسعننشيربننهييك عن ابيهبرةء دان سل
اذ اكانت عند الرجل بالكويل

سي لقيامةوشقّهساقط (خ م)ه

لللعهليهواالهو لا.فضل
ئشة انهقاارت” لدياناختىكان رسولالله ص ا
ا ن الىالزناد» عن هشاماعماعن
سكا علىبعض فيمسكته عندناوكانقل بوم الاوهو ,طوف طي ا:فيد ومن كل امياغفقغيرميس يخم

لد قتاسلودة حيناسنت وفرقت ابنغار قبارسول اللهصلاللهعليهوآله
اومن هو نومها فيببت عند هوبا

وس بإرسْولالهم بوي لءائفة فقبل ذلك منهاوفىذلك ونووائزاتٍوانامرأة خافت من بعلبانشوزا» صم»

( )١فيجم حعار اشنراريمنفرواةاىلزيدنبا٠ن١تفاعه

إجاد

 2الستدركمم التلخيص )
لال

»4

كابالتكاح 5

وهام

ا كناانحن فيعسلبد  . 3وحبك نيالنادىويسلمافيتهد

0
ابيسلالله عليهوا
قال ([:

عير أن 2

عد الاالله0

أااتخطبى 0-0للهلامعل 7
 0مال3ا امهانىث واتزطاز ق
اليه فمذ رى م1

فآقت
عله اناحللكالكازواجنك ال

112رن احللهماهاجر

اي
2ت

معالطلفاء»

هذاحدرث ضحم الاسناد وخر حأه:ة

اندبانوا4بكر ناسحالوافته وي نبالوبهقالال.بخاوبكرأنوقالابن بالوبننا محمدين امددين
النشو باعاو كبن #رو ناز ائدةعن عطاء بن ١/سالت عن 8
آله و لمفاطمة ر ذي اللهعنها فعال وقريةووسادة 0ا
عله و

اللهلَهصل الله

رال ح
رذى الله عنهق
ورل

ا  2حشوها ليف «#هدا حداث 70

الاسناد ول خرحاه *

 1انيل
5
سسب

أسمعيل بن #دبن اسمغيل الفقيه الرىننا اروحامالرازي  63سن زدااؤدب

نا رااهيم ٠نْوري

عن“تمدن اسحاق عن هشام بنع وةعن انه ع :ن عانشةرطى اللدعنها ذا( عاأوإحتاى انسامتق لدخولى

علرسولالله صلالل عليه واله وسسل افقلبل م

سدادعدو رترت مطاف

١

عنليه
تلرط
نءوا
مقئا
سىال
فمتت
حت اطم

6لهها
علن

رضناالشبيدثنامسدد تناتحيىسعد بناين

لوه
للرس
اقا
لقال
محلان عن مروبن شعيب عرنانهعن جده رضى الله عنه

صلاللهعليهواآله ول اذا افاداخدكم

الخارية اولارأة اوالداءدفلياًخذ نايصترعاأ ليدبعابك ليل الهالمى سالك خيرها وخر نامااتعليهواعوذلك
(؟) هوانو :أس وأسمهاسه على إن عبدالرةنادف  4مجريف الدينعفا عنه

أ

1

وَاهَدَ ىلها كرهنا تحن في ص ددا #

0لدعاء
د
© 0ا
ل
ره

مار
031

و حبك.فيالنادىو لباقي عد

فقَالالننصىل اللعهليهوالهوس لابسرمافيغد الاالله (م)*:
|

د ساح عا
أرائيل» عن السد ىعر.

ات خان رول ل ساق زو

0

عفرت

| اليهفعذ رى ثمانز ل عليهانا احللنالك١زواجك الانةفقالت +أكرن ال لهماهناعكر“مقه كنت
مم الطلقاء» تييح *

«زائدة #عنعطاء ابانسائب عن بعتنعلدلةيوارسولاق ل ينلهيه الهوسلاطدفةينميل
وق رالةوو سادة من ادم حشوها ف » صرح *

ر_نعائشة قال اراد ت ١ميان سمنتي لد خولىعلىرسول الله
ف ابن | سحاق :ع ن هشام عن اببه ع :

ضلى اللعهليسهو آلهو سل فل اقب علليهانثىتمابربد<تى| طعمتىالتئاءوا لر طب فسمنت عليه
كا حسن السمن (م) *

«إ ابن مجلان © عن حر و ننشعيب عارده عن جد ه صرؤوعا اذا افادا< س الجار'نة اواارأة اوالد انة

الاابدرك رسين» 12

زي١ )3 « ١ديك ع0

هواوالعوسلم
لات تقلنا اع رأقمة الاانصازالى زوجهافمّال رسولاللهعصلاليله
انب
قلهع
عنامهبهعنغائشة رضيال

الا

بطاالعيخو و ]يمرحأه *
حون اللهو * هذا عرض بسبنعال ا ر

لإحدناماو :اكوا اسفاق البأحمد غالبنناخرون عون بيو يععنشعبة عنن افىلبحبىبنسليم()قال
قاساي

امرأتينماكان في واحدة اه

تي بىدذا فال د رضىاللهعنهقال رسو لالله

اصللله عليهوالهوسل فصل مابينالملال والحرام الصوتبالدف«#هذاخديث يم الاسناد ورلجماخه *

د©ين دا بنهابي ناابراهيمبن اليطالب (وحداننا)ابوعلىالمافظانبعلبن العباسالبجل
حبرمني
« اخ
(قالا):.ناشجمدين مشاماين

اا ست أ بااسحاق نحدث عنعاص ن سعدابه قالكان تت معدابت

لدرصخ فيالناهفيعرس
ابنوديعةوقرظةنتكسا رضىلتغنهافيعرسفسمعتصوناققلتالانسسمانفالا

*احدرث يحعلىشرط الشيخين ونخرجاه*
والكاء كلانر مزلين ناجة هذ
وقدر واه * *  ..بلثبنعبداللهعنابياسحاق مسر اه اخصا (حدناه ) او

بن يدارم الحافظبناتمربن

علطفرظة بن!:
م رامزئي.نااوغسان مالكين اسمعيل مناهشربلكعنالىاسحاق عنعاضص بنسعدقالدخات ل
لهصل الله
"كمب واني «سعود الانصارى رطى اللهعنهما فيعر س واذا جواريغنين فقات|.تماحداب راسلون
عايهوالهوسلواهل بدرفعال هذاعند؟فالا الات ششعئت فامعنا وازشئت فاذهب فهارلخصلا فاليامو

تلض الرلاكدقالفيغير نوح »*

او

اذ المدلبنااسمعيل نْ الاق القاطن ناسين أنالي اوسن جدثني ابيعن نحيى ن
مىشبن
« حدانى » عل
سعيدعن تمرة عن عائشة رطى الله عنها قالت سمعالننى صل اللهعيهواله ع اساتغنون فيعرسهم»
()ذ كرفيالتقريبفيالكنى وقالانالىاسيم

شرلف الدينعنا عنه

واهدى

:ل اسراثيل همعشنامعن ابيهعنعائشة قناقلتنااصىأة من انلصاار الموزوجها فال رسول اللّهصيل الله عليه
و الهو سه لكانمممموفانالانصارمحبون الهو(خ م ) *
 0شعة

عنر اليباجحبى ق -ات مد بنحاطب بزوحثا صىتينماكانفيواحدةمنهماصوت يعنىدف فال

#دقال رسول للهصلاللعهليوهال وه سسافصلمابين الملالواار5مالصوتبالدف »صم *:

4ابو اسنحاقعنعامر بن ال كاعر ات بنوديعة وقرظةن كعب في عرس فسمت صونا
لشعرةبنا
فتلت الا سمعان فالا انهرخص الغناءفي العرس والبكاء علىالمرستمن غيرنياحة(خم) »
اعرذسا
ورىفي
شرنك  4عارل:ىاسحاق عنعامر قالدخات علىقرظةبن 5عب واليمسعود الا نصا

فنطلا لد
حواز ش

ملرقاطة عليهواالبواتل ولمقتدورشملهذاءند فالانشمغت

آم معناد وان شئت فاذهب فانهقدرخص لنافايللبو عند الغعرسو ي البكاءعند المصمية قال *شربكا راه قال
:غير توح»

 9:اسمع.ل بن
©الى اووس نناابيءنبحيى نسعيدعن مرة عنعالشة قتاسلمم البىصلى الله عليهوالهوسم
نا ةينونفيع س لمم0

(5ة)

واهدى

افللستد مرعكاتتيص» ١

طاجتا» . كطتابالكاح» 

اتممسلمون ب |سجاالناسنشوارككماخلذقىكومن نفس واحدةوخلقمنه
اولا

طج(»:

سق شتيةرساكليخا

رك واوا اللَّالذينساعلو بهوالارخام اناللهكان عليكرقيبايا ام.اللذن امنواانقوا اللهوقولو اقولاسدددا

يصالم لمكم ويخفرلكم ذوكمومن بطمالعو زو ا تهدان طن اذعدينمبذك رحاجته *
©دنا  #دين صاعن هانى ناجعفر بن حمدين سوارو جمد بنني (مقالا)نافتية إنسعيك.اعيد العزيزبن
ح
آلهوس لكاناذا  5الا سيان
جمدز )١عن سهيل (")عناه عنابيهسبرةرضي اللهعنهان الني ص الله عليه وا

اذائر وج قل بارءكاللهلكوبار ك عليك و جع ستكهافي خير» ه*ذ | حديث صم علىشرط مسلم

و نخرجاه

ما |  4حيبينمتصور القاضىينااوكر ممدين شحمدين رجاءنناارن'ان السرى المسقلاني بنعابدالرزاق

بان جوم صعفنوان بنسليمءن ميدن الليبعنرجل من ماربا لاق مل اه وآلهوسل
من الانصاارقالله نضرة قال نزو جت اموأة بكرافيستر هافدخاتعليهافاذاهى جب فتاللى النىصا الله
عليهوواالموسلملهاالصداق عااستحللتمن فر جنهاوالولد عبدلك ذاذا ولدت فاجلروها * ههدا حدرث

0انعااءز
صحيح 2اقل

الاسناد يوخلرجاه *.

« ولهشاهد  6من حديث تحبى 'انني كدير (جداناه) علىن حمشاذ العدل بالنحاسيين بن مدن زيادننا
حمد.ن الى مناعمان بنمر ناعلىن الارك عن حبىنابي كثيرعندل بن نعيمعنسويد نالمسسيب عن نضرة

إن |كنمنمكم 2كر لويف نفمواجدها حبلىيامللنى صلاللهعليبهووآالموسل ولدهاعبداله

وبفنرهقا(م) *
ف حددا  4ابوالمباس مدن يعوب اسأحمد بنعبداللهبنعبد اك انبأاإنوهب

ابأعبداللهبن الاسودالقرثى
7ل:اءتلكاانح
ااب

عن عاضر نعِبدالله ابلنزيير اعبنبهعن رسو لالتدصل اللهعليهوالوسرقالاعلتوا التكاح#هذا حديث ريح
نه *
الاسنادلمرعجا
مد نمبران امد نسابق اايايل عن هيشام بنعسوة
 0شري  4ابوعبدالله مد نعبداللهالصفار نانا

( )١هو الدراوردى؟(0؟) هوا
' 0

الى طال5كان اليمان اشر يف الدينعها عنه

نفس واجدةالآ !يها الدبن
ولعوين الاواتممسلمونيا ايها الناس تمواربكالذىخلقع م .

اشوا الةوقولواقولاسدبد ايصلحللكاتمالسمالايةثمبذكرحاجتهه
سكاناذ ار فأالإ بييان
عسنهيل عن انيهعن الىهسبرةاالتيص يلالهعليسهوآل وه س ر

0

اذ ابروج قالبارك الله لك و باركعليكو ججيعبيتكنافيخير (م) *

 ١خمد . 4نا اليا عبدالايقز انا ابنجر بمعن صفوان.نسليمعن ابن|سيب عن رجل من الانصار

قالله) 5تالزوجت اصرأةا بفكدرخلت عليهافاذاهي حب ملالنيصلاللهعليهوالهو سلولد جها
3عد الله :مالعا زعا ينعبدابن الربيرعن1س
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ااعهبدن عمبدالدنفايىلثنعازيز بن مد
بكر عتمدينالموّملئنا الفضل بن جمدالشعراتثىن
ايربتىو4
| اخ

95

ءر .ن “مدبن ابراهييمعن الىسلمة #قاالسأل دت العترضي اشعها نمصداق الني صل الله
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|انعبدالملك الحارلىتناشمد.ن فلضعين ا هع ٠
( )1هوموسى بنطارق؟١

س +ل”رنطاصعشلرفمي

(؟) اسمهميمون ؟١ شر إف الد بزعفاعنه
2226

0

وروى

لو

«النتدركمم التلخيص » ٠  ١هد »  .طكتابالكاح »#3
اقبنيعاندة اعمنسن سعمنرة. -ةنجا:دلبرقاسلو

«« 7ج(»)0

لللهاصلله عليه والهوسلااكاءباصراة رو جب وان
ا

ادة *
فهئالاول واعارجلين انتاعاعسءا ف وللاول من|» نابعهسعيدين ابيع وية وسعيد بنلشيرالدمشىقتعن
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و ل فلت الو فهالاشين اسمرحماللهاابكرهوالذى قالماقالو ستعدئ عليكقالفقات اند وون
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فقالرسلواله صم اللعهليهواله وسل اجل فلا هلله مثلماقال لك ولكن قل بمْمر الللهك باابإلكر
00
قال ذفولى |انوكثكرالضد بن رضى الله  4:وهوبي #همذا جد دث صم علىشر

 9خب »الوالتظل ا موريس

ا

الا

عن قتادة عانلحسن(#واخير ى) الواحمدالحسيننعل البيمىواللفظلناااى؛كر خحمدن اسحاقا

ادا

حفص .زعبد اللهحدثتى |

ا

اما

فلاتمضلوهن اسنكحنازو اجبن #حقداثلنىمعقل بنشاارلى امرائزلت في قهالزكنوتجت اختالىمن رجل
0
0١
3فطلمها د لذ

ول

شه

ةخطيها لاوالل |ه
لهزوجتكوفرشتكواكرمتك فطترامجتت
نياجاء #خطا فقات

0ززة2ةز211ةذ0ة2

لإتواطالن اامداقالوكان راحلا)لاإيأسبه وكانت اأرد بد ازيرجنعاليوقال شي ل اللههاه الآنةفقاتلذن
راسو
افعلن

اليد فزوجتهااباه * قالاو 5مد ا

او قمنة لماز

لالهو عقي

اناسغروجة

عا

ودمرعدل

و عندالتكااح الاىل وايام دو لس ودشي ال الليناء فيانكتبايلاتمقمدنشى*«#هذا جدديث صرح |هه
* موي
سم2
اينإغرب
حك ا

الدقاق ببغداد:نا عببدالرحمنبن مد نمنصورا  2ري
ايد
اوتمروعمان ,نَ

عاذ نهشام حدثي

نه
عاد
افا
فري
ع٠ش
باوزر؟
فوص ,زعبد اللهبنراشد السلمقىاضى س
():ح ه
ألاحيرم اقل فرفض اورسك الارض وانىالني ضي
ا هو

لاسلتيفاى غلك
قا و
ما
اللءي قال

الله

انى

 0ارال ااانا ارسرانه

فقات اندرون من هداهد! اوبكر هذا ناى اثنينهدا ذوةيبة

المسلينئ باكلااتلدل فياك آنصر وى علهفعض فيابي,رسودل اللةصلالله عليهواوالدوسل فيفضب لغطبه
فعضب اللهلغضمءافيبلك رلبعةفر جعو!اعنيذانطلةت اتلؤهمدتالجنالتيصلالل عهليووا,اموس فقصنعايه الذي

1

5

له.مثل :ماقالولجكن قل يشر اللهكر قالفول

رون صرزوق وم
الوبكروهو يبي (م ) سمعهمنة عفان( قات ) وحم

وو

 4اردع اولان

زات فه قاكنت

وعم

ام عبارك »

”مضلوهن ان تكحن ازوااحي00..

جاءمخطبها فتلتزوجتك
اختالي من رجحل فطلقها حى اذا اقل  :عدرم |

ن سارانها
وفرمتك

االاواه لاتموداام|وكازر لال بأسنه والرأةريده فال اللههده إل 7
0هال
واكر نلك فطلفتي-00مخط

ت الام اففل ذا رزسوول اللهف وحتهاأابأهلان خز عدفيهدلءالكل ان اللهحمل عقدااتكا الى الاوال
فمارت

منلخم ش

اط0
د
/17

«# ٠النتدوك مالوتلخيص »*  00طإحد» .

«إكتاب الكاح»

ظج(»)0

وببعة فلامة اعسرأة منهمقالفانيتهم فتلت لذململث فتّالواص حبا برسول الله اصلللىه غليهوالهوسل وبرسول
رسولاللّهصل اللعليهوالهسووال لايرجسعولرسولاللةصل التعليهوالموسل املاحاجتهقال ذاكرموبي

فبينةفرجع تحز ينافال رلساوله كضال عليه والهوسإمابالكققات
وازوغوف والطفوى وإسألوال
بإرسول اللهانيتقوماكرامافزوجولي وأكر مولي  2سألو بى البينة من ابنلىالصد اق فقالرسولالله

 1الله عليهوالهوسملبرمدة الاسلمى بابردذة اجممو الوهزن ثواة( )1منذ هب قال لخمعوالى و زن'واة
هليهم
ه سلماذهب بهذ| اليهمو قلهذاصد | قها فذهبتب ا
منذ هب قالفال الننيصلاللهعلي وه |ل و

فتلت هذا صداقها قال فقالواكثيرطيب فبلوا ور ضواءه قالفقات منابن اومقالفةالباير هدة اجمعو ا له
في شاة قال لجمعوا لي في,كبشفطيمسمينقالو قالالنيصل اسّعليهوالهوسلم اذهب الى عائشةفقل انظر ي |'.

الكل الذى فايلطهعام ذا بعثي بهقال فانبتعئشاة رضى الله عنها فقلت لما ذلك فتالت هاهوذ اكالككتل
قه سبعةاصمشمعنير و و اللدان اصبيم لناطعام غير ه:قالفاخذ بهفقت «هالى النبيصلاللعهليه والله و
اونا
قال اذ هب بهااليهملفيلصلم هذ | عند 9خيزقالفذ هبت ههوبا لكبش قال فقبلوا الطعاموقال كف
نتمالكش قال وجاء با لل فذ نحواو سلخواوطبخوا قال فاصبح عند ناخيز و لمل لك ود فرت
رسولالهصلاللعهليوه آلهوسلقالواعطان ري سولاللّهصل اىللعهليهو لهو سلارضا واعطى ابباكر
ارضافاختلفنانيعدق مخلة قالوجاء تالد سافقال انوبكرهذه فى حدى قتات لابلهى في:حدى قالفةاللى

ال
ا فونا
أو بكركلةكر هتباوندم علراقال قال لى يار بعة قلى مثل مافلت لكحىتكون قصتاصالقال
مااناهائل اللاكخيرا وقااللله لوتلقنلى كافات لكحتىتكوناقصساصتاوعالدايتءليك يسرولاللهصلالله

ج)زبجمرم6حد
©
6تمود
لكج,

عليه والهوسلمقال فقات لاوالهمااقائللكّالاخيرقالافر فض انو 00ضوا فالنيص الله عليه و آله
) 00فيجمعحارالاوار النواة اسمخسةدرام اوكانقيمتهاخمسةدرام الاشرراف الدبنعفاعنه

كاة
تع ال
جلاءرج
اوهاللة
حلالل
و ترسول رسو

كرموق وزوجوى والطموىولمسألوى البيينةفرجعتحزينا

فقَالرسولالله صل الله عليه وا لدولممابالكفقَال1سالويي البينة فرن انلىالصداق فقال لبرددةالاسلمي
ناريدة اجمعواله وزننواة من ذفهذسهبت الم ذعَالواحكثير طيبفلواورضوافقات من !ناوم فال

لذه الىعائشة
بإريدة اججعواله فيشاة قاللجمعوالىفييكبش فطيم()١سمينو قآلالننيصل الله طيهوالدسو ا

أفتّل انظري المكتل الذي فيه الطمام فابمثي بدفانيتها فقالت هوذاك المكتل فيهسبعة اضم مرن شعير وال
اناصبعم لناطعامغيره قالفاخذيه لت ههالى النىصل اللهعليهوا لهوسل ققالاذهب بها المقل ليصلح

صالل عليدواله وسل ارضا واعط ابابكرارضمافاختافنافي غذقخلة قال وجاءت الدسافالاوبكرهذه |.--
ىال ليانوبحكر كلةكرهتها وددمغلهافتال بارريمةقللىمثليافقات |"
فيحدى فقات بلي فيفحُددَ
لاواللهقال قللى والاا!ا ستعددت عليك برسولالله صل اللهعليه  12وسل قات لواالله مااناقائل لك

) 0فياهمعمفطوم اىقطع لابنمن الرضيع ١٠ شارليدفين عفاعنه

لامرك اىليس ١ 3ج > ١لكاب لكام »  -الإج»)0
أ ابياسحاق وانسماعهمن ابييردةمع اه ميم كتافعلىونس فيوصل هذا اديت قفيهالدليلالواضصح

ازاالكلان الذيوقم عل ايدفيه مر :جبةاكحا.هلا من جبة انىاسحاق و التماعل»

ومن #وصل هذا المذيثعن الى بردةفسهاو حصين()١عمانن عأصمالثقفي(حدثناه)ا.وعلى المافظ انأ

اووسف يعقوب بخلنيفةنحسان الاو الاسموصاطن احمدينونس واهوالمباس الازهى(قالوا)ثنااوشيبة
ن
عبي
ةن ا
دينع
رىحص
ابنابي كر بنالى شيبة ثخناالد بن علطن (سدنا) اميك عبيناش عنا

اليموسى قال قال رسول اللصلاللهعليهوا له وسار ل ناكاح الادولى* ققد ستدالنابالروايات الصحيحة وباقاويل
ائمةهد االععلى صحة حديث الىموسى عافيهغنية أر :املهوفي البابعنعل إن ا ىطالب وعبداللهلنعباس
سعود وجاربن عبدالله واني
مله
ببندال
ونعجبيلدالله بن>رواني ذرالغفاري والمقدادبن لادج وع
ومعاذ ب

هررة ومرانبن حصين وعبدالله بن مرو السورين خزمة واننن بناثألك رضىالله عنم واحكترها
صحيحة وقد صحت الروابات فيهعنازواج النىاصللله عليه وا  4ونتإعالفة وامسلمةوزنس بتنحجش
رخى اللهعنهم اجمعين *

حدثنًا »الحا كالوعبدالله مدينعبدالله الحافظاملاءفيرجبسنة تمان وسعين وثلاثمائة تناع بن
تنا المبارك بفضنالة عن اليم ران
حمشاذ العدل'نا هشامئن علالسدوسى وحمدبن اسحاققالاثنا هالنمس ث

الجونيعن ر بعةينالاسحلكممىبقالكنت اخدءالنبي ص اللله عليدوا لدوسلفقاللى ابوصللَه عليه واله]
وسلارينة الانتزوج قالفملتلاوالله بأرسولاللهمااريدان ازوج ماعندى ماقيمامرأةومااحبٍ انيشئاني

عنك *شي"قالفاعى ض ععقناىلم راجعت نفسي فتلت واللهباارلسولله انت اعليع؛ابصلحى فنيالودالا خرة
قالوانا اقولفي سي لمت قال لى الثائة لاقولن نمقال.فقال لىالثالثةيأ سرعةآلا نمز واجقال فتلتبلى
مراخي عنرسولالله
نارسولآللة عق عاشئت او عا احببت يا الي 11فلانالرحيمنالانصار ف ب

صلاللهعليهوآلهوسل ققللحانمرسولالله صلاللهعليهوال وهسمتقرنكالسلاموبامى كانتزوجوا
()١في الغنىعفتوحة وكسرصاد وبنونءاببي ؟١ قاضي شر يف الدين الصحم

رمعة

ابياسحاق بهذا قال الاكمووصله عنابياسحاقاوحنيفةورقبةن مصقلةوز كرااالىزائدة وطائفة وقال
امقر يانبناونس بن الى اسحاق عانلى بردةالعىنموسى بهذا قال الاأكوفيالبابعونمعلعىاذ وابن
عباس وابن تومارنىذر والمعداد واءن مسعود وجابروانىهربرة ومرانزءن حصين وعبدالله بنجمرو والمسور
واس ا

وصعتالرواه فيهعنعائشة وام مد وزنش منت جحش »

اىر
ماونت عنربيعةنكسبالاسلميقالكنتالخدمالنبيصل الله عليه والله
ف(مبارك هبن فضالةعن ال
وسم فقالالا زوج فقلتماعندى مانقيماارأة ومااحب ان نشنلنىعنكثىة فاعض عنى ثمراجمتنفسى
فقاتبا رلساوله والتهانت اعلع:ا باصالحندىنفييا ولا خرة فقاللى الثالثة الاتتزوج قتلى با رلساوله
قالانطاق الى١لفلان حي املنا نصارفييمرااخيعن رلساولله حواف عليهوابالكلفتلهم انارسلولله

صل الله عليهوالهو قركالسلامويامسك انزوجوا ربيعةفلانة امرأتمنهم ذيتاهمققالوا حمباربرسول الله
الر4

ورسول

تتددلركخبيعص ١ 4 «2... ١ .3004كاباتكاج٠ 4 طج()»
للسس
«(ا
معين ونس بن انى اسحاق اجمباإليوكانه اسير ائيل نونس فاك كلشه( حد )مدردث ,ونسبن ابي

لتاقمكركفل الميديننابوالوليدجمدبن امد بن رد النطااكي ن ااميشبمن جيل تنعايسئبن
 9نس عن ابهعنالي اسجاق عن الى بر د ة عن دسي قل ل ريل لعل العهه يلاهسم
نلوضاح()١
لانكاح الانولى(#وقد)وصل هذاالمدرثء.نابياسحاق بعدهو لا ءزهير.نمعاوءة المعنيوانوعو اةا

ما
باو
ظمهه
فقد
و قداجع اهل النقّلحعل

*

ا9ماحد بث » زهير( خدبناه)ابوعلىالحافظوابوامسن نْمنصو ر(قالا)ننا مد بن سلجاو الامام73
اوالاز هس.عع و ريعيان امرقي بن زاهيرين معاوية ع نن ابىاسحاق عنانى0

قالرسو لالصلالتاعليهواللوهسب لإتكاح الاو لى»
فوحد ثنى #7أسوعيد اججدين تمد بنر صب النخعى ,ب نا راهيم بن نصر الكبندىةالسمعت سعيك بنهائم
الكاغذ ى قول تسح اجددين حتيل قول اذاوجدات الحدرث من وجه زهير بنمعاو  3فلاتعدالىغيره
ذانه ات

اننا بيكا

ا واماحتديث »ابي ع(وغادننةنام)ابو ,لر بن بسيان الفقيهو اوبكر بن اسنحاق واوالمسين نمسكرم
واوبكرينبالوه(قلوا) تناشمدنشاذانالجرهري نامعل نمنصور نناابوعوانة عنابي اسحاق عنابيبردة
عنبيهر اضليله عنقا قل رول اي عل اىلتدعليهبواادوسلأتكاحالانو ا

ان

7لي وعغيرهمعان اليعوانتوقدوصل هذا المديثء.نان اسيحاقجاعة من اثْمةالمسيلمين غيرمن ذذ كرناممهم
نايك وزقية امنضهلة العبدى دق بن يطقرب المارق وعيدا مد بن الحبستن الملالى
نل لمان
وزكرنا .نابيزائد ة وغرم قددّكرنامفي الباب»

وقدوصله »عن انى,ردة جماعةغير ابياسحاق*(اخبرناه )رابحوكر اجمد  02الفقيهينا الحارث بتنمد

كقاسمبنزركياالمقرى
باناقمتسينبةننا ونس بنافياسحاق واخبري ابوقتيبةسالمبن النيضل الادىك :
ا"لنحاسن بن مدي نالصباحثنااسباط بننصر بنا ونس بنابياسيحاقعن ابيردة عن اديموسىر ضي اللهعنهقال
جلاولل»
رسو الله ص الله علية وَآلوهسرلاتكا ا

حدثناه#ابوعلى الحافظ نأاوجدرفين دين اجدالضبي .بغداد ثنامد,نسهل.نعسكر تُاقييصة بزعقية
وينم رضى الله عنهعنالنبيصلٍالله عليه وآله وسلةللاتكاح
تاوس بنابياسجاق عن اويردة عمنال
الاولى» ول امير فقَلالىقيصة معفبةجةاءنى علىين المدينى فسبألنىعنهذا اعادرث خدتةهنهمالعل
انالدبي قداسترجنا مخنلا ف الياسحاققال لماكا

اعلمبيناثمةهدا الملخللافا علىعدالبو سن

() ف مذيبالهذيب الوضاح بن عبدالله البشكري النزاز اوعواءة ١٠ شر شٍِالدينعفاعنه
 «١العبشم كبن جيلين عايسى بن لونب عن اابسيبحاقعن .بارليدة عناي موسي قال قال راسيلولله صل الله
عليهواالهوسلملاتكاح الاولى»

ملعك ن مانلقنازم معاندا واسعاقوقاملعلبنمنصوودواكيعنالوعواعةن
وساي

نسو

سبي

سوب

سير

بجح .

«
اشار
فكيعوص ع ١  9004اكاب ككام» ١ «ج2 >04
تع

نه وإساوةوكاجرح ف

0

لالت

سر ينبو نس بالنفثايقسةحاقلحجةفي ح يدت نحدهالىاسبحاق فلختلف عنهفي صولهذاالحديث ]#
ا

بناحد لحبوىئناالفضل:نعبدالمبارنناالئضر نشيل انأسن اليلبن وس

عن!ني اسحاق (وبهدينا )انوالعياس حمد.ن هرب ناد ب اسجاق الميتانىنا هشام.نالقاسم وعبيدالله

ان موسى(قالا)ناا سراثيلعنالىاسحاق (واخبرنا)ا مدن سليتان الفقيهننا مدبن سليمان الواسطى ننا]
اوغسازيطالاكةمو الشعيل اا د لعنانياسحاق(واخبريا) او العباس حمدين يعوب مدن خالدينخلى

المضى!امد نخالدالوه ىننااساريل (وإخبردا) اعد.نسلانالفقيه واو 1بن اسحاق الاماء(قالا)بناجمد
ويسى
ماب
ش ان ستوب البأاجدين عبدالب والحارنىنناطاقينغنامننااسرائيلعن الي|سحاق ع انليبردة عن
ماككاحالاولى هده الاساسد كاياسي
صلاىللعهليوهآلهسول ل
لالسول الله
هاق
 3اللهعنق
وعقلدونافيه عن ااسلريل واد عيبلالات المتقدمو:نالذنبمزلون فيرواياممءن اسرائيلمئلعتذاان عر

53ساي ردق إانذموجيىبنزكريابنالىزائدةوغيرهم وقدحكمو الهذا الحدرث بالصحة سمعت

لدىكقاؤن اسر ثيلحفظ.حديث الي اشحاقك محفظ امد *
الدقى مول سمعت عبدالرحمن بن مه
« سمت © ابالسسنبنمتصون تقولسيعت:ابابكر جدنن أسبجاتيشول ي
دمسج لماصب رول كان
عبدالر من .ن مهدى ثبت حدديث أسر ايل عن الىاسحاق يني فيالتكاسم بين ولى*:

للتلاب أى
«وجد ثتى© مدان عبدالهالشيبانيننا احدبنشحمدبن المسنمناخاتمبن ونس الجررجانيقاف

الوليدالطيا!ع مامرلؤاكع تو ولىفقَاللايجوز قاتتماالحجةفي ذ لل فكتال حد سنقايس بنالرييع
عن الى اسحاقعن! يرج عنا!به (قات) فانالثو ري وشعبه 4برسلان قال فان |سر اثيلقد بيعقيساحد تنى

عدبصا هاي"تاد ب انمنذربنسعيدبناإسحاقبنابراهيمبن جبلةسمعتعلىبنالمبندى تقول

عديث اسرائيل فميجلا ككاح الاولى »*

١

فلسبيت © اباالحسينبن ممنصور تقولسمعت ابأيكر مدبن اسحاق الامام نغول سألت جمدبن نحبى
!.
ثال
يب فق
دلبا
حذاا
عن ه

سرائيل صم عندى فمّلتله.رواه *شردك ايضافال منرواه فق تاتجدبنانه

علبن حجر با حد.يث بونس ,عنابي ا سحاق وقلت له رواه شعبةوالثورىعنابي اسحاقءرن
إلى .رذ فاعن لننيصل اللعهليهوالهو سل قال نمهكذار و باهولسكنهم كانوانحدبونبالمديث فيرسلونه
0

« سمعت  #اناالحسسن امدبنمدالمعزى تقول سمعت عمان بنسعيد الد ارىقو ل قاتليحيى بن
معان

جاعة © يناسراثييلحفيظحديث افياسحاق .هذاقالابنالمدبيني سمعتابنمهدى بحدثهه عنااشنريل
لناينجديك 'س رياثايال اتاجالاولى»#صحيح *
وشبتهونايم اس اليلقيس بيالربيعوش بلكوا إ

0

:

اليم

«التدرك مواتتخيصس» > طهد»#

طإكتابالكام» ١ طج(»)0

قنلهغيرو اد من عتفاظاسحديث *

ان ان ابن عليةنذّكررحديث ابنجر بم فيلاتكاحالاول ق
ىال ابنجرمفلقيت الزهرىفسالنه
عنه
ذلم ف
رهو اثنع
ىلس
ىليمانىن موسىقالامدين حنبل انان رج 000

حكاة

 7002وك لالم لبان  70ا د ذ:ابن علية تو لقاال ابنجريلحبلا«الكياحك
عين ليستقول هذاالا!بنعليةوائاعرض ابزعليةكن
ود عه الزهري فقاللستاحفظهفالبنحمبى
ٍ 2

علعىبدميدن عبدالعز بزبنابىرواد فاصلحها لهولكنمنيدل نفسهللحديث *

| لإحدينا 4#اوعبد جمدي عبدالتنتاهو 6رجاه تاقد اتلمنصيق بناتغيةدثاأشلميسى نابيجزة قالقاللى
ٍْالزهرى ١ينلد

اتنا وسآانأ هوىا ولعمرالله ان لتاق جالونائلاعسظ لسينو

لبهابسنا

الى الاصل الذى لمناسلمشيخين اخلاء الصحيحين عنهوهو حديث ابياسحاق )١ع(رن انيبردة عن
١

اىموسي*

« حدننا#اوبكر انمكدامل القاضىواواحمدبكربن جمد الصير في(قالا) نا انوقلاءة عبداملك بنحمد
الرقائي (واخبرى) ادنجعمر الباقرحى بناراهيم بنهائم البغوى( قألا)ننساليهان .نداودننا التمانف
لولله
أبنعبدالسلامءن شعبهوسفيازالثورى عن انياسحاق عانيبرد عن أنيموسى رضي اللهعنه أازرس

صه الله عليهوالهوس قال لانكاح الاولى#قدجمم النمانن عبد السلام دين الثورى وشعبةفي اسناد هذ|
الحديث ووصله عنهاو النمان بنعبد السلامنقةمامونْ #وقدرواه جاعةمن الثمّاتعن الثورى عحلىدة وعن

( )١فيتمريب التبديبت اواسحاق السبيبى هو تمرو بنعابلدله * و ونس بن ابياسحاق انواسر اثيل**
تلن وش نان دشان الشقي از واسف١ جمد صرف لد ى عناعنه
يرث
دبذك
حلية
»سين نالحسن نا اوحامالرازىسمت احمدنحنبل وذكرعندهانان ع
» اشرالم
ارمق لاتكاحالاولى قال انجر م فلقيت الزهري قسألتهعندظلبعرقهواتوعلسامان بن موسى

قمالدان حتبلاناءن ج ريله كتبمدويةوليسهذا كفتيبه يحعكنىارة إنعليةعن ابنجرموقالحيى

هذا الا!إنعليةوحدهواماعرض انع ةكتب اينجربم علىعبداليد نعب ادلعزبز
ونلليس
قعي
اتنم
اي رواد فاصلح]لهدولكن لبمذل .ف هالحديث 3

بقاابلةاللى الرهرى انمكح بوالناناوسلمانبنمومى ولعمراللّهانسامان
ف(نيفيجة»مسمزعتةشع(ي١ب)ن
انموسى هد

الرجلين»*

النعمان ين عبدالسلام عنشعبةوالثوري عن ابىاسحاق عن بنريدة عننأفيموسى أزرسول اللةصل الله

عليهوله ولا تكاحالاو#العيان داه
() ياد تعد
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اشيلان انيحمزة د بار روى عن الز هرى وعنهنفية١٠
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كمم
 2الإ

«ج - 004

كياب الشكاح 4

:

جاه
فزوجما » هذاحديث صصيحعل ششرط الشيخين ولخخر
للماصنيرةنفطهاعلي
سا
عليهوالدو

ا:خ9بر باالاعنوبا س مدباجنمد الحبونيعروناشحمدبنمعاذ ( واخبر نا)عبدالرحمن نحمدان الاب

بهد ان ينا مدن الهمالسمرى (قالا)ننا ادووعاصم الضحاك تن يلننا انجر م السمعت سلهان نهوسى

ت ماائشةرضق اللعنهاشل لسك نولت مللالتاطابه
5قول بنالزهري قالسمعت عزوةتقؤلسسمعت

02

2
اع

وسلتقول:اعا ام أةككنسق بياذ نو للهاكانعاوناطل فك بنهارام#اتكلعراءاطل وااسنداب ناوساار ا

٠

عااصابها وان نهاوجارفالسلطان ولىمن لاولىله * هذاحد يدث صحبح عملشرط الشيخينو لمخرجاه

« وقد نايم  معاضمعلذى كرسماع .انجر .بمسملنمان بمنوسى وتتهاع مي
وعبد الرزاق .نهم وحبي بوناعوبد انلللهيعة وخداج بن مدالمصيصى *

1

من الزهس ى

0

2

اماجدييث »>عبد الرزاق( لخدسنام)جمدبنصالحينهاني  59ادبنسامةومد نشاذان(وحدينا )اوعل
اب ريسامان نمودى(؟)ان
الحافظ بناعبداللهبن جمد(قالى)نا اسحاق نابارلراهيمالبأعبدالرزذاق]:لايد ع خ
0هري اخبره انعنوة نالل بير اخبرهازعائشة ازلضلىهعنهااخيرنهعنر سول انض لاللهعليهوسلنحو7
بالن
مل

فاواماحد يث » نحبى بناوب (خدا بناه)اجمدبنسان الفقيهبغدادقالقراًعلي مدن اسمعيلالستلمئ وانا
عيانلديلياق 6تاوزن لد شاو حو ال
د 2و جتزن
اسمع اسلف ناليمرم البأحيىنابوب ح :

ة عنعائشة رضى الله عقناهالت قالرسول الهصلىاللهعلي وه آآله.و للال د 3
ربوعن
عشها
اان
إفوناخن قلزيهافاريةان:تلكيدن شيكاجهاباط ملاراتفا أطيليانيا تلرعلماال ايهلاأقعغابرا
فالسلطان ولى لمانولى لهيه

عا

واماجد يث » حجاج نيد (خدناه) او بكريناس اتالنتناناً امل يق ف(تؤيناةخبر ف )الى
احمد بنمد السمرقند ىنناابوعيد اللهمد
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الذ (هقلالو  3نحبى نتحبى انبأحجاج ن مدعن|إن جرع انغرق سلمان ينمو سى اذاان شهاب اخيره

لللداهر.اأة كبحتبهي
اعنىوة اهخ.يانزعائشة رضى اللهعنهااخيرته اتالنبىص اللهعليهواالوه سلقاعا

0اذنٍوليها فبكاحهاباطل ولا مهرها مااصصاب منهافان اشتجر وافالاطان لات لامله ققد صم و بت
)|0
م
7
بروابات الاعة الادناه باعالرواة لعضهممنبعضنفلاتعال هده الروايات محديث!١زعلية وسواله !.نْ

0
1
1

ننه فليعرفه.فقد سئ الثمةالمافظ الحديث لغدان حدث نه و قد
عزه
يال
جرب عنوهقولهالىساتت

١

 )١زادفينهذيبالبد يب الاموىمولاهاوبوب ؟اشر يفف الننن عفاعنة ,
)0
وسلامأماصغيرة تخطماعلي فز وجهاخ )*

فءله

'

 2اوم #اسمعت سلوان نمو سىبناالزهزي سدعت عورةسمعت عائشةرسو لاللها
صلله عليهواراله

وس تقولاعاامريكنات بغي اذن وامهافنسكاحخماباطل فاناضامواامبرها ن ااصاماوأن تنتثاجروافاللطان
وليمن وللاىله* سبمعه اوعاصممنهوعبد الرزاقومحببىبناوب وحخاج بنسمند منان جرع مشترحين

بالسماعمانلزهزى فيلغالل هداففدشى الثمة»ه

3

رم

م
«ال
ءلساتدلرتكلخيص »©
إبدد» - ..ك
«تاباالكاح »
ومخرجاه *
طخين لم
فرورطها غاوان كنلفات ذاثكرافعيها لهذاحدث عبيم عالششري

0

طج(*»)7

ٌ

بد ادللا > بناالبينفدءك()١عن ابن اليذئب (*)0أ
عينعب
نأحمد
«حدثنا  4انو العباستددن توب انب

_

عنتمربحسنينعن نافععنأبنتحربيات عمهماانيزوج اسنةخالهعمان بن مظعونقالفذهيت ااماملىالنى
صل اللعهليدوالموسلفتالتان ابنككرهواللهفامره راسلولله اصللله عليدوالهوسلٍانغارقمافقارقم! وقال

مييم
سبا-عبد
صيو

لاتتكيحوا النساء تحستتامر وهن فاذ اسسكتن فبواذ نفوتنزو جبهابع هد امير ة بن شعبة#هذا حديث صصح 1ت
علىشرط الشيخين وخر جاه *

دان مرو
ماين
«إاخيرنا 4عخلدينجمفرالباقرحى()#بناجمدين حربنناسعيدبن بحبىبانسلعيادموي ثنا
ابن علقمة ثناحيى بنعبدالرحمن بحناطب عن عائشة رضن اللهعنهاقالتلماوفيت خدمجة رضى الله عا قالت
خولةبنت حكيمإن اميةبنالاوقص ارمأةعمان بن مظعو ن رضي الله عنهوذلك مك اىرسولالله الازوج

قالومنقالتانشع تبكراواانشنت ثيباقالومن البكرقاابلنتةاجب خاقاالبللشعائشة نت البيكررطى الله

عندقالومن التثيسبقوالدة تبزنمعة بققندياسمنت وداكسمتك عل ماانتغليدقال فاذهى فلذ كرمهما

وةرطىا
ع1مازئ-ش7

ؤاءتفدغهات بت اليكك فالتا ابابكر ماذا ادخل الله عليكمن اير والبر كذارساني وسول الل صلال

و

عثنلبةا 

عيدولهوس الخطبعليهعائشةقال ادع لىسولالتدصلالةعليوه1لهوسلفدحتهاءفالكحهوهي بومثذابنتسبع
سنين#هذ| حديث صرح علىشرط مس وليخرجاه*:

«اخبر ناانوالعباس القَا يم بنالقَابم السيارى عروتناشمد بن موسىبنحاتمالباشافيسناعل بن اللمدنبنشقيق
"نا مينب ون اقدعنعبداللهبنبرددةعن اس رهضى اللهعنهقالخطبابوبكروتمرفاطمةفقالراسلولله اصللله

() عم نداسمميل بنمسل,نالى فد يك +٠ () عمدين عبدالرجن ابلغنيرةبن الشييذثيبهشةام؟ب١ن
()هكذا وجدنااسمهفى ميزانالاعتدال؟٠ شرف الدزؤعفاعنه

فان ابت فلاجواز لها():م 5

طن الينْبمبعننب تحمسرينعن نافمعنابانملهرتزوج ابنةخاله عمان بن مظدون فذغبت امها الى

النيصلل الله عليه وآلهوسلرققالت اذابنق تكروواللةفامز هرننول اللاصهشلعليه آوله وسل امذغارقمباوقال
ناذاسكتن فبواذمن فبزوجها بسدهالمخيرةبنشعبة  2م
لااتكبحواالنيياءحتىستأمرو ه ذ

ف خمدين  4عمر ودنا نبحزبىعبد ارلحمنبعنِحانطعبائثية قالتِلما وفيتخديجة قالت خوأةنت حكيماى

رسول الله الاتزوج قالومن قالتاشئتبكر اواف شت نباقال ومن البكرومن الثيب قالتابنةاحب
مانبم
نلي
ت عليقالفاذهىفاكر مها باءتنت
اتك ع
خالقله اليا عائشةوسبودة نت زمعهقدامنت بكو

بكر فقالت بابك ماذادخل اللهثمن اوماليبرركة ارسانيرسبوالللهاصلله عله واه وس اخطاب
عليهعانشة قال ادبي لىرسولالله صل! لله عليه واله وس فدهته ساء لذكاحدوهى «ومكذابنة سبعمينين(م)*

فاامسين بحن واقد عنأن بريدة عناببه والوخطي بكرو تمرفاطمة قال رسول اله بل اله ليه ولآه
( )١ماوجب ناهذه الجدكف النسخالاصول المستبركل وجودةعندالتصحيح اشير يف الدنعقماعنه
بيبل

سس

:

مسج

« الستدرلكمم اتليس >

>93

04
كاب اكع »  1اطج

هذا حدرث صاحليماسنادو نخرجاه *
ِ حداثنا  4عىن حمشاذ العدلثنااي بنعىل *
ىنامومى ,سن أسمعيل ناحماد بن سلمة 0

نس

بك ىاش عنةانالنيصلاللهعليهوالاوزسادان يزوج امرأةفبمث امرأةلتنظرالهافقالشمي عوارضها
وانظرى الىعمقوبيمها قالخاءتاللهم قالواالانغدنك يامفلانفمالت لا كلالانم طعامتجباه فلانة
قالفصعدت فيرف لهم« فنظرت الىعرقو ببها قالافليىبانيةقال فخالعمتاوهي دم عوارضها قالخاءت
فاخبرت #هذاحدرث صريح علىشر ط مسلمولمخرجاه*

حدمنا  ابوعبداللحهمدينيسوب الشيباني تناعلىبناباسلنمولالى نواماعير( وقدجدبناه ح)ييب العلم
عن مر ون شعي بب عنسعيد المقبرىعن أليهرر ةة رضى اللهعنه قالقال رولا لللههصل اللهعليهوالاوس

مكعمالزابيالمجاودالامثلهذاحديث صبي احلاسناد ولرلجخامء:
رالالات
0
4
2ع  :ا
0وبكربناسحاق ولتي ايه تنايحيىبن سعيد حداثتىعبيدالله بن الالخنس عن مرو بن
شعيت ع ناه عنجده ان سبد بن امريد الغنوىرضي اللغهنهكان حملالاسارى حكةوكانعكةني |

ماللا| عناقوكانتصد نفتهقالنت الىالنىصلاللعهليهوالهوسلفقلتيارسولاللهالكعناقاقال
5

اايةاومشركة والزانيةلابكحها الازاناومشرك وجرعذلك
اتكحالز
ل.
لتالزاتي

لقاللاجكجا *هذا حديث اليايسنادولم مخ جاه» |
كل لوامفناهنر أعليرساولللصل الهعليهوالهو س و
 0اخبريا#اوعبداللهبن مدننعبد اللاهلراهدناامدن مبرانناعبيدالهموسي نناونس ينابي اسحاق (؟)

5
د5ه
 5عىنرد ة عنابيموسى رضى الل عهنهسمع

التبيصلاللهعليدواوالهسول ول يستامراليتيمةفي فسهافان 805

اندتخرص ()ابناسل اينايب  )0يونسب اننىاسحاقحمرونعبداق ٠ة١

د

© حمادد #ن سلمةعننابتعن اانذسالني صيلاللهعليه ولهوس ارادان زوج اصزأة فبعث ا أةلتنظر

الهفاقالشى عوارضها وانظرى الى عقو بسهاقال فاءتالهمفقالاوالانندكيامفلانفقالتلام الامن [
 00يدفلة مدال يدت وإسفا فنظرت الى عرقو-ها مقالت افليييبابي عات غاماو 2م

هجميث 1

العلمعنومبرنشعيب اعلنمقبرى عن ابىهسبرةسر فوعأ 0

الىحاود

الامثله» يسم

«(عبيدالله #بن الا خنس عنمر وين شعيبعنانيهعن جده ان بصدنين ابىيمربدكانتحمل الإسارىعكة
وكانمكة بغي:الا ساقاليج سد قتدقالخنتلهانبي
ل اللَعليهوال وه سل فقات بأريبولان كم ظ

عناقافسكتعنيفبزاتاللاليلاستكاحلازانية الفاتأهاعل وقاللانتكحهاء صب ه
 2واس #بن اي اسحاق اعلنيبردة عانبي مو00 .

علبه والهو سلتقولستامر البشيةق ٍ
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اسكتت فارورطأهاوان كرهن فلاكروعلما((خم) *

 :ممتبمر 64٠ناشجمدين جمروعنابي سلعة عن ىهسيرانلبي
صلالنهعيهوا4بنطقال مسناموالِقبة فَسِيْم]
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| اذاانة كممنترطيون خلقهودبنهفانكحوه الالقما|رتكن فتدةفي الارض وفسادعنسنن
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| اخبري»اوبكر مدان عبداللهقرش نثساافمسينان تناشمد بن الىبكر()المشدى اخبرئي تمر
ّْعل بزشقدء()0ثبمدناستعاق عن ذاودن المصينعنواقيدتحروبتسمدا نداءنجاءررضىالنّهعنهقالقال

0قطاندادكاراة فاناستطاعانينظر الىببعدضمعاوه اكلكىاخها
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شل مدت اسرأةمن فى سليمفكناتتخباً لامسافوىوال التخقربادودت متهاهاوهاى الىسكاههافزبس
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أهدا حدياث حرم علشزط متسلو مخرجا هوواعا اخررج مسغرفي هذا الياب حديث زيند ن حكسان
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الله عنة تيه حل عملتلشن فتالميات ص ا علبهوا

ا لفن ع

فم|تهداحديث
ٍ اذه فانظرالمافانهاحرى انبودم سكي قالقذهت فنظرالمأفذ كريهةمكنا

م

على شرط

| الشيخين و مخجاه»

اانلوليد ١ 005يذ

و +جه رضيمل
اع قاو ردسلا ساونيمنا به خ

 7واشؤتن اللهصل اللهعلبيه وا
الوسر قلا
كتم انلطة موضاًفاحسن وضواء ادضلماكن ا
بننهدلك

كهدرزولااقخبروتم ولااعروانت علام |لغنوب ان 5اليك فِ ؤلذية لسممأ
ماخمدريك وحدمةقل اللهال ”

0
بأسمهاخير الىفي

ودساىوا:خرن فاقدرهالى فانكان غيرها خير الىفيدنى وفماق وابخرفى قاقدرهال»

مم تمدنان بكرن علنعطاءبن معدم (؟) مرين علىن عظاء نْمعدم »اشر يفالدنعفاعنه
ذاه 8 3
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الالففلواك نه في الارص و فسادعس دض
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يظلرالى
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اندي

صحيح (#قلت) عنداند هو اخوواسم

قال انوداود كانغيرقة ووسمة لابعرف *

سةتفاطناع
اطبقن اسحاق» عنداودبنالاصينعن واف بدن تمروعنسارص فروعااذ ا خطن احدك اماسأ
عالطىن مابدعوه الىتكاحرا فليميق نقطيء:كامساعسوي سهكلع كفي امك الخال
ان تنبنظز
لق المت اسهامادعاق الىتكاحبا فزوبيها( م

27
ملعمر »؛عن ثابتعنانن ان الثيرةتخطب امسأ فالالتيصبلاللعلهولهوسل اذهب فانظرالي,ا 0
وم بتكنافذهب فنظر الهافذحكر منموافتما (خ م)*
يرىدا
فانه اح
كا
طحيوة  #نا الوليد()١ بنالوليد حدمي او ب بنغالد.نابيالوسفن امه غهنده ان رسول الله صحل الله

طيسهوآلهوسلقالكتالمينتمومأن صممكتب التلكث امحنردبك و سجدهمقل الاب انلك
تقدر والقادر وتملولاااعلوانت غلامالغبوب فا رأنتكن في فلانة 'سمبها باسمها خيز اليفديبى ودنياق
وسور فاقدرها لى نوكاازغيرها خيرالىف ذيئ ودلياى وآخرقلاقدرها #لفىضخرعم #9

( )١فينيس المديب لواببدن الوليدعمانالثرعى وتيلالوليدبىالوليه ١شترريف البند علفاعنه
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( ارك الفيس»
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من الانصار فتينا22

 8054اكابككح» ٠ ج04
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دوس زداوكاذمنسى راق الجاهلية دعاه
وا
صلاللهعليه وا

وو (ااباعهم
سم
الناساليه وورزث من ميرانهحتىقانزل اللّهنمالىفيذلك اد عوهملاينهمهواقسط عند اللهفانلتلعل
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لو

فاخواككم فيالدينومواليكم #فر دوم الىاياهودن عله ابكان مولاةاوا خاهفي الدبن قالك عائشةرضى

ياتف سهلة نت سهيل تر العرث,ى >العامرىوكانت نحتإبي حذفة بنعتبة بن رسعةجاءت
اعنه
وله
ال
اسون
لالر
وول اث ل اللعهليهواالموسلصن اللهذلك فقالت بارسولالله ارا ولد اوك
ص اللعليهو الهوسلقداواه فكازباوى معهومم في <ذيفة فى برت واحد ويرانيوانافضل()١وقدائزل الله

يت
"

فيهمما قدعلمت شارى في شام سوال لهفقاللهارسواللهمصلىاللعهليهوالهوسلارضعيهفارضعته
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خس رضعات خرم هن وكان عنزلةولدهامن الرضاعة #هذا حديث تبحعلىشرط البخارى ولمخرجاه

لانالتسفة تجسنلوال
حدثنا 4اانلوعباس

ايديا

دين يعقوب *ناالرببع سنلمان ثنااسد نموم ىنا جادين ع قد مرو

عنانيسلمةعن ابيهسبرة رضى لهعناهنرسولاللهصلاللعهليوهألهوسل #البانيياضةامكخوا اباهد
وأ قدا القيل انا
م

مدلا صصح عبشرط مسل ول مخرجاه *

لإحدثنا مد بنصا 'نهانىوايرا هيم .نعصمة ن اراهيم (قالا)ثنالسرىبنخزعة تناعبدالله نيزي القرى
 0سعيد بن ابي ابوبعناق م جو عوسيل باذ هرانانرا اهياعن انيهرضىاللهغنه انزسول الله
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صىاللعليةوا”لووسمقالمن أعطى للهوم:نعلله واحبللهابنض للهواتكملله ففداستحكمل الاعان » هذا

حديث يح علىشرط الشيخين و لخر3

نمسين القاضىثنا الحارث نابياسامةثتابزيد .وهارون التأعبداليد:بسقليارت:
أخبرتى » عبد الله ال

ثنا جمد بن بجلان ةعاونلنبيصمرى «.عنابهيبيرة :زضي الله عنه قالقالارلسلوله صل الله عللميوهونآسلم
() اى متبذلة فييباب مبنة :2ت0ع

اذا

دالتمزى لك

0
مير انهحت اايزللله ادعوملابائهما١لانةوانسهلةبنتسهلبنمر كانتنحتنيحذنفة جاءترسولال
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ةمالا اناورانىاماوقسدائ اللهفهمماقدعلمت فتَا

ارضعيه فارضعته خم سرضعات ثرم مهن وكانعدزلة ولدهامن الرضاعة(خ)*
ل جماد  #ننسلمة عن مد بن مر وعن الىسلمةعن ابى هزبر.ة أن رمنولاللهصلاللعهليهوآل وه سلم

قال بانينياضة.اككحوا ابا عن ود اككجوااليقهاؤلكان:حبجاما(م
وسح وي ا لعو منليامسجن م منسولن معاذالجهنيعن ابهانرسو لاللهصب اللعهليهواله
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قال مناعلىلل وه منلعلوه احبللهو فض لل وه الكحللهققادستكثلاعناه(خم) »*

الماررث بنانياسامة ننايزبد ننهارون اناعبدايد نن سلهان
اخبر ني 4عبداللهبن المسينالقاضى ن ا
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والتطفكم
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فالكيرواالكماءواامكحاليهمة تالعهعكرمةبن ابراهييمعن هشام نعىوة (جدثناه)عل نىعيسى ثناانراهم بن
ابيطا!نبتازياد «:ن اوب رمه بن ابراهيم عن هشام بن عسوة فدكر أسيناده مثله #هداحدرث جرح
للا 5و1مر جأه*:

 9اننادح اوبكر احمدين سيلان بن المسن الققيه الزاهد بهداد ثنا محيى إن جعهر بن الزير قان نا زيدين
الات تناع ئ الحسرنبنشفيق ا اليسينبنواقدعن عبداليّه نر مدةعانلاسلههرضعىنهقال قالرسو لالله
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وأو س ا
لن! جساب اهل الد تياالذىبذهبوناليههذامال #هذا حدبث يح عل شرط

الشخين ومخرجاه 4
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حديث بح علىشرط البخاري ولبمخرجاه*
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ف سايلبامىم#طيع قتعاندة عناشر ايك  00الال والكرمالتتوى (غ)* :
ن

25311

3ا

دهوَصرلوه وجسيه خلته(م)قلت
تمنعدبن
ءلمؤ
١الرئجي ثناالعلاء عن ابه نابي هبنبرةرفوا كرمام
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لثلههذاحدبث تبح علىشرط مس ووخر جاه»
صل العلليوه الهوس م
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مناو اسحاق الشبيان عن
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سدع نآبيه
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دة و ثلاثمنالشقاوةقر :السعادة
ثلاثمنالسما
وسلقال
ه آله
هليس و
ل و سولالهصبالللع

ودايةلكون .واطة ملمتّلك راصمناوالد ا ككرق|
لمرأة براهامشيلك ونث قتابياعلل نسراومالك :ال
و اسمةكثير ة المرافق ومن الشْمّاوةاأرأة نراها فنسوءك و تحمل لسائها عليك و ان غبت عم تإمنها على |
نفسهاوماالك والد ابةتكون قطو فا ارب ضر ينهااتعبتك و انتركيها لم:لحك باكااتث والد ادركون
ضِيقَةقليلة لأرافق»#هذ احد يث حم الاسنادمن خالدبنعبد الل اهلواسيليالميرسولاللهصللاللعهليه
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0الشاقاثومةن
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 0ن بكي عنخالدا كانحفظلهفانهسحيعلىشرط الشينخين»

عانبواس شمد بن احهى الحبى:" 5اسعيد بن مسعوداننائزبد بنهازونٌالبأالمستلبن سمعيدنا
 9اخبرانلا»
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ايطالة رضي اعد ان رسو اشمز ايعليهوالهوسلمقالثلاثياعلىلانؤ خرهن الصاؤة اذا انك واطنازم

»١لوريخا
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اذا

اعندعن,
فحمد يانبكير الحضرى “ناخالد .ثنعنبداااللبو اسحاق الشبيباني عنأفيفكربن حفصعنجد س
ٍفاق صل الله علييهواله وسلةالثلاث من السعادة أأراةراعاتسجيك ولغيب امم اعلضهبا
ومالك والداءة نحكون وطية فتاحقك باكانوكالدارككون وا-مةاارافق وثلاثمن الشقاوةاأرأةراها

فنسوءك وتحمللسامهاعليك زان غبت لنامنهاعلىمفاوسمااكوالدانة تكوف قطوفافانءضيرتها اتعبتك
ون كي ليا راصعاليكك والدرتكوزضيتة قليلةارافق #فر ديهميدذ راب كان حفظه فل شب طهما(قلت)
تمدقال ابوحامضيدوق تغلطوقاليعوب نشيبةهة*

نسارقالجاءوجل الى ستول الهصل الله
وسم  4بنسعايمدنصور بنزاذازعن معاومة نقر عن معقلب ي
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دكفواءبح 5
ارافان اذاأنتوالجنازةاذاحضرت والااجذا ج ت
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لللعهليوهآلهوسلمتكح ||رأَةَعلىاحدئ خصال ثلاث نشكم
 7الغهنهقال قال ر نسولاللهص ا
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الاسناد و لمخرجاه بهذهالليادة *
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««اخبرنا» انوبكرتمدن المؤامل.بنالحسن.بنعيسيقنااللفضلبنمجنبالعسراني ناا سبميلبن

0

الىاورس  3بيعن مدن اببيكربنمدبنتمرو بنحزمعن اسهعن جمرة نت عبدالرحمنعنعائشةر ضي الله

عنبا انهاقالتٍ ما رانك مثبلذاررغنت عنهعذ +الإزيةمن هذه ال يةهارنطاتقتانمن منت اناا

كل فاملحوا ينها فان عي احداها عل الااخرق فقاتلو | التى تنبغي حتى قرع الى اس له « هذا حدرث ويم
0
3

علىشرط مسل ول لمخرجاه*
ا©خبر نا *#اوالعباس السياري وابى جمدابللييئججيماعرو وااسوحاق ابراهيم بانمد الفقيهالبخارى
يدمون عزيناد ن
نزةم م
.جم
بنيسأبور (قالوا ”)باناماووجه حمدين مرو الفزارى ناعبان نْعماننا او
ورل
سال
علاقة عنعىكة بنششريح الاسلدئ رضى الله عنهقال ق

هسل |"باسكون
صلاللعهليهوال و
لله

جيبع فاقتلؤه
بعدي هنات وهنات ورفعدده فنرًتموهبر مدان فرقامسامةشمد(صل التهعليهوو لهوسل)وم جم
0

كاثنامن كان املنناس * هذاحطدياثلبشحعيلشخرين ولخرجاهوان حكلتبع اللعخيزلان
شعبة 0وس فيانبنسعيد وشيبان بن عبدالر من ومعمر.نراشد قد رووه عنزياندعلاقة*موجدت
احباازم الااشجمي واعلاصشعبي و ابايعفورالعبدى وغيرم تنابعوا زياد بزعلاقة على رواته عن عركة والباب
عندي جموع في جزء فاغنىذلك عن 1هده الروانات (وقد اخرج مضل)تخددث أي نضرةعن أنيسعيد
عن النبىصلاللعهليهولهوسلرقلاالذا ويم للخليفتينفاقتلوا آلهخر منه| #وشر<ه حدر عبدالر حمن بنعبد
رب الكمعية عنعبد الله نكرو دعتاءزج درم

©وعبدالله مدن على الصنعانبي نا اسحاق بن اراهيم الدر ى اناعبدالرزاق (واخبرنا) اجمد
اخبزنا اب
ان جعفر القطيعياننعابداللهن امد بن حنبل حدا:نىافيتناعبدالر زاق أنيامعمرعن ألىجمران ا ولى عن

( )١عبدالتهنعمانالحافظاللتبعبدان ١٠ شر يف الدينعفاعنه

6م
0ا
ي
:
3او
5
2قوت
لا
ف

١

غبدالله

عليهوآله وسلم :قول  5الفئةالباغيةفقَال معاو  0دخضت فى ولك اونحن قتلئأه اعا قتلهعل و اصحابهجاء وانه

وقافلبنينا(خ م )*
سحنيااو
حتىالقوه دين ر ما
« اسمعيل 6ن الى او رس بناابيءن عمدبن ابى بكربن ممدبنبحروان جزمعن امهعن كمرة

عنعالشة

ا!لتمارا بت مثل مارغمعنه هذاه لانن هذاهإلبدُوان طاشتانمن الو منين اقتتلوا»

« اوجز #السكرى معن زياد بنعلاقةعن ع جخاةلاملوق قالتهاوسول لهصلاللعهليوهآلهوس انها

رق
 10ه فن رأيتموه ر بد إن .فرق ام امة جمد(ص اللتعليهولهوسلم)
فوامقجتيلموهكائنا نك
مان»,نالناسن* (خ م )ورواه شعبة وسفياف عنز يادمو جدات الشميوجاعة
وار اد بن علاقة »*
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«التدركمعاتخيص م

طإكتاب الاهلالنى» << «ج(*»)0

طاهه»#

هذا حديث صحيح ولمخرجاه.هذه السياقةوعبداالك بنابىنضرة من اعنالبضر بينحدبثاولااعلم
اليعلو تاه في حديث غير هذا *

مىة ان كثيربن هشاخمدثهم نناجعفربن نر قاننا
انال
سن
اآرث
حعملىشاد العدلابأالح
حدننانب
مينون بن مر ان عناليامامةرضى اللهعنه قال شه ث نين ككانوالاجوزون د

2ك

ولاسابون قشلا» هذا حدرث صبحييح الاسنااددف هذا البات *

 ١حاعة» ميخ (لعنا) معدنشال هاوهنن انوسعيد مدننشاذا رن بناعلىبن حجر
ين *اشربك عن النددى عرن بزدد بن ضبيعةالعبسي ةقالناديمتاد ي ما بروم امل وقد ول اىلناسالا

كر
لاءذاف علىجر ولاننتا
وقدروي د

اق السلام فهوآمن فشق ذلك عليناه

النات حديث مسند( حدثناه )والعباس مد ن يعهوبث”ناوسف بنعبدالل الموارزني

بيت المقدشننا بل للك .بنعبدالعزيز انوصر

المار( وحدثني ) اوبكر تند بانحمدين بالوبه ثثنا اجمد نب

ري يع عمن نافمعن ائنحمر رط اللهنههاقالقالوسولالله
فب المونارثن انونصرالماراننا

سوم

أبنمسعود اندرى ماحتكاللهفيمنبنىمن هذه
صل اللعهليهوآلهو سل لعبادللهن مسعود با

الامة قالاءن مسعود الله ورسوله اعرقالفان  12فهمانلا تنبع مدبرعم ولا تقتل اسيرم ولاءذففعل
هاحلسهيبنوصدسبهسد

جرهم *

2اهلذاهمة#

 00اخبرنا  او عبدالله خميد بن عليالصنعابيانعا إن ابراهيم 'عاد امأعبداارزاق 02090

دنتمورن حزمعءن اسهقال1ا قتل ع ارينيأسررطى اللهعنه دخلٍ مرو ن حزم
نفي)ككبرن م ي
سع ا
هبادلن طاو

عاص ف القتلومقادرقال رول اللهاصللله عليه وا7
لو
نلاحر
ع

النئاةلباغيةفمَاممرو بنالعاص

فزعاحتيدخل علىمماويةققا لله مماويةماشانلكقالقثلعبا :رقال معاوية قتلعمارقًا ذا فال مرو سمعت

 9جعفر  ,نيرقان عن ميمون بنمبر انعنالى امامة قالشهد ت صفينوكانوالامجرز ورب على جر بم
ولاقتاون  00لياولاسيلبون قتيلا صحيسم»*
شر كت

دالى
اى ق
نعبس
عن السيدى عن يزدد انرسعة «ال

مناف ىمار نومالجملوقد ول الناس الالايذ اف

علىجر بم ولاتتل مول واملنفي السلاح فهوآمنفق ذْلك عليناة صمرمم *

او نسواقلد موطهاكر ن حكيمعءن نافمعن اب منر قالقال سول اللهصلاللعهليهوله وسلرياابن
 009اير ري ما

الله فيمن لمى من هذه الامةقالالله ورسوله اعقالالابتبع  1رع ولاقتل اسيرم

ا) كررمترنو|ك *
ولابذ ف عل ج
ىر حيم»(قت

«عمر  6عن ابنطاوسعن اني بكربن مدنيم رودن خزععن ابيدقالقتلعمارة خل مر ف بن جر معليبحر و
م
اسلوتللاوعطلليهو آله والل تلهالفئة الباغية فقاميمرو نالعا زعا ]
الءاص فال قتل ماروقد قال ر
نا
حتىدخل علىمعاوءة فةَالماشاامل قكال قت حلمارفقالمماوية اد ااذقالمد يبال  1100فابه ملي|

 0ريدن ْ ببعا-ميو رك

«الستدركماللخيس» > ط6ه»

طإكابتالامرالني م طج- »00

! 18رمن جاءقولقدرأته فيمسجدى فلان يصلىورأته فيمسجدبيفلانيصلفلأت ثبت طرق

الاذلك وا!تا قول علحينةام عليهكازجاهل العراققتلسسعته ول صدقاللَهُ ورسولهقالت وهل سمعته
انتمنه قالغيرذلك قلت اللهملاقالكت اجل صدقاللهورسوله*#هذاحديث صحيحعل شرطالشيخين 0

الادكر اذلثىديةفتداخرجه مسل باسانيدحكثيرة *
امي غر زة  7التفارى تناعبيدالله نموم
نساز
*خبربا  4وجتفرجمدينعل ندحيمالشيبافيننا اجمد ,بن
ا
سمعت مالكبن الحارث :فول شهدت علدارضى اللهعنهنوءالهروان طاتب
لبس
ةدان ق
سرائيل )(١ عن م
 5فلنقرذعليهبقلجتنيتترف واخة الكويواامبافورعلهعفرساجدافمال واليّهما كفنت ولاكذبت»
هدذاحديث سحي علىشر ط|اشيخين وخرجاه.ذكرسجدة الشعكر وهو

بسريم فيسحو د الشكر»

فا اخبرا#مكر من مدمنكرم القاضىناابوقلاءة عبدالملك بنسد بزعبداللّالرقاثبى ننا ابوعتاب سبل
]:ان الحدمالدالننا عبدللك نابي نضرة عنابه عناانلىسلعيحددرىرذى اللّعنه ان رسول اللهصلىالله
600

00

عليه وراالهوسل اناه مال لعل لضرب بده فيهفيعيلى عيناوشالا وهم رجلمقاص الثاب ذوسوا غء بين عبنه

اثراالسجو ةمل رسولات صلاشّعايةوا لدوسييضرب يدهعيناوسمالاحتى تغدالمال فياشدام لفزديز اوقال
واف ماعدلت منذ اليومقال جأملرسولاللهصلاللعهايوهله وسل :قب كه وقول اذالم اعدل فرن
ماعودون الله حت يرجع
ذابعد ل باعمداىانه ستمرقمارقة مر قون منالدينمروق السهممنالرمية م ل

112110111011111

ىته قرؤت لزان لاتاوزئاتهم عسنرن اقول وميئون امير لمهمفليقاتلهمقنقتلهمفله
اب علفو
افضل

الاجر ودرن

افضلالشمادة ممشيرالبرية برئىاللهمنهمتمتلهمأولىالطائفتين با أق #
قتلوهفله

#عزرة ()١أظنهو اسرائيل بن نونسواه اع ٠ل١ ثيريف الببنعفاعنه

2-0
0

.

هنا

فكان اكثرمن جاءقولقدراته فى مسجد جيفلان ,صلورأنتهفيمسجد بى فلانيصلفليأتاشت

يعرف الاذ لك قالت فا قول عليحين قام عليهكابزعماهل العراققال « سمعتهتقول صدق الله ورسوله

قاالنتتوهملنسمهعتقهالغير ذلكقلتاللهملاقالت اجل صدقاللهورسوله( خم)واخرجمنهذكر ذىالثدية
اكرث
مال
لت «
امع
نس س
معدنين قي
« ااسريل م

تقول شهدت علياوم النهروان طلب المندج فلقدر

70
بالا
نف

عليه مل جبينه عرق الله اللكرت مابه قدرعليهنف رساجدافقاولالمّماكذبت ولاكذبت( خم )*

ع انبيسميدازول اه ص الب ليهو/7هوسم
« او عتاب الدلال » نناعبداالك نبانفرنضرةعناببه
انامهال خمليضرب بده فيه فيعطي عينواشىالاوفيهم رجلمقلصالثياب ذ وسماءلين عينيه ابر السجود

بفملرسولاللهصلاىلتهعليهوله وسلمفرق حتىنفد المالفلاغد المالولىءه براوقالوالله ماعد لت
اه
د فنذإبعلد يمديامال
اعل
للللهوآ لهوسليقلبكيفهو نقولاذالم
نذاليومخملأرسول اله ص ا

ستمرقمارقةبعقرونمنالبدنصسروق السهممنالرميةملامودو رتاليهحتىبر جع السهمع فلوقه

دنن
7
ر
/إ
0

021101010110110

تمرون الترآانلإبجاوز تراقيهم ينون الولو سيول الفعلفن لقيهمفليقاتلهم من قتلهمفلهافضل الاجر

ومن قتلودفله افضل الشهاد م شيراب نرشبرى'اتللقهمتنلهميم اولىالطافتينبالاقمصييح»
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/
1

لدعماللهالرمنالىحيم
س ل
عليهوراالهوسبالحديحون صاطقومدقردشكاكتب رسولالنةصلالعليهوالهو

تالسهيللأككتب دماللاهلرعمن الرحيتمقالفكيف أكثب قال اك باسك اللهمققالرسو لالله
سل

مخ لافك
ميخ بلامكدرينمد رس لواللهقالوالونملالك رسولاللهل ن

يي
أن كات برجواللهو اليومالآ خر فبعثهاليهمعلى بنافيطا |س

قامابن الكوا ١ء املس ناقتالا جلةانراق

0
افر جحث معهم حت اذ انو سطنا عسكرم

عد
2
ى سا فبكهديوحراسيفنيكن يس نزه فنا اعرلقه

دن

منكا ب اللههذ امننزل فيهو فيقومه بل ممقوم خصمو رن فرد وه الىصاحبه و لاوا ضعوه

كا بالله قالقدعا بمطباوع فقا اولإوالله لنواضحهكتات الله بفاذاجاء يلوق نم فزهاستطمناة ولك خاءبالباظل
م
 1كته ساطله ول فهللل] حيه فو اضعوه علكتاف اللهثلانةايأمفرجم مهمارعة االا فكهمناب ينه '
ىقيتهمفال قدكانينن اسنزناوامتالناسنلنافدواا
عل الت
ادخلهم علىعليفبمش
الك أء جهتى
 1لبن

م

:

حت جتمعانه .دصل اللهعليهواالهوسل وتاناواحصيت شثتم بنلديا 0

تووقرلثا
ح عقلاويلمهةه

]|اوتطليواد مانا كلذ يام تلكفي نبدذباال>-.؟ الحرب علسواءان الثهلاح اللمائنين فما!ن لتهعائشةرضى الله

0لدماء رعق اللوهتتلاولى
َهمهابعثلجح تطمواالا ا
الى#اأارنسادق  0الل
ل هل تعرفون هذا
0دا النابق
أنهقولون ذواشدى ذوالثدى فقات  00ووقفت عليه مم عليفي  :ق
ومدتعيية:.

نسهالله الرحعسق

0

اللهم

ول الل قهالوا لونملمارنلسكول اللإنخا نففككتب اهمذاصال عليه مد
| فااكلنبثم قالاكتب مرنسمد
ان عبدالله قردثاقول اللفهيكنا لقدكانلكوي راسوللله اسوة حس
كنة
اأن
رف

ر جواللهواليوم الآ خر

فابعلثيههم عليتفرجت معهمحتىلكافووطنا ك
عل م قام بالك اوانقط الد
تاس ما :لاقةراةاال ا دهان
أعنك اللهيها 0

"كاين اللهودام
قه وف قومه كل قوم خصمول فردوه النْصبأ خية ولا فقأطيمؤزو

5خطياقٌث فقالوالاواللهلنو اضنه كنااب اللهفاذاجاءالمقنعرفهفذ الكو انبجا ءالباظللنبكتنه راطلهو لنردنهاصلاىحح.ه

فجونوه كنا ب اللثهلامةايأمقرجع متهماديه آلا فسكانمتهم ابن الك اوء احتدىخلوم ععللىي رصى اللعنه
فبمثعل التىفيتهمقاقد كازمن اص ناو اس النااسه ملعفو حي شثتمحتىجتسعامة محمد وانزالوا

جيثشثتم .ناتكل امن فيكمرماحناد انسلا اوتظطاءادمافاككم انقعلتم ذلك فقدسِدناليكم المرت
ءت اسادعةااياانشداد فقدقتليمهمال والله مابمثاليهمخئ قظمو | السبتل و .شمكوا النماء بير
علنغوتاال
أحق الله وقتلوا ابن خياب واستحلوا اهل الندمةقثالت! لله قلت!لله الىلاالهالذهوقا! ت فاشى' للغنى عن

اهل العراق.تحدثونزءه تولون دوالئدي فقتدلتراً بتهووقفت عليهمععاللىمفتيلى فدعاالناس ف اله لتم فرون |

«البتد ارلكمتلعخيض 4

 » 46د

اهلالني  4لعي 7

ماقاتنك فقالرسولالله صلىاللمعليهوا لهو  -اللهمانكتلملي سولالله أ|كنبباعلهذاما اصطاحعليه
نلنبوة حين حافسه #قال عبداللهنعباس فرجم ٌ
حمدبن عبدالنهفوالله أرسول اللّهخيرمنعلىومااخرجه م ا

منالقوم الفانوقتلسا زععلغياةحمنا ديه لول جو الا 00

ف حدنا> عل نىحمشاذبن هاشام بن عل اىلسدوسى نتاشحمدبن ثكيثرالمبدى بناحيىبنسلييمو عبداللبهن
واقدعزعبادللهبنعمانبن خثيمع نن عبداللهبنشداد بن الحادقالقد متعلىعانشة رضى اللهعمهافيما
من عند هاحلو بس ص نجعهامن العراق ليالىقوتل علىاذ قال باعيدالله بنشدادهلانت صاد قيعأ ادألك

أعنه

: :

حد ثنىعن:هولاءالقوم الد بنقتلهمعلقاتومالى'لا اصدفكقالت خب ثنيعنقصتهمقلت إن عليا
كانت لو

 2المكيينخرجعليهعانيةالآ من قراءالناس فز لواارضامنجانن الكو فة

قال وا يان 75رواعليه فَالوا؛انسلغت مرن“قي البنسكوالله واسماك بهث |م نطل تققتلشكت
ابنعي ماعتبواعليه وفارقوه اصرفاذ ن موذن لايد خلن عل اميرااؤٌ منين
نللهلاكالاف ان
فىدب ا

دمضصحف عظيمفؤيضيهعلىإن دل بهفطفق بصكهبده
امثلا الد ارصنالقراءعا
نا نا
الارخلقدحمل المآفي
و شول ايها لأسي عدت« الناين :فناد اه الزاسل بخمالو) ب)|مي (ل 3متهن ماقا لتم اهاور ومذادوحن
شكرعارًنامن فهاذ انر.ندقالاضما لدت خريوا.ىلاينهمكبتاباللهول اللاعز وجلفيامنافيرطل فان

خفتمشقاق سنهوافادبئوا جاكهيالمهنوحكا مناهلمافامة خدصلاللهغليهو الهو سلأعظحمر ارا
وكا #وتقم اوعليٍانكاسبتمعاونوكةكتبغل بن اىطالب وقدجاءسهيل بنيمر و وحن معرسول صل الله
عليه
ْ
ش
قال الى كوناما مل الك رسول الله موالقنوامئلنالك فاقلاللهم المثتعلمابيراسلولله ١ كتب باعليهذا
م|اصطلح عليه #دبن عدالله فوالته لرسوله خيرمنعليومااخرجه من النبوة ينا غسه فرجم من الذوم

الفازوقتلسائرم علىضاالة( م )*
«نحى » سبلنييم وغيردعنعبداللهن غمانبنخشين عمن غبدالنلشداد قال قد مت علىعائشةفبيها نحن

يتما
قان
دهل
لناما جار رجعبا املقعراق ليالىقو .لعل اقاذلت ايبناشدصااد

اسئلك عنهحدني

ااتنعليالما كانت صلاف نه وان
عن هؤلاء الوم |دين قيليمعلقالدوماىلإاضدقك قاات خدثنى عنقصتبم ق ت

1 0
كنوة فةا قحارلوراء وامهم
لنسجات
اضام
قفر اءالناس فين لوا ار
ملا
المسكرينخر بج عليهعاة ا

وقالوا:ااسلخت م.نقيص البسك اللواسماك دم نطلقتشكنت فيد نالل ولاح الالله فها ان بعليما
ماعتبواعلية وفازقوه امرفأذنموذ زلايدخانعالمىبرأو مانيلنارجل قدحل الران فلاازامتلاات الدار
منقراء الناسد غاعصحف .عظٍعم.فو ضع إن بدنه فطفق له !جقعة وول ايها الصحف حداث الناس

فتالوايالنين اللنين مانالوفله اغاهىور قود ادوكن ]| م عار بنامنه اذا ريد قال اصحابكالذينول!
لاله قاسو لجك امن اعادوسك ون يقلا
ببق وينهمكنات الله قول سف امرأة ورجل فان
قامة مد اعمحرمة شهدا عل فى ى كاتت معاويةو؟نت علبن ابيطالب وقدجاء سيل بن>رو 0
مي

رسو لالله

سعد رلدمعالتلخيص»

اوا»

«كتاب قتالاهل البيى #

«وج () »

كلرجافليفام انلهوقةال اللهتعالىان|المسكم
حا
| والهاجرينوالا نأهرقاثولا لتمانهقا لواما داهن )انه

الالله ومالارجالوما لاحكمفتلت هذ هواحدة(قالواواما الاخرى)فانهقاتل ولمسب وميننم فئنكان الذى
قلاكتنيا رالقدحل سبيهمو غنيمتهم وإئنكانو امؤمنين ماحل قتا همقاتهذهثنتان(فا الثالثة) قالاحنجهاغسهمن
عي ضرا سالكا فر نقات اعندكبسع هذا زالذاحب اهنا 7تم انقرأت عليكممن
هلرجال
كاب الهو من سنة بيهصلاللهعليهوالهوسلماردنه تولكمارضونقالوانعمفتات)اما قواكم ك ا

فياس اللفاهنااقرعلأيكمماقدرد حكمه اللا( فين 2ا فيارب  00الصيدققال بإامماالذدن

0

امئوالا قتلواا(صيد وانتمحرم الى قولهتحكم بوذواعد |لمبكمشد كمالاحكهال ججرالني ارفونحوها
ع
ا افضيالمحكمهم في دمائهموصلاح ذات بينهم وان تعلموا ان اللو شماء

ولميصير ذلك الى

ر جال*و فيالمرأةوز وجهاقال الله عزوجل ان خفتم شقّاق ينهما فامثوا حك من اهله وحكا من اهلا
انيريد ااصلاحأنوفقالله بينهما مل الله كم الي١ده جايولة اح جمحتهم قال انمقال واومالفكم
نةهثماستمحلاونسبتحل منغيرها فلئن فءلتم لقهكفرتموهي
مائش
ل ولسبوا بمايهنا كمععا

امكدمانقنلتملست اصنالقبكفرتمفان الله تقول النى اوليبالمو منين من انفسهم وازو اجها معامهم فائتم
ددورون بينضملالتينامهما صرماابهاب

اليادلةفنظر بعضهم الىبعض قات اخرجت مهنذه قالو الم

وامافواكم 2ااسمه مانمير المؤمنينفاا ١| بستكممنرجطدون وارمكم قدسمعتم ان النيصل اللهعليهوالهوسلم

وما مدنةبكيانب سهيلبن مر ووابا سفيان.ن حفرتبال رسو لاله صل الله عليهوالهسواملامير الؤمنين
ه
لل
الكرلميو
أكتبباعلاهمذا امبطلح عليه جمدراسلولله افانلشر الس اللكرسول اللهلونملان
اانا لحمالااةومالارجال ووالمسكفقعاتت هذه وراحدة قالوا(واماالاخرى) فاه ق:تل
الرجال فيأصي اللهوقال
سبو

اناي 00
ا قتاللهمقات
سحل سببهمولثنكاو ا من الو منينةاح ل
يغلم 0نالذى قائل كفارالة

قالواانهحانفسه من اامليمرؤمنين فير اومير الجكافر.ن قات اءند5سوىهذا قالواحسينا قات ارأتم اب
نيه

 :قرأتعا 0

سوال

لهو لنوسه واي

ارون لارام لجع انر

حكمالرجالفانأ افرأعيكم تاضرج كيه اليدجال فيتمعناراب وتحوها من الصيد في قولمكم بهذواعدل

مك شدي ان عكاجارل في ارئب افضلامحكهم فيدمائهم وصلاج ذات بنهموان تعلموا انالشّلوشا
كوم بصير ذالكال اىلرجال :وف الزوجينقالتءالى فاسثوا جكنامن إهل وهحكيامن اهار إن يبدا اصلاحاو ما

بيهماجمل اله حكالرجالسنةماضية اخ رجت من هذدقالوانوماقماالقو ل قال وليمأغبنسميون امكعائشة
0
مينرهها فلئنفما:
وسرتحلون:م اماستحل غ

امكووانقلتم لاا لَب صكف رم قال تعالى |

وازواجه اممامبمفاتمبين ضبلالتين اممعاصرماليهأصممال ضلالةفنظربعضهم إلىعض قات اخر جبكوعدم
قالوا «زوماماقو ك عمااييمه اماموين! للمين لقان"1لمكنكرنضبون واريعقدسممتم اذالنبيصل اليّعليهوا له
5

نتمروواباسفيان فقَالرسولاله ! كنهذا م|اصطلح عليه سيد رسول ال
ا

ب

'  7الك رك ممالتلخيص : 3

 :ه1١ 5

و(
كاب قتالاهلالبني « 7 4ج»0

:

مر :قتلوهممساقالحذ مت حبر كذ يث أنيحبذ فة» هد احدي ثث صريم علىشمرط هعوجر سايم

(وحد ث)سلقي |أسندالصحييع(عن نصضر) بن على عن مربن أببون نالقاسمعن عكرمةنتمارعن شداد انى
مار عاننيامامة رضى000

يقولاللهيااى ادم انك تبذل

1الفضل الحد نث و اعائم حانلاول لفايهن! الغاارعل هذا امن طر ف حديث

6

384

 ١و 1مخرجاه *

|
 9حدننا أوالعباس دين يعوب مناصل كتابهنا ااوامية خمدبن عيب الموليلاني شاعيربى يتن

0-0-0
6
 7الماى 0م بنع اب الحدلناوزميلساتزو)المنفي منعابداللهبنعباسرضى اللاعنما
.

علءافقا تبااصير أو منين اءرد بالظهر لمق|اي

6

ولاه التو00ل اتياخلف عايكقااه
0

اأخللتمن قال 00

م عات المعولنمت 0
او

جيادجب0

0

 985ا انا جاءيلك قلت1-5بممنعند صبحابة الىصل الله : 85 0005الهجار بن:ووالاتمار
انتجماقولون 0 0

اد أمنهم مسهمة امف

فمليهمل القرانوع اع بالوحجيبتعوهم الك لصو 53منهمأحد

من الو
ارهيا وركبهم علنكينهم غضىمن حضر فال بمضهم لتكلمنه

تخبر و نيماذاتقتع عل اىبن عم رسو لاللهصلىاللعهليهوالهوسلمو صهرم
وانتظرنماول قتل ا

)0اويمازالماني (؟)هوا:
مين( م ) صحيعم *
بعد ماجاءممم البينات الا"ذنهى م
نالوايد ؟١ شرف

والهاجر نْ

ابدبن عقاءنه4

« حدنا  4ان اصلهثناابوامامة الطرسومى ثنامين بو نس الهاى 'تاعكرمة عبمانرثناسماك المنقي
خرجت
ناا عباسلقاال

الخروربةاجتمعوافيداروعم ستةالاى الستعليا رطى الله عنه فقّاتيإاميرالممنين

اردبالظر امل١تيهؤلاء القووفاكليمقا نلىاخاف عليك تقكالاقال عفر جت الهم ولعت اد كرون
منحالامنقالسهاك كان .عباس جملاجهيرا قال أيهموم جتنعون فدارم قاثلونفسلمعتلمم فتالوا
ص جبانا بثانعباس فا ذهم الخلةق ملاتتعرروز عل وقد رايت علىرسو ل النصةل سّ
اعليه لوه1و سمالسوباعو3
من الل ويزاتت قلىمن واه ار اقماجاءيك قات

لك

وانصاالل عليهوا لهو

مج فدال بعضهملاتخاصموا
لانم ماظولون فليمنزل الهرنانٍ وم اعبملوحيمكوفيامنل وَيلس فيمعها
قرنجافانأللهقوكبلم وم خصيو نت قال!ءنعياس وات قومالمارقوماقط اشيداجما امم مسهمةوجوهم

املنسب ركان اندجم روكبهم ني غلبمفض من حطر قال بعضهمللكلمنهولننظرن مانقول قات:اخبروني
ماذاشمتم علابنعم

 00دوس وصبير»هوالهاجز ن لاد قالاوثلانا(اجدا هن)انه حم

الرجال

««الستدركمماتلخيص » ١١2  ١ 4٠4طكتابالاملالبئى» ' «ج(»)0
باهدل|
لفظ به
 3 ْ٠حد  5 9أو أ جمد الحسين بنعلىالعبيع  3والقامعبدااللهبن مداجويلا او كامل()١ا يعد رعننا

الاىبيسعيد
عد العزيربن امار يناشالدالمداءعن عكرمةء تكن ماس رصى ادياندقاللهولابهعلي انطلق
فاسمعامته حدبثه في سانانوالر ج فانطلةافاذاهوفيحائط لهبصا فيار" ن١ااخذرداءهم احتي ثمانشأ

دنا حتىغلاب كر فيالمسجدفقال كنانحمل لبنةلبنة وعمارحمللبنتينلبنتينفر  1هه الني صللاللهعليهوله
وس مل نفض الرا هن رامعو ويا

الاميز لنة لمنة  8حمل احئايبك قال يار مدالاجز عند الله

قالجءل نض و قول و بمعار تلهالفئة الياغية قالو قول عاراعوذ اللهمنالفتن* هذ ١ حديث صحيح
عل شرط البخارى ول مخرجاههذه السراقة 4

طٍِار لكاو اطيين رمونى التي يناابوعد بقة(؟)الهد تاعكر مة بنتمارعن شد اد بنعبد اللّهاني
و
رلرأس
ااقف ع
| عمار قالشهد ت اباامامةالباهل (©) راضلىله عنه وهوو

ربة عند باب د مشق وهوقول

كلاب اهلالنازقالماثلاناخير قتلمن قتلوه ود معمتعينا ه فقال لهر جل ١ااباامامة اءايت تولك ع

لا

فياذار ي'لولاسمعهمن
نك قال د
أ
هس ل اومنرا
وال و
كلاب النار ا ىأ سمغتهمنرسولاللهيل العليه

رسول اللهصلالهعليهوالهوو سلالامرة اومرتبيودناقالاق دسب مرات جامدا
الى رأتكقددمءت عيناكقالامهملكاو امؤمنين نات اعامم قر زولا تكو اكالد بن شر قوا

واختلفو اصن لعدماجاء مهمالبينات الآ.نذفهى لحممر نين *
حناق
سدب
اام
© اخير نام او مد بن زيا .دبن

بن خز عة عدن وسف اسل ,دنالنضر بن حمدبنا

عكرمة بن مار ناشد .ادبن عبد

لمر ابااقامة رضي اللهعنه وهو واقف علىر و س

ريل تحتاظلسلماءخير قتلى
 523ددعلاب تحصاوباب د مشقوهو مول كلاب آنااركلاب لنارش ف
ضويل ن <سين(؟) هوموسى بن مسعود ()صدى نتجلان ١ شرلف الدينعفاعنه.
()١ف ه

اعلبعدزيز إنالمختارثناخالد المذاء)(٠ ععنكرمةعن |بن عبا اسندقال 4ولاستععيانطلقاالى السميدفاسمها
منهحدرثهفيشااننلو ارج نفطالافاذاهوفي حائطا يصلقحيا ارلخذرداءه م ح)ت.بى م انتأحدثنا عحلا ذكره

2

فى المحدفتال امل لنة لبنةو ماحرمل ابنتينلبنتينفرأهالننيصل اللعليهواله وس عل سنفضاللتراب عن

حاملال بنةلينةكانحمل اصحادكقالاعااريد الاجر بمنلفض عنهوتقول وبمار قله
تمار
رأسهوتقول ياع
الفثةالباغيةةال وتوقول تمار اعوذبالله من الفتّن (خ )*

« اوحذفة» مان اد نعاكري بن مار عن شدادانى ممارثبنت اباامامة وهو واقف ,عراس
الحو رب عندباب دمشق وهوتكقوللاب ااهلنلارقالها ثلانانفيرقتلمنقتلوه ودمعت عيناه فقاللهرجل

لطيبله
أيااباامامة و ن
مانت

اد الا

صلل ال عهليسهوالهوس اوصر _:رأءك قال اىاذالجرى' لولماسمعه
ا(

( )١هوخالد نمبران او المنازل البدرى الحذاء ١١

تومه

مدشمر ف الدبنعفاعنه
الله

ماعط

اد

«الشركت اللخيص: 4طن » كاب هلامرابني» ٠ ظ«ج(2 *0
بارسول اللّهماسم|#قالالتحليق #

نرناالا وزاعى خدثنىقتادةن دعامة
 9حدناه اوالمبان حمذين نمقوبنناالريتع انراق اهز نبْك
يف
ويك
عاننس ,زنمالك وانى سعيد المدرى راضلىله عنههاان رسو الله ص اللهعليهواالوسر قال بم

 3اختلاف وفرقة قوم حسئون اليل وسيثو نن الفعلتق ورزالقران لايجا وزرا فيهممر فونم الدين
موق السهم من الرميةلا .رجعون ختى ردعل فوقهشر الللقو الخليقة ط أن قتلهم وقتأوه بدعوت

اللىكثات الهو ل]دمتف ومن انهمكاناولىبالله منهم قالوا بارسول الله فياسيمام قال التحليق »سدم

هذاالحدرث قتادة من اليسعيد المدرى ااسمعة من انيالمتوكل الناجي عنالى سعيد( اخبرنيه )ار

اة
اوخ0فترقل
2افحمدين مدبنبوسف الفقيهبااطا اناناعهان نسعيد الدارى مراةو عييدين عبد الواتحد نشر بلث ببغداد
نه
(قالا)ننا انوماهس تمدنما التدوبخيناسسعيد ان لي عرنقتادةعن علالاسيد اريرس اللاعنه

انل

عن الى صل العايهوراالهوسلمقلال وكلرجل رىارمةكرفياممجوت جد

فليمرنه دسم أولادماحنظرالوردشه ف بمرنه دساولا ذمامنظ ارلى نصله فلبمرنهد سم|ولادما كالتماقدش من

الدسم وكالذدمالك تماق هؤلاء بشاي”لمانسلام *
وه اسحاق بن حممنبن خالد الما *شمن بالك قةننامدن علىن عفانالعامزىننام لاك بن
 0وى

 1سال الوهعنصاالاعور )(١عنخالد العزفىةالهذالت انوارأو سعيد لفلف
ل

 1بففقةانااببااعيد الله حد

ل اللعهليوهالهوسلف ايلفتنقةال حذشقةال

ىللعهليسةوال وه سلد ورو ام كعحابن:لهد طوعوماد فاّلرنا فا اذ ااختللنفااس فم من
لياه لال ا

بلبله قالقات ومنابن سدةقال
تكون فمّالانظر وا الاثة التىفيها ابن سميةفالزموهافانهب ودر ممكتتاا
ت
افه
قئعر
اوما

لاريا اابلايقظانان
لالتعلي1ه9وسمفو لم
ينهلىقال يم ر بنبيأسر ممترسو الله

طنر
لع
اأغية
عوبياج تمتلك الفغة اللبءا

قث.لبهاطسراشد حيحة اجخاربفضها وم رجاه
بق *:هذ اخد ي

مهدا

( عمل بنان [الضىاوعبداللهالاعور ١٠ اشلردييضنعفاعنه

الله منهم قالواريساول الل مها سمام قال التحليق»

ذلسديد ب»بشنير عن قتادة عن|فيالمتوكل الناجى عناليسعيد عنالىصب الللّهعليهو! لهوس قلالمثلهم مثل
فمماده
رجل رىرمية فيتوخى السهم ميق انقد

فنظر الىقوقه فل 'مزمار دسماولادما * 41نظر الى نصله فلترنه

سموالدم كذ لكلتعلقمؤلاءبشي"منالاسلام ه
مسولا ناكاجل +ده ن الد
تاوانو سعيد الخدرى عحلىذفة فملئاحدثثاماسمعت
اسرائيل #اعن  000دار حال بوان
5-2 7
له اضلتلهعليهؤ ل|ه وسلدوروا هم
مووسؤلات بل شعو الوسر اوقل قالراسلول
فدقالنرا فاذااختاف الناس فمملقبك ن اقناظلروا الفئةالتيفم|:ابن سميةذا لرصوها فانه بذور معكتاتااة
للار
قات ومن ابن سمرةةال اوماتعرفه قلت سنهلى ققالاعمار[اصففت رسوك! للهصل اللدعليه واله مسقو
/انالرممظظان ل .قوت

ن :الظريق((قات)مساب ن كيسانركهاجزدوا ذن معين*
حي قناك! (معةالياغيه ع,

في

#إعبدااءز بر

2
وس
1"1
فت0ويد0ا
معى ب

ل المتتدركمعاتلخيص ١ 4 014

اطقكتاتلاابهلالبنى»   -ظطج(0)4

أوآله ومسلفتاللامجدونلعدى احدااعدلعل>قالهائلااث قمالمخرجمنقبل ادق قومكانهدوم
مكذاقرؤن القرانلانجاوزتراقهميمرقونمنالدين كاعرقالسهممنالزميةملايرجمون اليهووضع
بددعلى صدره سوام التحليق لايزالورك مخرجون حتىبخرج لو

ا

مشرالاقواملليقةقالما حمامثلانا وقالقياضلالايرجع و ذفيه* هذاحديث حيسمعلشر ط مساوم ذرجاه*
اخبريا انو عبدالله دين عبداللهالزاهدثنا المسرن بن علىننحرالبرى ناانى اشام بن وسف
الصنءافي()١عن معمرءن قتادةعن |نس رطى اللهعنه ا النيصللالعللهيه وواالدوسل  0ن فيامق اختلاف

وفرقة و سيجى ١مس

وسيئون
ليدنهم اندو لين تعلولونلول بإلتمةتهيمخسيوتالقيلن م

الفمل بدعونالىاللّهُوليسوامناللهفيشيء اذا لقبتمومم فاسموم قالوابارسو لاللهانعتهملن قاال| بتهم
املقو التسببنت يدنى اسيتيصال التقصير قال والتسبيت استيصال الشعر #هذا حد يث صحبح على شرط

الشيخين ول نخرجاه *
وقدروى  4هذا المديثالاوزائى غرى قتادة عن انسأرطياللهعن >ه وهو يحعلشرط الشيخين

وإنخرجاه(حدثناه) مدن عمانٍالماززسغدادننا اواسحاق ابراهيم بنالهيثم انلباإمدن كير الضيعين نا
الاوزاعى ءعن لدة وان ينملركضي انعاوول ال م ا طبوهآلوهس قلروات
0

قوممحسنونالقيل وسيكون الفملترون القر]زلامجاوزبراقهم تحراحد صبلانهمعصلامهم

أمهمع صيامهمعر قونمنن الدين مروق السهممنن الرميةلا برجعحنىبردالسهمعلىفوقه و#شرار الاق

سين قتلهموقتلو م عدون الىكتاباللهلبسوامنفهيشئ”من قاتلهمكاتف اولبىاللّهمنهمقالو|

7اف»نودابكد
1
لالف

نضعياء ١٠ شريافلدين عفاعنه
حوعمبدن صقا
رهال
لنيت
ا)ك
(1

وسافاللاتجدون ل,عدى احدااعدل عليمنىالماثلانائمقالمخرجمنقبل اللشرققومكان هدمم

مكذ | تقرؤن القرانلامجاوزثراقبهمعرقونمنالددنكاعرق السسهمن الرميةم لابرجعون اليسهووضع
بدهعلىصد ره سمام التحليقلابزالونمخرجون حتىمخرججاخرث فا اذ رأستموم فاقتلومقألماحمادثلاناهم

شر املق والخليقة قاللماماد ثلاناوقال قالايضالارجعون فيه *
لاتير عنسلدوءن ان مرفوعا سيكون فى امتياختلاف وفرقة وسبحِي'قوميبوك وتمجبهم أضسهم

الذن قتلومم اولي بالله مهمحسنون القيل وسبيئونالفعل يدعونال اللهيا املنلهفي شيء فاذالفيتموم

فاسموث قالوايارسول اللهانمتهملناقةال ١عرو

١ لت

ليه

:نوهدماميتت عل »ه
جنرع

«اجملدم
مبن
صصكث
ييرصى ولشربن بكر (اقاللاا)ويزباامىعنقتادة عنانسم رفوعابسيكون في امتي
0

يسيثون الفعبلقرؤن الترآنلامجناوزثراقييممحثارحدكمبلالهمع

صلابهموصيأمه +مع صيامهمعرقون منالدين مروق السهم من الرمية لابرجع جتى ا

على فوقه وم

لمكادي
مدعورفب اليوكنابافده حر  !1من قانا
اناق واليتة ا الا وا ب
_-

7

0
1
00

00

' المستد رك معالتلخيص »#
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« 1طج() 4

« كابقالمزابنى 4

و1خرجاه مده السياقة»

:

0

1

ش

ف اخبرنى > انوامدبكر بنحمد الغيرفيءرو بناعيدالملك بدنين عبدالته الرقاثىتناووعاصمالضحاك

1

2نتخادناعمانالشجام(١(١نامس نابي بكرةعنادر ضى الناعنه قالقال رسولا للهصلاللهعليهو.اله وس
وام ا

0

3

3

اناتواس موافق اشدة ذلقةالسنهم بالقرانلامجاوزمراقهمعرقورت منالددنكمقعّرالسهم من الزمية
143

0

8

0

لترطامسلرو] 2رجاه *
نتليم«جتذاحدبدثصبحيحع ش
فاذالقيتموم فاقتاوم فانالماجور م ق

089

« دقدروام

-

كاد تزيد» نعمان الشحام ( اخبزياه) الونصرا جد بنسهل الفعيهتعذارىنناصا ن مالل

:

انحبيب الحافظ نتااوالربينمسامانبنداو دالتى واجمدن عبدةالضنى (فالا)ينا جمادنزيدعن عمان اللشحام

ككرني حديث الفتن قال 7
ربا
ذت ا
وقالأنيت سل نانى 7ة وفرقدخاللسبينخياعفاديه فقاناا.سمع
افيتقول سمعت 03

اصلله عليه واالدوسسل را ل فىاءتى قوم اعداء ذلقة السنوم باهرا

0

0
68

3
70
5
8
ا

5
3

فاذاراًنمومفأسموم »

5
7
0

 0حدبنا  4انويك رمد باندن بالويهبنااسحاق بن الحسن .نميمون تناعفان بن مسلبناجمادبن ل
دناب رسول اللهصل اللهعليهوواله
بناالازر بن قيس عن شر بك بننشسهماب قال كنتاعبىاذارى رجلا م

وسلحدانيعنانللوارججقال فلق تيت ابارزة رطىاللهعنهفينومع فه فيبشرمن اصحابهفقاتتبااباارزة حديتايشى

عا
سمعتهمن رسولاللهاصللله عليهواوالموسلم قولفياللوا رج فال شيا مال

اتا عيناىالي

وستولالنه صل اللهعليه والاوسل 'بدااير من ارض فتكان تسم أوعنده رج ل اسود مطاموم الشفرعليه توبان
ايضانيين من ارللا

ا هن يلات صل اللهعلنهواوالكوسل فأناهمن قبل وجهدفل 1لعطه شيعافانام

منقبلشهاله ذامب!عظه شيعافاناه مخلنفه فقَال والله بامد ما عدلت منذاليوم فيالقسمة قنضب النيصل الله عليه
0؛) فيالخلاضةعما نالعدوي اسعما|ب.يهعبد اللهوقيلميمو نابوعبادلشاحلالهمالبصرى؟١

واله

يد
لاترجو
اصل«فماو
ردن كان اللمحلقة رؤسهمفاذاخرجوا فاضر :وارقانهم(م) قلمتد سبننان أ داوذوغيره»

6شحام ثنامسلم بن انيبكرة عنابيهمرفوعا ازاقوامامن امتى اشدةذلقَة السنتهم بالقلرانمجاوز
ع«مان ال
عرق السهم منالرميةفاذالقيتموم فاقتلومم ذانالماجور منةقتلهم»
براقيهمعرقونمنالدين

« حماد بن زندعنعمان الشجامقال انيتاناوفةرقدالسبخى مس بن الىبكرةةفقلنااسمعت اباكيدكرفجيديث
الفن وذكر الحدرث *

 9حماد  4بن سلمةنا الاذرق بنقبيس عنثر يكبن شياب قالكنت اعيئ ان رجلامن اصمابالنىصل الله
نلموارجفلقتيتاببرزةفييومعرفةفيأفرمناصعابفهقلت حدى دثيس؛يعته من
عليهوالدوسلتحدىع ا

رسولاللهصلاللعهليوهالوه سل فمي المواجقا الحداللكماسمعتاذبأىورأت عيناىاليرسولالله

اا

ا

بْهِيوبضانان
اِلي
منارض فكان تقسمها و عندهرجل اسود مطموم الشمر ع

ىمعلهشيئفاانامهن قبل
وسلفأناهم قنبل وجبهف ب
لللعهليوهآله
عشه لرالسجود فتعرضلرسولاللهص ا
ف

له

نه
دم خق

ه
ل عل91
ي ال
ةشب لص
لوم فالنست
قلول بادماداث م اي

3

سس

« كاب قال املالى 1 #:ج02

لسرلا لين »»0

اخبرنًا اوالمباسالسيارى انبااوالوجهابأعبدان()١البأغبدالله(؟) امأغبدرحن زيهبنجار حداتى
نفيالدرداء ارلطلىهءنهقال سمغت رسول التدضل اللهعليهوواالتوسل اشوى
د نارطاقغن نجبيبرنتفيرع ا
احديث حب السانادوخر جاة*«
فيضمفاتكعفاعانواأ"قون و بعرو ل إتضطها ئس * هذ

| اخيرني » #أحمدبنم:جدالععزي ثتاعمان سبعنيالدارمي حدثئينحيى ل

سلمان المعق حدثنى ابن وت

الحداق عن عنابيعبدالرحمنالمبيلعءبندالله بنرعومرطى اللهعنهما انرسولالله صلاىل عليهو
آلهوسلم

| خرنجومندر علاشمائةوخسةعشرم انلمقائلةماخر طالوت فدءالهم رسول اللهصل اللهعله اوله وس
ظ ين خرج فقَال الهمامهمحماةفالومالام| معراة فااكيم اللهماممجيا ع فاشبعهم تيماللههمبو ددر

فاتقابواومامهم رجل الا در كل او لين واحكتسو اوشبعوا * هذا خحدرث صحيبح علشرط دم
أولم رجاه *

أ اخبر بي#احمد ن مدالععزى تناعمانبنسعيد الدارى ناو الجاهلتمدن عمان!!تنوخي واوويةالرمم . ١
الخلبي(قالا)ننالمن
 :ابننافع

كيهابوت فيزاشدين داودالصتعاني  00نى او أسي عالرحمى ال

زضى الله

هسلرانهقال مسيرلة ابامد مون
أعندم لاولىرس
لوهص ل اللهعليهواادوس عن رسو اللهصلاللعهليوهال و
ارئحل رجل عل اقدله ضعن ةة فامظ قايقت عنمهيات
اللبلةان شناء الله دان فلاترحان معزامضعف ولامصمى قفا

نول

اللهصل اللههوا لهوسم انندفنثم امس بلالافنادءى انالطنة لاحل ١غاصن" م تعد | ردت“ صررم

الاسناد ولمنخرجاه*

مجه حكتات قتالاهلبلنى وهواخراللهاد )م
امررت
 00حدننا> اوالعياس “مسدن يعقوب الاموي تناجمددن ستان المزاز نناعبد اللهبن

اعبد اميد

ظ ان جعقراخبرلي انيعن مر ن |لسك عن عبداللهبنمرو ن العاص ر ضبياللهعنما قالاتى رسو لالله
مداعدل قالو
صل اللهعليهوالهو سلز جلوهونمسمعراءوم خيبر«فقال با

مب
«5م١كار
حك ومنيعدل عليك :

ْ اذ الماعدل او عندمن 'لتمسالعد ل بعد ىثمقال.و شك ارف ,ني قوم مثلهذاتلون كنا ب الله
وم اعداؤه ونان

اللمهحافةرؤسهمفاذاخر جو |فاضروا رقاجم * هدأ حددث صكبيحجلشمرط الشبخين

( )١عبد إن هوعبد الله بنء,ان (؟) عهبودالله بنعبدالرحمن ن بز بد ١٠

حنين

انن عن ينولدت اصللله عليهوا لهوسلاندقالى
باء ع
واسم
ألااليثم  4جبمنيد الأراشد.نداودحدثنى ااو
|صسير له انامد مون الليلة ارت شاءالفلا رحان معنا مضعف ولامصعب فارتحل رجل عل ناقةصعبة فسقط

فأندقت عنقه فاتفامر رسول الَصل الل عليهوآله وسل دادفننثمامردلالآ قنادىاالمننةلاتحل لماص »

سجكتابقتال اهلالبني-:

ظ

شٍِحدانأ  6الامنناشحمبدن سنان تناعبد اللهبن حمران كناعبداجيكلن +مث راشرئ عنتمر بن الحمعولن

انمز وقال الىرسولالتوضل الشعليهوا”أ#وسلوجل وهويقسنعمررافومحنين 7فال امد اغدلقال ونحك ومن
دوها
دل ليك اذالماعدل اوعنذمن لستاملعدل بمدى»قال وشك اليانيقومم؛|هذا عازنكتاناتوء ع ا
#بير
خ
كَ

اباد

اسم

لباخاقلرهبتاناىولهوا
إ ١

حدهاد:

»  2طكتابق م لقي ١ 4 2ط2ج006822020

ف( الستدرك معالتلخيص 4

اللهما#شههدذاحديث صصريحاسلنااد ولممخ رجاه

الف فياسوادهل بلنتكمقالانوقوال

 0اخبرنا ابوالعباسالقاسمبن القامالسيارىناواللىهابأ عدرن  8عبدالله اخبرتى حوةون شرم

اخبرتىاوهاني ميدبر:هاي المولافيءن مرو يمالك النبياخبره انهسمعفضالةبنعييد رضى اللهعنه
محدث عن رسولاللهصل اللهعليهوالهوس قالمن ماشعل ب

را امراب بعثعليهانومالقيامة

رباطاو حججاوغيرذالكهقالفضالة وسمعت رسولاللهصل اىلله عليهوال وهسلمول كلميختتم علىهله
الاالذيماتسرابطا فيسبيل الله شموله مله الى بومالميا مةوومن فتنةالقبر #هدا حديث يح عشلىرط
الشيخين وخر جاه

« اخبرنا  6ابوبكر احمدين اسحاق الفقيه انبأابوالتى"نادلمنندا حبى بن سعيد عن عالبحديد جبعنفرعن
)مسسييمد

بردد بن الي حييب عن سعيد بن قبس عرن معاونة
717

ْ

 0نم عن أبيذر رضي اللهعنه قال سمعت

رد لاطا ل اللهعليهوسل تقولليبسفرسعربي الا  3ن لهمعكلعفربد عوانينتقول الهم انلك
خولتي بىادم فا<ما:بىاحب اهله وماله الدعمدعني

ع لخادو ا امه

 (:اخيرني » جمدبن رداشرق اعيان ,بنسعيد الدارى سامون مهلبنا م وانين معاوءة الفزاري
 7ابيحيال التبمي عن في زرعة عن ايه بر ر
ةضي اللهعناهزالنيصلاللع
هليوهالهوسلمك.ان سمى

الانثيمناميل فرسا #هذا حدبث صحييمعلىشرط الشيخين ولممخرجاه *
0

وج

مجان لابنلمعلالشيرف نادو

000

بردمل

شمد بن ابي ميد عزن اسمعيل بن مد بن سعد عن أنه عن جده سعد بن باللكبرجي إشدغمعالقل
هدة ابن ادماأر1
ندمثلانةفن سسعا
دم ثلاثوةشتاوة لابآ
لابن
رسولاللهصللهعليوهآلهوس سمادة

الصالحة و المسكن الصالح والمركب

بلفابنارسماد
نت

ا

السوء * هذا حديث صحعيح الاسناد ولمخرجاه:
اخبرنا

:

شا3ليعاونة«( حيوة » بنشريح 'نااوهاي المولانى ازعمروين مالكاخبره عن فضالة ثمحكدلميت ختمعل >ى له
الا المرابط :وقدمص*
عبد اميد #بن جعفر عنيزيد بن ني خبيب عن سوبد بن قش عنبعافية إن عدي عوالفريست

لللهسلالتعليهوا لدو سلنول لس منف رس ع ىال ياؤذذلهممكلف بردعوتين :مول الخلهوماالكتني
رسو ا
فلابافاجعلنىاح اهلهومالهاليهصصيم *

عنة
ايان
ل اوح
زبمى
يالت
ر4ع

اعننىهسيرة ان
االلنيلعصلليهوأ ادوس لكانساحلىاتثىمن اليل

١

ارسلع 10

0

متمد 4باانللمىمديدنيعن اسمعيل بن مد عن ابيهعن جدهمرذوعاسعادة لابن ادم ثلا نة هن سعادده المرأة
الصالمة و المسكن الصالوامركبالصاومنشتاوةا بنادمالمسكنالضية وار:السو عوالركالسبوء حيس »
م

و اولهيثم

سمه

ع

١

.

«إكتاب قسمالنبى4

مج 02

عليه  125سل(وقد عدثي)|ن ساق عنتمدبنطازقالا شجعي عنسلمة تننعيم مبسنعود الاشجي ص

ابهتميمرضى الله عنهةالسمعت رسو اللنهضيل الله عليهوا لهوسلشال شوق دقرا أ كتابمسيلمة

لاق1الا .تلقكرا هال ال ام.اوان لؤالاأن ال شرلاتمل لطربث امناكك ينهداحدريث صخبح
ا
عمط مس وولم]يخرجاه *

شمعر النناعبدالله و مدالتقي ()0ننا زهيرن ما ونةبنا
لن
اضل
دلف
ف اخبريا او 7مدن الؤمل :ا
اواسحا قق عنخارلةنمضرب عنعليرضى اللعهنهقالكنااذاحمي البأسولتيالقوءالقوم انقيئابرسول الله
لا عليه وا"لدوسمواذيكون لمدتعالدى الىالقوم منه* هذا حدرث صحيحالا سنادو لخرجاه»

فلاخبرنا #ادن حمدالمتزى ناعمانين سعيد الدارمىنا عبد اللهبن صا عت اوب عن تحن إن
سعيدعنعظاءبنسارعرن عبداللهبنتمرو.نالعاص رضى للهعنبه أ|نه قا قلال رسولاللهصل اللعهليه
2ه
ل
8
"
و
ل

والهوسلغزوةفيالبح رخيرمن عشرغز واتالفبيرومن اجازالبحرككانمااجاز الاودكلواوامائدفيها كالتشحط
فيدمه * هذا حديث صحيح علشرطالبخارق باوبا »

06

(«جد نا معلل بشناد العدلوبكرنمدالصير (فقيالا) بانسامعيل اسبحناق القاضى ناانوالوليدالطيالبى
ناليثن سعدعن اعلقىيل زهسةبن معبدعن اىصام ولىععمافنان قال سمعتعمان بنعفانرضيي اللّهعنه
قول سمعت ان صلالللهيهولهوسلتقولربابطومفي سبيالللخهيرمنالف فباسواه»
فولاآخبرني  امد بن مد الععزى ناعهان بسنعيد الدا رى بعنبداالله بن ضاح خذثنى :اللينث عزنهرة
ابن معبدانه سمعاباصال ول ودعت وات نعنفان رضي اللهعنه وهوعنى تقولانى احدثكم

حد ا كن

 ٠١الكو هقط اني مدت رسو لاللهصلاللعهليوهاآلهوس نهول بزبا بطومفي سييلاللهخيرم
()١كنيتهانجوعفرالنفيلىوفانهفيسنة ( 4؟) هشور وين عبد الهاو اسحاق السبيعي ؟ا٠لشمدرينفعفاعنه
فلمة * الاير ش نا ابن اسحاق قال و كانوبامة .كو الل اللهصل العلهليه وآلهوسل
س
اوك
نر م
لوي
(وحداني) ابناسبح وَعن سعد بن طارقعن سلمةبننعيمالاشجى عنأببهقاآل س

صلاللهعليه

و2االهوسلقولارسولى مساة تحوققرأ كاعاسا ةما شلاق ا غالاهول # 6اليقال انوا لولاا الزسّل

لاانعتلنلاضرقبكتها (م)*
ى
ذلكنا
الىقا
ناوية نأ وااسحاق عن جارثة نمضرب عنع
« زهيد  4نمع
 0سول الله صل اللهعليه والهوس فلايكون احدمناادى االلقىوممنه هصحريح»

البأسولقالقومالقومالفينا

عبدالله بن صابننانحيىبنابوبعن نحيى نسعيد عنعطاءبن !سارعن عبدالله ن>رو قالقالرسو لالله
صلالله عليهوآ|لهوساغزوة ف البحرخير منعشرغ :وات فيالبرومن اجاازلبرحككانهااجازالاوديةكاها
والما تد()١ك فايلهمتشجط فيدمه (خ)*

عن ابيصالممولىعتما بيهتعهانسمعت النبيصلاللعهليهواووس فول
عزهبرةدبن
الليث معن
رباطبوفءيسبيل الله خيرمن الف ومفهاسواصهص«م»
( )١دامايف ذلارحبلا ي اص
ننس ست اعم نه اسم دا سيمد ماب

دفا متم ١,
عه .+.لتخا

لعفف ١ عد فت

الل الت سنن
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االت
لدلرك
خميص » »«2
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احديث صنع وشترظطالبخاري و مخرجاه *
مناههذ
س
فلي
متهم
أوجا

(«حدينا مدن صا بن هانقو براهيم .نعصمةبنابراهيم قلا ور
إل *نغياث ناانيعنداودن

فون مر لل ١

ليهند عن عحكر معن ابنعباس رضىاللهعنبماقا لكان رجلمن الانصار ار

مدمفازسل الدقومهانساوارسولاللامسلاللعهليوهآلهسلهللىمنتويةقال |
مرندفلحقبالمشركين ن ن
ا

ز
0ات كيف مدى اللهقوماكفروابعداعامم الىقولهالاالذن بانوامنبهدذلكواصلعوا فاناللهغفور |
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ا رن
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ظٍِادبرنا ١ 6
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ا
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وممخرجأه د

000
ننا
اسحاقق ايعان انوالمثتى
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مماديهكام خدثى اليعن قتادة عنأ بردةبن

ابادرضي اللهعنهحدثان الننىصلاللهعليهوالوس كاناذا خافقوما قااللانهم|ابانجملك
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حذدايث ا
فينحورم ونعوذات من شروزم * ه

علشرط الشيخين واحكبر ظنيامماإخرجاء #

حدنا ب مدب ن صا بنهاى مناالمسين والتضل الكللفان بزل اغافان عليهعار للم
مروعن ابيسلمةعن اييهسيرة رضىاللهعنهانرسولاللهصلالللهعليهوا لهوسل كانبدعوفقول الام
صرى
لمعي
إ لس
وعني
امت

واجعاهه|الوارث مانللهم انصربىعلى عدوي واربيفيهناري *.هذا حدرث صحبم

علشرط ع امولمرجأه ؛*
حدننا  #ار اميري ثنامسددن قطن مناعمان بن اليشيبة ثناوكيععنعبيئة نعبد اجلمنعن أنه

هلم:منلعقا

عنالىرحكرة
هداحدرث قي"
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ا

سا

با

اأدولمخرجأه *
 0مَ

 0ايسا عه

وهتارم 2
دوه

الرازي

نمنفل 0

ب
مع
علنه
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ا
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م
عكر مه عن لمان ونان لاتقالانصاز اسلئمارندفلحق بامشركينتنا أ
و داود ,ناني هندعن

فارسل التزمدآن سلوازس لات شإلله واه وسللهللىمن توبةفزات كيف سبدىاللّقوما كفروا

بمداعأعامهمالىقولهال الذديننابوامنبعدذلك واصاحواذاالنله غفور رحيمفارساليه قوهفاسم تحبسح6
,ششاء 0

و

الجن

اي

ا

اله وسلمكاناذاخاف قوما
0ئ مومسى انابأه.حدث انالنبي صل اللهعليهوآ

وا

اا

مدعو فيقول اللهمامتعنى سمهي و نصر ييواجماه|الوارث منىاللهاانضرىعلىعدوى وارقيفيهنارى (م)

غكينبه حرماللهعليه
ل«و(كيم© عن عيينة.ن عبدالرمن عن اسدعن ابي بكرةفموعاءرن قتل معاهد افي ر
»صصح *
الحنة

ا

لإسلمة
سنساة

خميص 
ط اللستتذلرك
ا

دع

«ابفماتقي' 4
ك

ظطج(5)4#

زسولالله صل التمعليهوا لهوسلاذاجاءه في“ قسمه من ومهفاعطن الا حهظلين والغزبحظا #هذاحديث
ييح علىطشمرسلم قدا حرج مبذاالا سنادبعينه اربعة احاديث ولمخرجاه*
اعباسبن جدالدروى ناروح بزعبادة وعبذ الوهاب()؛الفا ف(قالا)
فللحدينا 1و" العبراستمدبنيعوتُّن ل
ايد ن ايعس ونة( واخبر |)احمدن موراهيل يناعيد اللهبنأحمدين حنيل حد”:نىالىبنانحى(؟) عن
من

هعنه وم
0ين أنيطالابلرلكى
قتادة(؛) عن اسن عنقيس بنعبادقال دنخلتانا والاشترعل ل

الجلةئلت هل عهدالبلكار شولالهمل الل عليهولهوسستمعهدادون الدامةفااللالهاذاو اخرج من
قر اب سيفهفاذافمأ المؤمنون تكفا دماؤّهموسى بذمتهماداهم وهم ددعلىمن سو اهملا:تافرعن
ا
ذ*
هده
ولاذوعهدي عه

حدرث صحبح عل شر ط الشيخين و رجاه *
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لك شاهدياع نن ألى هس برة وتمروءن|أعأص (#اماحد ينث اليه برة) فاخيرياسمعيل نشمد نبالفل

عو ليدبن ر باح عن
دنال
مناجدىنن اابراهيم بن حمزةالز بد :ناعبدالئز بزإنابيتخازمعن "كتيربنذ ب ع
لللهعلي وه الهوسلةقال تجيرعلىامتي اد بام 4
ابيه برة رضناللهعنهان رسول اللهص ا

3
2

|

و اماحد بث

ا شمعروف فيقتلهمدن نيبكرلمادخلعليهقالله مدناىككرقال نم
وبن العص
ا حمر

بامان جعقتاللاقا#الذانيسمعترسولالتهصلاللعهليهلهوسل تقول البري؟ كفا ا ات

ددا
5-1ا

فالخبرنا م احجمدينحمد المنزى نناعمان بنسعيدالدار ى بناحبوب نمو لى اا وابتحات:از ارىعن ضر ن
صرة عن االلبىخترى( ه) عنعانشةرضى اللهعمهاقالتقال

-ل

رسولالهصل العا4و ا|لفوسل ذْمَةامسلئين واحدةكن

فانجازت علهمجائزة فلافر وها فانككل غادرلواء يعرفن نهوءالقياد هذاحدرث م بح الاسنادو رجاه

عبذهالسياقة أنهااتفما علىذالكغرادرفقط *
يس تناههامع م
رن
داق
ب ثنامدن اسحاق الصغاىتاانسح
وبن
سسيد |::.ان اولعباسيعمد

تلد

عن سمر ةة رضيال عنه عنالنيصل اللهعليهوالهوسلم قاللاسا كنوا المشركين ولانجامعوم 0

بسر

) 00هوائنعطاءاو نصرالمجل ١ ) (١هوان سعيدالقطان ؟٠ (م) هواءنابىعروءة ١ ()4هوازدعامة؟١

(ه) هو سعيد بن فيرو ز اوالبخترى ابن ال ميخران +٠ القاضى املددثرنيضففاعنه

1

عليهوالهسول اذاجاءهفى*قسمهمن يومه فاعملى الهال حظين والمزبحظا (م )»
للناني عرونة #عنق
اتاد
سةعن
ن

ب

عن قيس بنعبقاادلدخات انااولاشترعلىعلويم امل ذقات هل

5انلاا
رد

لبمااكنلك وضو لابه صل الله 0رالوسعبدادون العامة فمّاللاالاهذا واخرج من قرابٍسيفه فاذافما

0اف

الوهنونسكافاد ماه#وسى نذسهامدنام وم مدعل سوما#نلافتلمؤمن ككافر ولاذوءبدفيعهده (خم)*
وشاهده 0
اعلونليدين رباح عفناوبي
عهسب
ارة
لمجربر علىامتىادناه*
«إ مرو بن #امرةعن اليالبخترى عنعائشة صرفوعا المسلموزذسهم واحدةفانجازت عجلاهئمزةفلا نخفروها
فا لكل غأدرلواءيعرف هوم القيامة #صيم م

مهام 4عنقتادة عانلحسن عن سمرةمسفوعالانا كنوا ا|لمشركين ولامجامعو قفن سأ كنهماوجامعه,فا0
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ملخيص 4
«الستدرك ات

إاباهريرةاحدانمالىصل اللعهليهوالهوسلايي كانقاللاقال"كسبهوبوشع ,

ل د أيقرنة

هيقاللاقال هىمددنةة ارحاء* هذا حداث غ ىب بوم مخرجاه *

و 9حدينا

أوعبدالله مدن ينتوبالثيياقي 3اوزحت دكين ن دن

ش)

الشهيدثنااواسحاق ابراهيم

أن حمدبنعىع ةالساينا زهىبنسعدالسمان نناب|نعون عن “تمد عبنيدة عنعل ضاف عنه قال قالالني

ادوسموالاا بومبدران قشتلمتموم وانشتتم فادمو واستمعتتممبالفداء م
صل الله عليهواو ل

بعد هفممكارب! خرالسبعين ثات بقننس راضلىله عنهاستشهد بالييامة » هذا حديث صزيحعلىشرط
م ورلجاه *

اطالبن مارو إن على واحمد بنالقدام (قالا) ينا اوبحر
:ل اخبرنى  6عبدالته.ن سمد الحافظ نناابراهييبي
اببكر اوى()١ناشعبة بناواالعنسعنااللىشمثاءعن ب|نعباس رضيالله عنهياقالجمل رسو اللتّدصل الله عليهواله
وجل فيفداء اسارى اهل

الماهلية اريعماثة * هذاحدرث به 2الاساأمدولخرجاه *

«ز اخبربى  4اوكر مد عببندالله بزعتابالعتزى ثناحيى بن جعفربنالزبرقان 'عنناعاصلىمينناداودبن

ب 'نااسحاق بنشاهين ا الدبنعبداللةعن داود:ناي هند عن
يا
سين
ابيهند ( وجيثنا,ن)ععيلسىىثناحمد
عحكرمة

ْ1

عن|.نعباس رذىاللهعنه|ة الكانناسالا ماف نوم ندر ليسلممفداءمظعلرسولالندصل الله

علهوالدو سلفداءم انيعلمو! اولادالا نصارالكتاانقهال خاء غلاممن اولاد الانصارالى ابيهفةّالماشاءك قال
ضِذقى:

ابيهايدا » هذاحديث صر الاسناد ولممخرجاه *:
قالليثت ,طلببدخل بدروالل ب

32
5

حدمناي اوجمفر احمدبنعبيد بن ابراهم الاسدى.ذا ن:نباراهرمبناأسينبن دزيلننا,باواليمانا سكم

2-

ابننافمناصفوان ن>رو عنعبدالرحممن نجبير بنشيرءن بيدعنعوف نمالكالشاجميرضى الل عنه لة|كان

( )١اسمدعبدالر هن نن عمانالثقنى ٠ح١مد شرف الدن عفاعنه

زسول الله

0ج

هوواسم اينيكات قاللاقال يهووشم ن ون قال لخد اي قرية هى قال لاقالمدينة ارنحاء
علليه
يىالاسارى
5ازهاسان)نا#انعا ع .قد ع عنبيدةكوا قال قال إاتوضسل يوي 1ابا ف

0

ش

مه لخم )*

شِ انور البكراوي  31ثنااوالعنبس عن اليالشعثاء عن ابنعباس قالجمل رسو لاللهصلل اللهعليهوالهوم

فيداء لساري اهل الا هلية ارلعمالة»صحريح **

صلاللعليهوا لهوسلفداءمان يعلموا اولادالا نصارالكتابةؤاء غلامدن اولادالا نصارالى ابهفةالماشابك

مرعيلمى قال الحبيثيطلب بدخل بدروالله لانانها داه صحبح »
قال ض

« صفوان * بنتمر وعن عبد الر#ن بنجبيرين بفيرعن ابه عنعوف بمنالك قكالان رسولالله صايللله
ره

عليه
5

الستدرك مماتلخيص »٠ 4 .م »م «كاب قمالرثي »

«ج()»

ناذا اعلحمديث ايكبهذا حديث صرح الاسناد ولمرجاه *

حدننا» ابوالعباس مدن يعقوبتناحريننصرنسابق االمولاتي تنااوبان سويدثنا عبدالل نشوذب
عن عاعس نعبدالوا حدعن عبد اللهنرددة الابلئك ننعبداللهبنمررضى الله ءنهها قكاالن الننيص كيالله
عليهواآله وس اذا اصابغنيمة اص بلالافتائى لان فيرفمالناسمااصاوا ميائسنه فبخمس فاناه 0

من شغر وقد قسمتالننيمة فقَالله هل سمعت بلالابننادى ثثلانا قألنموال قامنمك انناىه فاعتذراليه فقَال
لهككن انك الذىوافيءهومالقيا مة فانياانقله منك » هدأ حديث ريم الاتيناد وإخر ايك

اق الخراساتبيغداد نابراهيمبنالعيثم جيل تنامارك نفضالة عن
سلهحن
ادال
اخبرنا  6اروجمد عب

ت جالسماعنده فقَالاوهريرةرضى اه #علنتت
عبيد اللهرنعمن سعد المقبرى قالسمعت باه رون ت
سقائلاهلمدينة حت اكذاادان فتتحواخثى ان
قر السياض لنباياء
ماخرو
21
1ظضغ
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تاملربشمس فال لهاتهاالشمس انك مامورة وانامامو بحرضعنك الآركنت عه مو البازوالهاا
احفتتيحها وتكا نوااذااضأ و الغنائقربوهاافليقربان فاءت الناركفلاهافلها اصاءواوضعوا التربانظرمجى
الناانرسك فلتالوايانياللهمانالاقبقرل اناقلفيعغلولقالواو كفيلا امن عندالءناولةالوم .ين١اعشير
سبطاقال سابعىر أسك سلبط سكفباينهراغكلسبط فالفلزق ت كفالنيبحكف رجل مهفدماللهعندك
الغلولفتال كيفلى اناعلمميقا شبظ هنووالبلغ شبطكقيأيه رم.جلا رجلاقال د 1
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رطكيت
بنهحةتيل
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قال نمعندى الؤلول قالوماهو قال 0

رجل مم قالعندك ب

من ذهب اححبنى فغللته طاءيه قوطيعه

فغنائم خاءت النارفاكاته قال كيب بيلق ووب اذا وائدي 7ب الله يعن في التوراقمقال
|ل
 ٠ا

بحدثنى قالسمعت رسولاللهص الللهعليهوادوساقولم من ويانا مهمقا فلانت اع حديث ايك * صعبيم»
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«كا بقراليى' م
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فىطعامخيبر فاته فسألته عنذلك فتخلتمهسله قاللا كاذاقل من ذلكو كان احدنااذا ارادشيئااخذمنه

|"

حاجته * #اهحذديث صحيح عشلىرط الشيخين ورلمجاه *

ع نيمو بالثقنيناموسى نهارونثنااجمدن حنبلومؤمل بنهشام (قالا)ثنااسمعيل
« اخبرءا
زة الاسلمي رضىاللهنهقالكانت العرب قولمنأكلاللبزسمن فلافتعنا
يسنرعن
ىلم
بعنا
عن ناونس

خيبراجهضنا معنخبزة قلتممدت علافاحكات منهاحتى شبمت ؤمات انظرفيعطنهلسمنت #هذا
:

حديث صحبح الاسناد ول مخرجاه

ظ

ون شاذان الجوهسي(قالا )نازكريا ئعدىنتاعبيدالله
ملىد
ف حدءنا  4علىحبجنمشاذ انلعادحلمدين غا
نبيليسيلعن ابهرضياللهعنه قال شبدت |
ان يمرواارق عن زد نانىاسسة ناقيسبنمسم عن عبدال مرن ب ا

فنمخيبرمع رسولاللهصل الله عليه والهوسل فا نهزمالقوم وقعناقي ارل<هم فاخذالئاس ماوجدوا منجزر |
قآل زد وهى المواشعىفميكن باسرعمنازفارت القدور فلا رأىئذلك رسول الله اصللله عليه و | لدوسل

بااسلقذور ذكانت مقسم يننابؤمللكلعشرةغاءة هذاحدرث صحييح الاسناد وخر جاه*
اضح
| « حدثنا انوالعباس مدن عقوب بناشمدين اسحاق الصغاىننا ابوعاصم ال
واكتبننا شعبة سعهناك

لله صلى التهعليهوآله-لىالوملبية لاحل فاكفئوا
انحربعن ثعلبةبانلم رضى الله عنه قال سمعت رسو ال
التدور» وهكذارواه غندروابنالىعدى عنشمبةفذ كرواسباعثعلبمةن النبصيبالللهعليوهآآلهوسلوهو
حديث صحيم الاضناد ولمرمجذاه حدرث سماكبنحرب فانهرواه صرة عن علبة ن الحمعن ان عباس
رضىالثاعنهه|عن النىصل النعهلي وة ا لةوسل©

ْ

د بجنمد بن نصر ننا مرو ديزن
منا
جر ت
اصفا
]© حدناه  4ابواحمد حمدين دن اجمدين!-حاق العذل ال

طلحةالقناة 'منااسباط بن نصر عن دماك بنحرب عنثعابة بنالمي عن ابن عباس رضي الله عنها قال انتهب
النإعن

ماصنم رلساوله اصللله عليهوالهوس في طعام خيبر فسأ له هلسهقال لاكاناقل من ذ لك وكان
احدبااذا ار ا دشيئا اذ منهحاجته(خ م ) #8

ونس »عن المسن عن ابي برزةقال كتاانلعرب تقولمن |كل اميز سمن فلافتخناخيير اجهضنام خعينزة
لمعدت علمأذاكاتمسهاحت شبعت عات|نظرف عطفى هلسمنت #صديح *
«إزيد #زابى ابره تافلين نمسا عن عبدارلمن نافييلىعن اسهقالشهدت فختيبر فنلهازموا وقضا
يكن باسرعمنان فارت القدورفيارأى |
ف ريحالهمفاخذ الناس مأوجدوا من جزر قال زيد وه الوأ ثي فلم

الله عليه واآله وس اع بالقدوره كافت مقس بميننامل لكل عشرقشاة #صيح *
ذلك راسلونلَهصل

< ده نقيناك ايقن الكسممتالتيصلاللعايهوال وسلتقول المبةلا حلفا كنثواالقدور»

هكذا رواه نندرو اوعاصموا بناني عديعن شعبة *( ورواه اسباط )ننصبرعن سمالعن ثعلبةعنائنعباس

قال اتهب اناس غمابوم خبير فذحوها وطبخوامها ذاء رسولاللهصل اللعهليبه والهوسفاصبالقدور

:
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لهمجيا عفاشبعهم قفتيحاللهلهوم د ر فاتقلبوا حين
| الام انهم حاةفاجلهمالهامتهمعرراةفاحكنتهم ال ن
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4عباس مدي نيمقوب ناا والبخترى عبداللّنجمد.نشا كر بنناامصعبابدنام سعفنيان
|نداما اواا
ح
و06
أعنزد بننزيد نجارالشاي ين عنز يادبنجارية التميميعن خبيب ننم لمةالفهرىانه قال كان
ارسولال صلاللعهليهواوهوس انيه بعدالخس * هذاحديث صحيمم الاستاد ولمنخرجاه *:
|

ىنامسددسناهشيم ('ناو اسحاق الشيبانى(؟) ني
د حب ل
لإحدناج اوعبداللهمدن يعدّوب الحافظحب ىبنتم ن

لاحت تْسوارعن مدن انانيالدقابلشني اهل لسسجدال .ى ---سالهماصنم |نبى
صل الشعليهوالموسلم

( )1هشيم.دير السلمي(-؟) هوسلمان بن الىسلوان  ححمدشر اف الدين عفاعنه

اع د رقا مَلبواحين اتقلبواوو مافهمرجل الاو قدرجع0000

عقيل > عنابن شهاب عنسام عنابيهانرلسلولهصل

0-0
اللهعليهول وه سل كانبنآلىبعض +ن

| بعث ف السرايالانفسهم خاصة سوىقسم عامةالميش ومسي ذ لكواج ب كلهرج م)*

| اتحبى 6بنحمزة سمعت اباهوب تفول سمعت مكحؤلا تقولكنت عبدابمصرد هديق

فاعتقتى ها خر بجتمنمصر و بها علالااحتوبت عليهفواارىم انت:يت الشامفغربلتهاكلذ لك اسأل
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الإكتاب قمافيئى» ١ و
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والدوسلوم مدرمنفمل كذاوكذا فلهمن النفلكذا وكذاقال فقدم الفتيانوانم امشيخة الو 0يريا

ظ

فلا فتسرالله عليهم قال المشيخةنكاردا لواممز متم فتتهالينا فلا مذهنو لتم ونب فانىالفتيان وقالواجمله
نيلك لصي اللهعلي وه الهسا لنافائزلالهتعالى سكاو يك ع ن الاشال قل:الا.نقاللت والرسول
ككذلك
م اخرجيك رمك من بتك بالحقو اذفرتقامنالمىتينلكارهون.ول ككان.ذلك خينالهم
اإيضافاطيعونى فابياعبهقابةقهدا منعههذاحدييث يحفمداحتس«االبخارى لمكرية وقداستييل بداؤدن
ا ابسورفي اد »

ْ

« 00
 2جدننا الحاكأبوعبداللحم
ل عحبداالل
فهظ املاء فى شهربيع الإإهرسنةوعتاسننين وكلاث مالة
ادين
اخبربي احمدين ممدالعيزى نناعمان بنمعد الداري ثنااو بكروعمان :اننناااني سثيبةينأاوبكر .نعياش عن,

لكتوغول ا
هسليمومددرصيفقب
صالهعلويآهل و
غأصوءن مصعب بن سعد ع نن انيه قالجنتة لاني ل

فدشني صدرى

لى هذا الف -فتال.ان هذا الشف لشلى ولاللك فذهبت انااقول
فه
اليوم منالعدو ب

أينا اذجاء باليرسول فال اجب :فظننتابهقدزل فيش من كلانيلت فال
بعطاه اليوممن بللا فىب
النيصل الله عليه واالدوسلم ناكسا ا اليف امهو ولا لكو ازالله جقعدله لىفهواك قرا

ستلوكء انلابفال قل الانفاللته والرسول الاىهن إل هذا حدرث يي الا ستادولم نخرجاه*
"5ا»خب#رانىلاستاذ ا:والوليدحسان بنسحمد الفقيه نا ايكنن ابيد:اود ثنا اجمد بن ضامالصدئ عا
عمد اللهنوهب حد ثنى حيى عن ابي عيد الرحمن المبزعد عبد اللهنصمر و رضى اللهعنههاان رسو لالله
لللعهلي وهاآلهوسلم
اة واخسةعشرفقالرسولالله ص ا
هسلمخرج دوم بد ر فيثلاثم ل
عليوهال و
صل الله

اللهم
و كذافله من النفلكذاو كذا قالفقدم النتيان ولزم المشيخة الرايات فيفاتحاللعلهم قااللمتشدخة كناردءل”
وقالواجعله لرساولله صا اللهظللنةواله وسل

لع ووانهزمتم فثتمالينا فلابذهيوا بالننما

*(*4غ

لنافا نزلاتلعلاهلى ساتللوناكنعفنال قل آلآنوغاللرهسول ال ءىقكولاهاخرجك مكنبناتلمق وانفريتا

سي

الن ذلك خي ارلهمفاحكيذضلاكذا طيموق فانياعل بماقبة هذا منع»* يح
كن و
فرهو
من الؤمنين لكا
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وعل شرط رخ)
قهات

4ياش عنعاصمعمنصعب بشنعدعن انيجهئت الاىلنبيصلاىللهيداون بودمرلسيف
اوبكر :ع
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فتّقاتدشني صدرىاليوممن العدوفهتلي هذا :السيف فتال ان السيفليس لىولالك فذهبت وان اقول

يعطاهاليوم مرث بسلبافلىفبينا اذجاءني الرسول فقالاجب فظئنت انهقدنزل شفىي” نكملانى بفئتفتال
ابيصلاللعليه وا لهدوسل الكسالة هذ سيفو ينهو

ولالك وان التقجءلهلفورلمكقر أسثاونك

عن الاشال الآ«صمي*

شظ

« اإنوهب »ثنا حب عىن ابيعبدالرجمن عنعبد اللنهمرو انرسول النةصلاللهعلهوا لدوسلخرجنومندر
ففثلاث مالةوجسة فعتشالاللهم امهمحفاةفاجلهم الهماعمعر ادف كنم اللهمامهمجاعفاشبمهمففتحالنكله
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اإنمسل ننازهير,بنمد عن تمرو بنشعيب عن أببهعن جدهرطى اللهعنه اموضول اللهصلاللهعليهوآلهوسم

وابأيكروتمراحرقوا متااعلثاولمنمرهسهمهوطربوه حديثغرببصيح ولإتظرجاه *.
اخبريا احجمدين جعفر القطيعيينعابدالله بناجمدين خنبل حدثى الىعننشربن المفضل بنامدتن زبدهو

اانمهاجرالاتصارى حدثيى جمير مولى!في اللحقمال شهدتحنينايعاريفس ل طول الله اصللله
صف فقلدتسيفافاخبرانىملوكناسلىدثيمن خرنيالمتاع#هذاحديث صحيح الإ تاذ
اهوسلذا
ول
عليه وا

وإخر جاه *
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فوحدنا 4ابوجمفرعبداللبهبن انسمعيل بنابراهيمن انطور امير المؤمنيناملاء فيدارالمنصور بنواج!عفر

شمد بن«وسف زالطباع نناعمي مدالع زايا وناامع ن ترب بن مع بن بزبد الا نصارى عن

مه تمع'جنار بة)(١ ١الانصاريوكان احدالراء الذنقرأوا لقاناهين اطبدردسيةةمع سول الله
سو

اب
ردس

بودن لاص
اناب

تلن

سنن على ماللداس فالا
انا

علناسوجيف فوجد باالى صلاللعهليوها لوهسلم
لللعهليه و 1ل وه سلشف جرنا م ا
اوحيالمورسولاللهص ا
سب سترل انيملالجتيععايه الناس قر أعليهمافنتاحنالك فتحامبينافال جرل
بارسولالله افتيحهو قاللالىالذي يفن مدبيدهانهلفتيمفسمت خيبرعلىاهلالحدبريةفمسمهارسو لالله

ئسة فيهم ثلاث مائة فارس فاعطى الفارس
وحم
صل الله عليه والدوسي علثلامة عشر سهها وكاناميشالمفاا

هه
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سبمينو اءطى الراجلسهما «هذا حديث كبير صحيحالإبيباد و مخرجأه *

حد ني *#علبىنعيسى بن ابراهيماحيرى .نن:ا :جد بن النضر بنعبد الو هاب تاوعِيك ن ق ةة الواسعلي

لسولان صيل اللهعله
لالد بنعبد الله ءنداؤٌ د بانىهند عن يكرمة عن انعياس رضى الله عنهها قالاةل
ار

()فيالتقر يب همع نجاريةباليم؟ ش,رفالدن
55آظآ

١

زفهلير  4بدنعن تمروبنشعيب عانسهعن جدوانٍ رسول الله اصللله عليدولهوسلمولأ
احرقوامتاع الغال ومنعوه شهمهوضر وه#غر يب صمي *

هر

له صل الله
ل]حبم قالشهدت جنينامعساديفكلموافي راسلول
لمولى
«(محمد ):بن زيدينمهاجرحدثنيامير
عليهواوالموسل فتإرتسيفا فاخبرالىماوكذاعملىلشوءمنخرلي  0صم *
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«ز ممبن
اىلرسنود
لصلى الله عليه
ال
ضناس ماإلذاسقالوااوحى ال
المد نبيةفليا انصر فنااذ انلنباساملزاوباعر فققالب

ا ب نفر جنااوجف فو جدنا النصلالتّعليه وآلهو سل و فايرا حلته عنددكرااع الاغميجمف
تيماع
فليه الناس قرأعليهمانفتاحنالك فتحامبينافقالر بجإرلسول الي انيحهوقال نمو الله قنسمت خبيرعالهيل
افلحقدنسبيمةها رسول الله صلاللعهليوه |ل وه سبلعليستةعثيرسهماوكان اليش الف و جمس ماله
سرا
بهم ثلاث مائة فارس فاعطى الففار سسهمينو ال
بحملا* صرح :ه
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« داؤد  4بنالىهندمنعكرمةعناننعباس لوال رسو اللهصلىاللعهليدوالدوسلومندرمن فملكذ
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رأسي وا وداج رول الله اصللله عليهوال وهسل قداحخرت قالقال النبي اصللله عليهو]لهوسل من
كنت وليدفان عليا وليه وذ هب الذى في نفسي عليه » هذا حدث حي على شرط الشبخين ويلر جاه
هذه السياقة اعااخرجه البخارى محنديث على بن يسدوبن منجوف عن عبدالله بنبردة اعبنبه مختصرا

كم«وننهت

وليس فيهذاالباب اصيحمن حديث اليعواءة هذاعن الا #ش عسنعد نعبيدة #

ف( وهذارواه وكيم ننالجراح عرنالاهش( اخبرناه)اوبكر بن اسحاق الفقيه الأموسى ناس حاق

فلاطزعليااولقاضى  3عبدالله بناىشيبة يناو يعن الأعية عسنعد بزعبيدة عن ابن بريدة عن اانه ضرعل عل

به

“مذكرابلحطدونثله

»*

ٍ

االا
خدمنا م على بنمشاذالعدل وعبدالله بن اأسين الم
(
ما رثبنابىاسناماةروح بن
)اضنى ق
عرادة نناحمادءن سلمةعن اسحاق بزعبد اللهنانى طلحة عن انسبن مالك رضىاللهعنهان هوازن جاءت

موذا ليككثر واعلى رسول الله صلى الله عليه و 14وسلم
وم حنينبالنساء والصبيان والا ببلوالننم فصفو صف
فافض لمن العوكر وكيك ااسلمون _مدبرين قالاللهتعالى فال وسول اللهصل الله عليةوا لهوسلم

اناد الهورست للاؤقالبامغر الانضارانا عبدال ورسوله فهزْءالله الشركين ولمبطدن برعوم يضرب سيف

فَالالنبي صل الله عليهوال وهسل بومئذ منقتلكافرافلسهلبه فتتل اوقتادة ومئذعشرينرجلاواخذاسلابهم
فالاو قتادةيا رسولالله ضرات رجلاعلى حبل العاتق وعليه ذرع لهذا تجات عنهان! خذْ سلبه فانظر منهو

بإرسول اللَهفَال رجل يارسول النّهاناا خذ.افا رضه منها فاعطنيها فسكت النبيصل الله عليه لوهاو سل وكان

لاسثل شياالا اعطاة اوسكت فقال رلا والللاشيئ" الله عل اسد من اسده ويعطيتكها فضحك ردول الل
صل اللهعليهو ا لدوسل#هذاحذيث يح علىشرطمسل ول لخرجاه»*

:

اخبرنا  انوعبدالله دين عبدالله الاصنها افلىل اهد نا المسن بن علىبنحاملربرى حداتى الى:االويد

؛

غ

:

-

:

اهوسل قداجرت فتَالف ك 2ولد
لهامسعليفعرمت رعق واوداج رسو لاللهصيلاللهعليهو ل

علياو ليهوذ هب الذىفي نفسىعليه( خ م و)اخرجه مختصبرا ورواه و كيع عن الا هش بطوله »
جماد  4بنسامةعن اسحاقزعبداللهعن نس ان هوازنجاءت نوم حنين بالنساء والصبيان والابل و العم

السل6لرااأا4للك-لوسعكسهاط2اوئاتنهلفصفوم صفوةاليكثر وا على رسوالل
له صل اله عليهوالهوس فالتقوافولن/اسلمون مديربنكا قالالله فقال
رسولاص لاله عليهوالهول اداعبداللّورسوله وقاليامعشر الانصارانا عبدالسّور وله فبزءالله الشركين
ولميطعن برح وميضرت سيف فالرس ولص اللعليهو لادوسلممنقتل كااذفلرهسلبه فقتلوقتادةبومئذ
عشربن رجلاواخذاسلامهم فالاوقتادةبإرسولالض ربت رجلاعى حب العاتقوعله درعله فاعوات عنهان

اخذسلبه فانظ رمع منهوفمّالرجل

بارسو اللله امااخذتما فارضدمنها واعطنيهافسكت النبيصل الله عليهواله

و سلوكانلاسئل شيثًا الااعطاهاوربكت فتال»رلاو ابلهلافيئى اللهعلاسدمن اسبده و يعطكها فضحك

ظ

رسولالهصلالللهعلهو لدوسل(م)
ز«هير

ل الستد مراكلتلخيض © ١

3400#

(ج)>
« 0كتاب قسمايئى» « .

ههماقال تفلوسو لالله كل اللهعليه والهوسل
عن أيهعنعبد اللهبنعبد اللهبنعتبةه عنابن عداسن رق اللعن

سيقه ذاالفقار نوم ددر قال ان عبامن وهو الذى رأى فيه الر ووم اه وذلك انرسول الله صل الله عليه
 5فوسل مابش كزينوماحدكاري رسولا صل الله عليهوالهوسلمان شيم بالمدينة تقاتلهمفيهافمال :
الهاس إيكونوا شهدوابدر انخرج ننايارسول الله(صل اللهعليه واالهوسل)اليهم  8لهمسرديو الك فا

دسلِىوااله
رصٍ

من الفضيلة مااصابب اهلبدرفمازالوابرسولالتوصل اللعهليهووا لهوسليحت لبسادانفهندمواوقالوابارسولالله

هسلمابتفىلن اىذيضم كانه اولس احتىبحكم الهبينه
ل فالرأيرلك فال رسولالتهصلالدعليهول و
وببنعد وهقالوكانما قالهم رسول التهصل اللعهليهوآلهوسل ١ومتذقبل انيلسالادا ارامت الييدرعل

الحصية فأولتهاابلنمدة.واى مرد كبشا فاو لال الكب :لت افدسيي:ناوضر نز فو لايك
سن داوم لخ جراه »
أوداًبتقرا تذ مفبتروالل خهيرفبترواللهخي #ر هذا نحدديث صحيم الا

| حدنا اواحد بكرن مدين مدان الصيرفي عرومن اصلكنا ندننا ااوقلاءة عبداللك بنحمدالرةاشعى
الس ب حنجادسناانوعوانة()١عن الا .شعن مدر عرد مدا سناات ننبريدة الاسلمى قال اليلامشثى
ع

كىنك ابالمن عليوفيشي عليه شق
|معاني اذ ص شوم نقصضون عليارضي اللهعنهيقولو زفيهفهام فال إل

|أوكنتممخالدبن الوايدفي جيش فاصانواغنائم فممدعل الى جارية منامس فاخذها لنفسهوكان بين علي
أودن<الد شى ذال خالدهده فرضتك وقدعر ف خالد الذىف فسى عل ءعل قيال ذانطلق ال اىلنبىصلاللهعلنه
هاببتالنىصلاللهعليهو
وله و سلفاذكرذلكل ف

ع

ا

اذا لحد نت

| الذي آكليت مرفستراًسى فد كرت للنبيصيالللهعلينةوالهوسلامرالىشم كربتلهاغسعلفر مت

يفن عتتاعنه
دي
لدشر
امم
افوياعلتوبذايسءةالوضاح بن عبداللهالبشكرى توبيسنة +٠ +
()

/

|عذ.ناي اللناد عن ابه عنعبيد اللهبنعبد اللهعن اانعباسقال مل قعرل  1ع ىا العلليوهالموسلم
أسيقه ذ | الفقار بو م بد ر الاعف الدعراى ذال باوماحد وذلكان رسو اللهصل الله عليهو ا له 1

لسكونوم اح دكانر أأنهانقيمبالمدبنةبقاتاهمفهافةالله ناسلميكوواشهدو اند راتخربج
الماجاءه اامه
داأرسولالله ا(بمقانا في عب وري ان بصيبوامنالفضيلة مأاضاب اهلبدر ق
ةاز الوابهحتى طن اذانه
 :انيضم اد أنه هلهاو لبسهاحتى 2م اللسهنهولين
ادامواوقالواا.لمق لاونفالرأىر ألكفةالمانبنى 1بي
عدوه و كان قال ارات الىفيدرع حصينة فاوله |ا المدينةوانى اردف تايا

العكياررارى

أن سيفيذ االفقارلتفل
هفا
فولا فموربت قراذخ فبقروالله خير»صم #١

لوجت كايالامش ع.ن:فدبنإعبيادةبحدا اتنبريدة قال اىلامشى م :عالىاذ م تقوميتتقصون
أعليافامفةاالاق كنياتباك من عل وفي نفسى عليدشئ" فسكنت معخالدبن الوليد فيجيش قاضاوغوناائع فس

أعليالمجارية مناعمس فاخذها لنفسهوكانبين علىودينخالدشى' فال خالدهذه فرضتك وقخدعارلد
فالذى

أفيفسى ععللىي قال فانطاق الىالنبصيل اللعهليهوا لهول فاذكرلهذلك فاته خد
نو
كثته
ت رجلا مكيابا

إبنالخطاب رذى اللهعنه عنالننيصل اللعهليه والاوسلم قالاذا وجد الرجلقدغل ذاحر قو أ متاعه واضرنوة

قالفوحدنا فيمتاعه مصحفافسثل سالععنهنفهعال عوهتصدق شتنه * هذاحديث  3الاسنادوممخرجافع

جز ححتابقسم الفبى'8ه
«والاصلقه  4من كتابات عزو جل [ جد

)زو الا

ْ

85

اارون بن سلمان
 7000يعمو ب ن ه

7
ق:م
 7الأمنماف ثنا عبد الر>من بر :مهدى ثناسفيان الثورى عقنبس بن سندقال سألت امسن ند عن

24

قولالله باركوتءالى و اعلموااغا غنمتم منسى* فانلله خمسه وللرسولالآ ,د
ااناسى فىهدن السهمين بعدوفاة

حرهة قال ل
والا.
ماى الد,ما

فتالهذا مفتاحكلامالله :تعال

لاف صلل اللهعلية وواالموسل فقال

قائلون  -لشربىلقراءةالنىصلاللهعليهواالدوسلوقال قاثلونل رقاءةالمرئمة وقال قائلونسهمالنبىصلالله

عليهوالدوسلللخليفةمن,مد فهاجتممرأمهمعلىانمجماوا هذين السهمينفي الميلوالمدةفي سبيلاللهفكانا
علىذلك فخيلافة انيكر

رطى الله عنهما *:

حدنا #الشيخ اوكر نا ان

ا يعقوب بن وسف القزونى نامدن معدي سابىة نا فيصن

الرازى عنمطرف عن عبد الرحمن .نابي لقال سمت علارض اق منه مولولاق رسوولاللهصل ادا

عنهما #هذا حدنث كيح

ند و لخر حأه *

 0اخيرنا او4عبدالله مد بن عبدالله الصفار بنااجدين مسدين عيمى القاضى نابوحذفة وانو نميم (قالا)
سيان غن هشامعن عىوة عن امه عن.ءا نشةرضى اللدعنها قالت كاك صفةة منالصئى #هداحدبثٌ 4

-

الل رط الشيخين وخر جاه*:
 0 1ام او الاي

د بن ينعقوواب اسأعحمد بنعبد اللهند

المنكم انان وهب اخبرنى!,بناىفالزناد

)١ أسمهعينى نا قعسى  001 :عيسى بن الىعيسى عداللهنماهان 6-37شريفالدن
)00

3

عن

لللعلهيه والهوسلقالاذاو جد ث املى جب قلد تل فاحرقوا
عنهفال سدعنا الي حدث عن تمر ءعن النىص ا

|5

متاعه واضر بوه قالفوحد نافىمتاعه مصحفافسئل س لمعنه مال بعه و تصد ق شمنه» يعم *

7
»15

لز كنا ب قيمالفيى"]هت

| ا الثو رى  #ءعنقيس بن مدسات ااسن ن دعن قولهتمالفان للهسه قال :اختاف الناسفيهذ بن |

صلالللهيه واله
السهمينبعدوفاةرسولاللهصل الهعليوهاله وس فتال قاثلونسهمالثّىرلقرابةالنبي

وسل وقالقائلونلقرانهالليفةوقال قائلونسهم الرسىللاخليفة منبعد.هفاجتمعر أسهمكل اىن تجماو|
هذ بنالسرمين فياميلو العدة فيسبيل الله قكانائليذ لكفىخلافة الىبكروعمر رضى اللهغنوي) *

تتهول ولانيرسو لاللهصلىالل |ه
اعع
يسم
عىاللى
«و الوجعفر © الراز ىعنمرف ععنبد الرحمنبنال
(هشام)عن ابه عنعائشة كانت صفية هن الذنى رخ *) 1

26

ان

ز7
0

4

9

 00الستدرك معالتلخيص »

«ج()»

«إكتاب الجهاد »

رالشيخينو مخرجاه
شط
مناهلالذمةميرحرع المنةواذرهاليوجدمكذاوكذا«هذا حديثصصحعلي

د ل

د ول شهناهد 4من  0بوت
3

در) اوزكر بوبنتمدالعنبرى

نابي طالب بنانصر نعل الموضحي .نامعدى بسنهان بنااان يجلا ذعنابه عنالبىهيرة

اىلله غنهعن النيصلاللهعليه واله وسلمقال الامنقتل معاهداله ذمةاللهوذمة ماش

ذال

ات الجنة وان رحها!بود م يون مع فا *

ل نا مسدد بناحيى.نسعيد واث,رين الفضل

 ١ا رنا ا وعبداللهمدن يسوب الحافظاننا

عن حبى بن سعيدعن مدبنحيى بنحباذعنانىتمرة عنزدبن خالدالممني رض الله عنه الرخلاين امات

د
عْمها
و لَدَد

ا

وار حول لل سل ااه ومسل قال شرا

راف

5

اش كعبورجوه الناسلذلك فقّال ان صاحب؟ غل فيسبيل اللهلياع فوحم خر زا موخرز اعرد

ممم

لاساوى دروان عيهاء يات ميج عل شرط الشيخين واظب) مر حأه *:

داخبرنا » اجمديئ جمدالعتزى 7,ن عامانين سعيد الداريي تنانخبوب ن لوسي نا انواسحاق الفز ارى عن
عبداللهنشوذب خدانيواسنعيد الواحدء عنبدالله ن برددة عن عبداللهبمنرو رضي الله عنهها قالكان

يبمة امم بلالا فنادى في |/ا
نصا
لللدص] اللمعليهوالهوسلاذ
رسو ا
غاا

0لموهةل
3سلْ
نبغنامهم فبخمسهاو قسمباخاء اذ

رجل بعدذلك زماممن شعرقةال رتول اله هذافي؟]ا كصنااه الق
مامة قال" اسممق نانذل
اادي ثلاناقالنم
التانهكان  0أنهقاليارسول الله فاعتد انا

عرددوم القيامة فان اقبله عنك * هذا حدرث

حي الاسناد وممخرجاه *
مصور
 0حدثنا © على إنعيسى ينا | ميد بن لجدة القرموالميه با
6

ف:ميسدلياوعا

دعل تع ار
بنزائدة لل

 0اعبدالء7 0

0
ي,رحل قد غلفسأل فا اعد فم
ةم ذأب ,

0

حدننىصا

اي حدث عن مر

بدلقغ.بلاول
دان

4

وذمة رسو لهفقد فر د مةاللهولابرح ري الجنةو ان ر بهالبوجدمنمسيرة سبعينخر بها(م)*
بحيى  41بنسعيد الانصار ى عن حمدبن نحيى بن حبازعن اير ة عنز بد بنِخالد المهنيانرجلاوق

يومحنينفذكروالرسواللله صلىلهعليهولهوسلمفقالصلواعليهفتغيرو جو و الناسلذلكفال
ان صا حبىغل فيسييل اللقهنثئنامتاعه فو جد ناخرٍزا مرن خرز الهودلا ساوي درهمين (خم)
و اظهمالممخرجا ه *

0

«اان شو ذ ب » حد* ني عأصى بنعبد الواحد عن ابن بر بد ة عنعبد اللهبنعمر و قالكان رسو لالله
صل اللعلهيه وآلهوسل اذ| اصا ب غنيمة امس بلالا ففنادى في الناسفيجيئو ن لفناعهمفيخمسه و تسمه

بخاءرجل بسذ لك  ,ما ممن شمرفقالبارسعول النههذافماكنا اصيناه منالغنيمةقالاسمعت بلالإيادىثلانا

عنبله عنك كيم *:
وامة فاق
قال نمقالغامنيك انثو" نقاليإرسولالَفاتذر قا كلناننت نجي"انلقهب
زائدةتالدبخل مسلمةار الردمنيبرجلرقدلفسألسال
د دادردى »أناصالبن جد بن
5

|
|
|
29
ع0[2ك[2221ز
ة|01|2ز2ذ|6ةذ1ز|22ز021ز
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0

ص

 --سال

ا«لتدرك مماتخيصس» 

 -ظ«كا»

ا«إكابالجباد»  -ظاج(*0

اخبرباه جاعوفر حمدين عاللتسباني بالكوفة اا
مهادر 2

لوه
للرس
اقا
لةال
بنبرددة عناهرضي الله عنه

الااكانالقتل بهم وآ

9

نموسى ابأنغون ١

صل اللهعليهواوله وسل مض قومالعهدقط

ورت الفاحشة ىمقومقطالاسلط اللهعلوم اموت ولامنعقوم الز"كوة الاحبتنالله ]

عم القطر١0000

حاه#

ف حداننا» وغل المسيننعلالمافظبنعابداللهن دن ناجبةناواكررنس تناب معاوةنننااباوسحاقالشيباق]:
عخنمد بن ابياللوالدعن عبداللهنانى اوفرطى اللهعنهدقال قاتدوك لون الطع١افي عودرسو لالله]
صل اللهعليه وله وسمفال اصيناطعامأنوم خييروكان الرجل ص فأخدمنه عمدارمياكفيدم صرف *

هذ احديث صحيح ع  95البخارى فقّد احتم :محمد وعبداللها:ى الى المجالد بجعا رمه »
اخيربرنا6انوعبدالله عمدين علالصنءابي »عكةثنا اسحاق بن اراهيم لنء,ا دالضتعاق امأعبدالرز اق (واخبزءا)

اند ب<ننبل
بعى نبغداد(قالا)ثناعبد اللهب
لنقجمطفر
امد
اوبكر تمدن اجمديننالويه بنيسابور واوبكراح

0
0هرت
ا
نوينلقوانمالموهفاذاضما

حدثتى ثأنايعبدالرززاقانبأمممرعن قتادهعن امسن عن اليبكرة رضي اللّهعنه()ا(الني صلاللعليه واالموسلم

00فااللررح اقل بن ع جيه ماثةعامومامنعبدقتل ها نافد  2رءاللهعليه المنةورائحتها اندها
ق
5

قال اوبكر#اضوات فيان كح سندعثرننوكلتل ام عليه وآله وسلقول هذا» هذ احديث صحيح
عش طالبخارى ومنخرجأه *
"اعمتقمب

ولدشاهد عن عبداللهتمر وبأسناد عر( اخيبرناه)!وعل الحنين بن على الحافظ انأ 3بناوس
الانصارى *ثن:اعيلبنمسل الطوسيثناص وان بنمعاوءةالفزا ا انبالحسين بن عمروالفقيمي تناعاهدعن حنادة

لضهىعنه قالقال رسولاللهصلاللهعليهواآلهوسلرمن قتلقتيلا
لر
ابن الى اميةعن عبدالله بنمروبن العااص
()١عبدالله.بن بريدةبنالحصيب؟(٠١ ) اسمهنفيم بن الحارثالثقني٠١القاضي حمدشريف الدين

من

نشير 4بنمهاجر عنابزبربدة عناببهمرفوعاما تقضقومالمهدقظالاكان القتلبينهمو لأظهرت
الفاحشة فيقوم الاسلط اللهعليهمالاوت ولامنم قومال كاة الاحبس اللهعنهمالقطر(م )*

فاو معاونة 4ثنابواسحاق الشيباتي عن مدبن ابي الهالدعن بنافياو ىقالقاتهلكنتممخمسون
جلعميف؟ياخذ مئه
وكانالى
اابومخيبر
طن م
ولهوسلفقالاضبنا
صلاللعهليه
 1الطمامعبدرسولالله
عممىدارمايكفيه(خ )ققداحتج(خ )محمد وعد اللهانىابياليالدب*
رسل
ا
0ما
هحهيلا
اا
ةاقتلالوه7لوعمل

4

ول قالر بح المنوةخد منمسير
له
لللعهليهوا
 ٠معمر  #عنقتادة عنالمسنعن ابي بكر6ة ان انبي ص ا

ماثئةعامومامنعبدتقتلنفسامماهد ة الاحرماللهعليهالنة و رائحتهاازيجدههاقهالابوبكرة اص املله اذي
ه ألهوس (خ )»*
لالهعلي و
انلمأكن سمته منرسولاللهص

|ظ الحبين » بنعمرو الفقيمي ناجاهد جعناد ة بالني امبة عنعبد الله بنعمرو ص فوعامن قتلقتيلامن
اهلالذ مةلمجد ر بح لنة و انر مواليوجدميكذ اوكذ| (خم) »
اطع وله ؤسالامعلملعولاوما
« ابن تجلان  #عن ابه عن الف رايط سق
كد

وذمة
0

سد '

دي

«(الستدرك معالتلخيص 

«كتاب الجباد »

تج( »4

المثتى وحمد بنغ(اقلبالا) يناعد الرحجن بن" المباركالعسشنى َأسفيان
 ١جدننا  4على بن حمشاذ المدل بنا وا
لرلضىه عنهها ان االلنىلصهلعليه و١له
ااس
ْ اننتحييضبناشعبةعن االيمنيس( )١عن اليالشعثاء(؟) عن ابن عب
وس

جملفداء اهل الماها
نة وم ندر ريغماثة#هداحديث

ميمه
بسيب
س
ب

تييح علىشر طيهاولملخرجاه *

أن حدئناج ابوالعل الحسنبنقوب العد ملن اص ل كنابهناحيب بين ابي طالببنعاب ادلوهاببن 1#النهىعن
رضىالله عنه قال اص فيرسسو لالله صلالله ئ-5
ىن على
الك عن عبدالرحمنبن ابى ليل ع
اة الياشمبةعن

أعليهولهو سلان ايع اخوينمنالسبىأقبتهاتم ات رسول اللهصلاللهعليهو١له وسل فاخيرنه
ببيعهافال قر قت بينههاقلتنمقال فراتجعمام بمههوالا شرق بينها» هذ ا حد يث صحبح علىشر ط

و

الشبيخين ولمخ سرياه #ولهاسناد اخر >ين للم ازيتنيةتبج ايضا علىطشهريا»ه
 1ٍِ ٠ىْ 4عل
ىبنحينى 80025بنقط نن نناعمانبن الليشيبه  8اسيحا قَّ بك منصور تناعبدالسلام بن جرب

أعنبزمدبنعبد ارين عن ١

ن قتيبة
عنميمون بن الي شييب ء نعل رضى اللهعنهاله فرق بين جارية

وولدهافها النىصلىاللعهليهوآله و سلمعن ذالك وردالبيم»
جرري #اوعدانه احمدين ا :قاضى المرمين بغداد اليد عبدالله نالحس٠ن أآراق مناعبدالعز :يز

8ب
دل
5
0ا
3
0

ابن > ى امول بيبناحمد نسلمة  1بان.

ظ
لضان اي

أسرطى أيله
0

ربعن
د بناستحاق ع نن ابال نماط ٠عن منصور بن المعتمرءن .٠

عدانا

د
0ك
وجاخديا :
!

مه

هواده
و
ر
ن

 0 0الله 0: 55فتلما0مركاسمس 8

ْ آقربنش ختتىيبدث اللهم من ضر ب لعل هداوانى ان يردم فمَالمعتقاء الله#هدا حدرث صر عبىشر ط

مراع باد»

راقبا  )*( -اسمه جار بنز د الازدى الموفيمنالثلثئة؟٠مد شريف الدين
( )١قيل أسيهعبداللهبن م و

جل
ف ايىلعانبلسعشنعثاء عن| بن عبسا انانب صل العيهوا لوهسلم
ناب
سففإيان بن خبيب دنأ شعبة عان
فداءاهلالجاهلية وم بد ر اريمماثة(خ م ) *

«رشمبة  #عنالحمعن ابن اي ليلىعنعليامسنيرسو اللهصلالل عهليهوالهول ان اع |خو بن
املنسبى فبعتهه|م انبتهف خابرنه فمّالفرقت بنهاقلت :نم قالفارئجمهم|ثمبعبماولاشرق ينها( خ م )#

وعم البلام » بن حن بعدن يز يدان عبد دمن ا عنميمون بن الىشبيب عن اكبله قفإرين
جارنهو و لدهافتها النبيصبالللعهليهوآلهسلعمن ذ لكو رد البيم(خ م ) #
 :اناسحاق  4ء نابانينصا عن منصورعن ربميعن عليقالخرج عبد النى رسول اللدصل اللهعلنهوا له

اوباهاسمن
ول قبلالصاح اكلدمتهممو اليهمقاليواعجمدوالله ماخرجوا اليكرغية فيد نكو انماخرج
س
ه س فلقّالمااراك
لللهلالهعليهو ل و
ل فقال ناسصد قوا بارسولاللهردماليهمفننضب رسوا
ينتهىن بإممشرقر بش حتببمثاللهعليتممنيضرب رقاب علىرهذأوانىان,رد م فقالمعتماالله ()م*

0 #2 55

 0الشديكمرالشير3

د

0

ده
الجبادد ١ 4

7

نمدناني)
جمدالفروى سوماعيلين انىاويس(قالا)نامدنصا التهارعسعندين انراهيم)(١ عن عاص ب س
7بظة انتقتلمهمك ملن رات علياهلوسىواقسم
وقاصعن ابهان مسا رضى اللهعنهحععلى قر

2

اموالهموذرارمهمفذ 1ذلك ا سرول اللهصلاللمعليهوالهوسمدم البو0

 7عاا

فوق السياوات *

 8.حدينا  6ابوعبدالله مدن يعقوب المافظ تناعلي.ن الجتن البلدل ان اسحاق عن يعقوب ينعتبة غن
مسلين عبداللهن خبيب عن جندب إمنحكيث رضي اللدعنة قبالعت رلساولله صلاللهعليهوآله وسل
ل
1
ي
ة
4
نو
ر
ظ
س
ي
ق
ب
ق

عبدالت زغالت اللي فيسر م

7

5

هو
7 0

واسرمعناشننوا الغارةعلىبى الموح بالكديد تقرجّناحى اذاكأ

قايلنحاارث بن البر ص االءليثي فاخذناه فال انماجئت ,ارددالاسلام:وانما خرنجت الى زاسلولله

صلاللهعليوهآلهوس فلنا نكن مسليامضر ك.رباطناوماوايلة وانككن غيذرلك نستوقئقفتك فشددناه

وياقا #هد احنيث كيم عل شرط متموو4خر حأه*
ا:نا هلالبن العلاءالرقيثناعبداللهن جعفرتناعبيداللهبن>رو
 2اخيريا  4عبدال رمنبن مدان الجلابمد ن

مارة
فتع
قملاملسرلوق
عزند نانسالِىسَة عن حمرون مرة عن ابراهيم قالازاد الضعاك بنقيس ان اس
ااٍحرِو
ق
نبة استعملرجلا من ٠قاباقتلة عمانفعاللهممروق حدننا عبداللة.ن مسعؤاد كوانفي انفسنا مووق
0طاعف
534

5

فعن
ل
89

ادك انوبولات ص ا علية واراموسيلما اراد قتل ابه قال لملنصصيةقال النارقدرضييت لك مارضى

59

وسو أناللهص اللهعليه واالدودل هذاحديث جسم علمط الشخين وممخرجأه *

(؟)سعد نْ اراهيم.ن عندالرمن نعو فابناخت عام ن سعد ؟ اشر رض الدنعفاعنه

«إحداثنا

 0حمدن صا المارعن ع ن لواعيم 2عن عاص ن سعدعن ابيهان سعدين معاذ حكمعلىنى قرربظة
ل
سلك
انمتا 0-0من حررت عليه|اوسى وان قسم اموالهم وذ رار فد 'رذ
ولر

الله صلى العللهيه

7ل اليومل ااه ساي واوا ضتح*ييم *
٠
ننتير مكبكمثرسو لاسَصلاله
7ساق يعن دنوجالساني عدافةنخيك ع ج
عليهد

ىلملوحبالتكديد
الله بنغااب الليثي فياسن ب وكنت فيه وامر #انيشنوا الغارة عل :ب ا

فز ينا داقذ كتاياكد دلتيناالمارث:ن البرصاءالليك ١(١)فاخذناهفقالاماجئت ارمدالاسلامواه خر 75
علآهل وم قا اذككن
سلا
مسولاسوا
نزاو يل وان ككواترى جل
ستو ثق منلك فشد د ناه و ن قاا(م) *

«(عبيد الله  4بن مرو عنز بد بن افياببسة عنتمرو 'نمرة عن|أر»اهيمقالازادالضحاك فقيس استمعل | .
موسقرا'فّال لهعنازة بنعقبة اوكال ر جلامن نايافتلةنفان
اده ملسن وق ننابمنسهود وكانفاىنفسناْ
موبو ق ارال 1د

صلاللهعليهوس لم اأر اد قتلابهقالمن لنصبية قالالنارقدرضت لك |

مار ضي رسو ا
لللهصل اللهبه وسكا (خ م)»*

( )١في التقر يبهوالمارث .نمالكبن قايلساثبى المعروف بابنالبرصاة ١٠
لفك

ين
سلش
ل

لستد رالكتملمخيص »
ال
 0خلاننا

ؤس » «كتابالجاد»  -ظج()»

اوالعباس حمدين ءقوب نامدن عبيداللاهبنالمنادى(؟) بناونس بن #دااؤؤّدب بناابانين تزيد

لللعهليهآلهوسلبمعثسرنةنوم
عنقتادة عن امسن عن الاسودين سريم رضى اللهعنه ان رسول اللهص ا

خببرفقائلوا الشركين فامضى 7مالقتل اللذىربة اجفاولًا قال النيصل الله عليهوارالهوسلماجعّعلقتل
الذريةفالوا بارسولاله اعاكانوا ا الشركينةالوهلخبارمالااولاد ا
حمديذه
سىري نبا ناماه
ماما قسنة تؤلهالاعل القفازه اح

اضللبشنمعمر اليننامرو نعو نتناهشيم كان
ولحدنناه  4اوبكر مديناللؤملبالنحسين« نادالف

وم
0لسمهة:

ابنعبيدءن المنسمنقالبالا سودي نسريم رضي اللهعنه قاكلنافي غزوة لنافذ كر الحدرث توه #هذاحديث
حب علىشرط الشيخين وخر حأه *
الخيريا  6انوالعيا  00احمد ١4بولي ناالفضل نْعادنار االنضر نشميلانا شعبة (واخءا

عبد ع

اوعللدفاطلارة

لمن اطى نناابراهيمبن المسينئنا دمنافياياستناشمبةعن عبداالك بنتميرعنعطية
ان

عليةوا لدوم 1و عتريظ يكوا فيفاص النيصبلىالله

ظر وا لاد متنفلعنى والمتني بالسبي *:حديث رواهجاعة
ننبت
عليوهالدوسلمانمنظروا اللي ه
فلا
من بعة ااأسلمينعن عبدالملك بن #ير و1خرجاه وكامما هناملتاابعة #اهد نجبير عدالك عل رواته

ون عطيةالقرص *:
ماحدناه > ااولعباس “مد بنعقوب البأحمدبن عبدالتهبنعبد الحمانبأانوهب اخبرىا/نجر بم

و ان عيبنة عن ابنالينجبسعن جا هد عنعطية رجلمنبني قربظة اخبره اناءاب رسو الله صل الله

عولآيلههوسلم جرد وه نوقر يظةف برلو اللوسى يجعرنتىععلاشنعرتهفتركوممن القتل#فصارالمدرث
كتابعة جاهدحك علىشر ط الشيخين وللخرجاه *
اخبرناه  #واجمفر احمد بنعبيدٍ الاسدى المافظ بهمدان تناائراهيم ابلنمسين بن ديزيل ينااسحاق بن

:نتيق  < <:اللي
وات بنزيراوسهر ىاوحازمن الثادئشرك جعافلادمهة .وا
ساحليد
ابان 4عن قتادة عنوشاع عن الاسود رهم انرسول الَصل التهعليهوالدوسلملعث سر نةلوم بير

فقائلوا المشمركينفاتمى « ممالقتلالىالذر يةفماجاو هٌ قال!ل :ى صل اللهعليهو الهو بلماجل علقثل

الذرية فتالوابارسو لاله اماكانوا اولاد المشركينقال وك الا :اؤلاد امير 0الذ ي شبى بيد م

مامننسمة:ولد الاعلىالفطرة حتى.عرب السام '» تابعهنونس عن امسنناالاسود مهذا (خ م )«

 9شعبة وعدة 4عن عبداملك بن عبيد عن عطيةالقَرطةالعرضيت علىر سولاللهصلاللهعليهوآله
هسل امن .ينظراليهل انرت فنظروا ليفنجد ولي
و سل وم قر يظة فشكو افي فامرالنىصلاللعهليوهال و

البت تفرع و المتنيبالببي( خم )*
هسلمجر دوه وم
(عبد اللهن) 00وحناهد عنعطية اخبروان اصبججاب رسبول اللهصلاللهعليه  8ل و
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االستد وك معالتلخيص 4
غرنو أنهفاسته و

(» ' «كتابالجباد»
انغين

ا

«ج()»

١

اللا ميدفمالاسلا قلنالقال 1

فانالانستعينبالمعر كينعل اأشر؟ءن فاسلمنا وشهدن ماعرسول اللَصلىاللهعلي وه ال وه سل فتتات
رجلاو ضر بى الر جل طم رنة زوجت اسنتقهكا نتتقوللا عدمت رجلاو شحك هذاالوشاح فتلت

عدت و جلامحل ابااكلىالنار هيدا د

سدناد ول رجاه وخييت بنعبدالرحمن نالاسود

انحار نه ذو ضحا فيمعر وف*:

:

-ْ

6

ف وله شاهد معن ابيجميد الساعدي( اخبرني ج)م|دين مدالعنزى بناعمان بنسعيد الدارى ينا وسف بن

ل4رشكيعسىن الروز:نيالفل بنموسىالسينا فيعنمدبنتمروين علقمة عن سعدين امنرذعن ابيحميد السا عد ى

رضى الله عنقهالخررجسول اللصهل الله عليدوالهوسلحتى اذاخلف'نية الوداعاذاحكتيبة قالمنهؤلاءقالواا
نو تونق عو هور هطعبداللهبنسلامقالوا سلمواقالوالابلىهمعلىذ .نهمقالقللم فيرجعوأ

فاالاستعينالش كين »

4ن حمشاذالعد لحدينا أسمعيل ابسنحاقالعَاضن يناسمميل نابي اورشن.يناعبدالرجمن بن
عينلاى
 ٠حد

ابيالرنادعن ابه ع انلمرقمنصي بربناح اخ علط الكاف تمده ربعا لكاره ارسي ل اال 1/4
عليه وآل وه سلغناغزو ةكازعلمقدمته فهاخا لدينالوليدفر رباحواصحاءدعل اصسرأةمعنولدعا اصاب

القدمة فوقفواعليهاتمجبو ذمخنلتها < لل ردول التدصلاللهعليهوالدوسلقفرجوالهحت نقظراليه]
ققالهاماكانت هذه ثهتال ثمنظرفى وجوه القومفنا للا حدهم المق خالدبن ال لويد فلا تان ذرية

0

77ولاعسيفا#وهكذ ارواهاأثيرةبنعبدالىجنوا نٍجرح عنالايلزنادفص واالحديث صحيحاعلشرط
الشيخين ول خرجاه *

حدثنا
فيبعض هنوانه فانيته اناو ر جل قبلان نسلفقانا اماستحري ان شبد قومنامشهد اولادشهد فقالاساياذاسلمنا
وقتات ر جلا وضربني الرجلضربةفنزوجت ابنته كانت و ل لاعدمت رجلاو شححك هذ االوشاح
اتعمل
لدم
جاع
فقاتر ل

.اباك إلى الثار* وجد خبيب بناسوه بن حاربةصاني *

«ز وشأ هده 4#خمد بنتمرو.نعلهمة عن سعد بن امنرذعن يجيد الساعديقالخر ججرسولاللهصيل الله

قناع وم رهط عبد اللهبن

المذ اخاف نية الوداع0
تاليهوس
حيهو
عا
سلامقال واسلمواقالو الالىمعلد بقنااهدلمفاين جم افابللادسيين الث كو
وسو

را

اداه

لي

ا

ا

ان رسول'الله صل اللهعليه والهوسل غزا غز و ة كان علىمقد متهفهابخالد بنالوليدثرر باحو أكه..أنه 01

ام أرة متولةمماصاب امدمة فوقمواعليها تمجونمنخاقها حتى-لتهمرسواللهصلالللهيوالدوسلم
قفر جو الهحتى نظر اليها فتمّاال هكاانت هقذاهئلم نظرفوجيوه القومفةّاللاحدهم اق بخالدفلاشتلن
قويةواامدناهر دام نامرونمنابال نا(دخم )م

«الن 0

ظد» 9ا كلاجباد»

ا«اتللستشيرشكيمعسن »4

 0ج004

أاغناق مقائدهم و ليسبينذ را ويهمقالفرأى النانأن ؛هيعنيالأبحكر اوتمرفاخذ يد عل فقال هذا «

هذا حديث صحيم الاسناذولم مخرجاه*

اخبرني #اوز كربانحييى ن مخدالمنبري نناابراهييمبنابيطالبنااوقدامةودين الى .نامعاذ بنهشام
حداثني اني ع ٠ن.قتادة ءعن سان الي امعد عنمعدان بن انىطلحةاليعمرى ءعن الينجس السلمى رضىاللهعنهقال
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كنا

« فشد نحره
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«إحداننا #او امسر0

ذالمدل نناعلىبنعبد العزيزلكي وَمَوشى تلان نهاد نهنا لى )ن |ا ١

مسلمبن ابراهيم تناهشام الدستوائي قتناادة اعلنمدرن ععنقببسابدنة رضي الله عندقالكان اصعاب
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المقّيهننااحمدين الحسسنبنعبد حبارسناعريداللهنير والقواريرى تناعبدال+نك بن ْ

معدى عنهامحدانى مطرعن قتادةعنّاتي تردة عانبه( )١رضي اللعهندارنسولالّ لال عليوهله
ر الشيخينو إنخرجاه #وحديث هشامالد ستواى
وس كان بكر هالصوث عندالقَتالهذ اسنادصصحعل ش ط
:
شاهادة وهواول باحوظ +

حدثتى »ععيلىسبنىئنامسددين قطنبنامانن اليشيبة تناوكيم عن اسرائيل عنابي اسحاق اعلبنراء
حترج
#تهف
يلح
 2العهندقالماليالنىصل التععليهوله وسل||ودرا تو لا بغل
.من
لللهعليوهاالهو سل برجلوحازب راجلاالا
عل شر ط الثيخينول لخرجاه * وميصح انه صل ا
هدا الوجه *

ممتزى تنا عمان با سنلمردهاري نناموسىاستسنمعيل م"انداثنا اوجمران الموني(*)
لن
»حامد.
« اخبرتي دا
عن علقمة ن عبدالله الزنىان النمان بن مقرن رضى اللهعند هال سهدت رسن اللهصللالعهليهوالهوسل

اذال :مقائلمنالاولنهازازاخرالّتالحتىترولالشمس وهس الرياح#هذاحد
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»خ اوبكر ابسنحاق الفقيه وعلىنبحمشاذ العد0
شب
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ااخب
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علىبنعبدالعز زالبغوي نناحجاج

ان لجال نا حمادن ملي انا وكا حماسن اك عنه اناباطاحة رضى الله عنهكانبرئيوم احديينبدى
ر لاموسلخلفهوكازا بو طلحةرامياو كاناذارى رفم
و اللهضل اللهعليهوادوسا ورسول التدصل اللهعليهوا
سه
النبيصلاللهعليهوا لهو

بيط رجه يوان اسارلد

قولمكذابا بيات

موسى عابلدله بانقلنساشء ري(؟)اسمهعبدالك بن حبيس شيف الدينعفاعنه ,بارسولالله
هو
( )١او
كانره الضوت
هليوهسلم
« هام  4حدثتى مطر عن قتادة عن ايبردة عنابباهن رسولاللهصل ال ع

عند القتال (خع)*
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صدةصكعان
الدستوائى » بناقتادة بنا المسنعن فيس بناعبا
الصوت عند القتال#هدا اصح *

«(وكيم 4عن ااسثريلعن ابايسحاقعن البراءقالللقرولاللهاصلله عليهوالهوسل المشركين بوم
حنين لعن بخلتهفترجل (خ م )*
ف اد  4عن اتنميران اجو نيععنلقمة بن عبد الله اازلليناهنان بن ممّرن قال شهدت رسول الله
صل اللهدراو
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حماد نْ4سلمة ثنانارت عن اانذسابا طلحةكانبرب نيوومادو رسولالله صل اللهعليهوا|لهوسل خلفه
لللهعليه وراالهوسلمتخضه لنظر انهم سهمه وكاناوطلحة
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عبدالوارث ناسلمان ابلنمغيرة ثمنياد بن هلال ثنالشربن عأصمعنعقبةبنمالك رضى اللهعنه قالبمث
عللاليلههو له وسلم
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النبيص ا

رضى ١ او مكاي من
سع
مفلى
ارجلا
لمشت
لامنارسولاللهصلاللهعلهوآلهوسلٍو قال اعبزتماذاب
اموي عم مريت كليحعجر

م مخرجاه 2
بو

«حدتى » جمدينصا .نهانيثناجمد بن اسمعبل نمهران 'ناممرونْ عياف الحم 'ناالوليدبن مس
عنعبد اللهابلنعلاء نزي انهسمعسل نمشمليد للّهقول .شاو شعليةالحشنىرضي الله عنه قالكان الناس
قزلواا
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فيالشعاب والاودىة فقَال رسولالله ضل اله عله واله وس اذفرة؟ في هذه الشعاب

والاو وخاملةتكد ابيط ذفلم!0

بعدذلكميزلا الانضمبعضهمالىاحض حتا:للو لمطعليهه”واببالعمهم»:ات

هف اخدريتصعييعالساناو لخرجنام»
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« اخيريا  4الشيخ اوبكر بن اسحاق انباعبدالله بن امد بنحنبل حدثنيالىنااسمعيل هوان علية نا
المجاج بنالىعماذ()١عن الىالزييران جابر عبد اللاهضلىلهعنهم| حد قال كانرسو [الله صل الله عليه
وآله ل تناف عنالمسير فيزجي الضعيف وبردف يدعو م #صبيحعلشر مس و 1مخرجأه 5

« اخبرنى »ويك ر مدنحاتاملعدلعرونامدن خاابن حر بانناابووهامدن حيب ناسفريان نسعيد
نيان رضي اللهعنه انرسولالتةصل اللهعليهوالدوسلامريقتله
عن اليامياق نحازية.ن مضرب عنفرات ح
وكانعئالايسنذاف ر مجلس « الانصاارفالانيسفذهبوا»الورسو ل اللاضيلاللعليه وآله وس فقالواانه

يث صعيحعلىشرط الشرحين
حاند#هذ
يزع ابدمسافقال انمعرجالاتكلهمالى اعامهممنهمفرات إانحي

وخر جاء»

()1اسمهميسرة«-فر حليف هه انلانصارفقال ايمسرفلقٍالانصارىبارسو ل النهابهقولانيمسلا؟ستبعاب
« جيد بن هلال ٠تابشربن عأصمءن عقّبة.نمالك

بءث النبيصل اللهعليه و|ا لهوسلسربةفساحت رجلامهم

سيفافليار جعنا الىورسول الله اصللله عليدوآله 0
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 2بمدذلكمزلالا انض بسنضههماملى بعض حجٍّتى اللوسيط علهموب
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طِحداج #الصواف عن اىالزييرحدثنىجابرقا لكا رنسو لالنّةصلاللهعليهوا”لدوسلنعنافعن المبرير زجي

الضعيف و بردف و ندعو لهم(م ) *

سفيان  عن الىاسحاق عن حاربة نمضرب عنفرات بحنيان ان رسولاللهصلاللهعليه و ووس
امس قتلهو كازعينا لابيسفيان فرعجاس الانصار فِمَال ايسا فذ هبواءهليرسرل التفصلالَّهعِليهواله

الاي رع ال اذيكمرجلاتكلمالاللي نسمزات بخان )م
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د رضياللهعنعهن الىصل الله عليه والوهسلقاولتحت لطر
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عبدالرمن ادنيعن ىاحازمعن سسهل
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هذ احديث صحي الاسناد وخر جأه*
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نعرو
اخبر نا » لكربن مد الصيرفي

ابلتاساكيون بدالمموىتناباوجد

الىاز ىعن النبع بن انس عن انسرضى اللعهنهلقال رسولاللهصلاللعهليوهله وسلعليباللدجة

فان الار ض,تطوى] بالليله فكدنتاامايت كفتيابيد الماك من هذا اللكاد حد يث ر وا إن يزبد
نراىلايث عنعَميلعناللهرى عن انس وجهد ت اذ ذ اك أن اجدلهشاهدا فراجد وهذاشاهدم ١
عمّ
ال
م منخالد بن بزبد العمر ى *
جدينا  6ابوعبد اللهحمدين,يعتوب النيا !الى مده بنلحصين.ن غيرناسقنيانبن حتتيونءرن.الزهري

ْ

عن سعيد.بنالمسيب ءنابهربرة رضي اللعهنقاهل قالرسولاللهصلاىللعهليوهله سلمرنادخل
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ساون ينال منأنسبقفايس تقهارومناد خل فرسانينفر سين وقد امن ان سبق فهو قار *

ف نابعه> .سعيديرن بشي ال مدشتي عنالرهرى وا نامإسناده( اخبزناء) ابوعلى سين ىنعلىاللإففل
حدننا اراهي بم نبوسف الرازي نناء#ود.نخالد الدمشينا الوليدبنسل تاسنيد' ن لينع نن اللهرى

عن سعيدبالنمسيب عن اهلريبرة رذ ى اللهعنهعنالنبيصلاللعهليهوآلهوسلنحوه#هذ | حديث يح
مخرجاحد يث سميدبن بشي ور سنفيانبن حسينفههاامامانبايشامو العراق
الاسنادفازالشيخين و ان ل م
ومن تجممحد شبيموالذى عندىانهما اعتمداحمدمرثمرعلى الارسال فانه ار سلهعن.ال هس ى *

ينل الفقيه بالرى.ناحمد ١نالفرج الازرقثنا حجاجبن مدقال قال ابن
عدب
سبمنجم
اعيل
اخبري » اسم
جيم مهالذن منواأطيعوااللهواطيعو 1 1واولىالاممت عمبدالله نقبس بنعدى بعثهالنبيصلالله
و لاهوسل فيالسرءة اخبربيهيعلنمسل عن سعيدبن جبيرءنابنعباس* هذاحديث صحيح علشرط
عليه وا

الشيخين ول خرجا ه *
 9حدنى  6اوبكر ستمدبن احمدببانلوه ثنامعاذبنالمثنىالعنبري ثناحب بنمعين “ناعبد الصمد برن

ٍ

:

أنىحازم عنسبلعن الننيصلاللهلا رالا
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دالواو :
:

مرعن امس فوعاعطيبالدلمة نفااللارض تطوى
ا خالد »ببنرد العمري *نا اوجعفارلرازى عن ال
بلول انسلمنخالد شد »

لصين » بن عيراناسفيانبنحسين عن الرهرىعن سعيديمانبيهريرة مرفوعا مفنراسدخاليين
د
ران فرسينأوقد امن ان سبق فبوقار»نابعه سعيد ن
ذرشين .لا امنأن نسييققلس تهارو مناد خل فس

ئ

شبرعن الزرهري عه

« ان جر بم 4قاليااءماالذي نآمنوا اطيعو اال واطيعواالرسول و اولىالاممنجعبدالل بنقيس رزعدى |
وهن
اخبرس
يعثه الى صلىاللعهليهووالوس فيسرية

جبيرعنابنعباس(خم)*
لاسلس

وعد

طكابالجاد» <١ «ج()»
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2ولهدشاهد بام اميم عناليذررضي اللهعنه اخيرناه) عبد ال حمنبن حسينالعَاضىنناالراهيمةرنلسنا
دم بن اليايأسناشمبة عنمنصورعن ربعي بن حراش عن ز ددن ظبيان رفعهالىابي ذررضى اللهعنهءن
النبيضل اللعهليه وآاله وسل قال ثلاة لمهم اللوهثلاجة ببغضهم اللاهماالذن هم اللهفرجل افىقوم فسأ بالل
و إسألمقراءةبينهموابينهفتخلف رجل باعقاممفاعطاه سرالابعبلمطيتهااا  3اعطادوقو م اروا ليلهم

حتى اذا كانالنوم احب |لهم م 0

فقامتملقتىو بتلوابانى ور جلكان

فيسر نهفلتيالعدوفبزموافاقبل نصدره حتى ار

سا بغضهم اللهالش ميخ الزافيوالفقير

لمحتال والغنى الظلوم*:
| ل اخبرتي  4احمدبن ممدالعنزى:ناعماننسعيد الدارى ئناموسى بن أسمعيل ثناجماد بسلنمة انبأمد بمنرو
عناليسلمة عن اليهيرةرضى اللهعنهانعمروبن اق شكانلهربفي الماهلية ذ
ْ2

دان سلحتى باخددؤاء

ل ابن بنوعمتي  7فّالوابا حدفقال,بن فلانقالواياحدقالابن فلازقالوا باحدفلء

 1فرسه

“موجه قبلهمفيارا«المسلءون قالوااليكعنانا وجاك افىاملق فاتك حتى جرح حمل الى اهلهجر ح2ا خاءه

اللهورسولهفهات فدخل
سعد بنمفعمأّذاللاخته سليهحمية لقومك اوغضيا لمممغضراوللرهسوله فغقاضليبل

٠

| الجنةموأصيلللهصبلوة* هذاحديرث صحييم علشرط 0

فثنى »علىبن حمشاذ العدلثنا عبيدين شرنك الممحدليوات بد 'ناموسى ب.نعقوب الزمعيءن
ح|د
هل موسق سد
سن
| الىحازم ع

ايلات ى العهليهوالموسل-:لاانئردان!وقال قلماأردان

2
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عيلضحمهم بعطنا(#قال)موسى بن يعقوب (وحدنى)رزقسعإيند()برل
الدعاءءند النداء اوعندا ل حلين
#ومي )(١ ١اسمهرزيقو قال رزق ؟١اشريف الدينعفاعنه
ت

ىعهذر
لرف
ايان
ىظب
لدبن
شعبة  6عن منصور عن رإى عانزن

عن انبيصي اللهعليهواله وسل قالثلانة

مر انةقنخافرجل باعتابهمفاعطاه سر ألابعلمبعطيته
| نهمالله رجل القوما فيا لممباللهو مسألح ق

لهم معدل يلوا فوضعوارؤسهمفقام تلققتى
احب
| الا اللهوالذي اعطواهقومساروا ليلهمحتىاذا كان النوم ا

| وتلواب فاى ور لجكان في سرية فاللتعيدوفوز موافاقبل بصدره حتى تاقوتلوفتح لدوثلاية بغضهمالله الشيخ
|الزاتىوالفقيرالختال وال::افليظلوم#صحيم *

ها د ن سلمةايأمد بنتمروعانلىسلمةعنم اؤرهزرةارون فشكنان لهرب فيالاهلية فكره
ان يسمحتى اكلاملاموياس فال نع

ا باحدفّالانفلان قالو!باحدقالاءنقلات قالوا

رتىح
جلح
ته وركب فرسهثم وجه ق لبفهياراهالمسلمونقالوا اليكعنا يمروقالانىامنءت فقائ
مبس
افل
لحد
با
مل الى اهله جر>أخاءه سعدين 5

لاخته سله حميةلقومك اوغضيا هم امغضبالله ورسوله فقالبل

نة وماصلللهصلاة (م )*
لل
غضبالله ورسولهفهات قادخ

فملوبى 41بن عقو ب ء نانيحازم ٠عن سهل قال رسولاللهصلاللهعليهوآادوس .ننتانلاءردان اوقال قل
ماردات الدعاء عند النداء وعندالبأس حينبلحمبعضهمبعضا»ه(قال)موسى و(حدنى)رزقق.نسعيدالديعن
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الذىمسمهمدبن كثيرعنالثورىعبداللهبن متفلامزنى *

1

:ل اخبرني اوككرنن اديدارم الحافظ:لحنساين بجنممدبفنر القرشى ثنمانجابينالحارث القرشنىنناابوعاصس ]|
الاسدى ع سنفيازعنعال
دسحا
بيا
اقلعن
له مبغنفل رضي اللعهنهعنالنبصيبلاللعهليوهالهوسلمشلد»
اخبرنا  4اوجعفر زمد
عنبدمدايلله البفدادى نا شام 'بننونال
سقصار محصرنناعيد الله بنصاط()
حداني الليث حد”:بىعبدالرحمن بن خالد !,نمسافر عراهلق 02

المديان كان حدث ان

رين الطابرضله
عنخ
هر ف
جي لس وهوفيمسحدرسو لاللّهصلاللهعليه والهوسل وذ كرونسرءة

مو
ماللتكت فيىلات فيقولقائلمنهم مالاله هلكواسبفييله واقجدو
رج#بلعممليه وقول
قأئل الله اعلم همهممااحتسبوا فأهواراحر مقبلا متوعكصئااعملىسكتوا فاقلىحرحتىسلعلمققالماكنتم
دون غالوا كنابذ كرد ١ [!لسريةالتىهلكت في سبيل اللهتقول قائلمنّهامال اللههلسكواني سبيله
5-4

وقدوجب  4م اجرثمعليهوقول قائل اللهاعلمم  4م مااحتسبوا فال ع راللهاعم انمن الئاس باساقاتلون

د

وانهههم الاقفتسالت فطلياعون:الا  011121تهاتلونرياء وسممعة وازمن الئاس اسأ قاتلونف

انغاءوجه اللفهاولالك الشهداءوكلام ءأمنهمبعث عل الذى عوت عليهواللهماندري نفس ماذا مفعول
) )١كنيته ابوصاط ١٠

ما

0

فإشر لك  #عن ابي العميس عن اياسعن انهكانشعارالنبي ل اليو لو
هسلامت امت(م) 8٠
سفيان » عن انى اسخاق عنرجلل من صلإبنةيع عبداللبنه منفلسمعالنيصل اللهعليهوله

و
5سال ر جاةنناددى فيإشعارا» بغرام اجر امفال رسو لاللهصصلياللهعليهو الهو سل ب ح
الال
30
همرم
ل

باحلال (خ م)*

1

«
6إ او صا © حدثنيالليثحدثبي عبدالرحمنبخانلد عن ابن شهاب ان مالك بن اوس بنامد بان
ديت

انض ر خرج في مجلسوهوفىمسجدرسول اللص
هىالعهليهلدوسلومبذكرون سريةمن

اراي سكل ونيا اللهفقولقائلمنه م عاالللهملكوا فيف س
يبيلهوقدوجب لحماجرم عليهوتقول
قاثلاللهاعل مهملهم مااحتسبوا فلا رأوا عمرمقبلا متوكنا علىعصاهسكتوا فاقبل حر حى ساعرليهمفقالماكنتم
0

ن فاخيروه فال الله اعلمان من الناين ناس قاتلون رباء وسمعة و ان

 1الناى باساّاتلون وازف

هاملرقمتال فلاستطيمون الا.اباه وان من الناسناسا تقاتلون انتخاء وجه الللسفثالوك الشهد اءو كلاصرى'
اتنسلبهابسنهد ار جو لني لان 1
ه مرهينماخ
الدىعرت طداواك لل و
هو بست غلا

'

02

ابه » .

0
اللي
ا

ظ ف الستدرك ممالتلخيض »
د

١ 4

#كتاب الجياد

#2

اج () »4

د 4 72اوعبدال رهن مدن عبدالله التاجرثنا اوحام دين ادريسثنا أونعيم(واخبرنا) ا والعياس

الحنوبين ثسناياحامدرئنا مدن حكثير(حوندئنا) اوبكرين اسحاقواوبكن نابي نضر المزوزني(قالا) انبأ
 21رن اولظ روالاذمناميفيان عر :يساق عن للونساءاق عت ان حبري شممونالنبي
اصللله عليه و الهوسرقول انتمفليكنشمارك خملا.نصرون»

فل وهكذا #رواه زهيرتن معاونةعن انياسحاق (حدثناه) مد ئ صا ثناححيى بنمدب تنحبى (وحدثنا) على
اانعيسىثنا مد بنمرالمرثى ق(الا )'ناامدين و نسثنازهيرثناا واسحاقعن لهاب.بنافيصفرقال سمعت

دفعاو  3حم :
منحدث عنالني صلاشّعليه واله وس قالوقال وهوخاف بيتاهناوسفيان فال ان ينتم
ادلىم1سهماهت.ن
لانتصرون #هذاحديث يح الاسنادعلل شرط الشيخين الاازفيه ارسالفاذا الرجل ال
افيصفرة البراء.ن عازب *

س)اتدعل8ؤعغنابادءتزةى

لالخبرناه ارود اححدينعبد اللالهمزثيئنا ئمعحبدالله بنسلهان ثناعلىب حنكييممناشر يعن ايساق
وله
قالسمعت لهات نانبي صفزة دن كرعن البراء بنعازب رضي اللهعنهانرسول اللهص]اللهعليه ا

لاراكمنننمصر ون(#وقدقيل)#عن ابي اسحاق عن البراء(اخبرني)
وسل قاالنكتلقونعدوك غدافيكن شع
اجمد بوسد العتزى ثناعمان بنسعيد ثناانوبكر ابن الشيبة ثناائن قير عن الاجليءن االسىحاق اعلنبراء
رضياللهعانلهعننبى صبلاللهعلي وه الهوسدقال انمتلتونيدو اقعله 8

« اخبرنا» الهاكماوعبدابّ مدن صدالله الحافظ انباأحمدين مدالمتزىننا عنمارب تن سعيد الداري
كلاوكر نانناىاشبيبرةاهييم عن الجاايحعن ابسيداق اعلبنراء رضى اللهعنعهن النىصلاللّعليهواله
ناضر ون *
و سلقالام تاتونغدافليكنشارك ح.مل

١

« اخبرتي »ا.ومد المنبنحاكليممروزى ابلأمووجه اعنببداأنانبأعبدالله البأعكرمة نتمارعن اباس
انسلمة ان الاكوععنابيه ارلطلهعنه قال غنوت معانيبكر رضي اللهعنهدزمن رسول اللهدلى الله عليه

والهو سل فسكانشعاريا يمنى اصحابالني صل اللّهعايهوالهوسل امت امت  +صصح يشرط الشبخين

»
ء
ا
ج
ر
خ
ي
إ
ل
و
ل ول شاهد  4صمب علىشرط مسال(حدانناه) ا ونصر امد بن سهل الفقيه مذارىبناسهل نالمتوكل بخارى

سففيان  4عن اب اىساحالقبعلنب بصنافنرية اخبرن مينسمم الثنيصبلاللهعليوه|ل وه سلنفول
ان ببتمفليكنشعاراكلماحنمنضر و ن» تابعه زهير ينما ول (خ م)«"
3
«إشربلك #عناب ايسنداق سمعت المهات نابي ضفر ة «ذكرٌ عنالبزاء ازرسو لاللهصل اعللهيهوا له

و سلقالال تيلقونعدويغ |د يكنشهارك لمالانتصرو نه
عكر مة  4بنمارعن ابسالسبمنة عن انبهقال عزوت مع الضد زيمقن رسول الله صل الله عليهو 7ل
و سلفكارب شغارنياينىاهاب رسوللقصل اللعهليوهآل وه سلامت امت (خم ) *

اللستوركمم يي

1

ا

ماده لاج (ي)

ا
ىك
اسابر هار اوماجمل ومعهقرل مستمطأة لسرجه بولفيه اذا بالفلا حضر القتال.قال بانخارق ترام توم

فقات ماانابناز وانااليوم علجيناءالالولقابغلخارق ابت رابةقومأك قاد ]سم رداوك ان صلىالله عله 5
صلماسنادوكرجاه»
 0و س ركاناستحب انقائل الإحل حدر انةقومه #هداحديث ا

رداتاىنجار(؟)عن زانفن ارطادعن |
العباس مدن ستوب لبي بنسلا:تاشربن بك ح
أ حدثنا وا
7
ت
حرا
١بيربن نفيرعن افياالدلردااعرضنىه قالقال رسولالةصلاللعليه لوها اولسضالمبنفوائيءففياعارزقون]
2ج

"١

قلوه

رضى الله عنهاندظن انلهفضلاعلمن ذويه»

حدرتا  6بوعل الحافظن االاسمبزكنر ياالمطرنامرون ممدالناقدئنا يوبن ممدالزهرى تناعبدالمزز '|
ابنجمران نابراهيعمنن اسمعيل بنانى حبيبة عنبزندن رصان هنرربوبن الزدير عرن عانشة رضي اللهعنبا

سو لاللهصلاللهعليهوآلهوسلشعارالهاجرين بوم بدرعبدالرحمن والاوسبى عداتوالمزرج |
0
40
م
7قات جعل ر

1

بنىعبيد الله#هداحدرث

غر إس جيم الاالمناة وذ رحاه اغااخرحا فيالشعار حدايثك الى

0

إنالعباس اعبنهلما كان و مجنين امزمالناس الحديث بطوله بذكرفيهشعارالقبائل *:
مراجنين 0

ميات
:

0

نه

ألنه002

قِتامربن

ِ
0
3
 000وآل وهسلاربعمالافبرسي ماسقا را ازدشنوءة فالسرحبابالارك
احسن الناسو جوها واطيبه افواها و اشجعه لقباءوا منه امانة شعا  1بامبرورة هذا حديث اعلياسنام

وخرجاه *

0

( )١فيميذديابلمذ يب هعوبد الى *ن بن بز بد.نجارر ؟٠ شر يالضدين اللضححعفا عنهطؤاخبرنا
اس مماراومابقولمتدقنر مستمطةسرجهب لفيفهلاحضرالتالقالياغاروانتراة قوماشفاق | .
ريت

ستحب
كان
سل
هليوه 1لهو
لللع
مبا
رسولالله

انتقائلالرجل نحت رابةقو مه* حبسم*

١

زدين ارظاة عن جبير بن بفير عن اليالد ر د اء مرفوعا ابغوىفي الضعفاءفاعائرزقون
فا ابنجابر )4عن ب
و صر ون نضعفا كه صحح »

ْ

« يسوب » بنمدالزهىي نناعبدالعزيزبن مران ن اابراهيمبناسمعيلبناليجبيبةعنيزيدبن

رومان عن عروة عن عائشةقالت جعلرلساوله صلالله عليهوالهوس شلعار المعا جرين دوم نعديردا لرحمن
والاوس عبدالله والمزرج عبيدالله» جيم غيب قلت بل يعوب وارءاهيم طعيفان *
د
عيلي64
نسمع
«ا

لاما ! صائل الرقي()١سمعت اباةجسمريعت انعياس قولو فدعل
اللنز رار خ

 0 ١اله دمو!لديز1ازعم
خمائة |َ 5ه ار 0ا

اماي

د9حمابالاز م
عل2

لمهي
١ا)ذك) ١فيالأول المستدرك والتلخيص

ل

( ٠؟)هاهنا بياضفيالاصل
٠١١

فاا(للستتدراكمخعيص »

»
0
(
ج
«

١
٠
»
د
ا
ج
ل
ا
ب
ا
ت
ك
ا
ل
:

9.4

هذا حديث صصح علىشرطمسل ومخر جأه *

ا وشاهده  4حديث ابن عباسرضىاللعهنم(احدنا)ابوبكرجمد بن امدبنبالويه .نشرن موسا
 3حيبي بن أسحاق السيلحينى .ن:ازيد بنحيان( )ا١خبرنياو از لاحقبنجميدعنابنعباسرضى الله عنههاقال
ل
مسول
سا ر
كنل

ال عهليهوآله وسلمايض ور اتهسوداء *

حدينا  6واالمباس دين سقوب انبأحمدن عبدالل نعد الم ابأانوهب اخبرنى ابوصخرعن

هي
ادف

لاحجر جالساأني رجل
يماا ا
فلي
ناسرذى اللهعنهه|اندحديه قا
اليمعاوءة البجلعن سعيدن جبيرعن| عب
فسألنى عن العاديات ضبحافماتلهلحيل حين تغيرفيسبياللهمتأوى الى الليل فيصنمون طعامهم وتوقدون| 3

ل

 ١الزعةافتن عى فذهت  5ب افوطالب رضئابة عنه وعر فت سمَانةززم فسأله ٠عنالعاديات نالعا
سألتعنمااحداقبل قال نمسألت عنهاان عباس فّالهى اميل حين تغير في سبيل الله قالفاذهب فادعه |5
ل اليائن بلاعلملك واينهان كانت اولغزوة فييالاسلام لبدروما كان معنا 5

'

الافرسان فرس لازبيروفرسللمقّدادلاسود كيف أيكون العادياتضبيحا االنعمااديات ضبحا عمرنفة |2
لةظ حتينندتقطبأاهااخماهاوؤافزها قال تعبا فزعت عنقو ولرجعت | كر
 ١اسوسن | رزدام
مذ الشيخين و خرجاه دا | صخر وهوجيدر :زاد 3

الىالذى قالعل#هذ| حديث

3

المراط الصرى وبانيمعاوءة البجلىوهووالدتمارينابيمعاوة الدهنى الكرنى *

ف حدننا  4اولالسين نعل ا.لماافظ ابأعبدالت بنزندان ناو سعيد عبدالله سيد الكتدى خدي |بيه
05
عقَبةن امغيرة او العلاء الشيياتيحدكن! ببساقنا ى اشاقن الشيبانيءن ابهعن مخارق نْ سليمقا
()0ز اد يبد لت اليد ا

ل
والتفر لب الخو مه

اقبط مول كر نوائل؟١

شر يف الدبنعفاء ذ4:

و شاهده ) يزيدبن.خيا ن ابأنال موحاز عن:اءن عباس كانلو اء رسو لاللهصلىاللعهليهولهو سلم
| ايض و راته سوداء (قات )بز ندضبعيف *

لا

و صخر عن

نا دب دول ب
يضرت

ع عيان بم

عرمر
مب
موف
تنمأ

امامت

أفتاله لسالث عنهاااحقدب قانلمسألت عنمابنعبافسال هي لحيل قألاذ هب فادعه لىقال فلاوقف على
ان كانت قري
رأسه قال نفتى الناس بلاعليلاتو اله

و

كرس المتوا مقي

في الاسلام لبد ر و ماكازمعتا اللاكرسان عدن

حكر لاد الى طرينااا العاديات صب<امن عررفة الىاأز د لفة ومنالمزدلفة

| الىمنى ذار ننه فعاال رض
حين نطأها ناخفا فها وحوافر هاقالابنعباس فز عت عنقولى(خ م)

فد احتجابالىصخر ميدبن ز بادو بانيماو ب وةالدمهرا الدهني (قات )لاواللو لاكرلابىمعاو بة
فى الكتب الكل لايكي زح )امضارر طن مار

حنياحقدث.نينانى اسحاق
ةلشسيبا
ا
« عقبة 6بن امغير ا

سقيم قال كنت
الشيباتيعن ابه عن خ.ار

2
ص

االستد ركمم التلخيص 

«إكتاب الجهاد »

4.4

0-7 0

ولشكنه المهاد هللكاحد بالمنقالابوايقال اذنالكقال لا قالفارجمفاستاذم| فاناذنالك ؤاهدوالافرها»]
هذاحدرث صوييح الاسناد ولممخرجاه مهلهالسياقة اعاا ماعل حديثعبدالله ن حومقرننها شاهد»

ل اخبريا  #اسمعيل بن حمدالفقيه بالرىبن حمدينالفر ج الازرق "ناحجاجحبمندقال:قال اإنجر مماخبرني
جمدين طلحة عنعبدالله بنعيد الرحمن عنأبيهعنمعاونه بنجاهمة انجاهةرضى اللهعنهالى صل اشّعليه

ذهب ذالزمهافان المنةعندرجلما»
الهو سلفمَالانىاردت اناغن وت استشيرك قالالك.والدة قالنمرقاةال
هذا حدر

ع لاسا وا ل الع

:

|

ؤمل بانسمعيل انناحمادبنسامة سيار الى
30 673علىنمشاذ العدل امناعلىن عبدالمزيز,يمنا

رضى اللّعنه نأاباطلحة رالضتناعنه قرأالقراناغر كيان وتقالا فقالارىانستنفروا شيوخاو شبانا فقالوا
إبالقدغن ومع النبيصلالل عهليهوالهوسلحتىمات ومعانيبكروحر رضي اللهعنههافنحن نغزو عنك

7

0فنابىفركب البحرحتىق ماتفم جدواجزيرة يدقتوالا لغدسيعة ابامقافا تغير * هداحدرث صحريم الاسيعاد
4جنحوااادلنلوةدي
اراذعل

ع
بن

عشلرطه مسلمول رجاه *

اخبرنًا  4الناسالشازى تاقؤاليد يزين حامئنا عل ابلنحسن بن شقيق نناعندالو منبن خالد المنفي
ول لابق الاكفياةا بعد وعدا بااليها #قال
خد ود بنشيعقالسألتت اعباس رضى اللهعنهها قعن

روف
امطر
كمال
استنفر رسول الله اصلله عليه 1وس حيامناحياءالعربفتثاقلوافاسك عنه

عذامم»

هداحدرث صحيح الا 2وإنخرجاه 5

فوحدبنا > أو العباس حمدين يعقوبننا السآن بنعلىبن عفانقن نادم |انأشرك عنتمار الدهني
عن الىالز بيرعن جار رذى الله عتهرفعه الىالنى صل اللهعليهوآاله وسلمايكانلواؤه بوم عم مك ايض *
هذا

قال واي قالاذنالك قال لا قال فارجمفاستاذم| فاناذنالك ؤاهدوالافبرها» صحيس(قلت) دراجواه *
ظٍِانجريح نامدن طلحةعنبدالله عن اسه مععنا ون جاهمةان حاهمة الى النتىصل اللهعليهواله

وسلفال الى اردت أن اغنو نت استشيرك قال الك والدة دل نمقالاذهب فالزمهافان الجنة عند

رجلها» حم *
م«ؤمل »ن اسمعيل بناجمادين سلمةعنابت عن اتن إذ !طللحةقرالقارن” انفرو اخفا فاوتقالا فال
الاعت>تدحتد"د

اران تستافر و اشبوسا وغلاناقيا لوايا ابأنالتدغزوت مالنبيصل الله عليه واادوس حت مات ومعابيبكر
وعمرونحن ننزوعنك فابىفركب البحرحتىماتفلمجدبواجزبرةيدفنوهالابعدسبعة ايإمقالفانغير(م)”
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 9عبدااؤمن » .نخالد حدثنى نجدة بنفيع قالسأات ١ءنعباس عقونله تمالى الاسروايسذبك»قالسور

رسول التهصل التعليهواله و سا/حيامنلاءالعرب فتثاقلوافامسلشعنهم المطروكانغذانهم #صحبح#0
لنه كانلواؤه
«ؤشر بلك» عنتمارالدهنيان ن جابور فمهال اىلننىصل اللعهليوه آل وه س ا
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بوم د خل مك اسِض *
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ل و شاهده
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هل وشاهده »حد يث عبدالل زمر وبزيادة الفاظفيه (جسدئناه) بكرنسمد الصيرفيننا اجمدينعبيد اللمبن
فريس | اجمدين اسحاق الحضرمي بناوهيب نناعبدالله ن طاوس عتنمر و بنشعيب عن ابيهعن جدهعبد الله
ن|تمرو ارلضلىّهعنهما رسولاله صل عليه ولاهو سلأه:ى لومخيبرءن ط ١ اجرالاهلية وعن الملالةوعن
ركويها وا كل لومها #

ومسى وحبى ابلمنخيرة( قالا )نناجريرعن
فا اخبرنى ##عبدالله مبدنين مبونساىحمدين ايوب ننابرماهي

عطاءبنالسائب عسنعيد بجبنير اعنبن عباس رطضياللهعنهما قالمااتزلالله عمنوجل ولاقروا ما الليتييم

الابالتى اهحيسين #وان الذين ,أكلوناموالاليتاميظها الىرقولهسعير ا قال انطلق منكان عندهتتيم فعزل
طعامهمن طعامه وشبر انهمن شر ا.بفهصل اىل"شمن طمامهفيحبس لهحتىيأكلها وفسد فيرمينه فاشتدذلكعلمهم

فذحكرو اذلك لرسول اللهصلى الله عليه وال وه سارفاتزلاللعمزوجل سيثلونك اعلينتالى قل اصلاح لم
خيروان خالطوم جراعم الىعزيرحكيم *:نخلطوا طمامهم بطعامهم وششرامهمنشرامهم*اهحدديث ييح
ولإمخرجاه وانمااخرجه اتمتنافي الرخصة فيالمناهدة فيالغزو *
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الرازيئنا سامانن عبدالرحمن الدمشتثناالوليدين مسرءنِوحبثى بحنرب بنوحشي عن أنه عن جدده

| شي إن حرحرس الاله
نعرندجاد قال بارسول ابيانا ياوكملاية ع قافللملنفتقرونذعرد طعاص
اجتممواءليهواذ حكروا اسامللهبارك
فدثنا #او العياس تمدن يعتّوب  1عبدااله بنعبد الحمانبأانوهب اخبر فيمروبن الجارث
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عندراج الىالسبح()١ءنابي الميشرء
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سلسا
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هايحسن وان الذنياكاون اموال اليتائى ظلا #انطلق كماننعند
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وشر أيه

ايهفصل لني".من طءامه فيحبس له<تىى كلهو بفسدقيرمييهقشاد  3لكعلهمفلم روا ذلك

رسولاللهصلاللعهليوها له وس فار اللهو لو نك عن اليتايئفلاصلارحلهمخير و ان ا لطومم

خفواا ناكاطلآعنةاتقملطبوهم بطهامهم» صمح *
الوايد بن مسلمعن فحشى بن جر ب عن|بيدعن جدهو حي رجلا قاليارسول اليّانانأكلومانشيع
قفاللعل؟ يفترقون ءنِطعامجاجتمعو| عليه واذكروااسمميارك لج#اخر جناوشاهدا »
« حرو »بن الماريثعن دراجعن الى اليثمعن  5انرجلاماجراليرسول الله الصللَهعِليه ووااأدوسم

من البمفقنال [ ر
»سولاللهصلل عليوهاله
وسقد هجرتمنالشركوككنهالجهاده لل اجدباليمن
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جدنا انوؤكرياحيى بن تمدالمنبرىواوبكر تمدبن جعفرارك (قالا/ننااوعبدالل مدن اراهيم
العبدى نن عابدالله بن جمد النفيلناعبيداللنه تهروالرقيعنعبدلالكرغين كرة عن .إنعا

رضمي اللعهنههاقال.خرج رج منخيير فتبعه رجلان ورجل يتوه امول ارجما حت إدركها فردهامقال
انهذ ن شيطانانفاقراًا رعسلولالهصل الله عليهوالهو سلالسلامواعلمه نا في جمعصدقأمنا لوكانت تصلح له
قالفي قادمعلىالنبىصلىاللهعليهوالهوسلحدتهفنهىعندذ لكعن الخلوة #اهذا حدرث
بعا مهااليه

يم الاسانسادع شر ط البخارى ول رجاه *«
دنن اسمعيل بنالىفديك
ام ب
دن عبداللبهن عبد الميبنج
فلحدينا 6ابوالعباس عمدبن ستوب ناجم ب

حدثنيعبدالرجن بن حرملةعن مره بن شعيب عنابهعنجده ان رجلاقدممنسفرفقاللهرسلواله
نصرت فوالما ضح تتاحدا فقالرسول اللهصلاللهعليوهالهوسلمالرآكبشرطان
صلاللهعليدوالدومل م٠

دلراكبانٍ شيطابان والثلاية ركس * هذاحديث صحيح الاسنادوخر817
كسعس#م وا
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 0وشإهدم » حديث ابيهسيرةصحيح علىشر ط مسل( اخوى ).اسل ورجمدين الفضلم:اجدى نناابراهيم
ناهزة االترة بن عبد الرحمن المخزوي ننابان جلاعن افىالزرنادعن لاعسجحعنافيه برةرضى الله عندان
|ز01[|01

لال الواحدشيطانوالابئان شيطانان والثلانةركب © :
هس ق
رسولالله صللالعهليوه1ل و

حدننا 4#جعفر حبمندين مدن نصير الملدي بنا الحارث بناني اسامةنا الاسود.ن عاص :اماد ؤسلمة

قعتنادة ععكنرمة عانعباس رضى الله عنهما انرسول الله صلالل عهليهوالهوسلفىص القراتمني

اعونن

السقاءوعر :ركوب الجلالةوالحثمة #هذاحديث صاحلبيامسناد وخر جاه *
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عبيدالله4بن مروعنعبادلسكربمعن عكرمةعناوعباسةل خرحرجلمن يبو فتبعه رجلان ورجل تاوها
تقولارجما حتىادركههافردهها م قالانهذن شرطانان فاقرأعلرسولالله صل الله عليه وآله وس السلام

واعلمه |ابافي جمم صيدقاننلاوكانت تصاحلهلبعثناسهاابهةال فلياقدم الرجلعل النبصيلىاللهعليوهال وهسلم
حدبه فنهى عند ذلك عن الملوةة (خ) *
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صلاللعهليوه آل وهسلمقالالياجدشيطانوالامنانش.طانإن والثلايةر 5ب (م) »

هس فى معنالشرب منفي السماء وعن وكوب
ط إنعباس> وقدسان رسولالهملأب عليوهال و
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خبرهذه القّرنةَ وخير اهلها ونعوذيك منشرهاوشر اهلماوشرمافها  #هذاحديث صاصليامسنادو إمخرجأه *

ف حدننا 4اوبكرامد نكاملبن خلف القاضىبنالوقلايةبنا وهب بن جريربناانىقال سمعث بونس 0
بهد اللهعن بانعباس رضى اللعهنهمقاالقال رسولالةصل الشعليهوالدوسم
علل
نيدا
حدث عالنززهسرى عبنعب
اعشر الفامن قلة #هذااسناد
ثننلف
حي ارلصتحانةاربعة وخيرالسرابا اربعماثةوخير اوش ارلعةلاق والن
كيم علشر طالشيخين ولممخرجاه لاف بالنناقلين فيهعن الزهرى #

اخبرنا » الحسنبن حكيمالموزرى :ناامووجه انبأعبدان البأعبدالله البأحيوة بنشر يم حداني خشبريل

دنصحآاة
ان شر نك عن اليعبدالرحمنال)ح(١بيلء ن عبداللهبنمرورضى اللهعنهماع انلنبيصلاللعهليهوآلهول | غايل
ا

435

قال خير الاكاب عند اللهخير © لصاحبهو خير اميراازلعنلدهخير ار # 5هذاحدرث صكييمالاسنادوإخخرجاه:
حدننا ب أوعيداللهحمددن يعاقّلوحبافظ تابراهيمبنعبد اللهالسعدى انبأروح بن عبادةا انج0

اخبرتيجعفر بن مدعن

دس لع الشبكااس لىألنضىل اللعهليهولهوسلمالمشتي
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فدعابهموقالليمبالنسلان(؟) فتسلئافوجدناه اخف علءنا» هذاحدرث صر علىلشرط مسلموار جاه5
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اخبرنا  #ابعل وشايل عقن بناسحاق سنامد بن البيصفو انالثقنى ناعندال

بنهاشممناءتمان

سعد البكاتت(م) عنانس مالك رضى اللعهن قهالكارت النبيصل ال عهليوه الهول لايتزلمنزلا
حاف لفتزجاءوغيان ينبمة ين مجمع حديئه2
الأودعه واكدنه و يداك تي الا

ف حدننا  #الشيخابوبكرامدناَسّحاق انناوالتىنامسد بنانداشرين الفضل ثناعاصم بن مد بنزيد
ابن عبد اللهبن عمربن الخطاب قالسمعت افى تقول قالا.نتمر رضىالل عهنهماقالنبياللصهلاللهعليهو اله

وسلملويعلاملسناسمافي الوحدةمااعلملنسير الراكب بايلوحده ابدا» هذا حدريثتييح الاستاد
( )١هوعبداللهبن نزبد المعافرى؟(( )5فيمجمالبحارالنسلان الغيدونالسي  )( +كته اوبكرب
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اباار لعمانهوخيرالجيوش اربمة 1لاف و لنيقل :ناعشر الهأ من قلة * لممخرجاه

حيناب الهزري فيه *
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© شرحبيل * بنثسربلكالمصرى عنالىعبدالرحمن الحبلوعن انم وعنالننىصل اللهعليهوالهوسل قال
خيرالاصما عبند اللّخيرم

ا ل لراك خيرم لاره #ص 2 -

فإانجريم  4اخبربي جعفرين مدعنايهعنجابرقال شكاءاس الىالنىصل اللهعليهوالهوسلال يشيفدعأه
ل
وكش
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لمل
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 00اخف علينا(م )*
ل لشن
وتان
عامعار رشي رذ كانالنبيص ال عهليدوالهوسملايتزلمازلا
الا روكدعمهتين *وكيم (غات)لاانعبه ال
اسللامفكذليهاس وعمان لين*
عأصم  4مد بنزيدنناايقال ابن عمر قال النبى صل اللعهليهو|الدوسل لوبعلالناس مافي الوحدة
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 «9: 8004 42كناب الجاد»

عيناهفناهالنبصيبلىاللعهليهوالهوسلٍمسحفذفسىيبكهن .ققآلم رين هد الللهذا الجلقالخاء
ف من الانصار فتالهو لى يارسول الفلهال الاشتققو اللهفيهذه البهدمة التيملحكك الله ايأهافاله شكالي
ايك نويد 000

-.

جاه
الاسنادولإبخر

نسامان الواسطي (و اخبرتى)

اخبر انلاشييخالو بكربناسحاق انبأالحسسننعل بزز باد4

تمر و تيون ملم فال ل ناعمل ب<نفص السد و سي ناعاصمبن على(قالا)نناالليث بنسعد عنبزبد

ابنابي حبيب عنسهل زمعاذ ن اانلسمهنىءن انسوكانمرن اصعاباليصللالعلليهولهوسلم
-
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 9قال اركب !هذء اليدات سائلةو ادش وا سالقع  1دو لطا أسى * هذ ا حدبث صصح
جلاه *
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اوالعباس دين يعقوب ثنا.سد بنعوف بمني-ان الطانىحص ثنااو المغيرة عبدالقدوس

7ن الحجاج #لنفوان رح رومن شر ريق ميد شري الم الزبيربن الوليدنحدث عن عبدالله بنمران
 0اب
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هسلهاذاغزا اوسافرفادركه الللاقال ياارضن
ال ى اللعهنبهاقالكانرسول اللهصلالهعليهوال و
بك ومن شسرمادب علييك اعوة بالله من شركلل
رنىورنك الله اعوذالله من شرك وشر مافيك وشرما خفلق

ف :
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وحية وعفرت ومنشربسا كن البإدومن شرو الدوماولد #هذاحديث صحيمم الاسنادولم رمجخاه *:

حدثنا © واالعياس مد بن ستوب انيأسحمدبنغبدالله بنعبدالم انبأاد ونهباخبرى فص بمينسرة
عنمومى إعقنبةعن عطاء بن افيص وازعن ابه انككعبا حديه انصهيبارضىاللهعنهصاحب النيصلالله
صلعليه والدوساهمبرقريشربددخوطا الاقالحينيراها ال اندالوا
عليهوالهوسلحدته نانالنبي

السبعومااظلان ورب الارضين السبع وما ليام الشياطين ومااضلان وربالراح وماذرين فاناسالك
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| 9الليث #اعن نزبدبنالي تجبدست عن شهل بن معاذءن اسهقال ارك.واهده

الدواب بسالمدقاكد عوها بنالة

رذاوهساى* سيم »
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لصفو ان بنتمرو()١عن شرل نعبيدسمع الرييربنالوليدمحد شعن |بنسمرقال كان رسو لاللهاصلللمعليه
والهوسل اذا غمنااوسافر فادر كه الليلقالبارض رف

ورءكالله اعوذ بالله منشرك وشسرمافيك وشر

ماخلقؤيك ومشنرما دبغليك اعوذبالته منشراكسدواسود وحية وعمّرتٍ ومن شرساكر -البلدومن
شروالدوماولد#صعرح *
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أعلشرطالبخاري و لنخرجاه*
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بالمفوفلا تاتلواالتقومفه| حوله الالدىسنة ابه بالقتالفكفوافائزلالتمسبارك وتعالى اراالذىدين قيل لممكفوا
اريكواقيمواالعارةوانوا! الكوة فياكتنعلمهمالقتالاذاف ريق مهممخشونالئاس#هذا حدرث صعبسمعلى
شرط البخارى وخر جاه53

فل اخبرني 6#عبداللهابمنسين القاضي عرو بناالحارث ينابياسامةنناروحبن عبادة(واخيرا) احمدن جيفر
المطبعي متاعبدالله بن احمدين حنيلجد النىاروح نناخييث بن عاب الغبرئنقال سممري اقول امنا

طالل|ا لىناسعلىمر
لفاس بأوصاحب لذا قال فلقينا ابوهسبرة عند باب!:عباس فقّالمن تامافاخير ننفامّ
تاداع بدا واة قد

عياش فاستائن لزافهيمناا نعياس حدثءن
علابن
عاناكت ويرلكمدان انا

الله
رسول

اخد بعنان فرسه فحاهد فيسبيل اللوه تنب شمرور الناسومثلرحل بادقغنمه هري" ضيفهويؤدئ حمّهقال
قات أقالماقال اللاي فكت وحمدتوشكرت#هذا جديث صحيح ألا تاه و  0حأه د

« حدننا #الويكر بانسجاق الفقيهواوسمد.ن ومس العدل(قالا)بناعلي.ن المسينبنالحنيدبناالمعافى نسان
 :تاطيحم بنسلمان عن عبد اللهبنعبد الرحمن انمعمرعن سعيد بنلسار عن انيههبرة رذى اللهعندانر سول الله :

صِلاله عليه و الهو لقالالالخبركمخيرالناسمزلةقالوا بلىياريسول لقال رجل اخبذبعنان فرسهفي

سبيل اللحهتى تفت الوعوت االخابرك بالذىيليه رجلمعزل في شعب قم الصلوة وبونى الكوة ونشهدان
 5الهاللا الله#هداحدث بجعل  0ط الشيخين وخر جاه0

:

سعد عن نز بد بن ابي حبيب عن الىالخير عانلابميطاب عن ابيسعيد الحد رىرضى الله عنهان رسولالله

صل اللعهليةواللهوسل قامعامنب كو خطت الناس وهو مضيف ظهره الىنخلة ققالالا اخبرك بخيرالناس

 0اابديوالابترع)؟ء
بالعفوفلاانلو االقومفلماحو لهالى المدينةامرةبالمتال كفوافااهام 59اللىذين قيللهم

|« روح  4ناجبيب نشهابالنبرى سيعت 'ابىقال اتابن عابناساوصاحب لناظقينا اوه

برة عندياب

ابنعباس فقّالمن انتمافاخبرناه فالانطلاالنىاسعلىتمروماءاعا سيل وادعلى قدرهقلناكثر خيرك اسة أذنانا
شدعن ربيو اللله صل اللُعليدوا لهوسلقالخطبر 003
يعلىان عباسقال فاسةاذن لنافسمعناابنعباس ج
صل اللعهليه واله وسربوم بوكفالمافي الناس مثلرجل بادف غنمه قرى' ضيفهويؤٌ د
حىمه فمات اقالها

قالقالهامكبرت وحجدت وشكرت » صصح *

طنو الةعنسعيدين سبارعن ابىهريراةرول اللهصلاللمعليهو1لهوسرقال الإ اخبركمخير
نحيع
اليي
ف
الناس منزلةقالايلىقال رجل اخذ بمنا ذفر سهفي سبيل الله حتى تفتل اوعوت الإ اخبرى بالذي بليه رجل
معبزل فيشعب تافليصلا قويؤنى ا نكاقودشيد لااناله الاالله( خم )*

« اللث عن .زد تنابى حبيبعن الىاميرعن.الىالحظا بءن اليسعيداالمد ري ان رسول اللهصل الله
بي

يها

فيا00

0

فنع ع
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اثك)شاين 77990811
اطؤا ).كناننهاع(ارن
ات 11د و (كناباللقطة)و [كتاب الظالم)و [كنابالتعفضعرت السئلة) 1ظ
)وبل
ك
ابك
الذا

)( كتابالشبادات )١ ١٠
(وكتاب الهن([)كوتاب الشركة )و( كناالتمتق )(وكتاب :لكا تب و

د [كتاب الصللع )وا( كتاب الروط) و (كتاب الوايأو[كباب الوزتف وا
)عا شريستهاق] در هذا ||

الكتاب اثلا يتوم متوم انى اخايت حكتاب الببوع عن هذه الحكتب وال المعين علىمااؤصله من | ١٠
ْ

شيع1بارالامنامينرطىاللهغنه| وهو حسبى وثمالوكيل »*

سبج كنا ب المهاذ 4

ْ

ف حودناال1م4اس مد بسنتوب نا مد ن سنارب ال
اتزساحنان ن وسث الأزرن تتاسنان ١٠

ك4ف6ن8زا0ب ا1لثورى عن الامش نسلالبطينعنسعدينجبيعنر ابنعباس رضىاللّعنهه| الما اخرجج اهلمكة الى |"
امولنبهم ا
جليه
رناا
وراج
صلى الله عليهواالهوسزقال اوبكرالصديق رضى الله عاننها
خلولا

5

اذنللذين اتاو  4ظلمواواناللّهعل نصرع لقدرهوكانابزعباس تق ورها اذذقال ابو 0المدق قلت | ”'
أمباقتال قإلاانععب,اس وه اول زات فيالقتال* اهحذدرث صحبحعلى شرط الشيخين ورإتجخام
١ |

4العباس قاسنمالقاسمالسيارىب وجنرناحمدبنموسى .نحاالباشاتى()١ناعلىبنلسن0
ف اخبرنا الو
سين بوانقدعن تمر و بندننار عنعكرمةعن ابن عباس رضى الهعنهها ان عبدالر حجنبنعوف واصحاباله] .
اواالنبيص[اللهعليه و ل|وسفتالوا ني كنافيعونحن مرشكون فملنااصر نااذلةفمَالاالميرت| .
( )١قال افليمشتبه الفاشاني ونالباشانيوهيقر دمنقرىهياةممموسينبنحامالفاشانيو اننه دين موسى 1

عنعبد ان بنعمان ؟٠ القاضي مدشر .يفالادلينمصحم عفاعنه

الم

الببوع علمارتب البخارى منها في الس )و( فيالشقعة )و( الا جارة )و(ااا لة)و( المرث )و( الزارعة)|.
و(المسا 0العطايا)و( الحباات )و(القراض)و( اللمطة )اول(مظالح )و( التعفف )و( ارهن )و( البشر1 895

اول(مت )اول(مكاتب )و ا(لشبادة)و(الصاح و
)( الشروط )و(الوصابا)و( الوقف )»

ا

بج كتاب المهاد مد

ْ

 9اسداق » الازرق نا سفيان عنالامش:عنمس لبن عنسيعيبدن جبيرعن اعببناس قاللما اخرج| ١٠
طمكة النيصل الله عليه ول|اوس قال انوبكر نالل وانلايد راجعوزناخ ربخو ميملك نعل زات اذن 00
ل اهل
4لذنقائلون اممللم االندوكان اعببناس قرؤها اذن قالابوبحكر فعلمت ١مماقتال تلان عباس1
ل
وى اول نةنزلت فيالقتال(خم )*

مدن
انعبا
رنعب
الحسين » بنواقد عن حروين دنا رعن ءعسكرمة عن اب
لنا
|!:لان

تعر راحملا ا ٍ

ابد
ذل املد فل اف
رو ف
كايعزوفضينمشك
اياي له
ليلهم سل

.

ف امستدر كمع التلخرص 

«ج(*»)0

و٠ » 0 «إكتاب الببوع#

علنه واله و سلنهىعنلقطة اماج #هد احديث ييح الاسئاد »

|«حد ننا #ابوبكر  ناسحاق وعلىنحشابذاامدل(قالا) نادشربنموسى:ناالميدىبناسفيان قال سمعنا «من
داودين شاور()١و رنعاقوت ن عطاءعنمروبنشعيبعناببعهعن جده عبد الله نمزو اندوسو لاله
ليكنزوجده رجل أنكنت وجد نهفيقريةصسكوداوف سبيلميتا ء فعرفهوال
وسلقا ف
اللعهليوهاله
صل

| كنت وجدته فيخربتجاهلية اوفيقر شعي مسكريةاوقيريتب[ مدقي وفذيالر كازامس #قدا كثرت في

هذا الكناب المحيفي تصحيح رو اياتتمروين شعيب نا كات ال أو فيه:ولامذكرضه حنمن

سي

من هذه الروايات وكنت اطاب ليه اهس.ل2ان سي

امن زو

إلى هذا الو قت *

الها

0ل
2ا0مل0رج
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حدثنى #او المسنعلىبنتمر الحاففظظ5نا انوبكرعبد إللهن جمدبن ز باداليهالتيسابورىبنا تمدبن 4 4
5
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عبيدنن عابيداللهبنمر ع نمرو بنشعيب عن ابه ازرجلااىعيد اللهبنمرو رسأل عنحرم وقع باسرأة

أقاشارالىعبداللهنتمرفتالاذ ا

بعرفهالرجل فد هيت معه.فسأل ان عمر

احرممعالناسواصنع مانصنعوزنو اذا اد ركتةابلاشج 0
صدنع قال
عمال بطل ححك َاالل الرجل همااص

ادجماليعبد الله نمو وانامعهفتالاذهب الىابن عباس فسله قالشعيب فد هبت معهالىانعبا
نتمر ف ربجم الىعدد اللهرات
ماله ال لهيمقألاب

اتير

ت
70
ح
دك 2
ما
عاقال!بن عباسثمقال

3

كه

د 0

عَمَالقولى مث ماقالا#هد احد رث يعات أنه بماظ ومن لاحملباليد فيحعة سواع شعي

جد ه عبد اللهبنحمرو *
| هذ! » آخرماادى اليهاجتهاد ى مناللبادة في( كتاب البيع)علىماخرحه الامامان انوعبد الله

ايو او الس نالتشيرىىارلضله عنخاوقد د كر تق ضمن هذ ا الكتابكشاقد ثرجهاالبخار ى
١١
) 0ي اللاصةشاو ارولهمعجمة ا وسلمان؟١  (0وفيهحمرون شعيس بن #ندبنعبداللهبنتمرو بن العاص؟١٠

صل اللهعليهوالهو سلنه عىن لقطةاماج صبيح»*

0

:

ووب زعطاء عنمر و.نشعيب عن!به عنجد ه عبد الله ان ر.مولاللهاضللله
بنش يوعرق

ولهوسلقاللف كروحده رسا أن الثت وعد وير نهمسكونة او فيسبيلميتاءفمرفه و ان كنت
0

اوغير سبل ميتاء قفيةوفي اركازا مس * صمح *:

فةشاو
مقع باصرأ
وس لاعنحر و
| «(عبيدالله #بن مرعن مروبن شعيب عنبارجلا الىعبداللهنمر

ال عبدالمبةن عقمترَال اذهب الىذاك فسلهقالشعيب فل بمعرفه الرجل فذ هبرتمعه ف أل انزتمر فدَال بطل
ححك قالماا صنع قال احرممعالناسواصنمما يصنعون فاذاادركت فابلاشحواهدفرجم الىعبداللهبنمرو

وانامعه فَعَالاد هب الىابنعباسفسلهقالفشعذيهببتمعهالى ابنعباس فتّالله كا قال ابنتمرفرجم الى

عبدالله مرو وانامعه فاخيرمعاقال ابنعياس تمقالماتفول انتفقال قولىمثل ماقالا حي #هذاحديث
قات واسعقاط وهر 8

باليدفيصحةسواعكو

رديذت
كهوه
عد

هذه الا تاوت متصضلة

و3

»دع 8 2عويبلاباك  2#م(جظ'"ْ5
 99 ٠كردتسلا مم ضخلتلا»#
الامش عن حاهذ غن !تمر رضى الله عنهانالنيص ل اللّهعايه واله و سل قال من مألاللهف غاطوه
و مناستماذ ك املله فاغين وه ومن| لى 5معرو فافكافتوه فعانوماتجلدوةاخفاتدتملموا الككافتيوة

وامسنتجار  5بالل فاجير و ه #هذ| حديث صصيح الاسناد علىث.رط الشيخين ولمبخرجاهلاخلاف الذى
نيب باكا شمالا هيف *

'

:

انربخاوبان ذاركب نب دم يفريصلا انثورعاربا ميه لالهنإعانثنب نبنيسملا قيقشانث نبنيسملا |
واقد حدثتى عبد الله بن ريدة اعناربجهلاالى النى صل الله عليهوالهوسلممارو هوعشي فال أركب
بارسولالله فمّالان صاحب الداءةاحق لصدرداته الاان مجملهلىقال قدفعات #هذا حديرث صر علىشرظ

هاجرر  ٠بن اسحاق اليه وعلى بن #شاذ العد ل(فالا):ناعبيد بنعبد الواحد لاسعيدين انىصمانباْ
لوس
«إحدثنا اببوك

صظاِحر_الدا
يك

أ ا

حدق

حبى بناوباخبرتٍ تمرون المارثان بكربنسوادة اخبره عن الىسالم المبشاتي عن.زيدين خالد الجهنى
اذرسول اللهصلاللعهليهولهو سل قالمرن وى ضالةفهوضال مالميمرفهاب صهحييحالساناد

تدر
لص
هد وإلكر جاه*»

حدننا #احدين ممد التزي نناءمان بنسميد الدا وني (.واخبرقي )عند امن بحبى ينمو بتىننا دين
وب( قالا)حديناموسىبن اسمعيل ,اماد عنسعيداجرترىعن العلاءعن  8095عنانى همير قارب

وول اللصهلاىللهعليوه آلهوسلسثلعناللقطةفال تعرف ولاتيب وتلحاكتم فانجاءصاحبها
والافهو مالالله توسهمن نشاء #هداحدرث ضيم علىكرطمسم وممخرجاه95

احلاكقطة ف اإبوالمباس » ممدين يسوب ناحمدينعبداللّهيناهانب اوبهنب اخبرني مروبنالمارشعنبكير
اانعبدالله بنالاشج عن حيىبنعبدالرحمن نحاطب عنعبد الرحمن.ن عمانالتيمى ازرسو ل الله صل الله

عليه
هند
اع
جاش
اوعوانة  6عمنال

لمالّهفاعطوممن استعاذك بماللهفاعيذوه ومن
سوعامنسأ
مف
مر
عنابن

آى الومروف فكافئوه فان لإتجدوافاد عواله <تىتملموا

كافيتدوهوامسنتجارك بالله فاجيروه (خ م)
:

لو هاخرخم التخال ف باعصا شمعالاهيف *

« المسين بن واقدحدثثىابن بريدةٌ عن ابباهن رجلاانى النبىصكال عليه آوله وس ار وهومثى
فقالاركب يارسول الله فالا صاحب الذايةااحق بصدرداتته الانتءجلهلىقاقلدفمات (م)»
كنر بسنوادة اخبرهعن ابىسالم الإيشانيعن زيدبنخالدان
حث ا
يلحار
:ل بحيبى»ابناوب اخبريمر و بنا

راسولللالَلّعصلليه والهسولقال م انوىضالةفبوضالمام يعرف| +سيم* 

حماد #عن الجريرىعابني العلاءعنمطرفعن اليهبرةان رسولالتهصلى الله عليهوآلهوسل سثلعن

ةطقلا لاف فرعت الو بيننث الو.متككءاجنافاهنحاص الاو لافوبف هللا هنونمءاكنم() *
ساونل الله
ريمي
حاطب ععبندالرحمن بنعمان الت
فا جمرو» بن المارث عبكنيرعن نحيىعببند ابرلنمن
له

صل الله

5

« »-طاكابايوع»

تدالركخمعيص »
لمست
فل
اا

رسولالهصلال لزوالااة سرس ولو نس لاجاك للسسةويكاني ايها
د

هست مازايت وو
فالبتهمن ل

ينثمبحنيمعلشر قود
أودودي #نطذابحد
و حد

نأ6

زد

نجه سين امه

نكونمن قرشي أو انصارياو شي

مخر داه نه
اد اطي اللهبن د اود عن الاعنن عع إعقواب

ل
اوبكربن اسحاق الفقيه اباو النبي

 1ابنحير عنض رار بن الازوررضى اللدعنهقال؛ 3

لل

بر

ا طج(»

الوطم الورسوكاللصل اللعليهو اله شا أماهدوها له

عدالي اللبن *

 9حدناالما  -عبدان م بدنعبدانّاللافامظلاءفيشهر رمضانسنةسبم واشاد ثلا اا الشيخ

يه
اسجاناناً

بكرامار

لم

لتد قالت
خلدابن
لله ا تنى امخا

ا
ا

فا فيف شنيع
ات

تقولماصرتين وجعل ينظرالىعلفيالخيصة اصفروار
المسن» هذ احديث

امحالمةلد
و تقو لبا

0
تاها و السنائلسان الحيشة

عقر الله خين ول مخرجاه *
صحيح 2

نشعاملى ومد بن انوب #الانامو يبن استَعيلٍناحمادبن سلمة
ف حد ثنى 4عل بن جبشاذالعدلثبناه
ا بالاجركله
عليهواللهوسلذهبالانص ر
ءيَيالت عنان رعى ايةامنه إن الهاجربىقلوالننيصل الله

ر
دغا
اال4د
ي
3ا1
د

م ١دبسع
لح و
قاللامادعوالله

»عدت

بريه

شرط:مسل ول مخر حاه *
ةم على

عدي متو اهيل بيناشممدبنءِيد الوهاب العبدي(وحد بنا ا)بوبكرمدن

جمد بنبالوبه 8اسحاق باسنأبسن منيمون الربي قا لانن سر م النمان الموهرىننا اوعو ابعر"
أفاناه فهاست بحكراتت فتسخطها الرجل فال ر سولالتّدصل اللعهليه و آلهوسل ممن يعذرنى من فلان
لتحةفكابى انظرالما في وجه بعض اهلهفاثبته منهانبت بكراءت فتسخطها قبحمق انلا اقبل
! اهد ى الي
ان >كوزمن قرشي اوانصارياوني اودو 2 -م*
هدءة ال ا
ص الامش

نالازور قالبش اهل اوح الوربسال اللهصل اللهعليهواله
عنيعوب إن جيرعن طبر ار ل

وسلاهدوها لدفةاللى اجلمهاودع داعىاللبن0

 3 0ابن سعيدالقر*ثن ثىناانيحدتنيامخالد:.نخابلدقالرت افيالنيصلاللعليهواالموسل شابفباغرصة

سوذاء صنيرةفقالمنيرون الكو هذهفسكت اليومفقالايتوقنام خالدقا!نتفانيفيفالبسنيها يدموقااللى
واخلق تقولامر لينوجملننظارليعلمافليخيصة اصف رواجمر وقوليامليالس
الم ن(خ م)*

:

وآلهوسمذه بب ال نهار بالاجركله قاللا
 2هاد « عن ثارت عن ١١نسانالمباجرٍ بن قالاولندبيصيلاللعهليه و
لك اما
مدعي

7ابر اهمعانيس »>
ب

7ع ج وكاب ع0 4

فهافضل فلاعدم صاحبه #هذاحدث صمحالاسناد و إخرجاه( اعاابفمًا)منهذا الب بات علىحدرث الهري

للذاءلشمبالكلاءه
عن سيك و افى سلمةعن افيه برةارطى اماعنهلان فض ا

 (2حدثنا  4اوبكر ادن اسحاق الفشه

ناليد ثنااسداق ننعيسى ثنامالك بانالنيساعلرنءل

2

ل

0

عنيمرةعنعائثة رضي الالنهعنوهساول الله

وسلقضىفيسسيلميزور.ومذناا الال رسلال الإمنراة
صل اللعلهيه و آله
هذا حدرث يم غ لشر ط الشيخين وللخرحأة *
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ل
2
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9 50
نلي مسرة تناعبداللهبنزيد القري,
با  1اوحمدعبدالله بن مد ن أاسحاق المزاعى عكةثنااوى ا
كبخبرن
7ف ا
حل"بىسعيدبن ابي اوبحدثتى اوالا سود عن بحكير بن عبداللهبنالا شج عن لسر بن سمعيد عنخالد

0

إبنعدى المهتيرضيابه قالممست التىس ىيااللعليهوالهوسلتقولمنبلغهمعروفعناخبهمنغير
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سيوك 1ف نفس فلةيلهولاردهفاعاهورزق ساقهالل اهليه #هذاحديث صعرمالإسناد ورلجاه *

حدئني عل بن حمشاذ الفدل ثنااشربن مومى ثنا اليدى ثناسفيانمنامر ولن ذيناز قالاسمعت وهببن

2ا
ال»حداي

جااهولولباى بر يدان لي
منبه فيداره بصنع

ل اخيهعنمعاويةبن اي سيان رضي اللهعنهان

هن |ى
في المسةفو الهلاسانياحد منيمشيئايخرجه ل م
وسولاللهصلاللعهليهوادلهوسلقال لا فوا

ص +1

المنثلةفاعطبه ابأدوانا كارهفيبارك لهفي الذدى اعطيه #هذا جددرث يح علىشرط الشيخين ولممخرجاه
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ظ
لايلذسهيا قي
]|
م(9اخبري > اوالمدحنجنمدين الاتمندطريبيغدا دواو احمدنكربوعحدالمير يمرو( قالا)ه ااوقلا
عر

(«اخزقناد

يسما مسلاا ابجامنابن”

عجلانعنالمقبرىعن انيهربرةرضي اللهعنه

نرجلااهدءل تسيل ل سلا عله و 14فسلرقحة ابهياست يكرات شلالجرا
3

رسولالله
0صأحبه* رم *
|

« اانه رم امناماللكعن الى'الرجلاعنلعءرة عنعائشة ١١ن رسولاللهمب الللعهليهوالهوسقي
0
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فيسيل ,زور مذنب انالا علىبرسل اليالابفل وبحي قدر كعبين(خ م )
« سعيد» بن ابي اوب حدانيي ابوالاسود عنبكبر بن الاشج ءعن نسربنسعيد عن خالدبن عدى الى
سيمت رسو لاللهضِاللهعليهو لهسل نشولمن إلغهمعروف عن اخيه منغير مسئلة ولا اشرإأف نفس

فاقبله ولا رده فاعاهو رزق ساقهاللةاليه«صيح »*
 0ا عي نامر و بندبنارسمعث وهب بنمننه فدارم بصنماء لحدث عن اخية عنمعأونه ان رسو ل الله

ه 1دسللل يوليالسنات لا بأئي اجدماةشين فاتخلرمجهس لثهلمنةيفاعطيه | ١0
مل ان ي و

ايا وهانا كار فيبارك لهف الذنياعطيه (خ م )»
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ٍ,أنعلان ؟.هنلوييهم برِةاٍن بعاواهمدى الى رسول الله ض اللهعليهودوس | |!1
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ط» « -كاب يرع4

اولتدرك مواتخيص » ١

طج()»
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نسل ناوهيد() يناعبد اللهزعمانن خثيمعن جاهدءلاقتنا وساف( اله قمر 31

صلاعللهيه واا
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ات  51قي اروم الى نبإلسيعاباخ وي نر بي لبد ردي :
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سناد ول خرجأه»*
 00باقي الحد بهثذ 0
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ظُِآخير نا54او غوق ارد بنأحمدبنماهان اللمزارعكة عل الصنماابأشحمدنعل نز  0,سنأسعيد بن منصور
كناعيد ١لعزبرمد تناعيد ارلحمن.ن الخارث بنعبيد 9بنعباش بنانير ماعن |ال هري عن عبيد الله ن
وس حمىالبقتيع
هآله
ليو
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ىلل
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ن .ان عباس رضي اللهعمهماعنالصعب بن جثامة اقوستواك ال ضَز
عبد اللهع,
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لالولرسوله»قدائقة
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عن جابر رطىاللهعنه اروك

.الل هري باسناد ه لاحمى الالله وأر سولهنه
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واراهيم اد

ولهو سلمى عن مم
هليه
اللهصل اللع

شراط مسل وايخر خا ه».

ظِولهشاهد  6زنادة فيالتن( اخبرناه)او بكر
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الىالرير
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بأس نعبدان الننىدلىاللهعليه وا له وتبلفى
اليىعن ممرون دثارءر نان المبال اعن
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دن

رعّبدالوهاب الحجي تناعد اللمن ن أن
مال تنانحيى !بن تمدن بحبى”تأعيدأ للهن
س

ارجالقال سممتاىتحدثء:,نامةيمرةعنعالافةرصي اللهغنهاعن | :1مزاة علدو لون م لاعنمنشم

الدوعوالرهوهةالعبدالرجنسمت اليقولنالرهوان  000شر كاء قماالماء ويكولنلرجل
() فويالمذيب وهيت بنخالدنيلانالباهلى»وفي سنة(ه)١١ (؟ 6قوصي نعاد؟ مريت الدن عفاءنه

عانهد عانلسائب باانللسىائب اندكان شيرنك النبيصل الله
 9وعيب  تناعبداللنهعمان بن خثيمج
اموس فاليااولسلامفي التجارةفما كان بومالفتحقالمر حباباخي وشر 4لابدارىولاعارئ» سم »
عللهو ا
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ىن يع آلاءء م(
هليوه الهوسلمنهع
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اللهعليوه الهوسلم
وشاهده  6داود المطارعن مر ون دماز عنخ فىالمبال عن اباس .نعبدان الن5ي8-
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نهىعن سم
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فضلالماء »

عبدالر من » نابي الرجال تناانىعن امه تمر ة عن عائشة عن النبيصل الله عليه و! له وسرقال لامندم

نتممالبئر وهوالرهوفسمعت االىلقرولهوان ككون البثر يبن شر كاء فيحكون للرجل فا فلضالعد.م
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أعباس بانلفضل الاسفاظي اجن نلو عنقا عدا( عر"
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ة فاحسس فيذلك 0
امبنغس وةعن ابهعنعائشةان سودةرضي اللهعنها جعات تومهالعانئششة
الىالزنا دغنهششا
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للإتخرعباه*»
شرطفس و
هذاحديث ضيح على

والاصاقنا فتمن سلهادعورا أواعغىاضا

احيبنشدالمنبرىنن اابراهييمبنالىطالب بنائحيىبن امثي :ةر ناغبداللبهن نافم
“ 0نا انوزكر ي ب

عاتم تمر عن عبداللهبنذبنارعنابنتمررضى اللهعنبعاقالكانتالحذنةبين التنيصلاللهغليه
اهلج لد يا أ

قدوة

لحار

ةساس

ل

١
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 6انوالعباس حمدبن فى ب بناتخربن نصرن سايق اثلولاتىءنا غبهاللهن وهب
ف حهننا

اخبر لى ١

فضالةن.عبيد رضياللهعنهنشول سمعث رسؤلاللهصلالله
وبنمالك اده سمع
او فاق؛ الكولاىعن تمر
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علي وه الهو سلبقول انازعيم(ووالزغم الجول)لمانمنفي و اس ول هاجر ميث في ر بض الجن » ه |
ا

و
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د

اراهيم بنعبدلمرو نناهشيم ثنا
 #أو الحسبين جمدبنشمدنالس تناع نعبدالفز بزن اب
حد ننا#
قالاعت اميو قد مث المد بنة

غنه
عبد اليد بن جعقر الا نضارى عناسة عن سمرةٌ نجند ب رضي الله

000
تفطبهاالناس فعَا تلتكلااثروج الابرجل كفللىهذ!اليم فز و جهارجا
ل

ا

م

مناذ ر ك مسهمال فعرضث

ا

000

ذالحق غلاما و رذ بيفقاث

فصر غتهذالدنى*

هذا
غنغائشة أنسوهة جلث بومغا لمالثوة | حسبفيف لكنراث
غننابه
١بنالي الزناد  #عن هشام غ

واد اتا#خافت الأ(م)*
ف عبدالله م بننافم غن عاصم بن مر غنغنداللهبنذئارغنأإنمر فالكانث الحديةبيانلنبىضي الله

غلبه وس وببناهلتئ 5افلميدسييه اسرنبيعن'#صعيح (قلت)بل ضعيف فانغاصما|طتففوه وهو اخو غبيداللّه
ابنحمر*
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لككسممقَضالَةٌبن غبيدشولسمعث زسول اللهضلىالله
«(اإبن وهب  #اخبرني وهال عنتمرو إننال!
ول اليممنأمنيواسموهاجربيث فيريض المنة» (م2
عيدو ل وسل
يتفدمث المدئة نفطمالئاسفقالتث لاالزوج
«عبدالميد» بن :جعفر غن أبةعن سمرة بن ندب قال !اعثان و

الاارجل,كفللىهذا اليتيمفز وجبارجل من الناضار :وا رن شوكاش س]ال ليهوأدوسلا
الانصارفي كلعامفباحق هن آدرك مسهمفعرضتعاما فالحق غلاماوردنى ققات بارسول اللهالحقتهو رذدنى

خ سه
يد
بر
لمبرعه فال فصارقةفعيجهوالمطىف[ ج
وسار هته

يي

00

21

٠ ظهه» ٠ «كتاباليرغ» ٠ طاج(»0

«اللشدرك لملعلخيص»

اين بمندن زبادالقياىثنااوبكرنانىعتاب الاعينثنامنصورن
حداني  4مدبنصان ها ”نا س
اسلمةانو سلمةاخلةا عي تناعمان بنعبداللهنزدن عهاارلا تصارض انام رن بن دين حارية حدثنىابي
زيدين حارثةرضىاللهعنهانرسول اّمل عليهوالوسلمامشوايابا نوم أحد دبزيليار شسنوفسه
والبراء بنعازب وزيد إن ارقموسعد واوسعيد الحدرى وعبداللبهن مروذ كرجابربن عبداللههدا حدرث

يح الا سنادولم مخرجاه*:

مىوس ىبن
جدائنا او لكر ابسنداقوجومادين موس ى( قالا)انبأ مدين اوبثنا انوالو ليدالطياولس
اسمعراقا(لا)ثنا اد بن

قي ابراهيم  9سودي ا

نلنى صل اللمعليه
ى اللفعنهاءا

وآلهدس قمال رفعالقلمعن ثلانةعنالصبىحتى بحتلومع نن المعتوهحتىنفيق وعن النائمختى استيفظ» هذا
حدريث حي عل شرط مسلوامرجاه *

بسنفبين خنالدالرازى ثناالار ثبر..:
« حدئنا » اوعيدا لجلمهدين اخَهن موسى القاضى ننااراهيم و

مسكينواحح بدن عمرو(قالا)ثناابون هبثجنرابر بنحازم عنسايمان بنمبر ان عن اظببييانٍ عنابن
عياس رض ى أللهعنهمامس علعلعمجوننةبنيفلانقدزنت واصضتمن بنامطاب رجه أفرذهاعل ب نن في طالب وقال

مالو مينمر يزجمهذه قالنممقالامأمذكر ان رفوك للهعلىاللهعليهوااموس قار 0

عن ثلايعنالممذون المثاو عبلى عقلهوعن النائم حتى ستيففظ وعنالصبى جتى بحتلىق|الصدقت نفلعنبا#قال
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:

ل حدثنا او العباس همد بن اسحاق الصبني ثنا الحسن بن علىبنزياد ثثنا عبد الاعلىلن دمثنااحمر بنعلى
تناهشام عبرنوة عنابيهعنعائشةقالت نرلت هذهالآبو الصلح خير* فبرجل كانت تجتداص أةقدطالت
صمبتهاووؤلدت منهاولادا فاراد ان ستيدل هافراضبتهعلىاقفن عبدة ولا تسملها هذا حديث يح على

حجرعلىمماذمالهوبإعدفىدينعليه(خ م )»
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 0عهان بنعيد الله تاعرويي زندينحاربة حداثنىابي اميوسيولالد صل اشّعليهوا.لهوسم امنيا سوم
جارنعب ادله« صيح»
أحدمممزيد نحاريةعنىنفسهوالبراءوبدن ارةٌوسعدوا وسعيد وانمرو ككر

ماد »بنسلمة عن حمادعن ابرأيمعن الأسودعن عائشة عن النبىصلاللهعليه واو لادوسلةالبرفم القلم
عرن ثلاية عن الصبيحتى حتلموعنالمعتوه حتىفيقوعن النامحتى يستيقظ(م)*
جر بر ب#نحازم عن الامش عن ابي ظبيانٍعأبنن عباس قالمسلعل مبجنوبةيفلان قدزنت واص تمر
جما فرد هائعلفغال لمبر ان لين ا ان رسولاللهصلى اللهعليه وأ لدوسارقةال ارلفقعلم عن ثلانة
عن الحنون التلويء!لوعقله وعن الناممحتىيستمظ وعن الصبيحتيبحتلمقالصدقت نفلىعمها *
الإعمر بن علينأهتنام عن اسهعنعائنششةة قالت زال كهذوالل والصلحخيفريرجل كانبمتهابأؤقدولدت

امونلادا فارادانستبدلبجافراضتهعلى انشرعنده ولانقسم لها (خم)*
د
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لاسراو عل عشمرط مس ووم 1رجاه
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7ينقاالوانهدميناران فتخاف مال لحرجل مناتمالله ابوقتادة بارسولالل هماعليمل |
قال لفل على  -0د
9نل تسلهه علندوا اموسم قولها عايكوى  0المت مار فالنمفضلعهلغِل رسولالله]
ا4داءال1دسيو
اصللله عليه وواالدوسم اذالق ابإقتادةول ماصنعت الدرناران
قااللآان حين.ردت ا

حتىكان اخر ذلكقال قدقضيته]ارسولالله ا
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م 0جأه*

:حدينا اوالمياس سراد الفقيه.بالدامغان بجنماد إناوب تناسلوان نعرت واخبرنا) بكرا
رفةيهرضى اللهعنه |
بنا
ناسحاق اناوالبىضبان نفر وخ (قلا)ننالو عوانةع.نالاعش عنايسا ع
هنيحلبو ومسكوب * قالالاعمشفذاكرت ذلكلاراهيم |
ه سلقل الر
ءِِنالنبيصلال عهليهول و
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 0أن ت2ف0ع ل!ثىمنه* هك | اب:
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ألهمشو اناعلاىصلى اصلته فيقبول الزيادة منالثقة » '

اخبر ١نا )او بكر ااجهان الس زر 0

00رات ىننا شام بن وسفالصتماى اممو :اهزع
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الا نصاري او اسحاق ازاهيم بنمعاوية |

0كين مالك عن ابيهان زسولارا

»كا حد بث فت على شر ظط الشيخين ولمخرجاه»
صب اللعليهووالهوسل حجرعلىم أهذمالهوباعهفي دينعليهه
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#حدنى

هاضراز منضار
ا ل

 00مان 01
ونادو00
 ١عبدالله  4بنجمر وعن اعنقا ريغال" ار فسلتاه كن
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افوس
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 0ابراهيمالجوليننا ١
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مله عشليىخنا*
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1

|,نعبداللهاللمشاثمي بناعبدالله نجعفر الرقيبناغبداللهلبر لمنماعن ادقع اسانعن

ف-
9
 8ا|؟ا

ا
09عي
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عصاحلييم اولالسنمادخر جاههذا الللفظ *
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البر كيتناعيد اميد بن امس انلماذل تان بن المتكدرعنجاررضى اللهعنقهالقالرسو لاللهصلالله

ليه 1ل و سلكلممورف صد قة وماقال جل نفسواهلكهنبممدقةوماوبقه الرء عرضه
لك له 4صد قةو ما انفق المومن من غْقّة فانخلفهاعلى اللهذا لله طبامن الاماكان فينياناومعصيةفمّات
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لحمد ابلنمتكد رماوق بهالرجلعى
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نوحع عن عبدائر ارقدبلعرض .:انس نن مالك رضى إشعله الكل يديل لقصلاللعهليوه1لهوسلمن
استطاع 5اربقدبنهو عر طبه عاله فليفعل *
اخبدنا  6عبدالرحمن نجدان بنازّزيان الجلاب مهمدانحديتاعيد الله ن المسينالمصيصى تحدبناعفانننا

ومنلالسلج
حمادين زيدعن 00-7ن الىرافم عنإلىهسريرة رضىاللهعنه قال قالرسولالنّصبلاللعهليهو 41و

ابليمنسامينجائز «هذا حديث صم علىطشارلشيخين وهومعر وفبعبدالله بن اشيعر لو ين ”

فا حدننا ومالاعباس مدن يمتوب البأحمدن عبدالله بن عبدالجع البأاانابىفديك حدثن او اممتمر عن
مرين خلدة()1زرقي وكا زقاضى المدينة قال جثنا اباهربرة فيصاحب لناقد افلس فال هدا الذى قضىفيه
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1

مرفوعا المسلمون عندشر وطهم مأوافق الحقمنذلك *

«عبدالجيدي» انمسن أثنايمدبن المتكدر عن جصاررفوعا كل معروف صدقةوماانفق

الرجل د ظ

و اهلهكتتلهصدقةوماوق #الر«ءعرطلة كله بدصدقة ومااشق المؤمن نمغنفمّةفان خاللفهناهعفلاىلله .ئ

 0الها كان فنيان اومعصيةفتا تلانالتكدرماوقبدالجرل عررضه قال مابعطى الشاعي وذاالليمان.
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عالهفلمعل( قلت)او عصمةهالك»
القن ع الملاب مدان ,اعد اللهبنالحسين المصيصي مناعفان بنحامادبن زيد عننابرت

وام

ليوه  +وس الصلبعين المسلمينجاثز (خم )
عه
نرةال قارلسو افوص الل
يقععن!ليه ب
من ابرا
| والمصيصى ع شرد  4قلت )قال انحبانسرق الحدرث#

8إناليفبك  4حدنىاوالشرعومن بن خلدةاررقي
قلجنابا ب
عرة في ساب ناهادن

ْ

فال

لاالشرفى فيض غ٠٠ ٠ 104.ماكب ديع ٠ 4 ج04
حل
اث يعر

 )+ويد انيهناها بن سلمان بن الاشعث ناوهب ن برمدبنْموهب

ال انيع حد بسن جاررضنالتعنه انالنبيصلالل عهليهوآلهوسل

ال

عىابى
عاللاهلنبصيبل اللعهليوهآلهو سلاخت فرقال الا
يق
شترى من اعىالى حملخبط فلاو جب الب
1

العامةب يسن ار سوول
دمخرجاه*

:
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#وللخب رشاهد» )عبدالعزيز )بنعبدالر من زر ىعن خصيف عن عروة عنعانشة عن الننيصملاللهعل.ه وا 5
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خالد الد مشقنناالفريابى اعلناوزاعى عن الزهرىعن حرامءن حيصةالا نصارى عر"_البراء بعنازث |
رطى اللةعنهه|
 1كانت لدناقة ضار نفد خ
تلطتاحفاافسدت فيه فكر وشقل الله صلاللهغليهوا لدوسل ْم
ففهقاَضى انحفظ الأوائطالنها رعلأهاهاوان خفظالمشانةبا البلعل اهلها وان علىاهل الما شيةما اصابت

ماشيتهم ##هذا حديث يسم الاسنادعل خلاف فبييهن معمرو الاوزاعي فان معمرا قالعن الزهس ىعن
حرامبن مخبصةعن للدم

« حدننا  6ابوالعياس مدن يعتوبة آناالوه اسأالشافي انباسعيدين سالمالقداحنان جرح
ااسمعيل :بن امية اخبره عنءبد اللك.ين عنيدقالحضز ت اباعريدة نعأيللدة .بن مسعود واناه رتجلازن
هاخا ساعة فال احدهها | اخدت ككذاو ذا وقالالا
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المبتاعأن كاء احدوان

ل شاءرك»هداحد مث سحي انكان سعيد بن سام حفظ في اسناده عبداملك

اتنعبيد فد حد بنا او لكرالات ينعابدالهن اححد .حبدنبل حداتى اليمذهتامدين افر بيش الشاففى
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سرمممععن
يل بامنية
0عبدالملك بنعييد »قال امدبن حنبلفوا تمداجالا عن ايه للك بنعبيد *
ن
 ١اخبرنا  8دار بحنمد ان

. 0تاهلال بن العلاءالرقٍ مناالمعانى بنسليمان ناموس ل

اعينعن حيى بن اوت عنا بن جريح اناناالزيرحديةء نجابر رضي اللدعنه انا(نى صل اللهعيهيالهو

اشترى مناعرابى حسبت اندقالمن هيعامنى صبءنصفة مل خبطفلا ولجهبقالله النبى اصللله عليهواله
بع#ه ان وهب
ل قساتج”وس اختر فقال الاعرانى ان زكأايتليوم مثلك سعاجمرك النّهممن انثقالمننقارش
7

7ش سح له تلخيص

س*ل

عرد
ب«

ع
مسيم

س١

غن

الاوزاعى #ءول عَنَحرام بن خيصةءنالبراءقال لهكاننت
اقة ضارزنةفدخلت حائطا فافسدتفية

احفظ الموائط بالنمارعلاعثلاًانحفظ الماشيةبالليلعل
كنوكلله صلاللعهليهو 1لدوسلفهافقضى ن
اهاباوان ءالىاهلالماشيةمااصالت ماشيمم#:صصبيم علىخلاف فيهبينمعتروالاوزاىةانمغمرا قالعن الزهرى

'

0
7ن خرامبن حيصةع نن أس6
ع
 :ابنجرح  #اخبرنى اسمعيل بناميةعناعمبدلك بن عمير قال حشرت اسان وأبلهزافق

باياسامفةتالاحدهم|لذت يكذاوكذاوقالالا خر بعتبكذا وكذافقالاوعيدة حدثنيعبد الل بهن مسعوه
اامفيمثلهد اذام البائعان ش لدممعخيارمبتاغ
اوي س
فيمثل هذا :قالحضر ترسو لاللهضل اللهعليهو
 ١الش فاهيت وان شارك #نفرد 'ل م
هساعتالة و  51ا قدا ع
"ن
١

ان 2

دول

عويتا الأعور عبد املك

ا

رم جدنىابوالزييرعن جابرنانالنببىصبلاللعليهوالدوسلم م رق من اغرانى
2نحبى  0 3فز ن أبنبعث

كك معدن تيعاص بصعنصعة ملخبطفياوجب قالابيصل اشّعليهواله و 1اخترفمال الاعس اط
أن استحاف؟١٠مسشدرك

26

اق

2-6
[؟|ؤ|[#ز|0ذز[|ا0#

0

اطالتدركمعاتشيص»#

 ١ظ« »80« ١كتاباليوع»

«ج(*»0

لحد يث يحالاسنادفالىل ا
اعلخملافافي عدالهمرو نشغيب اما اختلفوا فيسماع اببهمنجده *
اماد.نسلمةعن داودبن
جد ثنال#عبىبنميثماذالعدلثناهشامن علىو مدينغا (قالا)ثناموبى بن |سمعيل ن ج

لللعهليدوال وهسلمقال
رن جده ان رسولاللهص ا
الىهندو حبيبالعلمء نجمر ون شعيب عن ابه ن

لاجو لاسرأ فايمسالمااذ .املك وزجها عصمتها» هذ ا بحديث صحيح الاسناد ولمنخرجاه#سمعت عل |
انعمر الحافظ نو ل سمعت ابباكربن ز بادالفقيهالنيساورف كول عبتتمد نع ىبنجمدالنوراق
تقول قلتلاجد بن حنبل عبرو ان شيعي سم منأبيشهياا شرع ورؤشيل ند رهيداة ص|

0
ِسِ
ع

ال ووزواقدبع رارع بز من شتميثمنأنهشعينيهوصح سعاغتعيبتينجد ه عبد اللبهن حمرو*:
زد بنهار ون انأ رش للكعن
بم
اخبر | 4الحدن بن توب نْ يوسفالمدلبناحيى بنافيطابل منا
ٍْ

عبد الع بزنر فبععناميهبن صفو ان بنأمية عنرا:سه ان الني صلالهعليه وله و سلاعار هله أدرغا

اجو لاتب باحمد قاللابل عاريةمضمو نة *

)اجمدبن سهل الفقيهخاراناصفالح بن جمد الحافظ
وؤوله شاهد )ا عن ابن عباس رضى اللهعنها ( اخبرباه

ااي الله

الأراسحاق عولد احدالقرثبيبناخالدبن عبد اللّهعاناخلالحدذاء(؛

0عمصلمكتزهوا
ا
ذا
اه
لح

عنههاان ر سول اللّدصلاللهعليهوالوس استعارمن صفو ان بن اميةامرعا ونا لدف غربوع نين فال
0

ااي

 5بخرحاءه
ر مسلوم
ثب ط
بث صبيحعلى

حد ين)ا ابوالعا س حمدبنيعوب بنامدبن اسحاق الصغابيبناسعيد بنعاصيو عبدالوهاببنعطاء
(قالا)ينا079

قاعلل
وسل
قنادة عانمسن عن سمرةرط اللهعنهع نالنبىصلاللعهليوهآله

ليدما لخذرت حتىفيد به ثمان المسن نسيبد .خه ذِمَال موهامينك لاضن عليه #هد احد دثصحييح

الاسناد علىشيرط البخاررىول مخرج ها *

ابوالوليد مد بن احمدبن برد انناجمدبنكثير
ف ا(خبر ٠4 ابوعبد اللهمدبن علىاموهىعي بد اذ ن أ
القيض نالا وزاعرو( جد|) :اوعل الميين نعل الحافظ بناججاهىنن مب الغيافبيدمشق حنجامودن

( )١رهمدمسابنا
الس«احصيخلتب

:

:

ثيب عن ابيهعن جبده ان رسو لاليصل اللعليهواله
ون شع
لةبمنة عن داود وحييب المعنتمر
حماسد»

وسلفةاللاجوزلامرأة مرفيمالماذاملكزوج باعصمعمبانصعيس»
 2شيك 4عنعبدالعزيز بنرفيعءن اميةبن صفوان ناميه عناه اذالني صل الله عيدوالهوسل استعار
مناهدرعاهومجنين فالانغصبياشمدقاةللا بلعازريةمضمونة#

نانني صل الله عليةو1لهوسبل استعارمنصهوان ادرعاوسلاحافي
لاس
4ذاءوعنعكرمةعن ابانعي
خالد الج
غزوة حنينفةالبارسو اللله اعاريةمؤداةقال عاريدةموداة (م)*
 1بنالى عن وبةءنقتادةعن لحنعن سمرةمسفوعاعلاىليدماخذذت جتيوده»م انالحبسن د
00

فلتااهضومامايننكعليه(خ) »
وير

111111111

«التدركمم اللخيص» ١ . « <»١

طاكاباليوع »« 4ج(»

اونكر خمدبن :امد بن بألونهنا عبدالله بناحمدبن حنبل حداني !لي وعبد أللهبعر ناتل لي
الى شييةقاالنونا دبجنعفرعن.:شعبةعن لمكم عن جمارة ننتميرعن ابيه عنعائشةرضي التعماعنالني !

م اللمعليه واتلة وس قالو لدالرجلكمسربه من اطي سكسبه فكلوا اممنوالحم #هذ احدرث صمب 1
علقدمرطالسيوياء

داري سفيانالثورى فنهاستاد "ا١خر لد 1اران يعللاحدالاسنادن الخار*

اخيرناه  6اوالعياس مد ناحمد الحبونى 'نااججدين سيارننامدن .كثير نا سفيان (وحدنا)عل نحمشاذ ْ

0زيدن الميثمنناد,اعم ناالليثنناال عن سفيازعنمنصورعن ابراهيممعانرةب نميرعنسمنه| ٠

الماسأللتعائثة فيحجرى تيمفا كلمنمالفتالت ةالرسول التدصبلللهعليهوالوس انمناطيب ما"
ا

الرجلمنكسبهوولدومنكسيه»

«إحددنا ا والمباس مدن يعقوب ":العباسبن دماملدوري ناطاق نغنامثناشربكوقبسعنأنىحصينعن ١
ننك قال
ان م
ختمذ
تممننك ولا
ابوصابؤعن الهىيرة قالقال رسولاللهصل اىلتعليهوا لدوسلاذالامانة االى
الما عللوطن ا لك()١وادع قةياسلانتا بصر #حديث شر بكعن ابىحصين صحيح علىشرط
موا
ك
0ا
0امن
س
3و
أكدا
فو

 2مس و ْخرحأه*

7-5

(وله شاهد) عن انس(حدثناه) 'واعللحافظ ثنامدنالمسينبنقتيبة ثنا ادن الفضل المسقلاىثاابوبين| '
سو بد ثناابن شو ذ ب عن الى التياحعنانس قالقا رل سولاللهصلاللهعليهوله وسل ادالامانةالى

سر

1

مناتمنكولامذن خماننك*

:ل حد بنا 4اعنبود الله مد بسنتو ب الحافظ تناحبىبننميدمي (وثنا)الوبكرنناسحاقاوااتى ||
بااس رصى الله| |.
عر و
ننم
قالثنا مسد م نا بزدد بن زر نم تباحسين المعمعن مسو بنشبعيب عطانوسعن |ب
معن النبيصل 1
5

لدوسلتاللاتجل إلرج لا ان.بعطي عطيةاو عب هبةفير جم فهالاالوال فدما] ٠

 00العطيةثمبر جم فيهاكثلالككلب باكلفإذ| شيمقاءممعا فديقيئه  هذ| ا
عملي ولدة ومثل الذى

(
)١
)3كذاف الاصول و دهودمابعدواعا إبصيحعتلقلىنةربيعة امجوزين الوقفتلىالمنصوب بحذف الإلف؟١ حديث د
0
5
لد
ا

ا(إشعبة )اعن الم كعمنارة مير عناديه عنعانْشة اعلنني صايللله يدوهوسولد ازجلمن كيه

مارطنيب كسبه فكلوااموناللم( خ م)*
0

ي م©نعصنورعءن ا,ر هيمعنمارةن يرعنمت اهلهاسألت عائدة في حجر ىقْ كلمنماله ١

فقا لت قال:رسول لهسيللاهو ل وه سلاذمعنأطري مأاكل الجامو 4ع وولد موم.نكسيهه بي *

انعنا
ن اهبيبر مر فوا ادالامانةالمىنانتمنكولامخنمنخانك|٠
عبي
سجصيي
«إشرناثوقيس#اعناببي
()و
مثباهدو (اوب) بنسو م بدين شوذب عن ابيالتيحعننس قاقارلبوسلالنةصلاللهعلرهوسلفذكروم
ه وا دوساقللاعملم ١
ابنتمر
حسين المعلي 4عن تمرو نشعيب عنطاوسعن |نٍعياسوا
لمنال
لنىصل
ل ان يععلي عطبةة اوبيب هبة فيرجع فماالالوالدفما بعصيولده ومثلا الدىبع 12
كثل الكلبيا كلفاذاشبيععاب

١

تي

-

ٍ

ف

جارد مسرن  12ونه  7اجكابايوم»  جه
للله
عبداملك()١بن اليغنية حدتى الو اسخاقعن عبداللهإبنابى اوق الاسلمى رط اللهعنهقالغز وناممرسو ا

عززت
وعرماا واجلا
صل اىللعليهوالهوسل املشامفكان.ا سناانبا مر انياطالشام فنسافهم فيالبر
موال
لس

اد وخر جاه *:
نريم
سث صع
ادر
لذاح
ام#ه
| معلوما فقيللهو ممذنلمكقال مأكتاناً لم

 9اخيرنا ابو العباسممدبن عقوت ثنا العياس بانجلمددو رى( وحد ثانحام)دين سايالنيمنسن الفقيه
ه شعث(وحدننا)!نوب,كر ابسنحاق واوبكرنبألو.ه(قالا)نناادوالتى المنبرىقا لوانناتميى
ان
ليمان
| نناااوداؤادسل
قاسءنن أىهص رةقةالقال راسلولدصل اللهيه
ا ينعن حفص بن غياثعنألا مش عن ل ص
من اقالمسلا اقالاللهءثرنه #هذأ حدرث صورسمعلى*طشارلشيخين ولممخرجاه *

| ه الخبرنا #أكبدالله نسمدالصيدلاتى ثنااسمعرل بن ققتيبةئناادو رن اؤشة نناطى رذ انلا اف امد
هي والدوسلمنباعتتفي .سعةفله
اللع
رسوالتةصل
لال
عن مدنتمروعنالىسلمةءن فياهبرة قاق

وخر جاه*:
]او كسهما اوالريا * ورم علىششررط مس و

قممابلينلااقال!
ٍ0

إلهج
034

دنصا بنهاى والحسن بنيعوب وابراهيم بن عصمة )قالوا )نناالسر يبن خزعه حمر 3
ا 01نا جم ي

| حص بنغياث :نادايعنالىالعميس قالاخبرلوعبدالحمنبن قيسبن مدبنالاثعث بن قيسعنابيهعنجد هقال

#

7
5ا5لي

دش

اشترىالا شعث رقيقامن رقيق الحمس منعبدالله بعشر بن القافا رسل عبدالله اليهفىعنهم فال انااخذ'تهم
12

٠

| شرم | ف

3

سك

53

٠.

0

..

5

.

0ا1-
فْعَالَ عبد للهله رارساة كردي وسنك فعّال إل

لم دى و إن فكت قال غك الله

الهو سلشوك اذا اختلف الببعا وك س
زسول اللهص اللهعابهوا

سته | سنة فعومامول ربالسلعة

 2له

»

اولتتاركا#هد احديث يسم الا سناد ولممخرجاه 3
*
ظٍِ

ورت:ان اباس نا شعبة( وخدثنا )
 0ع العاضى ثنا ار هدج م إن المسين بنا اد مب
عبدال رمن إن

55

)١ 0هوعيدااملك  5الىغنيةروى عنابي اسعاق السنيعى؟٠القاط ى *تمدشر يف الدنعفاعنه
لس

يس
و١
سسبو .مام

ابياو

ع رسولالله
مم
قال عن ونا

ا اراصضيسه اا

تيد

و
ا باتينا|سا طامن اساط الب*شأامفةتسلفمم فيالبر
ه سل شك ن
ه 1ل و
| لالسعليو

امءلو ماواحلا

تح

المميم
ملانا
مك قتا
همن لهذل
| معلوما فال د

0عي
0
0

ل|إإحفصبنغياث > نناالامش عن ابيصا عنافيه برة سسفعا اقالهيقال اللعهئرنة( م)ه 5
|لإبحبىبزز كريان ابوزائدة #ءن “تمدن حمر وع عن اليسلمةعر:نافيهررة قالقالرسول اللهصل الل عهليه واله

وس من برعببعتين فيي بيعةفل اهو كسمااو الربا(م)*

ْ

دا
حفص بن غياث اعنافىالعميس اخبر بيعبد الرمنبنقيس بن م ,
 0-5ترى

ا

ة2فةتة0اني2ست0ةد2د3ة058585808

امث
ال ن

نقيق
م ر
رقيقا

0

مال
ي نهفت
فه
شري الغفراسل عبد اله الي
الله
اسمن عبد

 0إيسكون0

يدا

لسلعة!وتتارك
 ٠با

«التدركمواتلفيس» >< ط 2 »»4طإكاباليوع» «إج(0 04
:

)00

سثل عن

000
0

صم على رطمسلووالخرجاه*:

« اخيرا #حمذة نالمباننالعقيننا العباس بن مد الدورى انقو ب ارشوخاق لمر وسااشدامةا
عنساك نحرب ع-نغيدين جبير عن ابنتمرزضىاللهعم|,قالكنت ١
وَاخذالد,راهوامع بالدرامؤاخذ الدنائيرفوقمفى فس يي فلنذلك ني

فيست حفصةاوةالحين خرج بن سان ع

ل

سعبالدا نير

الله اصلللّهعليه 7 1

ارلا رويدك اسألك اليابمالبالبالبقييعفاسع

بالدنائير واخذالدرام واسعبالدراع وآخذالدثائير ققال لابأسن ان تالخد هما نسعر نو 0مالمشترقا 6
1

الم

ول رجاه *

:

حدينا بوابكر بن اسحاق الفقيهوعلنْحمشاذالمدل (قالا)بتانشرمتونس :نااندي بناسفيان #السمعت
ابالمبال قول تمعك باق ن عبدادلي وزاق رخلاسيع الماءفال ل .ابعالناء فا و محست راموك لد
 5اللفعليهواا لهوسلنهىعن يع الماء (وخدناة) بوالساس مدن ات التأدن عندالله بنعبدلمتكم

ناأانوهت اخبر ىن جر 0وبندناران اب|المهال اخبره انايا من تنغبدالمز تيقال للناسل بايعوافضل
المأءفاز رسو لاللهاصللله عليه وله ول لعىعنبع الماء»*
0ولان جر افيه اسناد ا7خ1ر( اخيرناه )ابواطسين دن ادبن كيمالحنظل .ن:اابو قلانةعبداللك بن مد
ونإ

ناف الزبيرعنجابرانرسولاللهص اللعهليوهالهوس نغى عن
عن
ابنجر نحع

الرقا*ع

أبع الماءوعرن ضراب الجملو ان سيع الذجلارضه وما هء هوهذه اسانديكلباصبيحةعلىشرطمسلم
وخر جأه *

| لإواحسنماى هداالباب) حديث خسين ن واقدالذي إ اخبرناه)» انوالمباسحمدين امد الحبوبي:نالفل
تاغبتكانلطباز

ناملتن اتاسشنايشتيق ]امسن وناقدعن اروب السسختياى عنعطاءعن جاررضى الله عنه

أن النيصلاللهعليه وال و سل تهىعنيع الماء#مزدةا نتوين واقدعن اوب وهو غ رب

أ اخبرنا
حظلب ..هه

حبيح *

بكر بن مدبن دان الطيرقي عرونناعبدالصمد انالالبلنييناتور اراهيوعر:
اسه

عبداللك

) ١ناض فيالاصل ١

|بالدررأ واخد التهائيرقوقعفي شي منذلكفت رسولاللهصلالنهعليو
هلهوسلوهوفي بت

|حصةفسألته قتاللا بأس ان ناخدهاسعرنومها مالمتفترقا ويتك)ثى")و(باملاسناد
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الي
ال مير عق

ا

ل ربا

ل

ء.

أخبر  4 7امسن بنيبقوب المد|لمناحبيىبن الىطا! ا اع الوهاب بن عطاءالبإسد بن انيع ونه
هل عنليانلجلالوةموا كلالمدد”
هلو
هل اللهعليوا
ال م
عنققتنادة عن عكنمه عن ابنعباسقل نهرىسول

وعن الشر ريدمن:ف السقاء * هد! حدرث صحيح علىشرط البخارى ول نخرجاه *

0دلعام)ءوَعبِدٍ#اغرابك يه
لله
لله

ل
سسم

0

0

ا

1ا

والاناء

«9واخبرني) اوالوليد الفيهبنا مدن لعيم
بن |
واابي
احميد ن
ي عدم الرازي بناعبداللهالل بت
ااعمرو 40
ادي

'عنا.وب السختباق عن نافمعن انتمر قالنهى 0

اللدصيل اللهعايه والدوسل عر اطلالة:بسى الابل'

0
7
و

(ا)لذثكيرتفيه:ان البوارئ نسبة اللبيعالوارى الحين بن الرديعمنشيوخ البخاري؟ شر

الدين٠.ان

ا
اك

حام*:
كنبا

ف حنص #وعيسى نو لي ء ن الاحمشي عن انيسفيان عنجار قآلنهيرسول للهصلاىلهعليه وآلهوسل|
ابلنخلا
7لعةعوعنعن الكابوالسنور(م)»
2

 455م

«إعبدال زرا ق نامر ينزيد الصنمانيعن ىالزيير عن جابرنهيرسول ل صلاللعهلي1ه9له وسلمعن

مللنمررةوااكفلقلت حم وراه »
كتلا

نتادة عكرمةءناسان نهى رسول
لا ابن ابيع وبةع ق

ْ

دوعن بناج( وم

١اماجكشلمةوءنالشسزب من فيالسقاء(بخ)»
« وشاهده ١' 4بانسبحجاقٍ ين ابن ابيمجبيمعن مجاهيدعن انحر نمي رسولالله صل اللعهليهوالهوسلعن

الكلالملالةوالباماء

0
فموابنعلينشر

عرد  #اكيس عروابو

هليوه١/4و عنالملالةبسنى
اله عنابن جمر نهي رسولاله بلال ع

لأاذركب لمااوانزشرب منارات

لوجم الإكابوي

اراتك مله

1201

أينالطا ثى عنعبد اللهن يامينعنابى هريرةٌقال الىرسول اللهصلاللهعليهوالهوسم لصاعت | -
بس

المق خد حقّك فيعفاف و احسبه قالواق او غيرواففى #٠٠ . 0
د
1 «١اخبرنا» ١/و السساس قاسمبناقلاةسمالسيارى عرومنا جمدبموسى حاتم الباساني():نناعل بىن الحدنبن:١١م
33-4

شيق  3ان نواقد عن,زغالسرئ)0نع ديعن اعباس قاللاقدم رسول الله صل ا
2

أعليهوا لهوسسلمااناكاونا ندناس الناس"كيلافاتزالللتهبارك وتعالل.ونلللمطففين فاحسنواالسكيل | ب
| ندذلك» هذا حديثصميحولترخجاءةولهشاهدعنانىهربرةمفسر  0
9دنناه  4انوالولييداليهبناابرهيمبن مد بن بيد الروزى
| :خ

اثيم بن عر اك بنمالكعنابيه عنلوقك
ان مومى نن خ

9

المسينين خز معونا اضر
ا انوتمرا

جر جراانة عبن

اشر

3

لاه

الىخيير استتغلف سباع بنعر فطة التفارىفتدمنافشهديامعهصاوةالصيح فقرأفياول عقي هبعص
أوسا

ةوبل

ضى دبل ووس
للمقنينقلت في

أ

0

جك
ةسع |
عر ا
ا

1

 0نأالباسينالفضا 010010021كر يلك35

 9اخير

ع

 5الييناالاعمس عن ليصا واىحازم عنلاخر

:

6

البة كلى.الله علهو ا لهوسارقاللاارع
دنن
8ع

ع ا(

ولاعن المكلب * هذا حدءث صحيح عل ث,راطمس ولمتخرجاه*:

ا

اكد عن عبد امناينمر و(اخير في) او مدبنز بادالعدل"تناجدى امدبن ابراهيه مناتمرو بن
زرارة

ناهثيما:ب] خصينٌ عن جاهدعن عبد

و1لدو ل ف
هليه
سو لالهصل اللع
ر قال نهرى
ه تم و
اللن

0

| اتلنكلب ومهر البنى و اجر الكاهنوكسسب الدامة
)١اكلذاافضيلولكن ذكر افلميشتبه مد بن موسى حاءبالنتاشانى »٠ (؟ )ذكر ف القاموس بوتمو
)

ئ من الازدىوالله؟ا٠عاللمقاضى شمدشريفالدينعفيء*البالبى

موكالان ل

] ا|بننأمينع ننألىهسبرة#

|« حسين »نواقد عن يزيادلنحويعكر معن أن عباس قال ]اقد مرسولالله صلأشّعليهو الهبوسل
|للديئةكانوامن انحسالناسلكلا ذا

عدةلك*ع

ا

ٍ

|« وشاهد ه #خثيم ن :عرا لعن اببدءنن الىهريرة قاللا خنع روا افدضلعليه ولهوسلم الإجترا
| استخلف سباع بن عرفطة التفارى فقدمتافشدتامعه صملاةالصبيح:قرافياولزكنة #هيغص* رفاكةولل

انين فتلفتي شيول لانىل قدلماكنيا لان) 00
رسولاللهل التقعليهو 1ل
.عفل ااخابوةالوم »

وووالساستر
اامنارننا

,

| عبدالرحمن بن شر بأكسناف دىن|الاعش عن البيصاوابي حازمعن اتنىه برعن انبجىضلاىاللعلهوا لهوسَل

ق|اللاحل مرالزاة ولامنالكلب(م) *
|فلإوشاهده  4حصينعناه دعزعبدالّبنحرو قلنه ءع
ى عنالكلبوم رالبشى وا الس
١

رك 0
)مكبلان-مستدر

0
ود

«الستدركمعاتلخيص »>< «م» ١0 .ظكتاباليوع» 

«اج,>»00

ا :بن الجنيدس انلمعافىبن سلمان بنافليحبن فليحعنسعيدبن عبدالرحمنعنوائل عنعبداللنه عبداللدن

اراوارعاو١
وامايهاوشرس
راسسوهلاللهضل اللعليه وال وهسل قا للعن اللهاممر
يامرزعن
٠

راكلعنها»
اعاما واجيرة إل رانم | ومبتاعها وأ

خدننا > ابو المباس مدبن يعوب بنالرببرغ سلهناناحيبن سسلاأمن ند بز سلنمةن هام
اانعى وة عن بيه عنعائشةان النبيصلاللهعليهو1لهوسلراتاع مناعرانىجزوراثمروكانبرىان
التمر عند ه فاذابعضه عنده ونعضه ليس عنده قال هل لك ان باخذبعض عرك و بعضه الىالإلذا ذفابى
هد فن اهليههذا حديث يح علىشرطمسلوولممرجاه *
فاستسلف لهالنبيصلالهعليوه( ل#وسلمعر ف

ف اخبرنا .4انوا-حاق ابراهيمبن فرا ن الفعيه كه .نلنكن ن ينيلالدخيالي متاعيم! لهإناو ك0
نه اززيد نسم ةكانمناحباراليهود افىاانبي صلاللتعليهو ١ل
,د
التنيسي سنعابدالتهبنسالمعنابه عح
اه خب بونهعن من ب العان ثمقال انيمينىيعد ااطاك اصخا :مطل واني ديلنارف
وسليتضا

لاتمرنااوهوكاالغىي هرذا منا اكحوج
هول اللمهسمىاللعهليوهآل وهس ب
رنلالرس
قال فاتهرهحمف
| اتناعس بيبحسن القضاء وناصه بحسن التقاضي انطلق بااوجفمهحمّهاما اندقدةقىمن اجلهثلا ثفزده ثلالين

8و
تد

ه هذا حديث
بركعلي ©
نزو
صماعا

. 0-7

سنداوم مخرجأة *
يح الا

ابأحبىينابوب |
اعيديناليم بم
ىلسلميننس
لل ا
و اخبر با  4امدب سلماالفقيهببغداداعد بباستيي

لن طلب
عن عبيدالله بن الىجعفرعن افع عن بنمروعائشة ان رسول اللهصلاىلتمعليهوله وسلقلام

0

جمافايطن فى عفاف وا ف اوغيرواف * هد | حديث صحييمعلىشر ط البخارى ول مخرجاه *
ولهشا هدي عن اليه برةحدناهعلىبنجشاذ العدليناجمدين غالت ننااو هامدين حوب بناسعيد بن

 1دوس قاللعالنله امرولعن ساقماوشارماوعاصرهاومعتدرها وحاملهاوالحمولة لأا

سم

و كل كبا *

اهعن عائشةانالنبيصل الله عل4بو لآهوسلانناعم انعى الي
امدنيان سلمة ع هنشامعن بب
ملا
حبى#حبنس
رندهفاذا بعضه لبن عنده فال هالكان الخد إغض عر كو عضه الوالجذاذفانى
إ حزور اشمروكان برى انا م ع

جهأحد0
هره ) 5أت تحبيىضبعيف ولنخرب ل
لوس عرهفدفم |
وا
فاسسيافب لهالتنىصبل اللهعليهوا
00عبد الله 4بنسالالمصي  5ن جادهأل زبد بنسدهئة كنس

مارم دا فىالتيصلاللهعليهوالهوسلم

مماضاه فبذوهوقال اكانابى ب ادمطاب اصحاب مطلوافيف»يك لمعارف فانتهرهيمرفلمّدالرسول اللهصلاللّهعليه
راوم
وآ وسلتمان

هذامنك ا"

سنالقضاءونامره بحسن التقاضى ١نطلقياعمر

اوفه حمةاماابه قد لتى من اجلهثلاث فزده ثلانين ص امعالعزورك عليه #صحيعم #قات عمسسال#2
« نحبى »بن ابوب عن عبيد اللهبن الىجعفرء لي

اير عمائنةان .وولأ اللهصلىاللهعليهو1له ْ

و سل قال من طلب حمًافلإطلب فيعفاف واف اوغير واف (خ )وروي لهشاهد من حديث عبد الله |

0

إن

«التدركم اشيصس ٠ 4 >04

ج(»0

 0طكتاباليرع»

سمت اباصفوارك تقولبعتمناي صب الللعهليوهاللوه سلسسرسارو بل فوزن لىفارجح #ابودموان
كنية سوبداينقيس هماواحدمن صعابايلانصاروالحديث يحعلشىرط1ن حأه *

اخبريا  4الوبكر بانسحاق الفقيه انبعلبن عبدالعزيز تأرو عونا خالدين عبدالله حعسنين

للل صه ب الله عليهواله وس لماماك انك الوزن 2 0
انقس عنعكرمة عن| زعباس قالقالرسوا
0:

1
|1
٠

قدوليم اص افيهلك الامةالسالفة» صهحذاحيدمياثلاسنادو لخ رجاهء»
هل اخبر نا 6الح لايس سن جه نابي الوزرالتاجرثناابوحام مد نادرس (و اخبربي

)ابوجمرو

 7ل يتمد الابقا اومسلقةالا امد.عد اللهالا نصارىثنا مدبنفضاء ( وحدانى) مدن صاح.ن
انء اعبنه
ضدب
فا م
يثنا المسين.ن مد بن زيادثنااسحاق بناب,راهيم انبأممتمربنسلوانن
ا

ش 2

ب

للعليهوله وسوح
ه رسواللله صنىا
انيان

يلا
هحع
ذرف
ينهم رف +لاس انان انه الدرم فيجعل قضةو يحكسر الد نا

عن

كانه ابيع

و

 5رالا نصاري
0ا
ِ
4
/

فيحدلثه والد عافية وذكر ه المعثمر*

بن صاطن هاي ننا اوعبدالله مد بن احمد بنأنس القرئي نناعبدالله بن بريد
(خبرني 4ابو جعفرمد
ف ا

0

تالالد0ت
لكان

حيوه

00
و معتصر نه

ناميا
ولتا
والح

اندي 0 0

00

ا

حد ث عبداللهبنعمرول مخرجاه *
 0اخيرناه5 4

عسى الهزازالرازى سبغداد و عبد اللهبزموبى العدل  50-5قلا 0ف

|ن فمَالزن وارجم* بانعه شعبةعن ساك لكن اج
هسلمام
اصلالله عليهوال و
من |(:ني صل التدعليهوا 1

المسين

سيران قول فت

لىفارجيح#ا و صفوانهو سو يد(*)١ وهوعل شرط(م) *

1قتهوه اود هناس قالقالرسو ل اللهص الللعهليهو 1لهوسل لاصتاب السكيل
سين تبون م
لك اللامة السالفة«صحيم (قات) حسين ضعفوه *
هيه
والوزن قدويتماماسف
و خمد» بن فضاء عن أبيهعن علقمة بنعبد اللهلزني عن انيه ان رسولالله صل

كمترص
عه
أح
د
ن
هءللن
امتولع
كال
و

و اهوسسلأنهى

كبرضع السلون طانم ينهاملامنبأس او انككسرالدرام تجملفضة وككبرالدنا نيرفتجول ذهيا *
#إحيوة أبن سربح المصرى انيأمالك ن اليرالزبادى انمالك سعد ديه أنه سيمعانعباس تقولسمعت

سول الله صل اىللعليهو لاهوسلمتقولانانجبر بل فقالياشمدانالله لونامموعاصر ها ومعتصرها وشار بما
١

وحامله او المجيولة التهوباهها وباقما ومسقم| «#صحر0 

ف(وشاهدم) فسليعمعيندين عربِداحلمنءن و ,لعينءبداللهنء بداللزهعمر عن |سهانرسولالتصلىاللهعابه
جنجر فيالمذيابماج زملهمن الُكنيته اوصفوان ؤ+نظرو الذيكنياباصفو اناسمومالك ؟١٠
()وةال ا

«اللتدترك معالتلختض ©

ِ 00

« كاب اليبوع  ”#وج 000

..
ولهوسل|
الع ال ا ادا قاللاقالثاناامحمل مهاعنك قا هايا زغل ل امه سلا عليه
عنه ؤد هب | لرجل ذانىتفدرماوعده فتينال لدرسول للمصبلاللعهليهوآلهو سلمن ابن اصنت هذا
الدذهت قال من معدنقالفاذهنفلاشاججةلنافياهليسفيهباخيرقالفتضاهاعنة رسولالضيل اشعليهوالهوسا*
هذا حد إنث صم عكشرظ التخاري لغمرو نا تمر ووالدراورذي ع شرط مسل وو11خرحاه*

خدىنا  4ابوالعبان مدن يمقوت اببأحمد بزعبهللهبن عبدا

نناعبدالله بن وهب اخيرنى معاوية بن

صاطاعن سعيدنهاني' عنالعرباض نسارةالسلهىقاليعت من رسول الله صنل الله عليه وآ ل وهسلميكر)
فلت انما ضاه فقلت بإرسول اللهاقضعن بكري قالنملاا قضيكه الالمينه مقضاني فا حسن قضايمنجاءه
«ان اغرراى قتال بارسوكاللهعض بكري ااقطاء .غير مدا فقا رستولةالتديهذا انسار يكرظفالاهر لاا
وال م خيرمه قذضااء»حديث ييخالاسناد ولمخ رجاه -بذهالسياقة »
القوم
٠.
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حددظل

5
عجار

|  2ده

اخ
«برنا  4عبد اللهبن اسحاق المزاعى عكةانباوحبى بن' اي ميسرة انبأ يضكر بن
ررو
فممد
علضي
يبن ا

ناعبدالضمد بالنفضلقال نناغداللهابن زبدالقري قال سمءت سقيانكن سعيد الثوري (واخيرنا) أبوالغناس

0

حمدين احمد احلبويثرو نا دين يناردكا جمد ابناقفر نوالخيةنا)انوعد اللهحمدين عندالل الزاهد تنااجد

ان مدبعنيسى الوؤهيقة قالانناسفيانسعهناك-نن حرف ع٠ن سو بدن قيس قالجلبت اناوخر مةالعبدي

زهاح«رمناوالبحر ينفلا١كناعنىامنالات صالللله عليه واا

منا سر اووقيبلاءووزانيزن

افد فال نومص لاتعلنهوا له وسلٍالثمنفقالزن وارجح #رواهسفيان عوسالكبن حرب #٠

و خد ناه اوعبدالله حمتدين عند الله الضفار ننااجمد نمبدى برنست الاصهاى الاومل بن اسمعيل
0
1
م متاشتسة (وخدنا )عل بن سمبثمااذ العدألو ضير بن اضخا والقاضىتناسامانبنجحرب .اشمبة(و اخبر نا)اواحمد

ان الىاعلنسن .يمنداين اتسحاق انابدشهرين خالدالسكري تناشحمد بن جعف رئناشغبة عن سواك بن خقرابلي.
خ
«زا

سمعت
3

فلتو الله م
ماا
يحل
دا ولاعندىقضاءا ابرع قالبة رول انه ماشه وله وسلمهللستنظرم الاشياا

واحدا قاللاقال فانا امحمّل مفهاتعحنكماها ر سول الّْهصلٍاللهعليهوالهول ءنوفذ.هبالرِجل فاق قدر

ومعأده فال لورسولاله 5الله علنهوااموس مرحنن اصبت عرذاالس قالمن من قالفِاذْهب
فلاحاجة انافيها ليسفيهاخير قالفضا هاعنهرول الفصلالَعِليهوا لهوسل» صرح »

«إمواوية بن عباط عن سعيدينهاي"عن العرباضبنبنارية وال بعتمن رسول الله صل الله ليهو أله وسلم
بكرالخدت اهفانتاءيقلايار سوط افقامس خرنبكرال نمولاا قبضيك اللامينهثمقضانيذاجسن
قضاي ثمجاءهاع اربي فالبارسو لاللهاقضبكراى فتضام بغبرامد قال بارسول الله هذا فل من

سكري فتّالهولك ان خيرالقومخيرهم قضاء*صحيم »
سلفان » عن سنا ك عرن سو بد قال خليت آناوخر مةالعبدبي خزا من هجر
عيانا رول السلل او

لهاولودلوافار طاب أرو بلوقياء ووزانيز:قو

والبحربن فهاكنا 0
ده 1

ا«لستدركمماتلخيص »2
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يله#هذ احديث ييحعلىشرطمسلرولمبخرجاه#وكذلك روى
فظ
ظلهالله
تقول من انظرمعسرا ووضملها

00

اجيد بن عبد أللهلأزنيواو سعيد ادبن إنعولب الثم الا  5الوجعفر شجمدبن عبد الله

المضرمي تناوبكر بناليشيبة تناعفان بن عبد الوارث بن سسعريك تناجمدبن جحادةعن سليىان إلنريد هع 1:

ةالزسر ل تراط متذراطتحلوميدتتتبلاننضجل الدين
سام عل (

ونال

ظره
نرن
ادي
ف١ل
غاذا حل

كي

دة ه هذ ا حديثصحيحعل شىر ط الشيخين
صق
لوم مثه
بعذدلكفلبهك ي

سدي:بانر ثنا عمد بنكثير ناسفيا 'ن
والساس جمد بن امدالحبوبيمناصلكتاءه ثنا ام

حذبئ الامش ء+

نا مالوكان
هيروكا ذ
و ل خ
فهجد
س رتجل
ىال حو ب
داوواتلع نافيمسعود البدر ق

داين النانوكان لسن

قات 0

كوه غنم نقذ وامنه ومن وحدكوه 00

تجاوز
فتداوزوا عله لعلالله

اناوتيك وهنا اسناد ييحعلىشرط الشيخين وخ رجاه *

ا

1ح 0د
و

(وقداسند) عرد عبد الله بنميرعنالاتمش( حدثناه )|وحامد ادبن بالويدثنا مدبن عثاتان الىشييةثنا

332

3
لمث

أبيثنا عبداللبهبن عيدع نن آلامش عوناابثيلعن ن اليمسعود البدرئانرسول اللهصل اللهعليهولهوسلم
لديل

ر عوه *
فذدكم
ل#خير
جد
فلمو

لبرنا #اويكربن اسحاق الفقيه انباعلىين عبدالعزيزننا القعنبيننعبادالمزبز بمندءن ومبرن امنرىو
اخ
رغكر ماعن الك

لزمغى عالهفشر

وباس فقَالله والله ماءعند ىقضاء اقضبجر 2

فوالله

وأ5كسحهراو
3ن
3تع
فمع9

ألااذا رقك ح 1تى في ونان ييل تحمل عنك قالوالله ماعندى قضاء ومااحد احدا محملعنى قال ره الى

رسول لصلت ماديا لقال يسول هذالاازيواسشرمشعراى احدافانى حتى اقضيه 7به
تحرصل فقاتواللهما اجدميلاولاعندي قضاء اليومفقال لهر سول الله صيىعله

(م) وقد رووى مختصرا عن ر بي بن حر اش و حنظلة بن قيس عنالى اليسر *

اه

الهو حل كن

3

هسل تهولمنانظر
لو
حمد» بن جحادة عن سلمان بنبريدة عن ايه سمعت رسول الهصلاللعهليهوا

معسرا فلهبول نوم صدقةقبلان نحل الدينفاذاحل الدفياننظره ,عدذلك فلهبكل وم مثلهصدقة (خم )*
 9سفيان © حداتى اللامش

س رجل
حو ب
عن انىوائلءعن الي مسمودالبدري قال

أوكانيدا,بنالناسوتقول لغلابه منوجدعم عتنان ولبدوس

فريوجدلهخير وكان ذامال

ارقو ولسير افتحاوزوا عنهلعل اللهجاوز

عنى فال اللهاااحق ار :اماوزعنه (رخم) بابعه ابنعيرعن الا تمش *

| 8الدرا وردذى  #عرل محر ون افى مروعن حكنمعن بو قاف رجادارم غر ع.الهفشرةد انيرفال له
'أواللهماءندىقضاءا!ءقضكما! بوم قالفواللهلاا فارقك حتى شضي اونأفيميل تحملعنكقالؤر ه الورسول الله
اسواللههذ الازميواستنظرنه شهراواحدا فانحىتى أقضيه اواليهسحم0
بر
ىلتتعليهولهوسل فقال
صل ا
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ا
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نذي
ف
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ا
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فى( وحددنا)كين حمشاذثنا عبيدبن عبدالواحد *نا محيىبن يرثن اللإبشعن ابنتجلان عززيد بناسعن
انيصالّعءن أنيهرإرةعن رسو لاللهصل اللهعليهوالدوسلاندقاالنرجلالمسملخيرا

اق ا بنالناس

ل لوس ادلي تسد واتركماعسر ومجاوزاملاللهعاوزعنافماهلك قالانههلمات خيراقطقاللاالاانه

د

كانلىغلاءوكنت اداءانلناسفاذا بءثته نتقاضى قلت لهخد نينا وراك اما لوا لاعللله جاوز
عناقال اللهفقدنجاوزت يا

ىرطتوراه
حديث صحيحعلش

2-3برنى > ابوبكرناستسحاق انبأعلىن عبد المززناحمديزعباداللي.نااحساتممعبينلل عن
«.اخ
لعدل
-

حفسكا

:

ابعر0

انْ عاهدعنعبادةهبنالصمارت الور حت اباوابيطل بل ال فعي هذا الى من الانصار غبلابت لكر
سملعه غلام له وعليه برد معافرى وعلى
كان اول لمقينناابواليسر صاحب رسولاللهصلٍاللّه عليه ولاهو و
غلامه ردمعافرى ومعه ضبارة صحف فقالاه الىكا نيارى في وجبك سفعة سن غضب قال اجل كا لى
عفللىان ابنفلاناأراني مالفاست اهلوفقات امهوقالوالانرج النله فتلت لهابانبوك ققاالسممكلامك

لمك عل.ااخنتتبأت منىقال اناوالله
جلي فقالتمله
فدخلاربكة ايفقلت اخرج فقدعلمت ابن انت نفراج
احدثك ولاا كذيك خشيت واللةان احدثكةاكذىك اواعدك ذا خلفك وكنت صا حب ر سو [الله

0
ا
24

صل الله عليهوالهوسلمفقات!للهوكنت واللةمعسر افقّاتالنهقالل1نَفتاتاللهقالالل #هالفنشر الصحيفة
وحاالحق وقالان وجدت قضاءفاقض والافانت فيخل فاشهد لبضرت عيناىئقابان ووضع اصعيه عغيلنيه

هوعادقلبيفاشار السىاط قلبهرسؤ ل" الله صل اللهعليهوآلهوس
ولعي اذاي هانان ووضماصبعيهفي اذهب و

يول

افبن عجلان  4عن زئدبناسلعنابيصا عنابهيريرةعنرسولاللهص الللعهليهولاهوسلاندقال
ا رجلاميملخيراقظوكان بذا ن الئاس فول لرسوله خدماتيسروا برك ماعسر وتجاوز لعلالله

للعملت خيراقط قاللا الااءهكانلىغلام وكنتتادا ين الناسفاذابعثتهنتقاضى قات
هكهقا
ليلاهل
عاوز عاناف
0 17

لكمانعسمروتجاوز لعلاللمأعونزاقال الله قدتجاوزت عنك (#م)*

ونام)ناسل » نان حرزة بع
حقو
ابهبن
دءن عببادزة ب
عنا
بلو
الي
ددةقال خرجت اناواني نطاب

المرفي هذا الميمنالا نصارقبل انلكوافكاانول من لقينا ابوالإسر صا
احب
للرسءول
صل العايهواله
وسل ومعدغلاموممةضبارة صحف 1لهالييارى فيوجبك سفعة من مضب قال اجلكانلىعل فلازا.ن

0فملااناللرحفااينيت
6

اهلهفقات المهو قالوا نلفارج البدنفقلت لهابن الول قكال سمعكلانك فسخل
ارريكة اي فقلت اخرجج فمدعلمت ابناننتفرج افلقياتتنما ملكعا
 0اختبأتمن قيال اناوال

احدلك ولا اوكذايكلخش
يري
هتان احديكفاكذيك او اعد ك فاخلفك و كنتوالته معسر! فقّات ل١قال
يقلت

ءالبيه قال قنع رالصحينة وجااطق وقال انذ وجداتقضاء قاتض والا فانتفي حلفاشبد

لبصر ت عيناي هاتان ووضع اشمه عنليه سبيت اذ نا ىهاتان ووضع اصبعيه ف اذنيه ووعاه قلبي

عابوداشار للق باطقلبهرسول اللهصل اللعليهوال وهنال قمالمنانظرمعسرالووضع لهاظله اللهف ظال ٠ه
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يدنه حت تقضىعنه * هذا حديث صحبحعلى شرط الشيخين ولممخرجاههر وابةالثوري قالفيها عوستفذن
ا وير امي ,ه عن ممرين أني سلمةعن ابيه عناليهريرة هوار,ا هيم ن سعدعلىنحفظهواتقانةاعرفتمحديث

لانو عدم

:

خ9دنا » ابوالعيا س مد يرن عقوب ننالعباس بن مدالدورىثنا يعوب بنابراهيم سعد
نبيه(:واخبرني)احمدبن سول الفقيهعنراااثناصالمبن محمدبنحبيبالحافظ(و اخارة) اكد
عر ا
ناسحا ق ابأامدبن بشربنسعيد أأر

وال ناشمدبنجعفر الوركاتي نناابراهيم ن سعد ء نأبيهعن

0

.سم

ا

إلىسلمةعن لوغري الال وطر لاقاملىاللعليهو| لهوسلنفس المؤّمن معلقة بدينه حتي قضى عنه *

©برنا  6ابوبسكر نناسحاق الفقيهانابوالثثىنمنسادد ثناخالد بثننعباداالبلهراهيم )(١ الهجرى عن
اخ
ابىالا حوصعن عبدالله نبمسعود ان رسول الصا--

بايع
:ن
ملقر

قال انابليس يعسانتعبد الاصنام

أرضن العرتسول
كا
وه
7
5لداا
اا
يكنرةظئ بدون ذلك > الحتارتمناعناا لكوهي اللوقاتفاقوا الظالإمااستطمتمل
المني
ذا[العبد جى' يوم القمرة ولمنامات ناز ندري قا زال عبد قوم فقول ب رب ان فلان ظ

مظلمة فال امحوامننحستاها خق  0له حلنة *هذا حديث صحيح | لاسنادولمخرجاه*
0

مدم>دممكومبسر

ر بن اسحاق انباأالعباسىن الإبضلالاسفاطثنااحمدين نيسوثنا هزير ثعنماارة نغزية

هسل منحالت شفاعته دون
مل اللعهليهل و
رت نحي بن رأشد عن عبداللهنم وقالقالزسول الله

امه ومنمات وعليه دين فليسثم دينارولادرم ولكاها اللسنات

اد
| لالسشاتومن خاصم في باطلوهو يهللمبزلفي سخبطاللهحتي مزع ومرل قال فيمؤمن ماليسفيه

”#٠
مد

حبسفي ردغة الحبال حتى,اني بالمخرج مم قاال #هذا حديث صدبح الاسناد ولمنخرجاه * .

:

حدينا 4انوالعيابلعقوي يرك لإا از لمن عابوانل ىلاق ساعمتى الليثبنسعد <دانى

()١اءنمسلم ؟٠١شريف الدين
هو

ظ

9

عنالننيصلاللعهليوه ال وه سلنفسالؤمنمعلقةبدبندحتىتقضىعنه(خ م )و ررواهابراهيمبنسعد
سو

عن اسه كذلك ورواه الثوري عن سعدننابراهيم فال عنتمرنابيسلمةعن ابه عناليهبرة *
افناراهيم ا»ل4حجريء:نانيالاحوصعن| نمسعود اازر
لسوللهصل اللفعليه وآلهوسلم قال اانلس ككس

0
1
 ١سدالاس :امبارض العرب ولكنه سريرضىددونذلكمتكم بامحقرات من |ممالكروهي الأوقاتفاقوا ١73
المظالمما استطعتم فان المبدمج 0

ن السنات مابرى الدغييه فلابرال عبدتقومفيقول يارب

لءنا :ى امطلئئة لكر لاهوا انناحنتهى لا”تبقىل حسنة* صحييح * سمعه خالدعببردالله منه »
ظلا
اف
ووعا منحالت شفاءته دون حد
رهنفعمر
مالل
 9زهير»انناعماز,ة عله م !نبي بن راشد ع ٠رن عبد
مر :حدودالله فد ماد اللهفي امره
مو
ن مات .ل
والسئات وم وتم فيباطلاوهو يعلبزل في

قِردنة انال تي أن فرج  |4قال#صصح 8

ار

طاول رم ولك الذيبنا

م حتيازع ومنةقالفي 0
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٠خبرناه او4بكر بن اسحاق آناابراهيم بن مدبن اليثمثنعابادللنهتمربن ابانثنااوالااناق
| ا
عن سعيدين مسر وق عن الشعبيءنن سمعان بن» شنج( دافن )اوبكر واعبد اللهالور ان نا للان

!1

عنابيهعنسعيدنمسرٍوق عنالشمبيءعن سمعان بن مشنيجعن سمرة :
سفيال نا وا بكربنابىشيبة ثنأ وكيم
هلسترذان يعلل روا بةاسمعيل بن ابىخالدوفر اس
حوه و
وسل
وله
ابن جند ب عرن لانبولصال علي

ابنبحبىم رنرواءةالامةالاثباتعنهاببثلهذهالرواباتوالتماعم»

9سنا ماوالمانجد نيتوب اليسب انر ان

0

عن عقبةين عاص المهنىانه قال سمدت رسولاللهصل الله
ةبن
عيب
عدث عن 3رين تمروالمعافرىعن زرشع
09

7ليوه الهوسل تقولل لاصصايه ل تاحتفوا اسك فقيل بارسو لاللهوم تاحتف انفسناةلابالدبن #هذا
0ع
حديت صحيحالا سنادوم مخرجا »ه

وبرايال4فضل الحسنين يسوب العدلننانحييبن ابىطالب بناعبدالوهاببن عطاءانبسأعيدعن ].
ااخ
من
ه سلم
ول و
قتادة عن سالمبنالىالمعدع نن معدان.نابي طاحة عننوباذقال قآل رسوالتهصلالهعليه

لساري

تيه ثملناثدخل المنة الذاولوالدين والكير  #تابعهاوعوابةعنقتادةى

0قامة هدا ال د
7 1ا
م

كم

أ

؛

ال

ابوالوليدالطبالبىوعفان بنمسلم
بغدادبناجعفربنحممددبن شا كرن ا

نتادة عن .,سامين افالمعدعنمعدانبنانيطلحة عن ثوبان قالقالرسو لالله صل الله
قآلابناو عوانة ع ق
ر5ف2ا-ن 93عليوه 1لهوسلمنماتو هوبرف من كدت البكروالفلول والدين دخل المنة * هذا حدرث صحيح علي

3

شرط الشيخين و لخر جا ٠ *

ناسحاقالفقيهوعل بنحمشاذ العدل و دعاج بانالمسدجستا بىقالواانباأهشام ن

ا

عل السريرافى دناعبداللهبن رتجاءانبأ ميدبن سلمةبن انى الحمسما حدثني صاعمبن كيميانعر

سعد ن

مسلقة
من
لفس الو
قا ن
هسلم
لللعهله و ال و
اراهيم عناليسلمةبن عبدالٍمن عن ايهربرة عنالي ص ا
() في التقريب سمءانبنمشنج عمجمةونونلفيلة'مجيم 0؟ شريف الدبن

بده

شثنمفافدوه و ان شثتمفاسلمومالي عذابالله (خم )وعلتهابوالاحوص وغيرمعنسيد بنمسروق

من الشبيعن :س.ما بنن مشينجسعبنمرة هذ أ
عن بحكر إن عبر وءن شعيب بن زرعة عن عقبة بن عاصسمعالنىحلللهعليهوا ليم

ا

و ساتقو لاصحابهلانحينهوا نفكقالوااوكيفب تحتف اتمسرناقالبالدرين  #صحيح 8
0

سال ؛بنالى الجعدعن مهدان من نوبانقال الرسول الل صخاللهعليه

و آلهوسلمم ن فارق الروحاميدوهوبرفامن.ثلاث د جل الجنة الفلول و ال بدن والكيرة نا بنه
اوعواءة(خ م)*
وما

سان ل

ع

إن
كسان»دسعدينراي عن
م اوسلةعناق ا

ْ 7
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يكمع
تتد ر
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|الرخن( و اخيرني)اربكور ينان نصرانناججبدن جمدبر عاسلقىاضى ننالاقعنبنىاعيد العزيربن
مق
ْتمدب العلاعبنعبدالرحن نأ ىكثيرموليغل بن ححش 5

رسو لااتهصلالله

بن ححشا

عم يفطن لصمركعي بدهعلىجبهتهفمّال
تزفرفمرأسه قبلالسما
قاعداحمنك وضع المنا
وسل
عليهواله

العاف ال سخاناللهما انزلاللهمنالتشد ,ند قالفمزفتا وسكتنا حت اذا كانالغد سأاوتسو لالنّه صل الله
ا وسل فعات بارسو لالله م االتشب مد الذى زلقال في الدين والذى نفس محمد ببدهلو قتل رجلفي
أعليه وله
أسبيل اللهبمعاش وعليهد.ن مادخل المنقحق عد تله#هذا حدرث يسم الا0

73

انن
بين
يب العبدى تناجعفرين عورف
و حد
لافاصل المسن بن يعقوسالعدل تجنداين عبدالو<هاب
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ال ماهذاقال هديةللشقاللمنانت قال لتومقالفاطلباليهم'انكا بوكقال كك بوي ههكذاوكذا |
نخلةاغرسها لموتهومعليهاسيانحت نطمقال قفعلواسفاءالننىصل اىللعهليهوالهوسلفئرسالنخلكلدالا|

ألة واحداة غس سها مرو اطعملهمن.سنته الاتلكالنخلةقال راسلولله اصللله عليه واه وسلرمنغرسها |

قالمر رفسها رسول الله اصللله عليه وا.له و سلممنبدهملت من عامها(م) *
اانهكاوا|.
ةتاتهذه صدقةفقالل ح
بف
دمه الىالمدينة قالفا ست رسول الله صل اللهعليهدو آلهوسلمبهد
فع

كل م ك ارلمديثنمهمه

1

4

ظ

١

« 9إوب»

«كتاباليوع »« .ج(»)0

ظها» 0

اللالتدرك معالتلفيس » 7

|غناسهعنعائشةان رجلااشترى منرجلغلامافايلزمننى اصللله عليهوالهوسلكانعندهماشاءالله
كهان
م رده من عيس وجددىه فدَال الرجل حين رد عليهالغلامبارسول الله انشكاناستغل غلامي لل

عتدة

فّاللنى صلالله عليهوالهوسل اللمراججبالضمان»
معد

ايب

لوي

سكم

سر عقام عر وهعن

 ٠ايعهنعائشة انرجلااشترى غلامافيز منالتبىصم اللهعليه ولهو سروهعيت معلنه فا ستغلهم عل

الت قرو تفاضهه الاىلنبىصلاللعهليهولهوسلمفقالبإرسولالّهانه استغلهمن زذ مانققال رسولالله
صل اللعهليوهال و
هسلرالغلبةالضان * هذاحد.يث صييح الاسنادول مخرجاة »
#وقدرواه» زايذاب عرتوعد بنخفاف عن عن و ةة عن عائشة مختصر (١اخير ناه) عبدان نمنن

دان الملاب محمد ن الجهمننابزبدنهاروناساً النىذ نب* واخيرنا#او بكرسداق انباتمد
اناوب و الحرنعلىبنز يادةالاننادبن و رين ابنابىذ ثى(واخبر نا)امدبن يعتقّوب التياز

بوب الا
ابنجعفر « السدوسىتامامبنعلىينابنافيذ نب و(اخبرني) عبداللهن حجمدين موسى ناشمد ن
لولهصل الله عليه
علىن امعد.نا انكفنت من حل ى بخفافكمر علود من :خائشة قالتق[الارس
واله وسلان المراج بالضمان*#وجد بث عأصمقضى رسول الله صلاللهعليهواله وس ان الكراجبالضهان»*
زواه الثو رىوانالمباركو حيىئ سعيد عن اابلنيذئب *

(رناه )بكيرينجمدنناعبدالصمد.ن الكلبتاقييصةتتاسفران(وحدننا)ا وعبدالله
(9اماحديث  6الثفرواىخب
لفان .ذأ اجيد

د نعيسى عااوحد فة تنافسيانعن|ن'ابيذ :أت عن لد بنخفا ف عنعروة منعائغة

انر سولاشصل اشعليهواله وسلمقضىانالمراج ألصنانه

ف واماحد يث » ابن المبارك (فاخبرنام)!الس نحكيمنبألولاوجه تناعبدانابأعبداللنا ىذ ب ىََ

لليه واله وسلمقالاالمراج بالضمان *
مخلد نخفاف عنعروة عزعائشة .ازرسولالللهنصّع

دان
عبا4لضم

سيعيد( اخبرناه) او بكربن اسحاق انب اأ.والمتىتنامسد  2تناححيى عنابنالىذ5
واماجد يث #؛ حنيب

ع:ن.لندخفاف عن  5عنعائشةان رسول التدصل اللهعليه آوله وسلمةضى ان المراجبالضيان »

اخبريا #الشيخ انوالوليد تننااملديمسن .نعبدالبارينا ا وخيثمة زهيرين حرب نا معاذن هشام حدثني
وحقص .الس
مسل *#الزنجي غنهشام عنايهعنعائشة 3ر022

رتل

هآ
داق زيكالرضرات هدو

وسلم فكانعزده ماشاء أله مرذه من عيب وجدنه فقال الر جلحين رد عليهالثلامبارسول اله اكنهارف

الضلياضنوهنليافنناظل*غل«ةصحيح *
استغل غلايمنذكازعنده فقال الننيصل اللّعليه والدوسم الخراجب با
«ان» ابيذب عن لل بنابيخفهاف عن عروة عنعائّشة فصوعا الراج بالضيان #

«« |.الثوري» عنان افيذئب نحوه ولفظه قضى ان اللمراج بالضمان *
بإهشام »*عنقتادة عناضبسمنمعرنة انر سول اللّهصل |اشعللهوالهو سم قالابليعان بالخبار مالمتفرقاوبع

2

«النتد مرعاكلتخيصس» 

«كابالييوع» «ج(»)0

»>

اخبرناه  4او الحسن امد نْنالسرا عماندتن أمعييا عبداللة.ن صا اخبرتي معاوينةه نصاح
(واخبرنا )اجمدين جعفر اندار بن أحمدين »حنيل حداثنى الىيناعبد الرعنبنمهدى عن 8بة نصاح

عن عبد الرحمن نجبيربن نفيرءنأسهء نالنواسبن سمان الااتصضارىيقالسأ تلتالنيصلاللهعليهوالهوسلرعن
البمروالاتم قااللبرجسسن اليلوقالاممماحاك فيصدرك وكره ان بطلمعليه الناس #هذا حديثك صم الاستاد
نيت
بوم

وممخراجاه *

هل اخبرنا

مابوالمباس القاسمين الاسمالسيارى تناااوالموجهن:اعبدان البأعبدالله ابلمنبارك اانسباأمة 5

هر
سله
اق
اليلة
لللعهليوهلهوسل'نمضور(؛) مذات
ندْهرسو الله ص ا
|هعنا ج
عن تمرو نشعيب عن س
والذاقو جدت كرة ساقطة ذاكلا متذكر تر اكانعندنا من عر الصدقة فلاادرىامن ذلككانزت9

هكرلى* هاذالحدارثسينيخاد وإعخرجاه »
او م نر:ماهلراىفسذل

حدنا مد بن صا لإا باد جمدن شاذاننفلت نابر اهيمومدنرافم وسجمدينبحيى (قالوا)بنا
عبدالززاق انا معسءن بن الىذائب ع رنسعيدينابيسعيدعن اليهريرة قالقالرسولالله صلالعام
0
ن
3ك
0
2
ن
.
صل
1
در
يبا
فبلبع
خ
ا

ف,لهوسلماادرى أبعلميناكانأم3وماادري ذوالقرنيننبياكاناملاوماائري اللدودقارات لاهلها املا
هذاجديث صحيح على شرط الشبخين وخر جاه +

و ممبدخفص بنغيلان
الئ
نالس
ةون
»حد نناماو الماش مدن يعدوبن :مادن يسنانللخمى بنبامر
سبنى
ون.
مليه)
نا س

عن بافمعن ابنكمرو غن عطاءبن الىربا سمعن ا"بن:عباس انغياكانقولان عن

شنرى سعافوجب بالحبارفهو لهمالمغارقه صاجةان شأء اخدة ذانفارقه
رسبولالله اصللله عليهوواالهوسلممان
فلاخيارله #هذاحدث صب إلاسنادوم خرجأه هذا اللفظ *

« اخبرنا  4اوبحكرن اسحاق انباًاسمميل قإتنيبةئنا بحبيبنحيبيبنأمسلمنخالدعن هشام بنعى وة]
عن

()١التضور التلويمنالوجع او الجوع؟٠ اموس

فإمعاوةبدن صا عنعبدال رجمنبنجبيرٍ بن نفيرمع انبيهع نالنوامن سالتك النبىصلاللعهليوهاآلهوسلم
اعلنبو الانمقالالبر جسن املق والائمماخاك فيصدرك وكرهت ايطنلمعليه الناسصمح *
«واسا.مة» بنز ندعن ممرون شعيب عن |بيهعن جده ان رسو لاللهصلاللهعليهوسلمتضور ذات لله

فقيللهمااسهرك قالالىوجدت عرةساقطةفاكلهانم ذكرت عراكانعنددامنعرالصدقةفاادرى امن
ذلك كانت التمرةة اومنعر اهل فذلك اسهرنيهصحيحم
عانلبناا لماوما ادرى ذاالقرنين
رعاماادري ان ك
(#مجم را عن ان ابيذ نب عن المقبرى عنيهريرةمفو

ما.وما ادرى الحدود كنيارات لاهلها اءلا(خ م) »
سياكان الم
ا

حبص بن غيلان بناسيلهانبن.موسى عن عطاء عن ابن عباس ره أفمعنان مر عنالني

صلالتعليهوالهوسلقالمن2شترى بيهفاوجبله
فهبوالخبارمالملهراقه صراحببهإلشماء اخذه فان فارقه فلا
خيارله*صيح *
3

لاجس اوت" بيجلي

م طالقاه ٠صيصة 2 64حت

مجح

ا

ا

ص

ومل»

ا«االنتد مروكاللغيض» ١

«كتاباليوع» 

«8ا»
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أدخلفيشن مناسعارالمسلمينليفلعليهمكانحمًاع الللهان تقذفهفيمعظمجبنمر أسهاسفلهه
هد «الاحاد رث الستةطلبتهاو خرجتهافيموضعهامنهذ| الكدتا ب اختسابالمافيهالناسمن الضيق

اب »
تذا
لمنتشركطه
اكن
أبواكلشلنهاو ان لي
اخبرنا م احمدينكا لتمناعبد لكين ممدنناسه ودغيمئاعاناصلانناشمبة (#وانبً) #ابوعيد الاجمدين
ظ عقو بثنا حيى ن دنا تشددنا زندئزريمنا شعبةعن ز بدن انيعسم عناىفالموزا ل ل ل

ابنعليهانذكرمن راسوللله الصللهعلبهواادوس قالاتتهتقولدع مإر.بكالىمالا تربك قات اللي
 .أطاسنة وان الشرربية #هذاحد إدث وبسم الاسنادؤلم خرجأه*

لظدآخنرن»اه اوزكرياء العنبرى واو بكنرجعفر ؤعلىن عيسى وعبدالله زسعد قلوا
| لوق روى» ح
| نتاجمدين|راهيمالمبدىئنا انوصباعلبوب ننمونتىنا و اكق]0

امسن تنعيدالته النخئ ا

رين نرم ءعن الىالجوزاء قالقالتالحسن .بنعلىمثل من)كنت فعهد زسولاللهصل التعليه
عن ي د
ولهوسلوماذاعتلت عندقالافىرجل رسولاللهصلالللهعليهوآلهوسل فسمعت ر سول اللهصل اللهعليه

وسل تقولدعمابربكالىمالا.ربك فاناشلشرر كيه

ندي
ثدها»مح
يشاه
الإ

حم

امامةابهاى(اخبرناه)ابوككزبنا أشحاق الفقيهاا مؤسئبن الحسسننعبادننا

رلتطيعىنا عبدال .ةناحمدين حنباتحاسية
دت اوني(واخبرنا) اححندجعت ا
عبد اللهنبكرالسهم ىنناهشامالس

ال لاسن اترراهيمعن همامال سدتوانىعن بحب .نا فكثيرعن يدن سنلامنء خده مطور عن
هسايماالاعانقالاذا سربلكنحستتلك وببنعانءلك سسعتك فانت
الىامامة ان زعلاشأل الى صلاللهعليدوال و
مؤمر :قاليارسولاللهمالاثمقالاذاحاك فيصدركشى فدعه»

اسعار المسلمينيخ عليهم كحاتناعل اللهاند فهفيممظمجهنمراسة اسفله» نسمعة معتمر ستلنمانوغيره ٠ن
ز يد (قات )لااعىف ز دذاقتاملهذ هالستة الاحاد.ث

خر جهاهنال الناس فيه م نالضيقو لتسمتامن

قرط الكقات«.

نلنبيصلاللعهليوه 1لهوسل
رنيدا ونميممالي اطلؤيؤاملت الف نليمنأيف كر م ا
اي
انع من

قالسمعته قولدع ماائلرمباكلاار يبك ذانامير طانيئة وان الشرر ببة #صبحبيح*
فواو اسحاق * الفز ارى عر 23:نعبيد الله النخجىءن بوند بنانى مم عنالىالجوزاء قات الحسن

ت
ااسنة
اطك
لارّانيلسرا
مايخ
6وفتكخابس
3
4ار
0
5
ح
ا

مثلم كنت ع بدرسنولالم ايللغليوهآلهوسلوم ااعتادتةالاوز نكالوسنول لصيل اللعليةوالمؤسلم
ليت سول اشرسل اللاعلةوسريهوال طم ه ب
ارسبك الىمالاب بك فانالثمررمة وا كليوطائة
هلووشاهد ه»#هشاماله ستؤاقعن ىعن .زام ب
دن سلام:عنجد هممطورعنأو أملنةانزْجالاسأنابي

اصللله عليهو آلهوس .ماالاماتةالاذا سحرجنسلكتئلك و سناءقلتستيشتلك فانت موم" قال-نارسول الله
مالاتمقالاذاحاك فيعبد رك ثى' فد عه *

سم

«الستذ واللكمنعفيض» ١ >١ ١ 904طاكاب و4
وبري
مناحتكزطعامااربمينليلةفقدرمن الله

#ج004

ال

!

مةالله:د
ريت منهمذ ة

و منعامااخبر ناجمدين صاطبنهاي نارافيعناشحاق العسييل تناعيدالا لجا دالارسي تناجاد].
حمد بن مرو عن اليسلمةع:نانيهرة قالةالرسولالله صل اللهعليه وااله و سلرمنيكن
ان سلمةعن

"
ا فهو
خ-لممين
 0-5تغالىسها علىال

:

وقدرى”منهذمة الله*

ذاومنعامالخيزناه 4عبدالعزبزينعبدالزالدبا مسك1نتاحمدينعلىينزد الصائمثناعبدالعزيز ,ننحيىثناأ:
سليماننبلالععلنقمة بن ابىعلقمة اعمنهعن عائئشة ازرسول اللّةصل اللهعليهواسل قالليس ا منالذى
نح خا ءاره جائمالجىنبه*
ومنهامااخيربى *#اسمعيل بن مد ٠بنالفضل نن مد.ناجدى ننااسمعيل بننياو اس حد ثنى مد بن طلحة
قه ليسمننالغير.ة قالع رسو لالنه
نو الفلا ل نف م
فنعد االل جرحم ان طلاءةكنفيدرحن يناييك ب

هسلمبرجل بالسوق بسع طعاما سعر هو ار خص منسعر |لسنوقفقال شبيع في سو قنا
صلاللعليهوآل و

0

سعر هو ار خص مسنعر ناقال ممقالمكلو احتساباقال نعمقالابشرفان الخال الىسو قناكا لجاهد في

ن0سي5ي

تعبيل الندوالميتكز فيسو قنا كالملحد في كتات الله#

و«مثهاماحيد ناه 6ابوبكرناسحاقالفقيه انمد بن نونس تعد الفابخد الوناخركالا
اوالعلوىوخداماء |0:نيوان الحسسينبن مدبنزالسام وب ابنلشن سليال فق اكد
زمناانااله تعن سنعن معقّلبن سارقالسمعت رسولالهصلىاللعهليهوله وسلم قول من
دخل

 2بسحفبهماعمسوجاتُعافقديرنْت منهمذمة الله(لك

و 5وهو اصيمفي لهين 3

 7اخبرنا » مدن صا ن هاياينا اراهيم.ن اسحاقالعسيل تناعبدالا علىبن ناد بن حامادينشلمةعرا
ممدينتمروع ا
نىسلمةعن ابيقرنرة قالل الوه مايه ردان هالعا

س1
ميام

علىالسلمين يوخا وقددرثت منهذمةالله (ق)لاتلعسيل كانسرق الحدرث *

رت عبدالعزنزين ىحننياسليان ببنلالعنعلقمةبنانيعاقمة ع انمدعن عاثشةان رسو النهضيللله عللديوهوسلم
قالايس,المؤمن الذى شسبيعتانوجارهجائم الىجنبه (ق)اعتبدالعزز ليس ثقة»»*

اسمعيل ابن انايوس حدننىمد بنطلحةع ع
نبادرمن نطلحةعنعبدالرنحن بنافيبكرن المغيرة
مر
1
لللعهليوهآلهوسل برجل بالسوقتنتمظماما سمرنفتوارخص
عنحهماليسم بنامخير :ةلمررسولاللهص ا

سصطش(ظ ”/

عر ايو الشلوقل فَالسيع فيسوقنااسعرهو ار خص من سعر تأقال :نعمقالصيراو احتساناقال نعوقالادن

فان الجالىالىسوقناكالمجاهد فيسبيل

طشكوخر عالت ركهبلا

لاوا

ا
ف
ا
لزيد اوالملياءذ بسن عنلي ي
نناسعاليس اليهوآ ولهسلموزلو

0

في4

اسعار

تسم
يم

-
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يص » 02, »90 73.
نكخمم
االستتدز
9

من ابن اصبت هذ |.الذ هب قالمن معدن قلالحاجة لنافيهاليس فيهاخير فضاهاعنه رسو لاله صل الله
علي وه ال وه سل© هذ!حدديث صعيح الاسنادومبخرجاه »

«ؤحد ننا او الوليدالفقيهننا امسنبنسفيان» واحدننانهعلىبن عيسىبناالمسينبن ميدبنزيا قدالاينا
و هب بفنيهة الو اسعطي مناخإدينعبد اللهعند او د ءنانىهند عنالحسن عنابيهسلخد متلا

1

اك الل افا ماكلاهصايمهن
بىلهعلي وهآ ل وه سلقاللياتينعلاىناسزمانلاتفياهحدل ا
ر فانصح سواعهمن فههذ | حد.يثصحيح »
غياره #قداختلف متنفايسماع المسنعن اليهرب ة

اخبرنا:6أو جعفر مدنعلالشيبانيبالسكوفةنا جمدنحازم عنانعيز رة بناجعفربنهونعرن»
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التو ق في صفر سنة حمس و ارومبالدي عنقام

عله زادفيهفيٍ عددالحديرث الصدييم ععلىط ما في الصحرحين ممار اه
عل شر.ط الشتخين وا ند خرصاغرت رو اهاي كناها

!يا
مود
ااط
د قر
حعل
لور

وماااداه احتيناد ةا

تصحيحه وارت لميكن علىشرط و ااحد مها
0
-اج يي

دفي ذك»
مييق ايض المنتسد ر لك م
ابدالله مدن اجدالذ هي اكوقسةكان
للامامالحافظالاجةشمسنالدن ع
يسن

١

1

م
 0الصحبحه
ليم 3

1
قالطاية
شل علسذال نار

عر

1

ا

هه.الى الياقصى لاسن
عن هااللت

 0اميه

د

2
0
5
م

:

