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 ملخَّص البحث
ممَّا ليس في حديثه، فعمَل ابُن ُطوُلوَن في كتابه هذا على رد ِّ حديث »الباذنجان« حديثيًّا  فيتلخَّص مشكلة البحث في الذَّب ِّ عن النَّبي ِّ 

ه إلى النَّبي ِّ  ْلم  وعْلميًّا، وقد بدأ رحَمه هللُا منهاَج بحثِّه بتخريج الحديث بإسنادِّ ه وأقوال أهل العِّ َلَل الحديث كضعف رُجٍل في إسنادِّ ، ثمَّ أورد عِّ
ْلم ممَّن أوردوا الحديث دون به، ثمَّ جهالَة اآل ة والمزاج وما يورثه، ثمَّ يقوم بُمعاتبة أهل العِّ حَّ بيان   َخر وأقوال أهل العْلم به، ثمَّ مضاره على الص ِّ

يوطي ِّ  ْلم في بيان وضع الحديث، ثمَّ يختم رحَمه هللا الكتاب بسؤال شيخه السُّ ، ثمَّ بعد ذلك يورد أقوال أْهل العِّ يلمي ِّ  عن الحديث  حاله كالدَّ
ْنجان« موضوٌع  ومدى ُمقاربته لحديث »ماء َزْمزم«، ليستنتج عن بحثه هذا ويخرج بَبون كبيٍر َبْيَن االحتجاج بالحديَثين، وأنَّ حديَث »الباذِّ

نعلم أحًدا من أئمَّة  فال بخالف حديثِّ »ماء َزْمَزم لما ُشرب له« فحسٌن على أقل ِّ أحوالِّه.وتعدُّ هذه المخطوطة نسخة فريدة، من خمس لوحات،
يه، وقدِّ استوعب رحَمه هللُا  اأُلمَّة وُعلمائها أفرَد هذا النَّبات بالتَّصنيف حديثيًّا وطب ِّيًّا على هذا النَّحو الذي ذهَب إليه ابُن ُطولوَن رحمُة هللا عل

ْنجان مَن الحديث واألقوال، ممَّا يدُّل على إ  مكانيَّة ابن ُطولون في التَّصنيف والتَّحقيق بأدق ِّ اأُلمور. في هذا الرسالة ُمعظم ما ورد في الباذِّ
Research Summary 

So the problem of searching in the summarization is summarized from the Prophet . which is not in his 

hadith, so Ibn Tulun worked in this book to respond to the hadith of the “eggplant” both recently and 

scientifically. The people of knowledge with it, then the ignorance of the other and the sayings of the 

people of knowledge about it, then its harmful effects on health, mood and what it inherits, then he will 

reward the scholars who mentioned the hadith without clarifying his condition like Al-Dailami Then after 

that he cites the sayings of the people of science in explaining the status of the hadith, then may God have 

mercy on him, the book concludes by asking his sheikh Al-Suyuti about the hadith and the extent of his 

approach to the hadith of “Zamzam water”, to conclude from his research and come out with a big bun 

between the invocation of the two hadiths, and that the “Al-Baflajan” talk is a topic Zemzam water was 

drunk when he was drunk. This manuscript is considered a unique copy of five paintings. We do not know 

anyone from the nation’s imams and their scholars. This plant was singled out by classifying it newly and 

medically according to the way to which Ibn Tulun, may God’s mercy be upon him, went. This indicates 

the ability of Ibn Tolun to classify and investigate the most accurate matters. God only knows 

 املقدمة

ه هللُا فال ُمضلَّ إنَّ الحْمَد هلل نا ومْن سي ِّئات أْعمالِّنا، َمن َيْهدِّ َله، وَمن ُيْضلِّْل فال هادَي  ، َنْحَمُده وَنستعيُنه وَنْستغفُره، وَنُعوُذ باهلل مِّن ُشرور أنُفسِّ
من أشرف الُعلوم   : فإنَّ الذَّبَّ عن سنَّة النَّبي ِّ محمَّد ْعد  أمَّا ب  له، وأشهُد أْن ال إله إالَّ هللُا وْحَدُه ال َشرِّيَك َله، وأشهُد أنَّ محمًَّدا عْبُده ورسْوُله.

الحيُّ   ، ويتبيَّن صحيُحها مِّن كذبها، وممَّن ذبَّ عْن سنَّة أبي القاسم وأنبلها، َفبِّها تصفو أقوله وأفعاله  مة ابُن ُطولوَن الصَّ يخ العالَّ الشَّ
ْنجان وأنَّه دواء واألْمرِّ بَتْزييته وتْليينِّه وتناولِّه بنِّيَّة إلى غير  ذب ما ُنسب إليه رحَمه هللُا تعالى، فصنَّف هذا الكتاب في بيان ك مِّن َمْدح الباذِّ

ل مرَّة بعد أن كانت مغيبة في خزائن الُكتب، لهذا ر  غير الحجم الكبير النَّفع، وهي ُتنشر ألوَّ أيُت نشرها ذلك ممَّا ستراه في هذا الكتاب الصَّ
ل:  ومن دواعي تحقيق هذه الكتاب التَّعريف بمؤل ِّفها وبج هوده العْلميَّة، وقد قسمت  هذا البحث  على قسم ين:نَّاس.وبثَّها بين ال القسم األوَّ

راسي، وفيه مبحثان: ل: التَّعريف بالمؤلِّ ف.القِّسم الد ِّ لثَّاني: النَّصُّ  القسم االمبحث الثَّاني: التَّعريف بالر ِّسالة ومنهجي في التَّحقيق.المبحث األوَّ
ين، والمحقَّق. ْيًئا»وفي الختام أسأُل هللَا أْن ينفَع به المسلمين، وأْن يؤي ِّد به هذا الد ِّ وفِّ ش  نَّ مِّن  الم ْعر  «، وصلَّى هللا على سي ِّدنا محمَّد ال ت ْحقِّر 

 وعلى آله وصحبِّه وسلَّم. 
 القسم األوَّل الِقسم الدِّراسي،

 التَّعريف باملؤلِِّفاملبحث األوَّل: 
 ابن ُطولوَن، امُسه وَمولُده، وشيٌء عن حياِتهترمجة املصنِّف، 

ين أبو عبدِّهللا محمَُّد بُن علي ِّ بن محمٍَّد الشَّ  مة المؤر ِّخ، الُمسند النَّْحويُّ الُمتفن ِّن، شْمُس الد ِّ الحيُّ  ُهو اإلماُم العالَّ مشقيُّ الصَّ هير بابن ُطْوُلوَن الد ِّ
ل بصالحيَّة دمشَق سنة )الحنفيُّ  وميَّة( بالطَّاُعون وهو   880.ُولد في شهر َربيع األوَّ هـ (، ونشأ يتيًما فاقَد اأُلم ِّ، إْذ ماتت ُأمُّه )أزدان الرُّ

ين ُيوسَف بن ُطولوَن، ثمَّ حفَظ القرآن بمكتب مسجد الكوافي ال يخ الجليلِّ جمالِّ الد ِّ مشهور في عصرِّه رضيٌع، فعاش في كنف أبيه وعم ِّه الشَّ
ين بن الَعْيني ِّ 807بمسجد العساكِّرة، ثمَّ صلَّى في هذا المسجد في َرَمضاَن سنة )  الة شيُخ اإلسالم زين الد ِّ هـ(، وكان حضر حفَله في الصَّ

ين محمَُّد بن عيسٰى البغداديُّ وغيُرهما من األعيان.  يخ شْمس الد ِّ الحيُّ والشَّ  الصَّ
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، وجمال سمَع وقر : مساُعه وتفقُّهه ْيرفيُّ ين الصَّ راج الد ِّ ين ابن ُزريٍق، وسِّ ه، منهم: القاضي ناصر الد ِّ أ على جماعٍة مِّن كبار ُعلماء عصرِّه وبَلدِّ
ين بن ُطولوَن وغيره، وأخذ  ْبَرد، والنُّعيميُّ في آخرين، وتفقَّه بعم ِّه جمال الد ِّ الهادي المعروف بابن المِّ ين يوسف بن عبدِّ عن الحافظ  الد ِّ

.السُّ  جازِّ وكان فقيًها حنفيًّا ماهًرا، ونحويًّا ُمتقًنا، وُمسنًدا كبيًرا، ومؤر ًِّخا  يوطي ِّ إجازة مكاتبة في جماعٍة من المصري ِّين وآخرين من أهل الحِّ
الحيَّة، وقصده الطَّ  لميَّة بالصَّ ، وإمامة الس  لبة في الفِّْقه والنَّحو، ورغب بارًعا، ولي التَّدريس للحنفيَّة بمدرسة شيخ اإلسالم أبي ُعمر المقدسي ِّ

. ه، وكانت أوقاته معمورًة بالتَّدريس واإلفادة والتَّأليفِّ ماع للحديث منه لعلو ِّ سندِّ ه كثيًرا من الُكتب، وعلَّق ست ِّين ُجزًءا   النَّاس في السَّ كتب بخط ِّ
ه ومشاهداتِّه، وبعضها لغيره، وكانت أوقاته كلُّها معمورًة وسمَّاها »التَّعليقات«، كلُّ ُجزء منها يشتمل على مؤلَّفات كثيرة، أكثرها من ج معِّ

يخ عال ، والشَّ يبي ِّ ين الط ِّ يخ شهاب الد ِّ بادةِّ.وقد أخَذ عنه جماعٌة من أعيان الُعلماء وبرعوا في حال حياتِّه، كالشَّ ْلم والعِّ ين بن عمادِّ  بالعِّ ء الد ِّ
، وإسماعيَل النَّاب ين الَبْهنسي ِّ ين، ونجم الد ِّ ين  الد ِّ ين بن ُسلطان ُمفتي الحنفيَّة، وشيخ اإلسالم شْمس الد ِّ مة زين الد ِّ افعيَّة، والعالَّ لسي ِّ ُمفتي الشَّ

ين الَوَفائي ِّ ُمفتي الحنابِّلة، وقريبه القاضي أكمل بن مفلح وغيرهم. ، وشهاب الد ِّ  العيثاوي ِّ
، في كتاب »ُمتعة األذهان من التَّمتُّع باألْقران بين : الُدهأو ين بن ُطولوَن انتقاء الحصفكيُّ مة َشْمس الد ِّ يوخ واألقران« تأليف العالَّ تراجم الشُّ

ه، وهم: ْمس ابن ُطولون، ولدْت سنة ) يورد ابُن طولون تراجَم لثالثة مِّن أوالدِّ تُّ العلماء خديجُة ابنة الشَّ هـ(  920هـ( وتوف ِّيْت سنة )915سِّ
ْيرفي ِّ وجماعةٌ بالطَّاعون: أجاز لها الخطيُب سراج الد ِّ  ْمس ابن ُطْولون، ولدْت سنة ) ، (1)ين ابن الصَّ هـ(، وأجاز لها  926وعائشة ابنة الشَّ

ْمس ابن ُطولْون، ولَد سنة )، و (2) هـ(943الكثيرون، توف ِّيت سنة ) هـ (، قرأ جانًبا من القرآن العظيم، 933هـ(، توف ِّي سنة )931عثمان ابن الشَّ
 .(3)ه خلقٌ وأخذ في الكتابة، وأجاز ل

ددهم  كانت أوقات ابن ُطولون معمورًة بالتَّدريس واإلفادة والتَّأليف والعبادة، وقد تلقَّى ابُن ُطولون الحديث عن ُشيوخ وُمسندين يبلغ ع: أوقاُته
ب والهيئة والهندسة  ْرف والط ِّ ْلم الكالم واأُلُصول والنَّْحو وُأصوله، والصَّ والمعاني والبيان والبديع والحساب خمس مئة نفس، واشتغَل بعِّ

ة ُشيوخ  ف والتَّفسير وغيرها، وأخَذ جميع ذلك على عدَّ  وأجازوا له بها.والفرائض والَعروض والفلك والميقات واللُّغة والتَّاريخ والفِّْقه والتَّصوُّ
هادة،  كانْت البن ُطولون وظائف عديدة، منها: قراءة القرآن والحديث، وتفرقة الربعات،  وظائفه والفقاهة، والخطابة، واإلمامة، والتَّدريس، والشَّ

وايا ونظرها، والنَّظر على خزائن الُكتب.  ومشيخة الزَّ
منها  4( علًما كما يذكر في كتاب له سمَّاه »اللُّؤلؤ المنظوم«38تنوَّعت الُعلوم التي درسها ابُن ُطْولون حتَّى بلغت ) :تنوع علومه ومؤلِّفاته

ب والهندسة والفَلك والتَّعبير، وهذا العدد الكب ُعلوم الفِّْقه  ير من والقراءات والحديث واللُّغة والنَّحو والمنطق والَعروض والقوافي والتَّاريخ والط ِّ
نته من كتابة عدد كبير من المؤلَّفات بلغت حوالي ) تَّبة أبجديًّا  ( مؤلًَّفا في مختلف الُعلوم، أوردها مر 746العلوم التي أتقنها ابُن ُطولون مكَّ

 نماذج منها: في كتابه »الفلك المشحون«. له مؤلَّفات كثيرة، كثيٌر منها في التَّاريخ، وبعُضها في النَّحو والفِّْقه والحديث وسائر الُعلوم، وهذه
ام الكبرى«.ــ 1  »إعالم الورى بمن ولي نائًبا من األتراك بدمشق الشَّ
ن في حوادث ــ 2  الزَّمان«.»مفاكهة الخالَّ
ام«. ــ 3 ام في ذكر من ولي قضاء الشَّ  »الثغر البسَّ
الحيَّة«. ــ 4  »القالئد الجوهريَّة في تاريخ الصَّ
 »الفلك المشحون في أْحوال محمَّد بن ُطولون«. ــ 5
ابَّة مركوبة«.ــ 6  »األخبار المطلوبة في كراهة إطالة وقوف الدَّ
 .»بيان الممتحنين واألخيار المبتلين«ــ 7
نية في االقتداء بخير البرية«.ــ 8  »التُّحفة الس 
 »ثمرات األغصان في تعداد القرآن«.ــ 9

ال«. ــ 10 ؤال عن حكم الدَّجَّ  »جواب السُّ
الحين«. ــ 11 فن عند الصَّ  »حسن اليقين في الد 
 »الخيرات المتوافرة في بيان األحاديث المتواترة«.ــ 12
 يت والزَّيتون«.»دفع الماعون بما ورد في الزَّ ــ 13
 »الذَّيل على األزهار المتناثرة في األحاديث المتواترة«.ــ 14
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 »رفع المالمة عمَّا قيل في الحجامة«. ــ 15
 »زبدة كتاب األذكار«.ــ 16
روط واألركان«. ــ 17  سلك الُجمان في بيان الشُّ
وت والحرف«. ــ 18  »شذا الَعْرف في نفي الصَّ
 أشار إلى قتله الرَّسول«. »صب الخمول على َمن ــ 19
 »ضرب الحوطة على جميع الُغوطة«. ــ 20
 »طهارة الذَّيل فيما ورد في الخيل«.ــ 21
 »ظرائف النَّحلة لما ورد في النَّخلة«. ــ 22
 »َعْرف المشموم في أحكام اإلمام والمأموم«.ــ 23
 »غاية الطَّلب في الكالم على حديث سلسلة الذَّهب«. ــ 24
 »فهرست المرويَّات األكبر«.ــ 25
 »قماقع الرَّحى في نوادر ُجحا«.ــ 26
اري«.ــ 27  »الكواكب الدَّراري في ترجمة سي ِّدي تميم الدَّ
 »لب اللُّباب في فنون الحساب«.ــ 28
 »المقرَّب فيما ورد في القرآن من المعرَّب«.ــ 29
 »نزهة النَّظر في أسباب األثر«.ــ 30
 ء لألموات القرباء«.»هداية األحياــ 31
 »الوقاية في فضل الرماية«. وغيرها كثير، أوردها في كتابه »الفلك المشحون«. ــ 32

ْلم، وبلغوا فيه شأًوا بعيًدا، ممَّا دعا الكثير : مكانته العْلميَّة وأقوال أهل الِعْلم فيه لقد كاَن ابُن ُطوُلون من الُعلماء الذين رسخت أقدامهم في العِّ
ْلم والحْفظمن  امة، وكان ماهًرا في   الُعلماء إلى وصفه بالعِّ مة المسند المتفنن الفهَّ يخ اإلماُم العالَّ ائرة«: الشَّ .قال الَغز ِّيُّ في »الكواكب السَّ

ْلم والعبادة، وله ُمشاركة في سائر العلو  مة في الفِّْقه، مشهوًرا بالحديث، وكانت أوقاته معمورة كلها بالعِّ ب،  النَّحو عالَّ م حتَّى في التَّعبير والط ِّ
ه كثيًرا من الُكتب وعلَّق ست ِّين ُجزًءا سمَّاها »التَّعليقات«،وقال ابُن العماد الحنبليُّ في »شذ رات الذَّهب«:  وله نظم وليس بشاعٍر، كتب بخط ِّ

مة، المسنُد المؤر ِّخ.   اإلماُم العالَّ
ْلم والدَّرس، وكانت وفاته يوم األَحد، الحادي عشر من ُجمادى اأُلولى سنة  هذا بعض مِّن أحواله رحَمه هللا، فقد قضى حيا: وفاُته ته في العِّ

فح قبلي الكهف والخوارزميَّة، رحَمه هللُا برحمته الواسعة، وأسكنه بحبوح 953) ين بالسَّ ة هـ (، وُدفن بتربتهم عند عم ِّه القاضي جمال الد ِّ
 .(5)جنَّاته، وغفر لنا وله ولسائر المسلمين

 التَّعريف بالكتاب ومنهجي يف التَّحقيق ملبحث الثَّانيا
صرَّح المؤل ِّف باسم الكتاب وموضوعه بقوله: »فهذا تعليق سميته عرف البان فيما ورد في الباذنجان«، وموضوُعها   أوًَّلا: اسم الكتاب ونسبته:

 التَّعريف بحال الحديث الموضوع في الباذنجان. 
مة ابن ُطولون سوى الورقة األخيرة فبخطٍ  ُمغاير، :اخلطيَّةثانًيا: وصف النَّسخ  إنَّ النُّسخة الخطيَّة التي اعتمدُتها في التَّحقيق هي بخط ِّ العالَّ

سم(،   17×  12( ألواح وبقياس )5(، وتقع في )78/ طب تيمور( فلم )422وهي من محفوظات مكتبة دار الكتب المصريَّة، وهي برقم )
( كلمة، وهي بخط ِّ المؤل ِّف نفسه سوى الورقة األخيرة، وهي بحالة جي ِّدة لكن بطمس بسيط 25، وفي كل ِّ سطر معدل )( سطر23كل لوحة )

 وقد رمزت لها بالرَّمز: »ن«.  في كلماتها، استطعُت استدراكها من النُّسخة الثَّانية.
( ألواح، كل  4(، وتقع في )831/ عام(، تحت مجموع برقم )14121ُنسخة ثانية: وهي من محفوظات المكتبة األحمديَّة بَحَلب، وهي برقم )

ها، وهي بخطٍ  واضح جي ِّد،  16( سطر، ومعدل كلمات كل سطر )31لوحة ) ( كلمة، وهي منقولة عن خط المصن ِّف، ولم نعرف اسَم ناسخِّ
 ال طمس فيها. وقد رمزت لها بالرَّمز: »د«. 
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م تعريًفا وافًيا بحال حديث الباذنجان الموضوع من حيث اإلسناد والمْتن، و الكتاب مع إيجازه  :لكتابثالًثا: هذا ا يعدُّ هذا الكتاب كما قلنا قدَّ
ذا  صنيف حديثيًّا وطب ِّيًّا على ه مِّن النَّاحية الفن ِّيَّة من المصنَّفات النَّادرة في بابها، فال نعلم أحًدا من أئمَّة اأُلمَّة وُعلمائها أفرد هذا النَّبات بالتَّ 

ْنجان مَن الح ديث واألقوال،  النَّحو الذي ذهب إليه ابُن ُطولوَن رحمُة هللا عليه، وقدِّ استوعب رحَمه هللُا في هذا الكتاب ُمعظم ما ورد في الباذِّ
ه إلى النَّ  ممَّا يزيد من قيمة بي ِّ ممَّا يدُّل على إمكانيَّة ابن ُطولون في التَّصنيف والتَّحقيق بأدق اأُلمور، وقد ساق أحاديث الكتاب بأسانيدِّ

 الكتاب عند الُعلماء.
روريَّة، وشكل الكلمات المشكلة، مع شرح بسيط :رابًعا: عَملي يف التَّحقيق ه، وبوضع عالمات التَّرقيم الضَّ نسخت النَّصَّ واهتممُت بضبطِّ

يُج األقوال وتبيين مصادر قائليها من مصنَّفاتهم، والمحاولة  تخر تخريج األحاديث النَّبويَّة الواردة، و  ت الغريبة من المعاجم العربيَّة.للمفردا
ترجمة األْعالم الذين ذكرهم المصن ِّف   جهد المستطاع تتبُّع هذه النُّصوص في مظانها من أجل المقابلة بينها والتَّأكُّد من سالمتها وتطابقِّها.

لوقت، كبعض َمن ال تخفى شهرته على القارئ كأصحاب رسول هللا  في كتابِّه، ما لم تكن لهم شهرة تجعل التَّعريف بهم من باب مضيعة ا
  ْكر االسم والنََّسب، والُكنية واللَّقب، و تاريخ وغيرهم، واإلشارة إلى مراجع تراجمهم لمن أراد معرفة المزيد عنهم، ويكون االقتصار على ذِّ

دت. كل مثاًل: ] الوفاة، وأشهر ما ُعرف به من الَعَلُم من الُفنون، وبعض مصنَّفاته إن ُوجِّ فيشير  [،3وضُع أرقام صفحات المخطوط بهذا الشَّ
ل أجوُد وأسلُم وهو ما فعلته. " 3 " ِّ وعدُم َتراُكم بعضه   للورقة )اللَّوحة(، ويكون مكان وضعها بجانب الورقة أو بين المتن، واألوَّ انبساُط النَّص 

ِّ  ببعٍض، ليسهل قراءته واالستفادة منُه، ولكي تنشرح النُّفوس إلى ُمطالعتِّه، فيجلب النََّظَر وال ُيتعبه، ويلفت اال نتباَه وال يتلفه، بتوضيح النَّص 
) ــ  ــ (، أو   وتقسيم الُجَمل، وفرزها فيما بينها بالنَّْقطِّ والفواصل، كالنقطة ).(، أوِّ الفاصلة )،(، أو الفاصلة المنقوطة )؛(، أو الُمعترضَتين

بي )؟!(، وغيره .استخدام االستفهام )؟(، أوِّ التَّعجُّب )!(، أوِّ االستفهام التَّعجُّ ِّ َن النَّص  ال يخلو التَّحقيق من الرَّد ِّ على غلط   ا حسب المفهوم مِّ
ه بهدوء وأدب، فالخلُق َعبيد هللا ُيخطؤوا وُيصيبوا، وَمن ذا الذي ال ُيخطئ! وضُع فهرسة شاملة لكل ِّ   )خطإ( العالِّـم فيما غلَط فيه، وبيان غلطِّ

ار النَّاشرة، واسم المحق ِّق إن وضع  عمٍل، وهو عمٌل مهمٌّ، فالفهارُس مفاتيح الُكُتب. فهرسة للمصادر الُمعتمدة في التَّحقيق، مع بيان اسم الدَّ
مة وجيزة للكتاب، تتكلَّم عن شرح وجيز عن المصنَّف، وحياة المصن ِّف وترجمته ومصنَّفاته ووفاته، وما يتعلَّق عن الكتاب ــ ُوجد.  وضع مقد ِّ

 .ورة، رب ِّ تقبَّل منَّا يا كريماآلخر أشكُر كلَّ َمن ساَعَدني في إخراج هذا الكتاب بهذه الصُّ إن ُوجد ــ من ثناء أو نقٍد وغير ذلك.وب
من نسخة »ن« التي بخط ِّ المصن ِّفورقة   
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 ورقة من نسخة »د« 
 .. النَّصُّ احملقَّق

نا محمٍَّد وآلِّه وَصْحبِّه  الُم علٰى سي ِّدِّ الُة والسَّ واهِّد واألعالمِّ، والصَّ : فهذا تْعليٌق سمَّيُته وب ْعد  الكِّرامِّ. الحمُد هلل الذي دلَّنا علٰى ما في مْعرِّفته بالشَّ
«.وهو ما أْخَبَرنا أبو البقاءِّ (6) »َعْرَف اْلبانِّ  ْنجانِّ الحيُّ ، في ما ورَد في الباذِّ مادِّ الُعَمريُّ الصَّ ، أْخَبرَنا أبو (8)بقِّراءتي َعَليه بِّها (7)محمَُّد ابُن العِّ

، أْخَبرْتنا َأَمُةالرَّحمن ابنُة التَّقي ِّ إبراهيَم بنِّ عليٍ  (10)، أْخبرنْا أبو بْكٍر محمَُّد بُن عبدِّهللا بن الُمحِّب ِّ (9)الَفَرج عبُدالرَّحمن بُن يْوسَف بنِّ ُقَرْيجٍ 
طي ِّ ال ُيْونَ  (11) واسِّ ة سنَة خمٍس وعشرين وسبعِّ مئة بَمْنزِّلِّها بَسْفحِّ قْاسِّ ْبت ُمْستَهلَّ ذِّي الحجَّ قالْت: أنبأنا الُمقرُِّئ  (12)سماًعا َعلْيها في يوم السَّ

 .(13)أبو الَفْضلِّ َجْعفُر بُن عليٍ  الهْمدانيُّ 
زَّاق خديجُة ابنُة عبدِّ ح الرَّ يَّةُ : وشافَهْتني عالًيا ُأمُّ عبدِّ ، عْن أبي العبَّاسِّ أحمَد (15)، َعن ُأم ِّ محمٍَّد عائشَة بنتِّ محمَّدِّ بنِّ الزَّْين(14)الكرِّيم اأُلْرَموِّ

، أْخَبرنا أبو طاهٍر أحمُد بُن محمَّدِّ بنِّ أْحمدَ (16)بَن أبي طالب بنِّ نِّْعمةَ  َلفيُّ  (17)، عن أبي الَفْضلِّ جعفرِّ بنِّ عليٍ  الهْمدانيِّ الحافُِّظ  (18)الس ِّ
بقراءتي َعلْيه في َشوَّاٍل سنَة اثنَتين وخمس مئٍة، أْخَبَرنا والدِّي أبو  (20)بَهَمَذانَ  (19)َسماًعا، أنبأنا أبو القاسم نْصُر بُن محمَّدِّ بنِّ عليٍ  الُمْقرئُ 

ثنا أبو عليٍ  عبُدالرَّحمن بُن محمٍَّد النَّْيساُبوريُّ (21)بْكٍر محمَُّد بُن علي ِّ بن زِّْيَرَك المْقرِّئُ  اْه التَّمْيميُّ (22)، َحدَّ  (23)، أْخبرنا محمَُّد بُن علي ِّ بنِّ الشَّ
الخالِّق بمِّْصرَ (24) ْوذِّ بَمْروِّ الرُّ  َثنا عبُدالعزيزِّ بُن عبدِّ ثَنا الحسُن ابُن ُزْواَلقَ (25)، حدَّ ٍد (26)، حدَّ ثنْا عبُدالَوهَّابِّ بُن محمَّدِّ بنِّ علي ِّ بنِّ محمَّ ، حدَّ

األْعلى بنِّ حمَّاٍد النَّْرسي ِّ (27)الُخراسانيُّ   .(28)، َعن عبدِّ
الُح محمَُّد بُن إبراهيَم بنِّ أبي ُعَمرَ : وقاَل ابن ُقَرْيٍج: وأْخَبرناُه عالًيا بثالح الواحدِّ  (29)ث ُدَرج الصَّ ، أخبرنا الَفْخُر عليُّ بُن أْحمَد بنِّ عبدِّ

هيُر بابنِّ الُبخاري ِّ  زي ِّ و، أنبأنا الحافُظ أبو الفَرج عبُدالرَّحمن بُن علي ِّ بنِّ الجَ (30)الشَّ دُ ، أْخبرنا أبو الحسنِّ عليُّ بُن أحَمَد (31)ْْ ، أْخَبرنا (32)الُمَوح ِّ
دِّ بُن محمَّدِّ بنِّ أحمَد بنِّ جعفرِّ بنِّ بِّْشرٍ (33)َهنَّاُد بُن إبراهيَم النََّسفيُّ  َثنا أبو الحسنِّ أحمُد بُن (35)الَبزَّارُ  (34) ، أنبأنا أبو محمٍَّد عبُدالواحِّ ، حدَّ

ثنا أحمُد بُن محمَّدِّ بنِّ َحْرٍب ا (36)ُموسٰى بنِّ عْيسٰى الَوكْيل ، َعن َحمَّادِّ بنِّ َسَلمةَ (37)لُمْلَحمِّيُّ ، َحدَّ يُّ ثنْا عبُداألْعلى بُن حمَّاٍد النَّْرسِّ ، (38)، حدَّ
ْنجاٌن، فقاَل رُجٌل مَن الَقْوم(40)، عنِّ ابنِّ عبَّاٍس قال:ُكنَّا في َولْيمةِّ رُجٍل مَن األنصارِّ (39)عْن أبي الُعَشـَراءِّ  : يا رسوَل (41) ، فُأتَِّي بطعاٍم فيه باذِّ

ْنجاَن ُيهي ُِّج الَمـَراَر وُييب ُِّس الل ِّساَن!فأكَل رسْوُل هللا  هللا، إنَّ  ْنجانةً  الباذِّ ْنجان  : »في ُلْقمٍة، فأعاَد الرَُّجُل! فقاَل رسوُل هللا  (42)باذِّ إنَّما الباذِّ
فاٌء مِّْن ك ل ِّ داء   ين .(43)« وال داء  فْيه ،شِّ مْشقيُّ قاَل الحافُظ أبو بْكرِّ بُن ناصرِّ الد ِّ ْث به عبُداألعلٰى، وال َمن هو (44)الد ِّ : هذا الحديُث لم ُيحد ِّ

َندِّ أْعلٰى، وإنَّما ُرك َِّب َموُضوًعا ُمختَلًقا علْيهم، وُأسنَِّد مصنوًعا ملفًَّقا إليهم، واآلَفُة فيه وهللُا  ، ممَّن ُدون عبداألعلىفوَقُه في السَّ  ( 45)أعلُم بالحالِّ
ْن َمجاهيلِّ الر ِّجالِّ  ، فال سقٰى هللُا الغيَث َقْبَر َمْن وَضَعه؛ ألنَّه .وقاَل ابُن الجْوزي ِّ في »َموضوعاته«: وهو َموضوٌع على رسول هللا (46)مِّ

ْنجانٍة في ُلْقمٍة.قال قَصَد َشْيَن اإلسالمِّ بنِّْسبةِّ رسولِّ هللا  ، َخلْ (47) إلى تْرك األدبِّ في أْكلِّ باذِّ ْن أردإ األكالتِّ ْنجاُن مِّ ُطه َردِّيٌء، : والباذِّ
َددَ (48)يسَتحيُل مِّرًَّة َسْوداءَ  ُد اللَّوَن، وُيْكلُِّف الَوْجَه، وُيورُث الَبَهَق والسُّ . قال: والمتَّهُم بهذا الحديث أحمُد بُن   (49) ، وُيفسِّ َرَطانِّ ْيَر وداَء السَّ والَبواسِّ

،رقلت: ويْكنٰى أبا الحسين الُمْلَحميَّ الجُ .(50)محمَّد بنِّ َحْربٍ  جانيَّ َث عْن علي ِّ بنِّ الَجعْ (51) علي ٍ  بنِّ  ُسليمانَ  َمولى ْْ قال   وَطبَقتِّه. (52) د، حدَّ
زي ِّ وابُن الجَ  َب وُيلقَُّن فَيَتلقَّن، فهو مشهوٌر/بالكذبِّ وَوْضعِّ الحدْيثِّ (53)ْْ عفاء والمْتروكين«: وقال   (55).وزاد في كتابه(54): كان يتعمَّد الَكذِّ »الضُّ
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: َمتْ  اَرُقطنيُّ وكٌ رالدَّ بَّانَ  .(56)ُْ عفاء« ــ : كان كذَّاًبا يضَع الحدْيثَ  (57)وقاَل ابُن حِّ ْين  (59). انتهى(58)ــ أْي: في »الضُّ .وقاَل الحافُظ شْمُس الد ِّ
، عنْ  (60)الذََّهبِّيُّ  ثنا حمَّاُد بُن َسَلمَة، َعن أبي الُعَشراءِّ األْعلى بنِّ حمَّاٍد، َحدَّ ر ترجمتِّه مِّن كتابِّه »الميزان«: وَله َعن عبدِّ  َأبِّيه َمرفوًعا:   في آخِّ

فاٌء مِّْن ك ل ِّ داء  » ْنجان  شِّ نْ (62) .قلُت: لكنَّه قال(61) «الباذِّ ، َعن َأبِّْيه«، وهو األْشَبه عِّ  (63)دي؛ إْذ ليس في »تهذْيب الَكمال«: »عْن أبي الُعشراءِّ
حْيح واية عنه على الصَّ َد حمَّاُد بُن سَلمَة بالر ِّ واية إالَّ عن أبِّْيه، وقد تفرَّ َتمْيٍم،  (65)، وهو أْعرابيٌّ مِّن َبني دارٍِّم منْ (64) وَغْيره ألبي الُعَشـراءِّ رِّ

، ُمختَلٌف في اْسمِّه واسمِّ أبِّيه بَّاَن في »الث ِّقات«(67)اَل محمَُّد بُن َسْعٍد: مجهولٌ ق، ال ُيْعَرف حاُله.(66)بصريٌّ . وقال الذَّهبيُّ (68). وَذَكره ابُن حِّ
واية حمَّاٍد، َعْنه، َعن  . انتهى.(69)في »الميزان«: ال ُيْدرٰى َمن ُهو وال َمْن أبوُه، انفرَد عنه حمَّاُد بُن سَلمةَ  َنن األربعة« مِّْن رِّ قلُت: له في »السُّ

واهُ الحديَث. (70)أنَّه قال: يا رسوَل هللا، أَما تكوُن الذََّكاُة إالَّ في الحْلقِّ واللَّبَّةِّ...أبِّيه  : ال ُيْعَرف َله َعن أبِّيه سِّ . وقاَل  (71) قال الت ِّْرمذيُّ
ْن أبْيهِّ َنَظرٌ : (72)الُبخاريُّ  ه مِّ ْيثه واْسمِّه وَسماعِّ عْن حدْيثهِّ في الذََّكاة؟ فقال: ُهو  (75) َحْنبلٍ : سأْلُت أحـمَد ابنَ (74)نيُّ و.وقاَل الَمْيمُ (73)في حدِّ

ُبني، وال أْذهبُ  ْندي غَلٌط، وال ُيْعجِّ في   (77) في موضعِّ َضرورٍة، وما أعرُف أنَّه ُيروٰى عنه حديٌث غير ٰهذا. انتهى.وقد روٰى أبو داُود (76)عِّ
« عن محمَّدِّ بن َعْمٍرو الرَّازي ِّ  َننِّ الرَّحمن ب(78)غير »السُّ ُسئَل عنِّ   نِّ َقْيٍس، َعن حمَّاد بنِّ سَلمَة، عْنه، عْن َأبِّيه: »إنَّ النَّبيَّ ، َعن عبدِّ

َنها« ْينيُّ (79)الَعتْيرةِّ، فَحسَّ ، َعن َأبِّيه، عنِّ النَّبي ِّ  (80).وَذَكر الحافُظ أبو ُموسٰى المدِّ واية أبي الُعَشراءِّ  .(81)خمسة عشر حديًثاأنَّه وَقَع لُه مِّن رِّ
يب الَكمال« مْن زياداته: وقد وقفُت على جْمع (82)قال الحافُظ أبو الَفْضلِّ ابُن َحَجرٍ  ْيثه لتَ  (83)في »تهذْيبه لتْهذِّ ه، فبَلَغ  (84)الرَّازي ِّ  مَّامٍ حدِّ بَخط ِّ

َراية بما ج. انتهى.(85)ة، وُكلُّها بأسانيَد ُمْظلِّمةٍ نحَو هذه العدَّ  ين في ُجْزئه »الد ِّ ر الد ِّ واية«: وقاَل ابُن ناصِّ وقد علََّق الحافُِّظ  اء في َزْمَزَم مَن الر ِّ
ْيُرَوْيه بُن َشْهر ْيَلميُّ الهَمَذانيُّ َْ أبو ُشجاٍع شِّ ُب َلْيٍل في ما جمَعه في الكتاب ــ ،  (87)في كتابِّه »الفِّْرَدوس« عن ما (86)َداَر الدَّ أجاد ــ وهو حاطِّ

ْنجان  »ــ : بال إسناٍد، َعن أبي ُهريرَة ــ يعني: مْرفوًعا إلى النَّبي ِّ  نَّة المْأوى   ؛ك ل وا الباذِّ رٌة رأيت ها في ج  ج  ْت هلل بالحق ِّ  ،فإنَّها ش  د  هِّ لْي   ،ش  و 
ية ،ةِّ بالنُّبوَّ  واٌء كان ت دو اءً  ،(88)ولع ليٍّ بالوِّال  .قال: وعلَّق في الكتاب أيًضا،  (89)«فم ْن أك ل ها على أنَّها داٌء كانْت داًء، وم ن أ كل ها على أنَّها د 

وا مِّْنه»فوًعا ــ : َعن أنسِّ بنِّ مالٍك ــ يعني: مر  ْنجان  وأْكثِّر  لَّ  ؛ك ل وا الباذِّ رة  آمن ْت باهلل عزَّ وج  ج  ل  ش  قال: وهذا الذي علََّقه أبو  «.فإنَّها أوَّ
ْيلمِّيُّ  (90)ُشجاعٍ  ْيرَوْيه الدَّ « (91)أسَنَده وَلُده الحافُظ أبو مْنصوٍر َشْهَرداُر بُن شِّ أَلبِّيه، وَليتهما لم يخر ِّجْا ذلك أو  (92)في كتابِّه »ُمْسَندِّ الفِّْرَدْوسِّ

وقد ولََّد الحديَثين بعُض الكذَّابِّين، وجعَلهما حديًثا واحًدا  الموضوعِّ الذي ال ُيلتفت إَليه. ؛ ألنَّ الحديَثين في ُحْكم(93)ْذ عرَّجْا عليهبيَّنْا َوْضَعه إ
يَن، فزَعَم أنَّ النَّبيَّ  ْنجاَن ويقوُل، وحاشاُه مِّن هذا المْنُقول: » بزِّيادة فْعلِّ الُمول ِّدِّ ك ل ه على أنَّه داٌء كان  داًء، وم ن أ كل ه  م ْن أكان يأُكُل الباذِّ

واٌء كان دو اءً  زي ِّت وه   (94)لب ِّن وه  ، نِّْعم  الب ْقلة  هي  ويقوُل: »«. على أنَّه د  ْنه وأْكثروا ،و  ل وا مِّ رة  آمن ْت باهلل ؛وك  ل  شج  وإنَّها ت ورِّث    ،فإنَّها أوَّ
ْكمة   ماغ   ،الحِّ ب  الد ِّ ماع   ،وت قو ِّي الم ثان ة   ،وت رط ِّ ه َموضوًعا،  «.وت ْكثر الجِّ ْكُره َمرفوًعا، إالَّ بَكْشف َسْترِّه وَعد ِّ ٌب كما َترٰى، ال يحلُّ ذِّ قال: وهذا كذِّ

ين أبو الَبَركاتِّ محمَُّد بُن أبي  أحُد مشايخ اإلمامِّ جمالِّ   (95)بْكٍر الُبخاريُّ المْعروُف بإمام زادهْ ولوال أنَّ بعَض/المصن ِّفين وهو الزَّاهُد ُرْكُن الد ِّ
ْين الَمْحُبوبيِّ  المِّ« (96)الد ِّ ْرعة اإلسالمِّ إلى دارِّ السَّ ْكرِّه، وإخفاًء لَشر ِّه، ولو  (97) َذَكره في كتاٍب ألََّفه في األْحكام، سمَّاه »شِّ ، لم أذُكْره إخماًدا لذِّ

ب ْينِّ م ْن حبْيَن اثَنْين؛ ألنَّه » د  الكاذِّ و أح  ٌب فه  ذِّ ث  بحديث  وهو ي رى  أنَّه ك  ْنجْانوَقد َحَكَم بَوْضعِّ حديثِّ ». (99)«(98)دَّ ْن الباذِّ «، غيُر واحٍد مِّ
ْان يه، ويقل ِّد فيه َمن ال َيْعرِّف صحيَحه مِّن سقيمِّه وال َيْدرِّ . (100) أئمَّة هذا الشَّ يه، اعتقَد وصمََّم وبعُض َمن ال ُيعنٰى بالحدْيث النَّبوي ِّ وال َيعِّ

ْنجانِّ على ما تخيََّله، أنَّ حديَث » رِّب  ل ه  « أصحُّ مِّن حديثِّ »الباذِّ ة  !(101) «ماء  ز ْمز م  لما ش  وهْل عالـٌم! بْل عاقٌِّل! َبْل إنساٌن! يذهُب إلى صحَّ
ْنجانحديثِّ » ْستيالءِّ ماء ز ْمز مَم الثَّابَت في »«، الذي وضَعه بعُض أْهلِّ االْفتراءِّ والطُّغيان، وُيوهي الحديَث الُمحكَ الباذِّ «! وما ذلك إالَّ الِّ

، لوضَح الحقُّ لديه، وعلَِّم بال ؤالِّ اللةِّ وضيقِّ داَرةِّ الجهالةِّ َعَليه، ولو قطَعها وجاَل، في ُطُرق الطَّلبِّ والسُّ ُبطالن هذا   (102)تَّْنقِّْيثِّ شْبَهة الضَّ
ه ابُن الَقي ِّمِّ قلت  . انتهى.(103) الحديث الذي اْستنَد إليه « في الحديث(104): وممَّن حَكَم بَوْضعِّ الموضوع الُمخَتَلقِّ  ، قاَل في كتابِّه »الهْدي النَّبوي ِّ

ْنجان  لما أ كِّل  له  : »على رسولِّ هللا  . قال« قال:وهذا كالٌم ممَّا ُتستقَبح نِّْسبُته إلى آحاد االباذِّ ، َفْضاًل عنِّ األنبِّياءِّ ْنجاُن  (105)لُعقالءِّ : والباذِّ
َرطان والجُ  َنوعان: أبيُض وأْسوُد، وفيه َدد والسَّ ْير، والسُّ ْوداء والَبواسِّ ، وهو ُمولٌِّد للسَّ حيُح: إنَّه حارٌّ ؟ والصَّ ، (106) امِّ ذخالٌف، هْل ُهو بارٌِّد أْو حارٌّ

ُده،  د اللَّوَن وُيسو ِّ َغانيُّ الحنفيُّ (107) واألبيُض الُمستطيُل عاٍر مِّْن ذلك ويُضرُّ بَنْتنِّ الَفمِّ. وُيْفسِّ ين الصَّ في  (108). انتهى.وَذَكر اإلماُم رضيُّ الد ِّ
ْنجان  لِّما أ كِّل  ل ه»ُجزئه في المْوضوعات« قْوَلهم » يٍد المَ .(109)«الباذِّ يُخ ُعَمُر بُن َبْدرِّ بنِّ سعِّ صليُّ ووقال الشَّ في »ُمختَصره« فيها أنَّه  (110)ْْ

ْنجانِّ عْن رسولِّ هللا  ْكر األطعمةِّ شيٌء ومنها المذُكور في الباذِّ ، وقَصُدوا  : ال يصحُّ في ذِّ قُة وَضُعوا هذه األحاديَث بين النَّاسِّ وإنَّما الزَّنادِّ
ْنجوقال في »ُمختَصر« هذا الُمخَتَصر: إنَّ حديَث » . انتهٰى.(111)َشْيَن اإلسالمِّ  قةِّ  انالباذِّ ْلكِّه، مْن َموضوعاتِّ الزَّنادِّ « وما ينخرُط في سِّ
يُبوا فْهَمه  ْكمة. انتهٰى. لَيعِّ ين البِّاَلليُّ  في الحِّ يُخ َشْمُس الد ِّ «: حديُث » (112)وقاَل الشَّ ه لكتاب »اإلْحياءِّ ْنجانفي تْلخيصِّ « وَضَعته الباذِّ
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قُة لكثرة مضار ِّه؛ لَتطعنَ  ا في ُنبوَّة َنبِّي ِّن (113)الزَّنادِّ
«:  (115)قال الدَّمِّْيريُّ . انتهى.(114)  : » في »َشْرح المِّْنهاجِّ ْنجان  لما ومَن الموضوعاتِّ الباذِّ

ْد لذلك َسبًبا إالَّ أنِّي أْكَثرُت مْن أْكلِّ (116)«. قال: وقاَل أبو ُعبْيَدَة َمْعَمُر بُن الُمثنَّىله   أ كِّل   ْعُت في ثالثِّ مجالَس، فلم أجِّ ْنجانِّ في  : ُقطِّ الباذِّ
َن الزَّيتونِّ في اآلخر ءِّ في اآلَخر، ومِّ  . انتهى.(117) آخرِّها، ومَن الباقالَّ

ئل   ● ُيوطيُّ  وس  ْنجان  لما أ كِّل  ل هَعن رُجٍل قال: إنَّ حدْيَث » (118)شيُخنا الجالُل السُّ رِّب  ل ه « أصحُّ مِّن حدْيث »الباذِّ «، هْل  ماء  ز ْمز م  لما ش 
ْنجان: ُهو ُمخطٌئ أشدُّ الخَطإ؛ فإنَّ حدْيَث »فأجاب  ُهو ُمصيٌب أْم ُمْخطئ؟  ، نبَّه على ذلك  الباذِّ ٌب باطٌل، َموضوٌع بإجماع أئمَّةِّ الحديثِّ « كذِّ

حيٌح. وقْيل: َحَسٌن. وقْيَل: َضعيٌف، « ُمختَلٌف فيه: قيَل: صز ْمز مابُن الجْوزي ِّ في »الموضوعات« والذََّهبيُّ في »المِّْيزان« وغيُرُهما، وحديُث »
ْرَكشيُّ  .قال الَبْدُر الزَّ ْعُف، ولم يُقْل أحٌد: إنَّه في َحد ِّ الَوْضعِّ رة«: حديُث  (119)فأْدنى َدَرجاتِّه الضَّ في كتابِّه »التَّْذكِّرة في األحادْيث الُمشَتهِّ

ْنجان  لما أ كِّل  له  » يث »« باطٌل ال أْصل َله، وقد لهَج به العَ الباذِّ رِّب   َوامُّ، حتَّى َسمِّْعُت قائاًل منهم يُقول: ُهو أَصحُّ مْن حدِّ ماء  ز ْمز م لما ش 
رِّب  ل ه: وحديُث »(121): وهذا خطٌأ قبِّيٌح، قال(120) «! قالله   يث جابٍر بإْسناٍد  (122) « أْخرَجه ابُن ماَجهْ ماء  ز ْمز م  لما ش  في »ُسننِّه« من حدِّ

ْمياطيُّ  في (124)الخطيبُ  (123)جي ٍِّد، َرواهُ  ْين الد ِّ حيحِّ (125)»تاريخ َبْغداد« بإْسناٍد قاَل فْيه الحافُظ َشَرُف الد ِّ  . انتهى.(126) : إنَّه على رْسم الصَّ
رِّب  ل هالحافُظ/ابُن َحَجٍر »ُجزًءا« في حدْيث » (127) وقد ألَّفَ   .(129)»األْذكار« فاسَتوعَبه فيها (128)«، وتكلََّم َعَليه في تْخريجِّ ماء  ز ْمز م  لما ش 

َحه آَخرون مْنهُم الحافُظ الُمنْ  ُل ما َذَكره أنَّه ُمختَلٌف فيه، فَضعََّفه جماعٌة، وصحَّ ْمياطيُّ في  (130)رغْيب«»التَّ  في ريُّ ذوحاصِّ ، والحافُظ الد ِّ
ه ه(131)»ُجْزء« َعدَّ واُب أنَّه َحسٌن لشواهدِّ  جابٍر وابنِّ عبَّاٍس وغيرهما. (133)ُطُرق مْن حديثِّ ، ثمَّ أْورَده مِّن (132)، قال: والصَّ

« (135)« و»ُمصنَّفه« و»ُسنن ابنِّ ماجْه« و»ُسَنن البْيهقي ِّ (134)قال: وحديُث جابٍر مخرٌَّج في »ُمْسند أحمَد« و»ُمسَند أبي بْكرِّ بنِّ أبي َشْيبةَ 
«، و»ُمستْدَرك (137)وحديُث ابنِّ عبَّاسٍ .(136)و»ُشَعب اإلْيمان« اَرُقْطنيُّ مْن طرِّيق  (140)وأخَرَجه البيهقيُّ . (139)الحاكُم« (138)في »ُسنن الدَّ

و بن العاص مرُفوًعا لكنَّ سَنَدُه مْقلوبٌ  لَّة له (143) بَسَنٍد َقوِّيٍ  َحَسنٍ  (142)، وورَد هذا اللَّفُظ عن ُمعاويَة مرفوًعا(141)عبدِّهللا بن َعْمرِّ ، (144) ال عِّ
ه مع َجْودة طرِّيقِّ أبي الزُّ وَله شواهُد ُأَخر  ْمياطيُّ إلى كثرة شواهدِّ بْير عْن جابٍر  مْرفوعة وَموقوفة َترْكُتها خشيَة اإلطاَلة، ولمَّا َنظـَر الُمنذِّريُّ والد ِّ

ة، وهللُا أعلمُ  حَّ هاُب القُّْوصيُّ (145) َحَكمْا له بالصَّ مْشقي ِّ في »ُمْعَجمِّه« ألبي الَمعالي التَّنْوخ (146). انتهى،أنشَد الش ِّ ي ِّ الد ِّ
ْنجانِّ   (147) في الباذِّ

:  األبيضِّ
 ُقـْل لي: ما شيٌء إذا ُرْمَته                    رأيَته من غير إزعاجِّ 

ـَع في عـاجِّ  ٌد ُرصِّ   (148) كـأنَّمـا ُخْضـرُة تْيجــانِّــه                   ُزمرُّ
ْنجان، عملْته  : ما تقوُل في باذِّ مُة، ما كان لي فيه  وقيَل ألْعرابيٍّ مْته فاطِّ يُة، وطبخته سارُة، وقدَّ ُبْوراُن؟ فقال: لو شققته َمْريُم، وملَّحته آسِّ

نا محمٍَّد وعلى آلِّه وَصْحبِّه وسلَّم(150)انتهىٰ (149)َرْغبة  (151) وهللُا أعلُم، وصلَّى هللا على َسي ِّدِّ
 اهلوامش

 

 (. 2/870( »متعة األذهان« البن ُطولون ) 1
 (. 2/876( »متعة األذهان« )2
 (. 1/492( »متعة األذهان« )3
 ( ينظر: »اللُّؤلؤ المنظوم في الوقوف على ما اشتغلت به من العلوم« البن ُطولون.  4
ائرة« للغزي )5  (، و»الفلك المشحون« البن طولون.1/78(، و»شذرات الذَّهب« البن العماد )2/51( ينظر: »الكواكب السَّ
: الَعْرُف: رْيٌح طي ٌِّب، تقول: ما أْطيب َعْرَفُه، قال هللُا عزَّ وجَ ( 6 ، أي: طيَّبها. واْلباُن: ضْرٌب من  [ 6]األنفال: چ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےچ لَّ

ة )عرف( و)بون(. حاح« للَجْوهري ِّ و»لسان العرب« البن مْنظور مادَّ . ينظر: »الص ِّ َجر، طي ُِّب الزَّْهرِّ  الشَّ
يخ أبي ُعَمَر القرشيُّ الُعمريُّ محمَُّد بُن أبي بْكرِّ بن عبدالرَّحمن بن محمَّد بن أحمد بن ُسليمان بن ( 7 حْمزَة بن أحمد بن ُعمر بن الشَّ

ين أبو البقاء المعروف بابن ُزرْيٍق، محد ِّث، ُمسنٌِّد، مشهوٌر، ُولد بدمشَق سنة ) ، ناصُر الد ِّ هـ (، يروي عن: شْمس  812الَحْنبليُّ المقدسيُّ
، وأبي ُهريرة بن الذَّ  مشقي ِّ ين الد ِّ ين بن ناصر الد ِّ ، وغيرهم، قال ابُن ُطْوُلْوَن: المحد ِّث اإلماُم الُهمام، لم تقْع الد ِّ ين الحلبي ِّ ، وُبرهان الد ِّ هبي ِّ

أن.ُقلت: ُتوف ِّي سنة ) هـ ( وله من التَّصانيف »أربعون حديًثا وَمع كل ِّ حديٌث حكاية«. ينظر: »الفلك   900عينيَّ على َمن يدانيه في هذا الشَّ
خاوي ِّ )35المشحون« البن ُطولون )ص:  مع« للسَّ وء الالَّ  (. 7/169(، و»الضَّ

[5] 
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مشَق، وفيها ُقبور جماعة مَن الصَّ ( 8 ُيوَن من ُغْوَطة دِّ الحيَّة: وهي قريٌة كبيرٌة ذاُت أسواق وجامع في لِّْحف َجبلِّ قاسِّ الحين،  يعني بالصَّ
الحين ال تكاد تخلو منهم، وأكثُر أهلها ناقلة ا لبيت المقدس على مْذهب أحمَد ابنِّ َحْنبٍل. ُينظر: »ُمعجم ويسكُنها أيًضا جماعٌة من الصَّ

ة )صالحيَّة(.  ، مادَّ  البلدان« لياقوت الحَموي ِّ
َمْشق( 9 ين أبو الَفَرج وأبو ُمحمَّد بن الجمال الد ِّ ، زيُن الد ِّ الحيُّ ، محد ِّث عبُدالرَّْحمن بُن ُيوُسف بنِّ أحمد بن ُسليمان بن داُود الصَّ يُّ الَحْنبليُّ

:  768نٌد، صالٌح ُمعمَّر، ُولد بدمشَق سنة )ُمس خاويُّ امت وغيرهما، قال السَّ الح ابن أبي ُعمر، وابن المحب الصَّ هـ (، َيروي عن: الصَّ
ان وُهو َأكثُر، وكاَن َشيًخا لطيًفا يستحضر َأْشياء َكثيرة، ووصَفه بعُضهم باإلمام العالم الصَّ  وقال ابُن   الح. ُيعرف بابن ُقرْيج، وبابن الطَّحَّ

ار،  جن وغيره، وكان أوَّاًل كاتَب الجرائدِّ بسوق التُّجَّ توف ِّي سنة قلت: ُطْولون: ]هو شيُخ مشايخنا[، روى الحديث عن جماعٍة بمنزله بقبَّة الس ِّ
وء  (، 4/192حجٍر ) وينظر: »إنباء الغمر بأبناء العمر« البنقال الحافظ ابُن حجٍر: ُقرْيج: بقاف وراٍء وجيم، ُمصغٌَّر،  هـ (، 845) و»الضَّ

مع« ) ن في حوادث الزَّمان« البن ُطولون )ص: (160/ 4/416الالَّ  (.336، 330، و»مفاكهة الخالَّ
امُِّت، ثقٌة حافٌظ، ( 10 ْين أبو بْكٍر الَحْنبليُّ الصَّ ، شمُس الد ِّ الحيُّ مٌة، صاحُب محمَُّد بُن عْبدِّهللا بن أحمَد بن عبدِّهللا بن الُمحب الصَّ سنَّة، عالَّ

: فيه عقٌل وُسكوٌن، وذهُنه جي ٌِّد، وه 713ُولد سنة ) ، وغيرهم، قال الذَّهبيُّ ائم، والمِّز ِّي ِّ م، وابن عبدالدَّ مَّته  هـ (، عن: شيخ اإلسالم، والُمطع ِّ
يل. وقال ابُن ُطولون: الحافُظ الذي لو حلَف إنساٌن بأنَّ جميَع أحاديث الرَّسول  واية لم يحنْث، قلُت: توف ِّي رحَمه  عاليٌة في التَّحصِّ له بها رِّ

د بدًرا«، و»طرف من أحاديث المعراج«، و»األربعون  789هللا سنة ) هـ (، وله من التَّصانيف: »صفات رب ِّ العالمين«، و»تسمية َمن شهِّ
ثين« للذَّهبي ِّ )ص:    (. 37(، و»الفلك المشحون« )ص: 235الُمحب ِّيَّة«وغيرها ينظر: »ُمْعجم المحد ِّ

مْشقيَّة، ُأمُّ محمٍَّد الحنبليَّة، مسنِّدٌة صالحٌة ُمعمَّرة، أُ ( أَمُة الرَّحمن 11 طيَّة ثمَّ الد ِّ خت آمنة بنت بنُت إبراهيَم بن علي ِّ بن أحمد بن َفْضٍل الواسِّ
، وعبداللَّطيف بن محمٍَّد الحرَّا 633إبراهْيم، ُولَدت سنة ) ، وُعمر بن محمٍَّد الكرماني ِّ وغيرهم، قال  هـ (، عْن عبدالحق ِّ بن خلٍف المقدسي ِّ ني ِّ

الحة الُمعمَّرة ال يخُة الصَّ : الشَّ َفديُّ ين الصَّ : ستُّ الُفقهاء، وُتدعى أمة الرَّحمن. وقال صالُح الد ِّ ين الفاسيُّ ُمسنِّدة، قلت: توف ِّيْت بدمْشَق تقيُّ الد ِّ
فدِّي ِّ ) 726سنة )  (. 2/375، و»ذيل التَّقييد« للفاسي ِّ )(399/ 2هـ (، ينظر: »أعيان العصر« للصَّ

ه مقبرُة أهلِّ الصَّ ( 12 ة َمغاوِّر وفيها آثاُر األنبياء وُكهوٌف، وفي سفحِّ مْشَق، وفيه عدَّ ُيوُن: هو الجبُل الُمْشرف على مدينة دِّ الح،  ينظر: قاسِّ
ة )قاسيون(.   »ُمعجم البلدان« مادَّ

، ثقٌة خي ٌِّر كثيُر الفضائل، مقرٌئ مشهوٌر،   جعفُر بُن علي ِّ بن هِّبةِّ هللا بنِّ جْعفر بنِّ ( 13 ، أبو الَفْضل المالكيُّ يحيٰى الهْمدانيُّ اإلْسكْندرانيُّ
، وخلٍق، وعنه ابُن بلبان، وابن الَعديم، وابن نقطة، وآَخرون،   546ُولد سنة ) ، وأحمد بن جعفٍر الغافقي ِّ َلفي ِّ هـ (، أخذ عن أبي طاهٍر الس ِّ

: قال ابُن نقطَة: وكان ثقًة صالًحا مِّن أهل الُقرآن، قلُت: توف ِّي سنة )أثنٰى عليه غيُر واحٍد، و  هـ (،   636قال الحافُظ أبو عبدِّهللا الذَّهبيُّ
 (. 1/193(، و»غاية الن ِّهاية« البن الجَزري ِّ )23/36ُينظر: »سير أعالم النُّبالء« للذَّهبي ِّ )

الكريم بنِّ محمَّدِّ بن إْسماعيلَ ( 14 ْدُق،عن ُأم ِّ محمٍَّد عائشة خديجُة ابنُة عبدِّ زَّاق، ُمسندٌة معروفٌة، محلُّها الص ِّ الرَّ مشقيَّة، ُأمُّ عبدِّ  اأُلرَمويَّة الد ِّ
، وغيرهما، قلت: توف ِّيت سنة )  الهادي، والجمال عبدِّهللا بن إبراهيم البعلي ِّ هـ ( أو قبلها، ولها من التَّصانيف »األربعون  896بنت عبدِّ

، ينظر: »الفلك المشحون« )ص: حديًثا«، وقد خرَّج الحيُّ الهادي الصَّ مع« )42ها الحافظ يوسف ابُن عبدِّ وء الالَّ ،  10/308(، و»الضَّ
12/28 .) 
سيَّة، شيخٌة صالحٌة، ُمسنِّدُة زمانها، وخاتمة أصحاب أبي الع( 15 الهادي الُقَرشيَّة، ُأمُّ محمٍَّد المْقدِّ ار،  عائشُة بنُت محمَّد بن عبدِّ بَّاس الحجَّ

ماع واإلجازة في  723ُولدْت سنة ) ها بالسَّ القادر بنِّ عبدالعزيز، وخلٍق، ُعم ِّرت حتَّى تفرَّدت عن جل ِّ ُشيوخِّ ار، وعبدِّ هـ (، تروي عنِّ الحجَّ
، قلت: توف ِّيت سنة ) مع« )42هـ (، ينظر: »الفلك المشحون« )ص:   816سائر اآلفاقِّ وء الالَّ  (. 12/81(، و»الضَّ

اُر، أحمُد بُن أبي ط( 16 ين الب بن نِّْعمَة بن الحسن بن عليٍ  الحجَّ نيا، ثقٌة، حافٌظ، شهاب الد ِّ الحيَّة، مسند الدُّ ْحنة الصَّ أبو العبَّاس بُن شِّ
: المعمَّر الكبِّير، رحلُة اآلفاق، نادرُة الوجود، شيٌخ كامُل البِّْنية، له همَّة وجالدة، وقوَّ  624مْعروٌف، ُولد سنة ) ة نفس، وعقل  هـ (، قال الذَّهبيُّ

يوخ الكبير« للذَّهبي ِّ ) 730جيٌد، وسمُعه ثقيٌل، قلت: توف ِّي بدمشق سنة )  (. 1/317(، و»ذيل التَّقييد« )1/118هـ (، ينظر: »ُمعجم الشُّ
 /أ(. 2(، وليست في »د« ) 2قوله »بن أحمد« من »ن« )( 17
، ثقٌة من كبار الحفَّاظ. ، أبو طاهاإٔلْصَبهانيُّ  أحمُد بُن محمَّدِّ بن أحمد بن إبراهيمَ ( 18 َلفيُّ  ٍر الس ِّ
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ال، وكان ثقًة َورًِّعا. وقال ابُن نقطة:  كان حافًظا ثقًة مأموًنا هـ (،  463ٔإْصَبهاَن سنة ) ُولد ب : حافٌظ ُمتقٌن مشهوٌر رحَّ ْمياطي ِّ قال ابُن الد ِّ
فر« والكثير.هـ (، وله من التَّصانيف: »األما 576رضي هللُا تعالى عْنه، قلُت: ماَت سنة )  لي« و»ُمعجم السَّ

 : فـرعٌ  ●
ه نقْلُت: رأيُت في »تاريخ ابن خلَّكان« في ترجمة الحافظ أبي طاهٍر أحمَد بنِّ محمَّدِّ  بن إبراهيَم  قال سبُط ابن الَعَجمي ِّ في »ثبته« ومِّن خط ِّ

فاْه؛ ألنَّ َشَفته كانْت م َلفْه، قال: وهي أْعجميَّة ومعناها: ثالُث شِّ ، أنَّ إبراهيَم المْعروُف بسِّ َلفي ِّ َلَفْه الس ِّ َلبْه بالباء، ثمَّ سِّ قطوعًة، قال: وأصُلها سِّ
َفةِّ. انتهٰى، قلُت: ه أحمَد، قال: ومعناه: الَغليُظ الشَّ َلفَة لقُب َجد ِّ الهادي في »طبقاته« أنَّ سِّ قال الت ونجي ِّ في   رأيُت بخط ِّ الحافظ ابنِّ عبدِّ

َفةِّ.  َلْنج: َمْشُقوُق الشَّ  »قاُموسه«: سِّ
ْمياطي ِّ )340/ 3نقطة )ينظر: »إْكمال اإلكمال« البن  (، و»ثبت المسموعات« لسبط ابنِّ 15/118(، و»الُمستفاد مِّن تاريخ بغداد« البن الد ِّ

ة )سلنج(. و»َفْرَهنگ دانِّْشجويان« للتونجي ِّ (، 408الَعَجمي ِّ )ق:   مادَّ
، أبو القاسم المع( 19 وَّاُف الهَمذانيُّ َث نصُر بن أبي َنْصٍر محمَّدِّ بن عليٍ  الُمقرُئ الصَّ روُف بابن زِّْيَرَك، شيٌخ من أهل َهَمذاَن، مستوٌر، حدَّ

، وأبو المظفَّر عبُدالملك بن علي ِّ بن محمٍَّد البزَّاز ا َلفيُّ ، وأبو طاهٍر الس ِّ يلميُّ ُب، وخلٌق من أهل  عن أبيه وجماعٍة، وعنه أبو مْنصوٍر الدَّ لُمهذ ِّ
 هـ (. 502سنة )َهَمذاَن، قلت: لم أظفْر بسنة وفاته، وقد كان حيًّا 

ين والفضل، إالَّ أنَّ ( َهَمذان: 20   في بالد فارس، وهَي مِّن أحسن البالدِّ وأنزهها وأْطيبِّها وأرفهها، ومازالْت محالًّ للُملوك ومعدًنا ألهل الد ِّ
ة )همذان(.   شتاَءها مفرُط الَبرد، ينظر: »ُمعجم البلدان« مادَّ

، محد ِّث، شيٌخ.  أبو بْكٍر محمَُّد بُن علي ِّ بن زِّْيَركَ ( 21  المقرُئ الهَمذانيُّ
جري ِّ  ، وعنه: ابُنه نصٌر، وأبو الوفاء بُن جاباَر الواعُظ، وابُن الشَّ الحافظ، وغيُرُهم،   عنِّ ابن اَلٍل، وأبي العبَّاس الفضلِّ بن الُحسين الهَمذانيِّ

اهد«، ينظر: »التَّدوين في أخبار قزوين« للرَّافعي ِّ  وله من التَّصانيف: »مناقب أبي محمٍَّد جعفر بن محمَّدِّ بن الحسين األبهري ِّ الزَّ 
(2/379 .) 

، حافٌظ صاحُب رحلة. ( 22  عبُدالرَّحمن بُن محمَّدِّ بن أحمَد بن محمَّدِّ بن َفضاَلَة الحافُظ، أبو عليٍ  النَّْيسابوريُّ
، قال ، وأبو بكرِّ ابُن زِّْيرَك، وأبو مسعوٍد الَبجليُّ ْلم والحديث.  حدَّث عنه الخطيُب البغداديُّ : ممَّن طاف في ]طَلب[ العِّ أبو القاسم الرَّافعيُّ

: ذكره أبو الحسن الزََّبحيُّ في »تاريخه« فقال: كان يخالط الُمعتزلَة، قلت: مات بعد سنة ) هـ (، وله من التَّصانيف:  321وقال الذَّهبيُّ
 (. 308/ 29بي ِّ ) (، و»تاريخ اإلسالم« للذَّه3/152»الفوائد«، ينظر: »أخبار قزوين« )

، شيٌخ، يتَفقَّه. ( 23 ْوذيُّ ، أبو الحسن الَمرُّ اْه بن َجناح التَّمْيميُّ  محمَُّد بُن علي ِّ بنِّ الشَّ
، وجماع  ، وأبو جعفر ابُن بابويه الُقم ِّيُّ ، وعبُدالرَّحمن بن خالٍد الفرائضيُّ ابُن عساكر في  ٌة ذكرُهم حدَّث عنه أبو علي ِّ ابُن َفضاَلَة النَّْيسابوريُّ

 (. 54/318»تاريخه«، ُينظر: »تاريخ دمشق« البن عساكر )
ْوُذ: الوادي، فمعناُه: وادي المْرج، ُينظر: »ُمعجم م( 24 : مدينٌة بُخراساَن، الَمْرُو بالفارسيَّة: الَمْرُج، والرُّ ْوذِّ ا استعجم« ألبي ُعبيٍد  َمْرُو الرُّ

ة )مرو(.  البْكري ِّ مادَّ
الخالِّقعبُدالعزيزِّ بنُ ( 25 ، شيٌخ فيه لِّيٌن، حدَّث بمِّْصَر، عن المطَّلب بن ُشعيٍب، ويحيى بن ُعثمان، الكتَّ   عبدِّ ، أبو َعْمٍرو المِّْصريُّ انيُّ

، وآَخرون، قال الذَّهبيُّ في الَكتَّ  وغيرهما، وعنه: محمَُّد بُن أحمد بن ُمَفر ِّج، وأبو العبَّاس محمَُّد بن عتيقٍ  ، قلت: لم  انيُّ »المْغني«: ليس بالقوي ِّ
 أظفْر بسنة موتِّه، وأظنُّ وفاته كانْت بعد الثَّالث مئة.

(، و»لسان الميزان« البن حجٍر  2/630(، و»مْيزان االعتدال« للذَّهبي ِّ ) 3/325) اإٔلْصَبهانيِّ ُينظر: »الُمستْخرج« ألبي القاسم ابن َمْندَة 
(5/210 .) 

، َصدوٌق،  الحَسُن بُن علي ِّ بن خال ( 26 ، شيعيٌّ ْوالقيُّ ، أبو عليٍ  اللَّيثيُّ َموالهم الزُّ د بنِّ راشد بن عبدِّهللا بنِّ ُسليمان بن ُزْوالَق المِّْصريُّ
، وأحمُد بن الحسن بن ُعقبة الرَّ  ، وإسماعيَل بنِّ أبي ُأويٍس، وغيرهم، وعنه الطَّبرانيُّ ، وأبمشهوٌر، حدَّث عْن يحيى بن ُسليمان الجْعفي ِّ و  ازيُّ

اد الَفقيه، وغيُرُهم، أثنٰى عليه حفيُده الحافُظ أبو محمٍَّد الحسُن بُن إبراهيَم بن ُزوالَق المؤر ُِّخ في »فضائ ل مِّْصر«، وقال ابُن  بكرِّ ابُن الحدَّ
(، و»َوفيات 48هـ (، ُينظر: »فضائل مِّْصر« ألبي محمَّدِّ ابنِّ ُزواَلَق )ص:  283خلَّكان: مِّن الُعلماء المشاهْير، قلت: مات سنة )

 (. 21/154(، و»تاريخ اإلسالم« )92/ 2األعيان« البن خلَّكاَن )
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األعلى بن حمَّاد، وعنه: الحسُن بُن علي ِّ ( 27 ، مجهوٌل، حدََّث عن عبدِّ بنِّ ُزْوالَق، قال  عبُدالَوهَّابِّ بُن محمَّدِّ بنِّ علي ِّ بنِّ محمٍَّد الُخراسانيُّ
ريعة« البنِّ عرَّاق )210/ 5ان الميزان« )الحافظ ابُن حجٍر: ما عرفته، ينظر: »لِّس  (. 2/238(، و»تْنزيه الشَّ

، ال بأس به، صدو ( 28 ، أبو يحيٰى المعروف بالنَّْرسي ِّ ٌق، أخرَج له  عبُداألعلى بُن حمَّادِّ بن َنْصٍر الباهليُّ َموالهم الَبْصريُّ ثمَّ البغداديُّ
، وقال أبو  : الُبخاريُّ ومسلٌم وأبو داُود والنَّسائيُّ انيُّ هم، لقَّبْته النَّـَبُط، وكاَن ُيسمَّٰى َنْصـًرا، فقالوا: َنْرس،عليٍ  الغسَّ قْلت:  يقال: النَّْرسيُّ َلَقٌب لجد ِّ

انيِّ )ص:  237ُتوف ِّي سنة ) (، و»تهذيب 191هـ (، وله من التَّصانيف: »الغريب«، و»النَّْحوي ِّين« وغيرهما، ُينظر: »ُشيوخ أبي داُود« للغسَّ
 (. 1/493(، و»هدية العارفين« للبابانيِّ )3730(، و»تْقريب التَّهذيب« )6/94ذيب« )التَّه
، م( 29 الحيُّ ين المقدِّسيُّ ثمَّ الصَّ ، صالُح الد ِّ الحيُّ الَحْنبليُّ سنٌد، ُمعمَّر، ثقٌة، ُولد  محمَُّد بُن أحمَد بنِّ إبراهْيَم بنِّ عبدِّهللا بن أبي ُعمر الصَّ

وكان  : سمَع الكثيَر، وحدَّث بأكثر َمسموعاتِّه، وسمع منه الُقدماُء، وُعم ِّر دهًرا طوياًل حتَّى صار ُمسند عصرِّه،هـ (، قال الحافظُ  684سنة )
ماع ُمحبًّا للحديث وأهلِّه.  ين سليمان بن ُيوسَف، عن   780قلت: توف ِّي رحَمه هللا سنة )َصبوًرا على السَّ هـ (، وله »مشيخة« بتخريج صدر الد ِّ

، عنه، ينظر: »الدُّرر الكامنة« ) أبي الوفاء لف«  1/34(، و»ذيل التَّقييد« )5/31إبراهيم بن محمٍَّد الحَلبي ِّ (، و»صلة الخلف بَموصول السَّ
ودانيِّ )ص:   (. 384للرُّ

ين أبو الحسن الَحْنبليُّ المعروف باب( 30 ، شْمُس الد ِّ الحيُّ الواحد بن أحمَد المْقدسيُّ الصَّ ، ثقٌة، فقيٌه، إماٌم، عليُّ بُن أحمد بنِّ عبدِّ نِّ الُبخاري ِّ
: كان فقيًها، إماًما، أديًبا، ذكيًّا، ثقًة، صالًحا، خي ًِّرا ورًِّعا، فيه كرٌم ومروءة وعقٌل، وعليه هيبة  595ُمعمٌَّر، ُولد سنة ) هـ (، قال الذَّهبيُّ

هـ (، وله   690في حدْيٍث، قلت: توف ِّي رحَمه هللا سنة ) ن النَّبي ِّ وُسكون، قال ابُن تيميََّة: ينشرح َصْدري إذا أدخلُت ابَن الُبخاري ِّ بيني وبي
 (. 2/178(، و»ذيل التَّقييد« )51/422ينظر: »تاريخ اإلسالم« )من التَّصانيف: »المشيخة«.

زي ِّ وعفٍر الجَ عبُدالرَّحمن بُن علي ِّ بن محمَّد بن علي ِّ بن ُعبيدهللا بن َعبدهللا بن ُحمَّادٰى بن أحمد بن محمَّد بن ج( 31 ْْ ، ين  جمالُ  الُقرشيُّ   الد ِّ
، البغداديُّ  الفرج أبو : صاحُب التَّصانيف المشهورة في  508قٌة، حافظ، إماٌم، صاحُب تصانيَف،ُولد ببغداد سنة )ث الَحْنبليُّ هـ (، قال الذَّهبيُّ

ب وغير ذلك، وكان فريَد عصرِّه في الوعظ، قلت: توف ِّي رحَمه هللا سنة  أنواع الُعلوم من التَّفسير والحديث والفِّْقه والَوعظ والزَّْهد  والتَّاريخ والط ِّ
(، و»طبقات الحفَّاظ«  42/287ينظر: »تاريخ اإلسالم« )هـ (، وله من التَّصانيف: »الُمنتظم«، و»صيد الخاطر«، والكثير. 598)

يوطي ِّ )ص:   (. 480للسُّ
ا( 32 ُد، أبو الحسن ابُن الَبْقَشاَلم، ثقٌة.عليُّ بُن أحمد بن الحسن بن عبدِّ : ثقٌة صالٌح.   443ُولد سنة )لباقي الموح ِّ ْمعانيِّ هـ (، قال ابُن السَّ

د، فأثنٰى علْيه و  : مِّن أْعيان البغدادي ِّين وُمتمي ِّزيهم، وله معروٌف كثير، وُسئل ابُن َعساكَر عْن عليٍ  الموح ِّ سنة  َوثََّقه، قلُت: ُتوف ِّي وقال الذَّهبيُّ
ْمعانيِّ )البقشالمي(، و»تاريخ اإلسالم« ) 530)  (.  36/182هـ (، ينظر: »األنساب« البن السَّ

يَن وَنْيسابوَر وبغداد والب( 33 ، رحل لَقْزوِّ صرة وُبخارٰى لسماع هنَّاُد بُن إبراهيَم بن محمَّدِّ بنِّ نصرِّ بن إسماعيَل القاضي، أبو الُمظفَّر النَّسفيُّ
ه، تُ  وايته الغرائُب  384كل ِّم فيه، ُولِّد سنة )الحديث وَجْمعِّ : كان قد سمَع وأكثر ورحل، وخرَّج الفوائد، لكنَّ الغالَب على رِّ هـ (، قال الذَّهبيُّ

هـ (، وله مِّن التَّصانيف: »َشرف أصحاب الحديث«، و»ُجزء  467والمناكيُر، علَّق عنه الخطْيُب وأشار إلى تضعيفه، قْلت: توف ِّي سنة )
ياق لتاريخ َنْيساُبور« للصريفيني ِّ )من حديثه (، و»صلة الخلف«  190/ 31(، و»تاريخ اإلسالم« )1626«. ينظر: »الُمنتخب من كتاب الس ِّ

 (. 274)ص: 
 /أ(!  2( و»د« )2قوله »بشر«، كذا في »ن« )( 34

 الميم، وكسر النُّون، تليها ياٌء، وآخُره راٌء، قلت: المحفوُظ: »منير« كما في ُكتب الحديث، وقال ابُن ماُكْوال في »إكمالِّه«: ُمنِّْيٌر: بضم ِّ 
. د بُن محمَّد بنِّ أحمَد بنِّ َجْعفر بن ُمنْيٍر الُمنْيريُّ  (. 7/255ينظر: »اإلكمال« البن ماُكواَل )عبُدالواحِّ

،رجُ عبُدالواحد بُن محمَّدِّ بنِّ أحمَد بنِّ َجْعفر بن ُمنْيـٍر الُمنْيريُّ البزَّاُر، أبو محمٍَّد ال( هو: 35 جانيُّ الٌح، له رحلٌة في سماع الحدْيث، ص ثقٌة، ْْ
، وحدَّث عن َم َنْيساُبوَر وكتَب الكثير بها وببغداد والرَّي ِّ اإلْسماعيلي ِّ وابن َعديٍ    قال عبُدالغافر: الَعْدُل الث ِّقُة األميُن، مستوٌر، من ُجرجان، قدِّ

: الَعْدل الصَّ  ْهمي ِّ )ص:  420قلت: توف ِّي سنة )الح. وجماعٍة من أهل ُجْرجاَن. وقال الذَّهبيُّ (،  253هـ (،ينظر: »تاريخ ُجرجان« للسَّ
 (. 28/484(، و»تاريخ اإلسالم« ) 1114و»الُمنتخب من تاريخ َنْيسابور« )

ار( هو: 36 ْمران النَّجَّ جانيُّ ر ، أبو الحسن الجُ أحمُد بُن ُموسٰى بن عيسٰى بن أحمد بنِّ عبدالرَّحمن الُبخاريُّ الَوكِّْيُل، المعروف بابن أبي عِّ ْْ 
، : كان له فهٌم ودرايٌة, روى  أح الفرائضيُّ د الحفَّاظ، متَّهٌم بوضع الحديث، ُسم ِّي بالوكْيل ألنَّه كان وكياًل على باب القضاة، قال الذَّهبيُّ
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ْختياني ِّ وغيره، قلت: ماَت مناكير عن ُشيوخ مجاهيل لم ُيتابْعه عليها أحٌد، فأنَكروا عليه وكذَّبوه، وكان له ُأصول جياد  ْمراَن[ السَّ عنِّ ]عِّ
ْهمي ِّ )ص:  368بُجْرجاَن سنَة )  (. 128/ 3(، و»تذكرة الحفَّاظ« للذَّهبي ِّ )103هـ (، ُينظر: »تاريخ ُجرجان« لحْمزة السَّ

 ستأتي ترجمته في األصل. ( 37
، أبو سلمَة الُقرشيُّ موالهم،( 38 ْينار البصريُّ :  حمَّاُد بُن سلمة بن دِّ َمْن تكلَّم في حمَّادِّ بنِّ  ثقٌة، عابٌد، حافٌظ، ثبٌت، قال عليُّ بُن الَمديني ِّ

ين. وقال أحمد ابُن َحْنبٍل: حمَّاٌد عندنا ثقٌة، وما نزداد ُكلَّ يوٍم فْيهِّ إالَّ بصيرًة. وقال الدَّ  ُموه في الد ِّ ،  سَلمة فاتَّهِّ : من الحفَّاظ الث ِّقاتِّ ارُقْطنيُّ
نن«، و»كتاب قيس بن سعد«، و»العوالي   167ه هللا بالبصرة في المسجدِّ وهو ُيصل ِّي سنَة )قلت: توف ِّي رحمَ  هـ (، وله من التَّصانيف: »السُّ

ل« البن ُقدامَة )ص:  لل الخالَّ  (.1/334(، و»هديَّة العارِّفين« ) 3/11(، و»تهذيب التَّهذيب« )217في الحديث«، ينظر: »ُمنتخب عِّ
 صل. ستأتي ترجمته في األ( 39
ه، فاهلُل أعلم. ( 40  لم أظفْر باسمِّ األنصاري ِّ في ُكتب األسماء المبهمة، ولعلَّ ذلك بسبب وضعِّ
ه، فاهلُل أعلم. ( 41  لم أظفْر باسمِّ الرَّجل في ُكتب المبهمين، ولعلَّ ذلك بسبب وضعِّ
 /أ(. 2( زيادة: »باذنجانة« لكن كأنَّ عليها ضرًبا، وليست في »د« )2في »ن« )( 42
ه« )( 43 (، وابُن حجٍر في »لسان الميزان«  2/301(، وابُن الجْوزي ِّ في »الموضوعات« ) 10أخرَجه أبو علي ِّ ابُن َفضالَة في »فوائدِّ

(5/210  .) 
، أبو عبدِّهللا المعروُف بابن ناص( 44 افعيُّ ، محمَُّد بُن أبي بْكٍر عبدِّهللا بن محمَّد بن أحمَد بن ُمجاهِّد بن ُيوسَف الَقْيسيُّ الشَّ مْشقي ِّ ين الد ِّ رِّ الد ِّ

اميَّة   777ثقٌة، عالم، ُمؤر ٌِّخ، صاحُب تصانيف، ُولد بدمشَق سنة ) يار الشَّ ة الحافُظ، مؤر ُِّخ الد ِّ مة األْوحد الحجَّ هـ (، قال ابُن فهد: اإلماُم العالَّ
: خرَّج وأفاَد، ودرَّس وأعاد، وأفتٰى وانتقٰى، وتصدَّى لن خاويُّ   842شرِّ الحديث فانتفع به النَّاُس، قلت: توف ِّي رحَمه هللا سنة )وحافُظها. وقال السَّ

َير وَمولد النَّبي ِّ المخت ار«، والكثير،  هـ (، وله من التَّصانيف: »توضيح المشتبه«، و»برد األْكباد عند فْقد األْوالد«، و»جامع اآلثار في الس ِّ
وء الالَّ 206ينظر: »لحظ األلحاظ« البن فهٍد )ص:  (، و»كشف الظُّنون« لحاجي  22/193(، و»هدية العارفين« )8/102مع« )(، و»الضَّ

 (. 2/1910خليفة )
ريعة«: »عبدالَوهَّاب« وكذا في مخطوطه )2( و»د« )2كذا في »ن« ) ( 45  /أ(. 320/أ(، وفي مطبوعة »تنزيه الشَّ
راية بما جاء في حدْيث ( 46 َمشقيُّ في كتابه »الد ِّ ين الد ِّ ريعة« البن عرَّاق قاَله ابُن ناصر الد ِّ واية«، كما في »تنزيه الشَّ َزْمَزَم مِّن الر ِّ

(2/238 .) 
 (. 2/301يعني: ابَن الجْوزي ِّ في »الموضوعات« )( 47
ةُ ر /أ(، والمِّ 2( و»د« ) 2كذا في »ن« )( 48 م، والمِّرَُّة وهي األربع، الطَّبائع إحدى : َّ ْوداء، والدَّ فراء، والَبْلَغم، والسَّ ة يفرزها : الصَّ وداُء: مادَّ السَّ

ة )سوداء(،  ة )المرة(، و»كشاف اْصطالحات الفنون والُعلوم« للتَّهانوي ِّ مادَّ و»تكملة الكبُد، ينظر: »شْمس الُعلوم« لنشوان الحميري ِّ مادَّ
ة )سود(.   المعاجم العربيَّة« آلن ُدوزِّي مادَّ

طح، بخالف البرص؛  الَبَهُق: بياٌض يكون في سطح الجْلد وال يكون له غور ( 49 افعة أقوى، فُدفعت إلى السَّ ة فيه أرقُّ والقوَُّة الدَّ ؛ إذِّ المادَّ
ي ِّقة، فتمنع ال بَّاء: لزوجٌة وغلٌظ ينبت في المجاري والعروق الضَّ ُة: عند األطِّ دَّ غذاء والفضالت من النُّفوذ فإنَّه يكون نافًذا في الجْلد واللَّحم، والسُّ

َدُد الجمْ  ة )برص، سدة(.فيها، والسُّ  ُع، ُينظر: »كشاف اْصطالحات الفنون والُعلوم« للتَّهانوي ِّ مادَّ
 (. 2/301»الموضوعات« البن الجْوزي ِّ ) ( 50
، أبو أيُّوب، شرِّيٌف، مستوٌر، ُولد سنة ) ( 51 : أحُد أعمام  82ُسليماُن بُن علي ِّ بن عبدِّهللا بن عبَّاٍس الهاشميُّ هـ (، قال ابُن شاكٍر الكتبيُّ

فَّاح، وَولِّي البصرة له وللمْنصور، وكان كريًما جواًدا، ا ْكرمة، وَولي الموسم في خالفة السَّ فَّاح والمنصور، حدَّث عن أبيه وعِّ قْلت: توف ِّي  لسَّ
نن«، وله من اأُلخوة: داُود، ومحمَّد، و  142سنة ) إْسماعيل، وعيسٰى، هـ (، وأخرَج له النَّسائيُّ في »اليوم واللَّيلة« وابن ماَجْه في »السُّ

َمد، وعبدهللا. خاوي ِّ ) ، و»(70/ 2ينظر: »فوات الوفيات« البن شاكر )وعبدالصَّ ريفة« للسَّ (،  421/ 1التُّحفة اللَّطيفة في تاريخ المدينة الشَّ
 (. 12/44و»تهذيب الكمال« )
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، َمولى بني هاشمٍ ( 52 ، أبو الحسن البغداديُّ هـ (، قال ابُن   124، أحُد الحفَّاظ، ثقٌة ثبٌت، ُولد سنة )عليُّ بُن الجْعد بنِّ ُعبيٍد الجْوَهريُّ
: صدوٌق. ووثَّقه غيُر واحٍد، قلت: توف ِّي ببغداد سنة )  َمعيٍن: ثقٌة صدوٌق. هـ (، أخرج   230وقال أبو حاتٍم: كان ُمتقًنا َصدوًقا. وقال النَّسائيُّ

 (. 4698(، و»تقريب التَّهذيب« )20/341ظر: »تهذيب الكمال« )له الُبخاريُّ وأبو داُود، وله من التَّصانيف: »المسند«، ين
 في »الموضوعات« زيادة: »قال ابن عدي«. ( 53
، وهو في كتابه »الكامل في 2/301»الموضوعات« البن الجْوزي ِّ )( 54 (، ونسَب ابُن الجْوزي ِّ القوَل للحافظ أبي أحمد بن َعدي الجرجاني ِّ

 (. 332،  1/330مي ِّ )ُضعفاء الر ِّجال« في ترجمة الُمْلح
 /ب(: »كتاب«.2(، وفي »د« ) 3كذا في »ن« ) ( 55
ارُقْطني ِّ ) ( 56 عفاء« للدَّ ، أبو الحسن، ثقٌة، حافٌظ، إماٌم، فقيٌه، ُولد سنة ) 61»الضُّ اَرُقْطنيُّ هو: عليُّ بُن ُعمر بن أحمَد البغداديُّ   306(، والدَّ

ي وْقته، وُموسٰى بُن هاُرون  ثالثٌة: عليُّ بُن المديني ِّ ف هـ (، قال الحافُظ عبُدالغني بُن سعيٍد: أحسُن النَّاس كالًما على حدْيث رسولِّ هللا 
د، شيُخ اإلسالم، علم الجهابذة، قلت: : اإلماُم الحافُظ، الُمجو ِّ ارُقْطنيُّ في َوْقته. وقال الذَّهبيُّ   385توف ِّي رحَمه هللُا سنة ) القيسيُّ في وْقتِّه، والدَّ

حابة«، و»المؤتلف والُمختل نن«، و»فضائل الصَّ (، و»سَير 12/36ف«، وغيرها، ينظر: »تاريخ بغداد« )هـ (، وله من التَّصانيف: »السُّ
 (. 449/ 16أعالم النُّبالء« )

، ثقٌة، حافٌظ، له تصانيف، ُولِّد بُبْست سنة بضع و ( 57 ارِّميُّ الُبْستيُّ ، أبو حاتٍم الدَّ بَّاَن بن أحمَد التَّمْيميُّ سبعين ومائَتين، قال  محمَُّد بُن حِّ
مة، ال : اإلماُم العالَّ ْلم في الفِّْقه واللُّغة والحديثِّ الذَّهبيُّ د، شيُخ ُخراسان، صاحُب الُكتب المشهورة. وقال الحاكم: مِّن أوعية العِّ حافُظ الُمجو ِّ

،قلت: توف ِّي سنة) هـ (، وله من التَّصانيف: »التَّقاسيم واألنواع«، و»روضة الُعقالء«، و»مشاهير ُعلماء   354والوعظ, ومْن ُعقالء الر ِّجالِّ
 (. 2/44(، و»هديَّة العارفين« ) 12/183ينظر: »سير أعالم النُّبالء« )وغيرها. األْمصار« 

بَّان )( 58  (. 154/ 1»المجروحين« البن حِّ
عفاء والمتروكين« البن الجْوزي ِّ )( 59  (. 1/85»الضُّ
م( 60 ين أبو عبدِّهللا الد ِّ ة، ولَد سنَة محمَُّد بُن أحمد بنِّ ُعثمان بن قاْيماَز الذَّهبيُّ الحافظ، َشْمُس الد ِّ ، ثقٌة، حافٌظ، فقيٌه، مؤر ٌِّخ، حجَّ ْشقيُّ

ه ال ُيجارى، وفي لفظه ال ُيبارى، أتقَن الحديَث ورِّجاَله، ونظ 673) ام، كان في حفظِّ : شيُخنا اإلماُم، حافُظ الشَّ َفديُّ ر عَلله  هـ (، قال الصَّ
ْهن يتوقَّد ذكاؤه، ويصحُّ إلى الذََّهب نسُبه وانتماُؤه،قلت: توف ِّي رحمه وأحواله، َعَرف تراجم النَّاس، وأزال اإلبهاَم في تواريخهم واإللبا س، مع ذِّ

هـ (، وله من التَّصانيف: »ميزان االعتدال«، و»تاريخ اإلسالم«، و»معرفة القرَّاء الكبار« والكثير، ينظر: »أعيان العصر«   748هللا سنة )
فدي ِّ )  (. 5/66(، و»الدُّرر الكامنة« )288/ 4للصَّ

 (. 1/134»ميزان االعتدال« ) ( 61
62 ).  يعني: الذَّهبيَّ
 (. 85/ 24»تهذيب الكمال« للمز ِّي ِّ )( 63
اُص،( 64 وعبُدهللا بُن  كذا قال غيُر واحٍد! وفيما قالوُه ــ عندي ــ بعُض النََّظر؛ فقد روى عنه: أبو محمٍَّد زياُد بن أبي زياٍد الواسطيُّ الجصَّ

ر العامِّريُّ  َلفي ِّ )، وُعبيدالُمحرَّ ، ينظر: »الطيوريات« ألبي طاهٍر الس ِّ ْمراَن الَقرِّْيعيُّ (، و»حديث أبي العشراء« لتمَّام الرَّازي ِّ 195/ 1هللا بُن عِّ
 (. 5/394(، و»التَّاريخ الكبير« للُبخاري ِّ )33)ص: 

 /ب(: »عن«. 2(، وفي »د« ) 3كذا في »ن« ) ( 65
ه نقلُت: ( 66 ، قيل: اسُمه: قال الحافُظ ابُن حجٍر في »تهذيب التَّْهذيب« ومن خط ِّ ارِّميُّ ُأسامة بُن مالك ْبن قِّْهَطم، وقيل:  أبو الُعشراءِّ الدَّ

الك بن حْنظلَة بن زيد ، وقيل: َيساُر بُن َبْلز بن مسعودِّ بن َخولي بن َحْرملَة بن َقتادَة، مِّن بني دارِّم بن مُعطارُِّد بن َبْرز، وقيل: ابن َبْلز
: اسُمه: َمناة بن َتميٍم. بَّان: اسُمه: عبُدهللا، وقيل: عامٌر. وقاَل الطَّبرانيُّ َباَلُز بُن  وقاَل الحاكُم أبو أحمَد: اسُمه: سناُن بُن َبْلٍز. قاَل ابُن حِّ

الح:  و ابُن الصَّ الح  األشهُر أنَّ أبا الُعَشراءِّ يسار. انتهى، وقال الحافُظ أبو َعْمرِّ مة« البن الصَّ  هو: ُأسامُة بُن مالكِّ بن قِّْهَطٍم، ينظر: »المقد ِّ
 (. 317)ص: 

، ثقٌة، حافٌظ،  7/254»الطَّبقات الُكبرى« البن سْعٍد )( 67 (، وابُن َسْعٍد هو: محمَُّد بُن سْعد بن َمنْيع الهاشميُّ َموالهم، أبو عبدِّهللا البغداديُّ
ْلم، مِّن أهل العدالةِّ، وحديُثه يدلُّ على صْدقِّه؛ فإنَّه يتحرَّى في كثير هـ (، قال الخطيُب ا 168ُولد سنة ) : كان مِّن أهل الفْضل والعِّ لبغداديُّ
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ْلم، وَمن نَظر في »الطَّبقات ، كان مْن أْوعية العِّ ة، كاتُب الواقِّدي ِّ مُة، الحجَّ : الحافُظ، العالَّ واياته. وقال الذَّهبيُّ ْلمِّه، قْلت:  من رِّ «، خضَع لعِّ
هـ (، وأخرَج له أبو داُود، وله مَن التَّصانيف: »الطَّبقات الُكبرى«، و»الز خرف القصري في ترجمة أبي سعيٍد  230توف ِّي رحمه هللُا سنَة ) 

«، ينظر: »تاريخ بغداد« )  (. 2/11(، و»هدية العارفين« )10/664(، و»سَير النُّبالء« )2/369الَبْصري ِّ
ينظر: »تهذيب الكمال« .انتهى. الَبْصرة طرِّيق على ةر(، وزاد: كاَن نزَل الُجفْ 189، 5/55( و)3/3ان ) ينظر: »الث ِّقات« البن حبَّ ( 68

ة )الجفرة(.34/85)  (، و»ُمعجم البلدان« مادَّ
 (. 4/551»ميزان االعتدال« ) ( 69
«: وتماُمه قال ( 70 ها أل ْجز أ  ع ْنك  ذِّ ( كتاب األضاحي بباب ما جاء في ذبيحة المتردية،  2825داُود )، وقد أخرَجه أبو »ل ْو ط ع ْنت  في ف خِّ

نن الُكبرٰى« )1481والت ِّْرمذيُّ ) ( في ذكاة المتردية في  4482( كتاب األطعمة بباب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، والنَّسائيُّ في »السُّ
 اة الناد من البهائم، وخْلٌق. ( كتاب الذبائح بباب ذك3184البئر ال يوصل إلى حلقها، وابن ماَجْه )

اك، أبو عْيسٰى، ثقٌة، حافظ، إماٌم، ُولد في  1481»جامع الت ِّْرمذي« )( 71 حَّ (، والت ِّْرمذيُّ هو: محمَُّد بُن عيسٰى بن َسْورَة بن ُموسٰى بن الضَّ
: الحافظ، الَعَلم، اإلماُم، البارع، قال ابن حبَّان:  210ُحدود سنة ) كان ممَّن جمع وصنَّف، وحفَظ وذاكر. وقال أبو َسْعٍد هـ (، قال الذَّهبيُّ

: كان ُيضرب به المَثل في الحفظ، قلت: توف ِّي رحَمه هللُا سنة ) مائل« وغيرهما،  279اإلْدريسيُّ هـ (، وله من التَّصانيف: »الجامع«، و»الشَّ
 (. 270/ 13(، و»سير أعالم النُّبالء« )9/153ينظر: »الث ِّقات« )

ة، فقيٌه، ُولد سنة )محمَُّد بنُ ( 72 ْزبْه، ثقٌة حافٌظ، إمام، حجَّ : كان رأًسا في  194 إسماعيَل بن إبراهيَم بن الُمغيرة بن َبْردِّ هـ (، قال الذَّهبيُّ
بادة، كان يقول: صنَّفت »التَّاريخ« عند قِّبر النَّبي ِّ  ْلم، ورأًسا في الَوَرع والعِّ مرة قال ابُن ُخزيمَة: ما في اللَّيالي الُمق الذَّكاء، رأًسا في العِّ

، قلت: توف ِّي رحَمه هللا سنة ) ماء أعلُم بالحديث من الُبخاري ِّ حيح«، و»األدب  256تحت أديم السَّ هـ (، وله من التَّصانيف: »الجامع الصَّ
باد« وغيرها، ينظر: »تهذيب الكمال« )  (.  2/104(، و»تذكرة الحفَّاظ« )24/431الُمفرد«، و»خْلق أفعال العِّ

ْندي ــ بعُض النََّظر؛ فقد أخرجَ 2/21كذا قال الُبخاريُّ رحَمه هللُا في كتابه »التَّاريخ الكبير« ) (73  الخطيُب البْغداديُّ في (، وفيه ــ عِّ
ثنا أبو القاسم عليُّ بُن أحمَد بنِّ إبراهيَم بن ثابٍت الحافُظ الرَّاز  ، حدَّ َم عَلينا سنَة سبعين »تاريخه«: أْخبرنا أبو العاَلء محمَُّد بُن عليٍ  يُّ ببغداد َقدِّ

ثنا أبو ]َعْمٍرو[ محمَُّد بُن عبدِّهللا السُّ  ثنا محمَُّد بُن أحمَد بن عبدِّهللا الرَّافِّقيُّ بَحَلب قال: حدَّ ثنا أبو وثالث مئة قال: حدَّ وسيُّ بَحَلب قال: حدَّ
ثنا حمَّاد بُن سَلمَة، عن أبي الُعشراءِّ  رِّيُر قال: َحدَّ أ، ومَسَح على ُخفَّْيه، فقلُت له في ذلك! فقال:  ُعمر الضَّ ارِّمي ِّ قال:رأيُت َأبي باَل، وَتوضَّ  الدَّ

ه مِّن أبِّيه، وهذا حديُث ال بأَس به، رِّجاُله ثقاٌت كلُّهم سوى  »رأيُت رسْوَل هللا  أ وَمسَح على ُخفَّيهِّ«. انتهى،وهذا نصٌّ في سماعِّ   باَل وتَوضَّ
، صاحب »الجْزء« المشهور، فَمستوٌر، روى عنه النَّاس، وقال  محمَّدِّ بن أحمَد بن أبي  ، أبي الحسن الرَّافقي ِّ وفيِّ شيٍخ عبدِّهللا بن ُموسٰى الصُّ

: كان عالًما أدْيًبا فاضاًل، مات بحلب في ُحدود ) ، فمقرٌئ، ما أرى به بأًسا، روى عنه الكباُر   330المحيويُّ وسيُّ هـ (، وأمَّا أبو َعْمٍرو السُّ
(، و»طبقات 11/325برانيُّ وأبو َعوانَة اإلْسفرايينيُّ وخيثمُة األطرابلسيُّ وغيُرُهم، وما وقفُت على جرٍح فيه، ينظر: »تاريخ بغداد« )الطَّ 

 (. 14/ 2الحنفيَّة« للمحيوي ِّ )
الحميد بنِّ َمْيُمونٍ ( 74 ، صاحُب اإلمام أحمد،نيُّ والَمْيمُ  عبُدالملك بُن عبدِّ قِّ يُّ : اإلماُم  181ُولد سنة )ثقة. ، أبو الحسن الرَّ هـ (، قال الذَّهبيُّ

مة، الحافُظ الَفقيه، تْلميُذ اإلمام أحمد، ومْن كِّبار األئمَّة، كان عالـَم الرَّقَّة وُمْفتيها في زمانِّه. قال النَّسائيُّ  ل:  العالَّ : ثقة. قال أبو بْكٍر الخالَّ
هـ(، وله من المصنَّفات: »مسائل  274مَعه ما ال يفعله َمع أحٍد غيره، قلُت: توف ِّي رحَمه هللُا سنة )كان َفقيه الَبَدن، كان أحمُد يكرمه ويفعل 

الهادي )ص: 89/ 13اإلمام أحمد«، ينظر: »سير أعالم النُّبالء« ) (، و»تهذيب التَّهذيب« 41(، و»ُمعجم الُكتب« ليوسف ابن عبدِّ
(6/400 .) 

ْيباأحمُد بُن محمَّد بن َحْنبل بن ه ( 75 ة، ُولد سنة ) نيُّ الٍل الشَّ ، إماٌم، ُحجَّ : اإلماُم  164، أبو عبدِّهللا المروزيُّ ثمَّ البغداديُّ هـ (، قاَل الذَّهبيُّ
: خرجُت من بغداد، وما خلفت بها أْفقه وال أْزهد وال أورع و  افعيُّ أحمد  ال أعلم مْن حقًّا، وشيُخ اإلسالم صْدًقا، أحُد األئمَّة األْعالم. قال الشَّ

حابة والتَّابعين، قلت: توف ِّي رحمه هللا سنة ) هـ (، وله من المصنَّفات:  241ابنِّ َحْنبٍل. وقال ابن ماُكوال: كان أعلم النَّاس بمذاهب الصَّ
 (. 1/73(، و»تهذيب التَّهذيب« )11/177ينظر: »سير أعالم النُّبالء« )»الُمسَند«، و»الزُّهد« وغيرها.

« كما في المصادر، ينظر: »تهذيب الكمال« )2د« ) ( و»3كذا في »ن« ) ( 76 (،  34/86/أ(! وسقط من يد ابن ُطولون قوله: »إليه إالَّ
 (. 2/371و»خالصة البدر المنير« البن الملقن )
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ْستا( 77 جِّ بَّان  202ُولد سنة )، أبو داُود، ثقٌة، حافظ، فقيه.نيُّ ُسليمان بُن األْشعثِّ بنِّ إسحاَق الس ِّ نيا فْقًها هـ (، قال ابُن حِّ : كان أحَد أئمَّة الدُّ
: ق ها. قال الذَّهبيُّ نن وقمَع َمن خالَفها وانتحَل ضدَّ ال الحافظ ُموسى بُن وعْلًما وحفًظا ونسًكا وورًعا وإتقاًنا، ممَّن جمع وصنَّف، وذبَّ عن السُّ

نيا للحديث، وفي اآلخرة للجنَّة،قلت: توف ِّي رح نن«،   275مه هللا سنة )هاُروَن: ُخلق أبو داُود في الدُّ هـ (، وله من التَّصانيف: »السُّ
 (.212/ 13(، و»سير أعالم النُّبالء« )8/282و»المراسيل« وغيرهما، ينظر: »الث ِّقات« البن حبَّان )

ُس المعروُف بزُ ( 78 ان الرَّازيُّ الطَّالَّ ، أُبو غسَّ و بن بْكرِّ بن سالٍم التَّميميُّ الَعَدويُّ  نْيج، ثقٌة. ُمحمَّد بُن َعْمرِّ
: ثقٌة. ووثََّقه أبو حاتٍم وابُن حبَّاَن والذَّهبيُّ وغيُرهما، وأخرج له مسلٌم وأبو داُود وابُن ماجه. وقال أ ارُقطنيُّ بو سْعٍد الزَّاهُد: كتبُت عن  قال الدَّ

ارُقْطني ِّ )ينظر: »المؤتلف والُمْخت(.41هـ ( أو ) 240ُزنْيج صاحب جريٍر وكان صدوًقا، قلت: توف ِّي سنة ) (، و»الكاشف« 2/1103لف« للدَّ
 (. 26/200(، و»تهذْيب التَّهذيب« )5080للذَّهبي ِّ )

َلفيُّ في »الط يوريات« )9/59أخرَجه الخطيُب البغداديُّ في »تاريخه« )( 79 َمْشق« 1/207(، وأبو طاهٍر الس ِّ (، وابُن عساكَر في »تاريخ دِّ
وائد« )7/168في »الكبير« ) نيُّ برا( وغيُرُهم، ولمَّا أْخرَجه الطَّ 22/192) (: فيه عبُدالرَّحمن بُن قيٍس 28/ 4(، قال الهْيَثميُّ في »مجمع الزَّ

، أبو ُمعاويَة الزَّْعفرا ب ِّيُّ ، ولم أجد َمن ترجَمه، وبقيَّة رجالِّه ثقاٌت، قلت: عبدالرَّحمن بُن َقْيٍس الضَّ ب ِّيُّ ا، قال  نيُّ الضَّ ، ضعيٌف جدًّ ، بصريٌّ
 (. 3989(،و»تقريب التَّهذيب« )583/ 2ي »تقريبه«: متروٌك، كذَّبه أبو ُزرعة وغيُره، ينظر: »ميزان االعتدال«)الحافظ ف

، ثقٌة، حافٌظ،ُولد سنَة ) اإٔلْصَبهانيُّ  محمَُّد بُن ُعمر بن أحمدَ ( 80 ، أبو ُموسى المدْينيُّ افعيُّ مة،  501الشَّ : اإلماُم العالَّ هـ (، قال الذَّهبيُّ
ثين، صاحُب التَّصانْيف، كان حافَظ المشرقِّ في زمانه. الحافُظ  ْمعا الكبِّير، الث ِّقة، شيُخ الُمحد ِّ : هو ثقٌة صدْوٌق، قلت:  نيُّ قال أبو سْعٍد السَّ

حابة« والكثير، ينظر: »سير أعالم النُّبالء« ) 581توف ِّي سنة ) (،  21/152هـ (، وله من التَّصانيف: »الطواالت«، و»ذيل معرفة الصَّ
 (. 4/174»الوافي بالوفيات« )و

، كما في »التَّْلخيص الحبِّير« البن حجر )( 81  (. 4/243يعني: في »ُجزء ُمسند أبي الُعشراء« ألبي ُموسى الَمدْيني ِّ
ين أبو الفْضل( 82 ، شهاُب الد ِّ افعيُّ ، وُيعرف بابن َحَجٍر وهو لقٌب  نيُّ الَعْسقال نيُّ الكِّنا أحمُد بُن علي ِّ بنِّ محمٍَّد الشَّ ، ثمَّ القاهِّريُّ المِّصريُّ

: جدَّ في الفنون حتَّى بلغ الغاية، وحبَّب هللُا إليه   773لبعض آبائه، ثقٌة، عالٌم كبير، إماٌم، كثير التَّصانيف، ُولد سنة )  خاويُّ هـ (، وقال السَّ
مشْ  ين الد ِّ ٌث حافٌظ، وله شعر فائٌق، قلت: توف ِّي رحَمه هللا سنة )الحديَث وأقبل عليه بكليته. قال ابُن ناصر الد ِّ : محد ِّ هـ (، وله من   852قي ِّ

وء  التَّصانيف: »تهذيب التَّهذيب«، و»ولسان الميزان«، و»التَّلخيص الحبير«، و»تبصير الُمنتبه بتحرير الُمشتبه«، والكثير، ينظر: »الضَّ 
مع« )  (. 3/128(، و»توضيح المشتبه« )2/36الالَّ

 /ب(: »جميع«.2(، وفي »د« ) 3كذا في »ن« ) ( 83
، ثقٌة حافٌظ،ُولد سنة )( 84 ، أبو القاسم الَبَجلـيُّ : اإلماُم الحافُظ،   330َتمَّاُم بُن محمَّدِّ بن عبدِّهللا بن جعفر بن الجنيدِّ الرَّازيُّ هـ (، قال الذَّهبيُّ

ام، قال عبُدالعزيز الكتَّا ادق، ُمحد ِّث الشَّ امي ِّيَن،قلت: توف ِّي سنة) :نيُّ المفيُد الصَّ هـ(، وله  414كان ثقًة حافًظا، لم أَر أحفظ مِّنه في حديث الشَّ
(، و»المعجم المفهرس« البن حجٍر )ص:  289/ 17ينظر: »سير أعالم النُّبالء« )من التَّصانيف: »الفوائد«، و»أخبار الرُّهبان« وغيرهما.

91 .) 
 (.12/167»تهذيب التَّْهذيب« )( 85
ْيُرَوْيه بُن َشْهر( 86 ، أبو ُشجاٌع الهَمذاَداَر َْ شِّ يلميُّ هـ (، قال يحيى ابُن َمْندْه: شاٌب كي ِّس،  445، ثقٌة، حافٌظ، ُولد سنة )نيُّ بن فنَّاُخسرْو الدَّ

: المحد ِّث، العالم، الحافظ، المؤر ِّ  نَّة، قليل الكالم. قال الذَّهبيُّ خ،قلت: توف ِّي بهَمذاَن سنة  حسن الخلق والخلق، ذكي القلب، صلٌب في السُّ
( سنة، وله من التَّصانيف: »تاريخ َهـَمذان«، و»الفِّْردوس بمْأثور الخِّطاب«،ينظر:»إكمال اإلكمال« البن نقطة 64هـ ( وله )  509)

 (. 294/ 19(، و»سير أعالم النُّبالء« )291)ص:
 /ب(: »وما«. 2(، وفي »د« ) 3قوله »عن ما« كذا في »ن« ) ( 87
يلمي ِّ رحَمهما هللُا تعالى،ةالوِّالي( »88 والَواَليُة « بكسرِّ الواو؛ كذا رأيُتها بخط ِّ األنَدْرسڤانيِّ الحافظ ناسخ »الفِّْردوس« وتْلميذ أبي ُشجاع الدَّ

 : ْلطان؛ وهذا ُمراد َمْن وَضَع   [، 44]الكهف:ىئ  ىئ ىئ ی ی چ  ېئچ ۈئ ۈئ   ېئ ېئبفتح الواوِّ هلل تعالى، قال عزَّ وَجلَّ والوِّاَليُة بكسر الواوِّ للسُّ
نَّة والجماعة ــ  واب الذي ال يصحُّ هذا الحديَث، قال أبو ُعبيدَة: الَواَليُة بالفتح للخالِّق، والوِّاَليُة بالكسر للَمخُلوقين، وات ِّفاُق أهل السُّ وهو الصَّ

، وعلى هذا جاء ترتيب خالفتهم، وهؤالء أفضُل مِّن سائر أ غيُره ــ أنَّ خيَر النَّاس بعد رسولِّ هللا  بو بْكٍر، ثمَّ ُعمر، ثمَّ ُعثمان، ثمَّ عليٌّ
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ة 2/227الجْوزي ِّ )»زاد الَمسير« البن ينظر:  ، وفي ُكلٍ  َخير، رضي هللُا تعالى عنُهم أجمعينأصحابِّ رسول هللا  (، و»شْمس الُعلوم« مادَّ
 )الوالية(. 

يلمي ِّ )( 89  /أ ــ الله لي( ورمز لها ب : )ك (.9( و) 244/ 3»الفِّْردوس بمأثور الخِّطاب« ألبي ُشجاع الدَّ
وا مِّْنهيعني: حديث »( 90 ْنجان  وأْكثِّر  لَّ  ؛ك ل وا الباذِّ رة  آمن ْت باهلل عزَّ وج  ج  ل  ش   «.فإنَّها أوَّ
ْمعا (91 ، ثقٌة، حافٌظ، قال أبو سْعٍد السَّ ْيلميُّ الهَمذانيُّ ْيرَوْيه بنِّ َشْهرداَر الدَّ : ُولد سنة نيف وثمانين وأربع مئة، مِّن أوالد نيُّ َشْهَرداُر بُن شِّ

ه   الحفَّاظ والُعلماء، كان عالًما فاضاًل، حافًظا قيًما، عارًفا باألدب، ظريًفا خفيًفا، الزم مسجده، متَّبًعا أثر ه في كتابة الحديث وسماعِّ والدِّ
ُث، المفيُد. : اإلماُم، العالم، المحد ِّ هـ (، وله من التَّصانيف: »ُمسند الفْرَدوس«،  558قلت: توف ِّي رحَمه هللا بهَمذان سنة ) وطلبِّه. وقال الذَّهبيُّ

ْمعاو»الفوائد«.  (. 1295/ 2(، و»كشف الظنون« ) 20/374م النُّبالء« )(، و»سير أعال1/328ِّ )نيينظر: »التَّحبير في المعجم الكبير« للسَّ
ادِّق رحَمه هللُا، فقال في كتابه »ُمسَند الفِّْردْوس« ( 92 /أ ــ الله لي(:  9) لكنَّه رمَز له بالرَّمز )ك (، ثمَّ أنَّه أوقَفه على جعفر بن محمٍَّد الصَّ

ثنا عبُدهللا أْخبرناُه محمَُّد بُن الحسْين إذًنا رحَمه هللُا قال: أخبرنا أب راب، حدَّ ثنا أبو بكرِّ بُن الضَّ ي قال: أخبرنا أحمد بن جعفُر بن َحْمداَن، حدَّ
ثنا  ثنا أحمُد بن إسحاَق الَعطَّاُر، حدَّ ثنا الَوليُد بُن حمَّاٍد، حدَّ ، حدَّ وفيُّ ثنا محمَُّد بُن إبراهيَم الصُّ أحمُد بُن محمَّدِّ بن الحارِّث  بن عيسٰى، حدَّ

، ح ، عن جعفرِّ بنِّ محمٍَّد َمْوُقوًفا علْيه. الُجْعفيُّ ثنا محمَُّد بُن عبدِّهللا الُقرشيُّ  دَّ
يلميُّ للحديث بالرَّمز( 93 َمشقي ِّ نظٌر؛ إذِّ قد رمَز أبو ُشجاٍع وابُنه أبو مْنصوٍر الدَّ ين الد ِّ )ك (، ومعناه أنَّه   في هذا النَّقد مِّن ابن ناصرِّ الد ِّ

مة على ذلك ــ فقال:حديٌث ُمنكٌر، وقد نبَّه الحافظُ  يلميُّ ــ وتبَعه ابُنه في المقد ِّ واألحاديُث التي خرََّجها الُبخاريُّ في »جامِّعه   أبو شجاٍع الدَّ
حيح« أَعلْمُت عَليها: )م(، وعلى بعض المناكِّْير: )ك (، أَ  حيح« أَْعلمُت َعليها: )خ(، والتي خرََّجها مْسلٌم في كتابه »الصَّ  .نَكرٌ ْعني: إنَّه مُ الصَّ

الم بُن محمٍَّد انتهى. /أ ــ بترقيمي( بالرَّمز )ك (، ثمَّ رأيُت 233ناسُخ كتاب »الفْرُدوس« )األنَدْرسڤانيُّ وهو قلُت: وقد رمَز لها الحافُظ عبُدالسَّ
ر كتاب »الفْرُدوس« قد رمَز للحديَثين بالرَّمز )ك ( في ُمختَصره  ْركِّزْينيَّ ُمختصِّ ائرين« )الدَّ /أ(، فالحْمُد هلل على  64الُمسمَّى: »ُنزل السَّ

 تْوفيقِّه.
ريعة« )3كذا في »ن« ) ( 94  «.لينوه/أ(: »3/أ(، وفي »د« ) 320( و»تنزيه الشَّ
غيُّ رمحمَُّد بُن أبي بْكرِّ بنِّ إبراهيَم الچُ ( 95 ، الواعظُ  الُمْفتي ْْ ين ُركن الحنفيُّ إمام زادْه، ثقٌة، فقيه، معروف بال الُبخاريُّ  المحاسنِّ  أبو الد ِّ

ين، كتب عنُه  491مفتي، ُولد سنة ) يَرة، مِّن أهل الخْير والد ِّ ر، َورِّع حسُن الس ِّ : إماٌم فاضٌل، َفقِّيه واعٌظ، أديٌب شاعِّ هـ (، قال المحيويُّ
ْمعا ْرعة اإلسالم« في ُمج نيُّ السَّ ْمعابُبخارى، َرَأْيت َلُه كتاًبا نفيًسا كثير الَفوائِّد سمَّاُه »شِّ غ،رچُ نيُّ في »التَّحبير«، لٍَّد. أثنى عليه السَّ :  ويقال ْْ

غوچُ  ْرعة اإلسالم«، و»عقود  573ُقرب ُبخارٰى وتْعريُبها: َشْرغ، قلت: توف ِّي سنة ) كبيرةٌ  قريةٌ : ْْ هـ (، وله من المصنَّفات: »شِّ
ْمعا (، و»ُمعجم 362، 36/ 2(، و»الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة« )2/261) نيِّ العقائد«،ينظر: »التَّحبير في المعجم الكبِّير« للسَّ

ة )شرغ(.   البلدان« مادَّ
، َفقيٌه، جليٌل، ُولد سنة ) (96 ين أبو الَفْضل المْحُبوبيُّ ، جماُل الد ِّ : كان   546ُعبيدهللا بُن إبراهيَم بن أحمَد الُعباديُّ الحنفيُّ هـ (، قال الذَّهبيُّ

ًثا، ُمدر ًِّسا، عارًِّفا بمْذهب أبي حنيفَة، وكان ذا َهْيبٍة وعبادٍة، وإليه انتهْت رياسُة الحنفيَّة بما  هـ (،   630وراء النَّهر، قلت: توف ِّي سنة )ُمحد ِّ
غير«، و»الفروق«، ينظر: »تاريخ اإلسالم« ) (، و»الفوائد البهيَّة في تراجم الحنفيَّة« )ص:  392/ 45وله من التَّصانيف: »شرح الجامع الصَّ

108 .) 
ْرعة اإلسالم« إلمام زاده ) 97 م ْن أك ل ه على أنَّه داٌء كان ذنجاَن وَيْذُكر فْضَله ويقول: » يأُكُل البا /أ ــ سعود(، وفيه: وكان النَّبيُّ 43( »شِّ
ْنه وأْكثروا، نِّْعم  الب ـْقلة  هي«، ويقول: »واٌء كان دواءً َ  وم ن أكل ه على أنَّه د ،داءً  ل وا مِّ ي ِّت وه  وك  رة  آمن ْت باهلل تعالى، ل ي ِّن ْوه وز  ج  ل  ش  ، فإنَّها أوَّ

ماع  وإنَّها ت ورِّث   ماغ  وتقو ِّي المثانة  وت ْكثِّـر  الجِّ ب  الد ِّ ْكمة  وت رط ِّ يُخ محمَّد بُن ُعمر المعروف بقورد أَفْندي في كتابه «. انتهى، الحِّ وقال الشَّ
َح البعُض بالباء المنقوطةِّ بنقطة واحدٍة تحتانيَّة، ل ي ِّن وه  »ُمرشد األنام«: » : اْجَعُلوه لي ًِّنا بالطَّبخ، وصحَّ « على معنٰى: ُأْلُقوا  ل ب ِّـن وهأْي: »«، أيِّ

ام بدمشَق المحروسة في زماننا يفعلونه، وُيسمُّونه: )الُمتبَّل(، ومن خط ِّ يحيٰى أفندي بنِّ  فْيه اللَّبن وُصبُّوه َعَليه. انتهٰى، قلت: رأينا أهَل الشَّ
وميُّ في »شرح شرعة اإلسالم«: » ْرعة اإلسالم« .«، أي: اطبخه حتَّى يلينلي ِّنوه  يخشي الرُّ /ب ــ سعود(،  50/أ ــ سعود( و)43)ينظر: »شِّ

ْرعة اإلسالم« )331)و»ُمرشد األنام«   . /ب(119/أ(، و»شرح شِّ
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 /أ(: »الكذابين«. 3(، وفي »د« ) 4كذا في »ن« ) ( 98
مة »صحيحه« ) ( أخرَجه مسلمٌ 99  (. 1/8بمقد ِّ

اطبيُّ في »االْعتِّصام«: ]ومن[ األحا( 100 عيفة، والمكذوب فيها على رسول هللا قال أبو إسحاق الشَّ ، والتي ال يقبلها ديث الواهية الضَّ
ْنجان بنِّيَّة، ينظر: »االعتصام« ) وقال الهْيَتميُّ في »تحفة المحتاج«: ]كلُّ ما ُروي[ (.14/ 2أهُل صناعةِّ الحديث في البناء عليها: أكل الباذِّ

 : ْنجانِّ والهرِّْيسة ]والَعَدس فهو باطٌل[، كما قال اأُلْجُهوريُّ  في اأَلُرز ِّ والباذِّ
ْنجان                    َعَدٍس َهرِّْيسٍة َذُوو ُبْطالنِّ  ، ثمَّ باذِّ  أْخباُر ُرزٍ 

ْنجان لما أكل له(، وقال المالَّ عليٌّ القاريُّ في »الموضوعات«: حديث »3/239) ينظر: »تحفة المحتاج« البن حجٍر الهيتمي ِّ  « باطٌل الباذِّ
 /أ(. 15ال أصل له، ينظر: »الموضوعات« لعليٍ  القاري ِّ )

 سيأتي الكالُم عليه في األصل. ( 101
ُره مثلَّثة،انتهى، /أ(: ُهو 9»قالئد المرجان« ) في هامش /أ(: »بالتنقيب«، و 3(، وفي »د« ) 4كذا في »ن«)( 102 بالتَّاءِّ والنُّونِّ والقاف، آخِّ

ة )نقث(.  قلت: التَّنقْيُث: الحفُر واالستخراُج، واإلْسراُع، ينظر:»لسان العرب« مادَّ
 /أ(.9ينظر: »قالئد المرجان« )( 103
، شْمُس الد ِّ ( 104 مْشقيُّ ْرعيُّ الد ِّ ، ثقٌة، حافٌظ، إماٌم، َفقيٌه،  محمَُّد بُن أبي بْكرِّ بن أيُّوب بنِّ َسْعد بن َحريٍز الزَّ ين ابُن َقي ِّم الجوزيَّة الَحْنبليُّ

ا، وُرئيت  691عابٌد،ُولد سنة ) َلف، كانت جنازته حافلًة جدًّ ْلم، عارًفا بالخالف ومذاهب السَّ هـ (، قال ابُن حجٍر: كان َجرِّيَّ الجنان، واسَع العِّ
د، ال يحسد وال له مناماٌت َحَسنٌة. وقال ابُن كثير: كان ُمالزًما ل الة والت ِّالوة، حسَن الخلق، كثيَر التَّودُّ الشتغال لياًل ونهاًرا، كثيَر الصَّ

واعق الُمرسلة على الجهميَّة  751يحقِّد،قلت: توف ِّي رحَمه هللُا سنة ) هـ (، وله من التَّصانيف: »حادي األرواح«، و»بدائع الفوائد«، و»الصَّ
لة« والكثير، ينظر: »الدُّ  لوك لمعرفة دول الملوك« للمقريزي ِّ )139/ 5رر الكامنة« )والمعط ِّ  (. 4/132(، و»السُّ

 يعني: ابَن القي ِّم. ( 105
َم الرَُّجُل فهو َمْجُذْوٌم، 106 ْوداءِّ في الَبَدن ُكل ِّه، فُيْفسد مزاَج ( ُجذِّ يئٌة، يحدُث من انتشار المِّرَّةِّ السَّ لٌَّة ردِّ والُجَذاُم ــ بالجيم المْضمومة ــ : عِّ

َدنِّ ُكل ِّه، َفُربَّما مٍ  للبَ األْعضاء وهيئتها وَشْكَلها، وُربَّما أفسَد في آخرِّه ات ِّصاَلها حتَّى تتآكل األْعضاء وتسقط سقوطًا َعن تقرٍُّح، وُهو كسرطاٍن عا
ا، وصحَّ عن رسولِّ هللا  دًّ ْنه ما َيْبقى بصاحبِّه زماًنا َطوياًل جِّ ذ باهلل مْنه كما في »ُسنن أبي  َتقرَّح وُربَّما لم َيتقرَّح، وقد يكون مِّ أنَّه كان يَتعوَّ

ة )جذم(، و»القانون في ا ( وغيره.1554داُود« )  حاح في اللُّغة« مادَّ ب« البن سينا )ينظر: »الص ِّ  . (3/188لط ِّ
 (. 4/267»زاد المعاد في هْدي خير العباد« البن القي ِّم )( 107
َغانيُّ الحنفيُّ  بنِّ الحسن بن َحْيدر بن علي ٍ ( الحسُن بُن محمَّدِّ 108 ين أبو الفضائلالصَّ ،  ، ثقٌة،الُقرشيُّ الَعَدويُّ  ، رضيُّ الد ِّ فقيٌه، ُلغويٌّ نْحويٌّ

: كان شيًخا صالًحا َصدوًقا، صموًتا عن ُفضول الكالم، إماًما في اللُّغة والفِّْقه  577ُولَد سنَة ) ْمياطيُّ : قال شيُخنا الد ِّ َفديُّ   هـ (، قال الصَّ
: كان عالًما صالًحا. وارد«، و»مشارق األنوار« والكثير. هـ (، وله من التَّصانيف: 650قلت: توف ِّي سنة ) والحديث. وقال المحيويُّ  »الشَّ

 (. 1/201(، و»الجواهر المضية« )151/ 12ينظر: »الوافي بالوفيات« )
اغانيِّ )( 109  /أ(. 59»جزء في الموضوعات« للصَّ
يٍد المَ 110 صلي و( ُعمر بُن َبْدرِّ بنِّ سعِّ ، ثقٌة، فقيٌه، ُولد سنة )ْْ ، أبو حفٍص الُكْرديُّ : ا هـ (، أثنٰى عليه غيُر و  557ُّ إلماُم احٍد، وقال الذَّهبيُّ

، قلت: ُتوف ِّ  ي رحَمه هللا  المحد ِّث المفيُد الَفقْيه، جمع وصنَّف، وحدَّث بَحَلب ودمشَق وبيت المقدِّس، وله تواليُف ُمفيدٌة، وعمٌل في هذا الفن ِّ
رِّيحة«، و»است 622سنة ) يحة في الموضوعات الصَّ حِّ َلل والتَّاريخ البن َمعين« هـ (، وله من التَّصانيف: »العقيدة الصَّ ين من العِّ نباط المعِّ

 (. 1/387(، و»الجواهر المضية« )22/287ينظر: »سير أعالم النُّبالء« )وغيرهما.
صليِّ والمَ »المغني عن الحفظ والكتاب« لُعمر بن بْدر ( 111  /أ(. 11( مع مخطوطته )63) ْْ
، فقيٌه، فاضٌل، محمَُّد بُن علي ِّ بن جعفٍر ( 112 افعيُّ ، أبو عبدِّهللا القاهِّريُّ الشَّ ، قال ابُن تغري بردي: ُولد قبل الخمسين وسبع مئةالبِّاَلليُّ

ماد: صنَّف »ُمختصر اإلحياء« فأجاد فيه، وطار اسُمه في اآلفاق، ورحلَ  إليه   كان فقيًها فاضاًل معتقًدا، وله شهرٌة كبيرٌة. وقال ابُن العِّ
بعين، وله من التَّصانيف:  820وف ِّي سنة ) قلُت: تبسببِّه،  ول في شيء من أحاديث الرَّسول« ، و»ُمختصر هـ ( وقد جاوز السَّ »الس 

فا«.   وضة«، و»مختصر الشَّ  الرَّ
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يوطي ِّ )14/148ينظر: »النُّجوم الزَّاهرة« البن َتْغري بْردي )  (.  9/215(، و»شذرات الذَّهب« البن العماد ) 3/151(، و»إنباء الغمر« للسُّ
 /أ(: »لطعنه«.3(، وفي »د« ) 4كذا في »ن« ) ( 113
ين« ل (114 ين النَّاجيُّ في »قالئد لبِّاَلليِّ لم أجْد ذلك في »ُمختصر ُعلوم الد ِّ ! وقد عزاه ها ُهنا ابُن ُطولون كما ترٰى، وكذلك عزاُه بْرهاُن الد ِّ

ْنجان« ) في حل ِّ مقفل خليل«: مِّن الغرائب ما  أبو عبدِّهللا ابُن غازيٍ  في »شفاء الغليلوقد قال /أ( إليه.11المْرجان في الوارِّد كذًبا في الباذِّ
ثنا الحاجُّ أبو عبدِّهللا بُن َغْزواَن المكناسيُّ  ثنا به شيُخنا الَفقيه الحافُظ أبو عبدِّهللا الُقوريُّ المكناسيُّ قال: حدَّ ، أنَّه سمَع اإلماَم األْوحَد  حدَّ

ح حدْيَث » لبِّاَلليَّ ا الرَّبَّانيَّ أبا عبدِّهللا يار المصريَّة يرج ِّ ْنجان لما أ كل  لهبالد ِّ رِّب له« على حديث »الباذِّ «. انتهى، فاهلُل تعالى ماء  ز ْمز م لما ش 
واب.   أعلُم بالصَّ

، فقيٌه، صالٌح.( 115 افعيُّ ين أبو البقاء الشَّ ، كماُل الد ِّ مِّيريُّ : كان  742ُولد سنة )محمَُّد بُن ُموسٰى بنِّ عيسٰى بنِّ عليٍ  الدَّ هـ (، قاَل المقريزيُّ
بادة والت ِّالوة، ال يفتر لساُنه غالًبا، قال ابُن حجٍر: كان له حظٍ   بادة تالوًة عالًما صالًحا. وقال ابُن قاضي َشْهبَة: كان ذا حظٍ  في العِّ مَن العِّ

افعيَّة« هـ (، وله من التَّصانيف: »حياة ا 808وصياًما وقياًما، قلت: توف ِّي سنة ) لحيوان«، و»شرح ابن ماَجْه« وغيرها، ينظر: »طبقات الشَّ
لوك« )62/ 4البن قاضي شهبة )  (. 6/162(، و»السُّ

116 ). ، صدوٌق، أخباريٌّ مة،  110ُولد سنة )َمْعمُر بن المثنَّى التَّيميُّ موالهم، أبو ُعبْيدَة البصريُّ النَّْحويُّ : اإلماُم العالَّ هـ (، قال الذَّهبيُّ
عه في علم الل ِّسان وأيَّام النَّاس، قال ابُن معين: ال بأس بها . وقال أبو  لَبْحر، صاحب التَّصانيف، لم يكن صاحب حديٍث، وإنَّما أوردته لتوسُّ

: كان أبو ُعبيدة من أعلم النَّاس بأنساب العربِّ وبأيَّامِّهم، قلت: مات سنة ) ْيرافيُّ »مقاتل الفرسان«،   هـ (، وله من التَّصانيف: 208سعيٍد الس ِّ
ْيرافيِّ )ص:  يباج« والكثير، ينظر: »أخبار النَّْحوي ِّين« للس ِّ  (. 445/ 9(، و»سَير أعالم النُّبالء« )53و»الد ِّ

َْ ( »النَّجم الوهاج في شرح المْنهاج« للد117  (. 10/66ميري ِّ )ْ 
، جالُل ( 118 يوطيُّ القاهِّريُّ ، شيُخ الحديث، فقيٌه، حافٌظ، كثيُر عبُدالرَّحمن بُن أبي بْكرِّ بنِّ ُعثمان السُّ افعيُّ ين أبو الفضل الخضيريُّ الشَّ الد ِّ

مة، الحْبر البْحُر، أُعجوبة الدَّهر،  849التَّصانيف، ثقٌة، ُولد سنة ) يُخ اإلماُم، العالم العالَّ : الشَّ ْمس الغز ِّيُّ صاحُب المؤلَّفات   هـ (، قال الشَّ
هـ (، وله من التَّصانيف: »الدُّرُّ   911التي تزيد على خمس مئة ُمصنَّف، قلت: توف ِّي بمِّْصر سنة ) الحافلة الجامعة النَّافعة الُمتقنة

(، و»النُّور 3/52المنثور«، و»الر ِّياض األنيقة في أسماء خير الخليقة«، و»اإلْتقان في ُعلوم القرآن« والكثير، ينظر: »ديوان اإلسالم« ) 
افر« للَعْيدروس )ص:    (. 51السَّ

، ثقٌة، عالٌم جليٌل في  (119 ين أبو عبدِّهللا المصريُّ مُة، َبْدُر الد ِّ افعيُّ العالَّ ْركشيُّ الشَّ جميع الُعلوم، تركيُّ محمَّد بُن عبدِّهللا بن بهادر الزَّ
ر، كان فقيًها 745األصل، ُولد بمِّْصَر سنة ) مة الُمصن ِّف الُمحر ِّ : اإلماُم العالم العالَّ اُوديُّ ًرا أديًبا فاضاًل في جميع  هـ (، قال الدَّ ُأُصوليًّا ُمفس ِّ

ة فنون. هـ (، وله من التَّصانيف: »سالسل الذَّهب«،   794قلت: ُتوف ِّي بمِّْصر سنة )ذلك، ودرََّس وأفتٰى، وله تصانيُف كثيرة في عدَّ
يوطي ِّ )و»الُبْرهان« والكثير. رين« لل1/437ينظر: »ُحسن المحاضرة« للسُّ اُودي ِّ )(، و»طبقات المفس ِّ  (. 2/162دَّ

120 ).  َيعني: الزَّكشيَّ
121 ).  يْعني: الزَّكشيَّ
، ثقٌة، حافٌظ، إماٌم، ُولد سنة )( 122 : إماٌم مْن أئمَّة  209محمَُّد بُن يزِّيد ابُن ماَجْه، أبو عبدِّهللا القزوينيُّ هـ (، قال أبو القاسم الرَّافعيُّ

:  المسلمين، كبيٌر متقٌن مقبوٌل باالت ِّفاق، يقرن »سُ  «. وقال الذَّهبيُّ « و»جامع الت ِّْرمذي ِّ حيَحين« و»ُسنن أبي داُود« و»النَّسائي ِّ ننه« ب »الصَّ
ْلم. ُر، كان حافًظا ناقًِّدا صادًقا، واسَع العِّ ة، المفس ِّ نن«،   273قلت: ُتوف ِّي سنة )الحافُظ الكبير، الحجَّ هـ (، وله من التَّصانيف: »السُّ

 (. 277/ 13(، و»سير أعالم النُّبالء« )2/49ينظر: »أخبار قزوين« ) وغيرهما.و»التَّاريخ« 
 (: »ورواه«، وكذا في مخطوطَتْيه.1/353/أ(، وفي »الحاوي« )3( و»د« )4كذا في »ن« ) ( 123
ٌة، كبير الَقْدر.( 124 ، حجَّ هـ (، أثنٰى عليه الكثيُر،  392ة )ُولد سنأحمُد بُن علي ِّ بنِّ ثابت بن أحمَد الحافُظ، أبو بْكٍر الخطيُب البغداديُّ

ُث الوقت، صاحُب التَّصانيف، وخاتمُة الحفَّاظ، قال  مة المفتي، الحافُظ النَّاقد، محد ِّ : اإلماُم األوحُد، العالَّ : ما وقال الذَّهبيُّ اجيُّ المؤتمن السَّ
، قلت: ُتوفي ِّ  ارُقْطني ِّ أحفظ مِّن أبي بْكٍر الخطْيبِّ هـ (، وله من التَّصانيف: »المتَّفق والمفترق«،  463رحَمه هللُا سنة ) أخرجْت بغداُد بعد الدَّ

ْلم الَعَمل« والكثير. (،  18/270ينظر: »سير أعالم النُّبالء« )و»وغنية المْلتمس في إيضاح المْلتبس«، و»عوالي مالك«، و»اقتضاء العِّ
 (. 1/79و»هدية العارفين« ) 
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افعيُّ عبُدالمؤمن بُن َخَلف بن أبي ( (125 ابة.الحسن الشَّ ، ثقٌة، حافٌظ، نسَّ مياطيُّ :  613ولَد سنة )، أبو محمٍَّد الد ِّ اإلماُم  هـ (، قال الذَّهبيُّ
الة الُوسطى« و»قبائل الخزرج« و»العقد ا يرة« و»الصَّ ابة، عمل في »المعجم« و»األربعين المتبادلة« و»الخيل« و»الس ِّ لمثمن« الحافُظ النَّسَّ

، قلت: توف ِّي سنة )وأشباه من التَّ  ر الرَُّجل في فنون العالم، مع الث ِّقة والجاللة وُحسن األخالقِّ الة على تبحُّ رة الدَّ ينظر: هـ (. 705واريخ المحر 
ثين« )ص:   (. 19/159(، و»الوافي بالوفيات« )95»المعجم المختص بالمحد ِّ

ْركشي ِّ )ص: »( 126 رة« للزَّ  (. 151التَّْذكرة في األحادْيث الُمشتهِّ
127 ). يوطيُّ  القائل »وقد ألَّف... « هو السُّ
 (: »تخريجه«.5/ب( و»الحاوي« مع مخطوطَتيه، وفي »ن« )3كذا في »د« ) ( 128
 /ب( و»الحاوي«: »فاستوعب«. 3(، وفي »د« ) 5قوله »فاستوعبه فيها« كذا في »ن« )( 129
، أبو محمٍَّد زكيُّ (، والمنذريُّ هو: عبُدالعظيم بُن 2/136»التَّْرغيب والتَّْرهيب« )( 130 افعيُّ القوي ِّ بن عبدِّهللا بنِّ سالمَة المصريُّ الشَّ عبدِّ

مُة، ثقٌة، حافٌظ، ثبٌت، ُولد سنة ) ين الُمنذريُّ العالَّ : قرأ القراءات في َشبيبته، وأتقَن الفِّْقه والعربيَّة، ولم يكن في   581الد ِّ هـ (، قال الذَّهبيُّ
: وهو َشْيخي ومخرجي، أتيُته مبتدًئا، وفارقته معيًدا له في الحديث.زمانه أحٌد أحفظ مِّْنه، وكان صالحً  مياطيُّ  ا زاهًدا، متنسًكا، قال شيُخنا الد ِّ

هـ (، وله من التَّصانْيف: »التَّكملة لوفيات النَّقلة«، و»التَّرغيب والتَّرهيب«، و»كفاية المتعبد وتحفة  656قْلت: توف ِّي رحَمه هللا سنة )
 (. 586/ 1(، و»هدية العارفين« )269/ 48رها، ينظر: »تاريخ اإلْسالم« )المتزهد« وغي

/ب( و»الحاوي«، قلت: لم أقف على هذا »الجزء« لآلن، ال مطبوًعا  3(، وليست في »د« )5قوله »في جزء عده« كذا في »ن« ) ( 131
 وال مخطوًطا.

 (. 5( و»الحاوي«، وليست في »ن« ) 5قوله »قال والصواب... « من »د« )( 132
 (. 5/ب( و»الحاوي«، وليست في »ن« ) 3كذا في »د« )( قوله »من حديث« 133
، ثقٌة، حافٌظ، متقٌن. ( 134 ، أبو بْكرِّ بُن أبي َشْيبَة الُكوفيُّ هـ (، قال ابُن حبَّاَن: كان  159ُولَد سنة )عبُدهللا بُن محمَّدِّ بن إبراهيَم الَعْبسيُّ

: كان حافًظا  ُمتقًنا حافًظا دي ًِّنا، ممَّن كتَب وجمع وصنَّ  َف وذاكر، وكان أحفَظ أهلِّ زمانِّة بالمقاطيع. وقال العجليُّ وأبو حاتٍم: ثقٌة. زاد العجليُّ
، قلت: توف ِّي رحَمه هللُا سنة ) هـ (، وله من التَّصانيف: »الُمسند«، و»الُمصنَّف« وغيرهما، ينظر: »الث ِّقات« البن حبَّاَن   235للحديثِّ

 (.  16/34)  (، و»تهذيب الكمال«8/358)
«، قلت: ورواه البيهقي في(، وفي »ن« زيادة: »5/ب( و»الحاوي«، وليسْت في »ن« )3كذا في »د« )( قوله »وحديث جابر... « 135

، أبو بْكٍر ، ثقٌة، حافظٌ  مة، الثَّبت هـ (، قال  384ُولد سنة ) والبيهقيُّ هو: أحمُد بُن الحسين بن علي ِّ بن عبدِّهللا البْيهقيُّ : الحافُظ العالَّ الذَّهبيُّ
ْلمه، وصنََّف التَّصانيَف النَّافعة، وقال الحافُظ عبُدالغافر بُن إسماعيَل في »تاريخه«: ك ان البيهقيُّ على الَفقيه، شيُخ اإلسالم، ُبورك له في عِّ

ه، قلت: توف ِّي س نن الُكبرٰى«، و»الدَّعوات«   458نة )سيرة الُعلماء، قانًعا بالَيسير، ُمتجم ِّاًل في ُزهده وَوَرعِّ هـ (، وله من التَّصانيف: »السُّ
 (. 78/ 1(، و»هديَّة العارفين« )18/167والكثير، ينظر: »سير أعالم النُّبالء« )

رب من زمزم، و 3062(، وابُن ماَجْه )3/273(، وابُن أبي َشْيبَة في »المصنَّف« )140/ 23أحمُد )( 136 البْيهقيُّ ( كتاب المناسك بباب الشُّ
نن الُكبرٰى« )  (. 3833( و»ُشعب اإليمان« )9660في »السُّ

 (، وفي »ن« زيادة: »ورواه«. 5/ب( و»الحاوي«، وليسْت في »ن« ) 3قوله »وحديث ابن عباس« كذا في »د« )( 137
 (: »ورواه«.5/ب( و»الحاوي«، وفي »ن« )3كذا في »د« ) ( 138
ارُقْطنيُّ )  (139  (.1/646في »ُمْستدركِّه« )(، والحاكُم 2739أخرَجه الدَّ
 (: »ابن ماجه«.5/ب( و»الحاوي«، وفي »ن« )3كذا في »د« ) ( 140
غير« )( أخرَجه 141 نن الصَّ  (. 1743البيهقيُّ في »السُّ
يْوطي ِّ )( في 142  (: »موقوًفا«. 1/أ ــ  220/أ ــ عز( و)107»الحاوي في الفتاوي« للسُّ
يوطي ِّ ( 143  /أ ــ عز(. 107)»الحاوي في الفتاوي« للسُّ
ورواه الزبير بن بكار بتمامه ( زيادة: »5»ن« )  وفي (،5/ب( و»الحاوي«، وليست في »ن« )3قوله »ال علة له« كذا في »د« )( 144

ة« )3«، وليسْت في »د« ) وهللا أعلم ثنا محمَّد بُن إسحاَق الصينيُّ 1096/ب( و»الحاوي«، قلت: أْخرَجه الفاكهيُّ في »أْخبار مكَّ قال:   (: حد ِّ
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ثني يحيى بُن عباد بن عبدِّهللا بن الزُّبير، عَ  ثنا َأبي، عنِّ ابن إسحاَق قال: حدَّ ثنا يعقوُب بُن إبراهيَم بنِّ سْعٍد قال: حدَّ ن أبِّيه قال: لمَّا حجَّ  حدَّ
فا فقال: انزع لي منها ُمعاويُة رضي هللا عْنه حججنا معه، فلمَّا طاَف بالبيت وصلَّى عند المقام ركعَتين، ثمَّ مرَّ بَزْمَزم و  هو خارج إلى الصَّ

ه، وهو يقول: »َزْمزُم شفاٌء، هي لما ُشرَب  له«، وقال   َدْلًوا يا ُغالم، قال: فنزع له منها َدْلًوا، فأتى به فشرَِّب منه وصبَّ على وجهه ورأسِّ
رب لهالحافُظ ابُن حجٍر في »حال حديث ماء  كونِّه موقوًفا، وهو أحسُن مِّن كل ِّ إسناٍد وقفُت  /ب(: هذا إسناٌد حسٌن مع 4« ) ز ْمزم لما ش 

لَّة؛ قال الحافُظ أبو بْكٍر البرقانيُّ في »ُسؤاالته« )  ، قلت: لكن له عِّ [: سماُع ]عبَّاٍد[ عْن ُمعاويَة ال 337عليه لهذا الحديثِّ اَرُقْطنيُّ (: قال ]الدَّ
الفة ُعمر بن الخطَّاب، وقوله: »لمَّا حجَّ ُمعاويُة يصح، إالَّ أنَّه أْدرَكه. انتهى، قلُت: فعلى هذا فهو منقطٌع، ل كنَّ َعبَّاًدا قديٌم، وقد ُولد في خِّ

واب، ينظر: »تاريخ دمشق« البن عساكر ) (، و»تاريخ اإلسالم« 301/ 36حججنا معه« دليٌل على ات ِّصاله، وهللُا تعالى أعلُم بالصَّ
(6/97 .) 

ين السُّ ( 145  (. 353/ 1يوطي ِّ )»الحاوي في الَفتاوي« لجالل الد ِّ
ٌث ليَس بذاك.( 146 ، أديٌب، محد ِّ افعيُّ ين أبو المحامدِّ الشَّ ، شهاب الد ِّ الرَّحمن الُقوصيُّ  إسماعيُل بُن حامدِّ بنِّ عبدِّ

يم: شيٌخ فقيٌه، فاضٌل، أديٌب، حسُن المغاضرة، مليُح المحاضرة، وكان له نوادر مطبوعة، وكلمات  574ُولد سنة ) هـ(، قال ابُن الَعدِّ
: ليس بُمْتقٍن، وال بُمعتمٍد على قوله، قلت: توف ِّي م :الفقيه، المحد ِّث، األديُب، الرَّئيُس، وقال الذَّهبيُّ هـ (، وله   653سنة )سجوعة،قال الذَّهبيُّ

(،  23/288النُّبالء« )(، و»سَير أعالم 1631/ 4من التَّصانيف: »تاج التَّراجم« وغيره ينظر: »ُبغية الطََّلب في تاريخ َحَلب« البن الَعدْيم )
 (. 2/112و»لسان الميزان« ) 

، أبو ( 147 رِّ التَّنوخيُّ الرَّحمن بنِّ الخضِّ ْيه، شيٌخ أديٌب، فاضٌل، ُولد  أْسعُد بُن عبدِّ المعالي ــ ويقال أيًضا أبو الت مام ــ الَمعر ِّيُّ الملقَّب بالَوجِّ
اُبو  558سنة ) روط الحكمية، وعنده أدٌب وفضٌل،  : نيِّ هـ (، قال ابُن الصَّ يخ األديُب، مِّن أْهل دمْشَق وأحُد ُعدولها، له معرفٌة بكتابة الش  الشَّ

: كان رئيًسا فاضاًل، وشاعًرا ُمحسًنا،  ينظر: »تكملة إكمال  هـ (،  634قلت: توف ِّي سنة )وله نظم حسٌن. وقال الحافُظ أبو عبدِّهللا الذَّهبيُّ
ابو   (. 182/ 46(، و»تاريخ اإلسالم« ) 42نيِّ )ص:  اإلكمال« البن الصَّ

 ــ مختصر(. 346»تاج المجامع والتَّراجم« للقوصي ِّ )ص: ( 148
عراء والبلغاء« للرَّاغب( 149  (. 1/720) اإٔلْصَبهانيِّ  ينظر: »ُمحاضرات اأُلدباء وُمحاورات الشُّ
د  /ب(: ومْن خط ِّ مؤل ِّفه ابنِّ طولون نقلُت، وفي هامش »د«: ورأ3( في »د« )150 ولة هبة هللا بن صاعِّ يُت في ترجمة أبي الحسن أمين الدَّ

ب ببغداد ما نصه: وكان يوًما في خدمة المستضيء بأْمر هللا إذا ُأدخ ل إليه  بن هبة هللا بن إبراهيم بن التلميذ النصراني البغدادي شيخ الط ِّ
يف فسأل تالميذه وكانوا قدر خمسين َفَلم يع ْنجان مشوي،  رُجل مترف يعرق دًما في الصَّ رفوا المرض، فأمره أن يأكل ُخبز الشعير مع باذِّ

م وتكثيف  ففعل ذلك ثالثة أيَّام فبرئ مِّن علَّته، فسأله أصحاُبه عن ذلك! فقال: إنَّ دَمه رق ومسامه تفتحت، وهذا الغدا من شأنه تغليظ الدَّ
 .المسام. انتهى

 /ب(. 3(، وليست في »د« ) 5قوله »وهللا أعلم... « من »ن« )( 151


